
ا�سمرقم الجلوسمدرسةا�دارة
اسراء عبدالحميد عبدالعليم حجران11022الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
اسراء محمد شحايه ابو جندى11023الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
اسراء محمود عبدالحميد شاكر11024الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
اسماء السيد عبدالنبى الحلفاوى11025الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
اسماء عبدالنبى عبدالسميع موسى 11026الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
اسماء مسعد عبد الحليم احمد11027الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
اميرة صابر عبدالغنى سيد احمد11028الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
انتصار حافظ محمود الشنوفى11029الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
انجى ماھر حسن ابو نوارج11030الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
ايات ص,ح صادق التريسى11031الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
اية احمد ابوالفتوح الشنوفى11032الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
اية السيد عبدالمحسن اسماعيل11033الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
اية حمدى حسن عصيدة11034الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
اية شعبان كامل احمد11035الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
اية ماھر على المقنن11036الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
ايه مجدى ابراھيم ابو عمران11037الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
ايمان احمد عبدالمنعم محمد11038الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
ايمان حسن السيد شرف11039الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
ايمان معوض عبد العزيز النحاس11040الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
بسمة سعيد السيد ابوموسى11041الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
بسمة عيد رشاد منصور11042الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
حنان حسن حامد عبدالرحمن11043الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
حنان شوقى محمد السيد11044الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
دعاء سالم شحات عنبر11045الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
دنيا محمد سعد توفيق11046الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
دينا صبحى عفيفى عبدالوھاب11047الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
دينا مرزوق ابوالحديد ابوعلفة11048الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
رحاب ماجد نوح محمد11049الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
رحمة زغلول س,مة النحاس11050الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
رحمة صبرى  عبده ابراھيم11051الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
رقية سعيد احمد شاويش11052الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
ريھام حسن السيد شرف11053الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
زينب ص,ح مجاھد الطنطى11054الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
سارة نادر ربيع كشك11055الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
سالى سامى فتحى مشتولى11056الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
سلمي عبد القادر عبد الس,م11057الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
سميحة سمير صابر رابح11058الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
شربات عبدالمنعم عوض ;11059الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
شروق السيد قطب الصفراوى11060الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
شيرين حمدى كامل محمد11061الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
شيماءمحمود سعيد قرقوش11062الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
صافيناز محمد عبده الخولى11063الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
عبير ناصر محمد الددواس11064الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
علياء عبدالنبى عيسوى محمد11065الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
فاطمة أحمد علي عبد الس,م11066الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
فريدة اسامة ابراھيم العربى11067الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
فوزية ممدوح حمدى الغزولى11068الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
كاميليا عاطف سعد عرفة11069الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
لجظة عبدالسميع ربيع السھواجى11070الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
ماجدة اشرف على ھويدى11071الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
مبروكة محمد جابر مقصل11072الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
مديحة جمال كامل سرحان11073الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
مريم مصطفى سعد شعير11074الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
منار عبدالناصر السيد كشك11075الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
نادية عبدالستار عنتر مشتولى11076الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون



نادية محمد السيد على11077الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
ناھد عبدالشافى حمودة ابو موسى11078الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
ندى عماد محمد بيسم11079الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
نعمة طلعت عبدالعليم برى11080الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
ھاجر سامى حسن عبدالس,م11081الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
ھاجر صابر درويش ابوحميدة11082الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
ھانم سعد ابراھيم الدسوقى 11083الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
ھبة عبدالكريم عيدالعظيم عبدالكريم11084الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
ھند سعيد عبدالمنعم ز�بية11085الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
يارا جمال شوقى سليم11086الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
ياسمين عبدالشافى عبد; عبدالشافى11087الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
ياسمين مجدى  حمدى محمد11088الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
ياسمين محمد على ندا 11089الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
ابراھيم سيد فرج على11090الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
ابراھيم محمود ابوالفتوح الشنوفى11091الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
ابراھيم مصطفى محمد شلبى11092الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
احمد السيد احمد السيد عطا11093الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
احمد السيد عرفة ابوموسى11094الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
احمد حمدى صابر ابو موسى 11095الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
احمد خليل صابر السيد11096الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
أحمد ماھر عبد القادر محمود11097الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
أحمد محروس أحمد سبل11098الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
احمد محمد احمد جاد11099الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
احمد محمد جمعة على11100الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
احمد محمد عبدالعزيز زنون 11101الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
احمد محمد ماھر المقرف11102الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
أحمد منصور على عبد العاطى11103الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
أحمد وحيد عبد الحليم زنون11104الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
اس,م ابراھيم جابر مليجى 11105الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
اس,م جمعه مرزوق حسين11106الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
إس,م عبد النبى شوقى ز�بية11107الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
إسماعبل محمد عوض جابر11108الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
ايمن كرم عبدالس,م عبدالعاطى11109الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
ايھاب عبد الرحمن عبد العليم عطا11110الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
بكر خالد عبد المحسن أبوجندى11111الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
جابر أشرف جابر أبوعلفة11112الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
حسام جاب ; حجازى مرزوق11113الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
حسين رجب حسين بربار11114الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
حمادة الشوربجى خميس الشوربجى11115الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
حمادة شعبان فرج جمعة11116الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
رافت ناصر جابر رويشد11117الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
رامى أشرف جابر أبو علفة11118الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
ربيع بدوى ابراھيم حسب ;11119الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
رضا السيد ص,ح عبد الحفيظ11120الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
سامح جمال مشير عبد;11121الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
سعد بسيم سعد بسيم11122الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
سعد على سعد حسنين11123الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
سعيد ھ,ل على عبد العاطى11124الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
سعيد ياسر مرزوق دسوقى11125الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
شعبان خالد عبدالمجيد ابوسمك11126الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
طاھر محمد عبد العال ابراھيم11127الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
طه ماھر طه عبدالفتاح11128الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
عباس عادل عباس صابر 11129الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
عبدالرحمن اشرف فتحى مصطفى11130الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
عبد ; عبد المجيد السيد الشيھى11131الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
عبد; فتحى جاد سيداحمد11132الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون



عبد; محمد عبد المتعال الطحان11133الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
عبدالمنعم عبدالفتاح عبده عبدالفتاح 11134الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
عبدالھادى عبدالس,م عبدالمحسن مطر11135الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
عربى عبدالحميد عبده الخولى11136الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
على س,مة رشاد عباس11137الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
عمرو محمد ص,ح أبو شارب11138الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
عمرو محمد محمد حسن11139الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
فتحى اشرف حسنى محمد11140الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
كريم جمال ابوالحديد ابراھيم11141الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
كريم شعبان كامل احمد11142الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
كريم شوقى ممدوح ابراھيم11143الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
كريم عادل على أبو موسى11144الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
كريم عيد سعد بيسم 11145الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
كريم كرم عبد المنعم المعصراوى11146الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
محمد احمد احمد عوض11147الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
محمد بدر شحاته اسماعيل11148الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
محمد شحات محمود زنون11149الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
محمد عاطف اسماعيل سبل11150الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
محمد عبدالفتاح جابر مازن11151الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
محمد كمال السيد رابح11152الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
محمد محمد عبد الحميد بحبح11153الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
محمد ناصر حداد عبد العال11154الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
محمود حمدى محمود فتح ;11155الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
محمود سعيد ابراھيم عبد الرحمن11156الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
محمود سليمان يوسف ز�بية 11157الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
محمود عبدالسميع ربيع محمود11158الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
محمود على عوض على11159الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
محمود عماد محمد أبو عميش11160الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
محمود عيد عبد الحميد محمود11161الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
محمود مجدى اسماعبل زنون11162الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
محمود محمد كمال عبد الفتاح11163الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
محمود مصطفى جابر محمد11164الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
مصطفى احمد عبدالونيس الدلھماوى11165الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
مصطفى محمود مصطفى ابوغنيم11166الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
منصور عاطف فوزى خليل 11167الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
وليد محروس عباس محمد 11168الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
يوسف سعيــد ابراھيم عبدالصمد 11169الحسين بن علي  ا  بأشموناشمون
آ�ء السيد فھمى بليله11170طه حسين  ا  بأشموناشمون
آ�ء طلعت عبدالعزيز أبوضلع11171طه حسين  ا  بأشموناشمون
اية اشرف فتحى ز�بيه11172طه حسين  ا  بأشموناشمون
اية بھجت عبدالمحسن المنوفى11173طه حسين  ا  بأشموناشمون
اية جمال محمد سبل11174طه حسين  ا  بأشموناشمون
اية عبدالعزيز السيد عبدالعزيز11175طه حسين  ا  بأشموناشمون
اية مجدى محمد سبل 11176طه حسين  ا  بأشموناشمون
اية محمد سعيد ابراھيم11177طه حسين  ا  بأشموناشمون
اية ناجى محمد غنام11178طه حسين  ا  بأشموناشمون
ابتسام فرج عبده ابوعطا11179Bطه حسين  ا  بأشموناشمون
اح,م مصطفى عبدالصمد الجندى11180طه حسين  ا  بأشموناشمون
اسراء السيد عواد غزال 11181طه حسين  ا  بأشموناشمون
اسراءشحات قطب شحات11182طه حسين  ا  بأشموناشمون
اسراء مھدى حداد الشنوفى 11183طه حسين  ا  بأشموناشمون
اسراء على حسن الشرقاوى11184طه حسين  ا  بأشموناشمون
اسراء محمود السيد ابراھيم11185طه حسين  ا  بأشموناشمون
اسماء رجب السيد ابوجندى11186طه حسين  ا  بأشموناشمون
اسماء مجدى فھمى كامل 11187طه حسين  ا  بأشموناشمون
اسماء مجدى محروس عباس11188طه حسين  ا  بأشموناشمون



أمل محمد عبدالمنعم عج,ن11189طه حسين  ا  بأشموناشمون
أميرة س,مة ابوالقمصان على 11190طه حسين  ا  بأشموناشمون
أميرة محمد على ز�بيه11191طه حسين  ا  بأشموناشمون
أميرة ممدوح فرج أبو غنيم11192طه حسين  ا  بأشموناشمون
أمنية حسن أمين سيد أحمد11193طه حسين  ا  بأشموناشمون
ايمان طلعت سعد زغلول 11194طه حسين  ا  بأشموناشمون
ايمان عيسى محمد تركى11195طه حسين  ا  بأشموناشمون
جھاد رجب عبدالمجيد الصفتى11196طه حسين  ا  بأشموناشمون
جھاد فرحات السيد ابو سالم11197طه حسين  ا  بأشموناشمون
حسناء ممدوح سعيد عبدالمقصود 11198طه حسين  ا  بأشموناشمون
حنان محمود حداد حسب ; 11199طه حسين  ا  بأشموناشمون
خضرة مجدى اسماعيل على 11200طه حسين  ا  بأشموناشمون
دينا شعبان احمد الجدمة 11201طه حسين  ا  بأشموناشمون
رانيا ابراھيم محمد غريب 11202طه حسين  ا  بأشموناشمون
رانيا حمادة فؤاد ابوالسعود11203طه حسين  ا  بأشموناشمون
رانيا صابر سعيد أبوموسى11204طه حسين  ا  بأشموناشمون
رشا ابراھيم ابراھيم محمد كشك11205طه حسين  ا  بأشموناشمون
ريھام طارق محمد فرحات 11206طه حسين  ا  بأشموناشمون
زينب محمد فؤاد شعيب11207طه حسين  ا  بأشموناشمون
شيماء السيد على ز�بيه11208طه حسين  ا  بأشموناشمون
سارة صبحى رمضان عنبر 11209طه حسين  ا  بأشموناشمون
سمر جمال محمد النحاس11210طه حسين  ا  بأشموناشمون
سميرة شعبان ابراھيم الشخص 11211طه حسين  ا  بأشموناشمون
سلمى عبدالناصر عبدالمنعم كشك11212طه حسين  ا  بأشموناشمون
صباح على عبدالقوى العربى11213طه حسين  ا  بأشموناشمون
عبير نصر جابر حسانين11214طه حسين  ا  بأشموناشمون
فاتن حمدى صابر محمود11215طه حسين  ا  بأشموناشمون
فاطمة صابر على ھويدى11216طه حسين  ا  بأشموناشمون
فاطمة مجدى ابوالحديد ابونبايل11217طه حسين  ا  بأشموناشمون
فاطمة منصور خليل العربى11218طه حسين  ا  بأشموناشمون
ليلى فارس صابر بليله11219طه حسين  ا  بأشموناشمون
ميادة مھدى محمود ز�بيه11220طه حسين  ا  بأشموناشمون
ميادة مشحوت شاھين ناصف11221طه حسين  ا  بأشموناشمون
مريم أحمد ج,ل رضوان 11222طه حسين  ا  بأشموناشمون
مريم السيد محمد السيد 11223طه حسين  ا  بأشموناشمون
مريم حسن عبدالھادى ز�بيه11224طه حسين  ا  بأشموناشمون
مريم دسوقى شحاته حاروق 11225طه حسين  ا  بأشموناشمون
مريم عبدالس,م السيد عبدالس,م11226طه حسين  ا  بأشموناشمون
مھا مجدى سعيد القرمانى11227طه حسين  ا  بأشموناشمون
مى حمدى خليل محمد عزام11228طه حسين  ا  بأشموناشمون
نجوى ابراھيم ابوالحديد حسب ;11229طه حسين  ا  بأشموناشمون
ندى أسامة فاروق ابوصقر11230طه حسين  ا  بأشموناشمون
نيرمين رضا غريب عبدالس,م11231طه حسين  ا  بأشموناشمون
نعمة رفعت حسين أو عنبة11232طه حسين  ا  بأشموناشمون
نعمة عباس عبدالجواد أحمد 11233طه حسين  ا  بأشموناشمون
نھى مجدى سعيد القرمانى11234طه حسين  ا  بأشموناشمون
نورا ناصر محمد عبدالس,م 11235طه حسين  ا  بأشموناشمون
نيرة محمد مرزوق عبدالعاطى النحاس11236طه حسين  ا  بأشموناشمون
ھاجر اشرف محمد النحاس 11237طه حسين  ا  بأشموناشمون
ھاجر ربيع صالح الشنوفى11238طه حسين  ا  بأشموناشمون
ھاجر مصطفى عثمان رضوان11239طه حسين  ا  بأشموناشمون
ھدير عباس عباس السھواجى11240طه حسين  ا  بأشموناشمون
و�ء صابر بديرى الفيشى 11241طه حسين  ا  بأشموناشمون
ابراھيم احمد طلبه شعير 11242طه حسين  ا  بأشموناشمون
ابراھيم شحات ابراھيم جعفر 11243طه حسين  ا  بأشموناشمون
احمد ابرھيم كامل الشنوفى 11244طه حسين  ا  بأشموناشمون



أحمد اسامة فاروق ابوالحديد11245طه حسين  ا  بأشموناشمون
احمد اشرف عبده على 11246طه حسين  ا  بأشموناشمون
احمد بدر على الجدمه 11247طه حسين  ا  بأشموناشمون
احمد جمعة مصطفى زنون 11248طه حسين  ا  بأشموناشمون
احمد شوقى جابر ابو حميدة11249طه حسين  ا  بأشموناشمون
احمد صابر حسين محمد11250طه حسين  ا  بأشموناشمون
احمد عادل عباس ابراھيم11251طه حسين  ا  بأشموناشمون
احمد عاطف عباس عبدالجواد11252طه حسين  ا  بأشموناشمون
احمد ماھر اسماعيل محمد11253طه حسين  ا  بأشموناشمون
احمد محمد صابر مازن11254طه حسين  ا  بأشموناشمون
احمد مسعود عبدالغنى صالح11255طه حسين  ا  بأشموناشمون
اس,م مصباح عبد; محمد11256طه حسين  ا  بأشموناشمون
ايمن عفت سعيد ابو عميش 11257طه حسين  ا  بأشموناشمون
حسام حسن عبدالمجيد على 11258طه حسين  ا  بأشموناشمون
حسام سعيد امين ز�بيه11259طه حسين  ا  بأشموناشمون
حسام عماد شعبان الفيشى11260طه حسين  ا  بأشموناشمون
حسن بدر حسن ابوموسى11261طه حسين  ا  بأشموناشمون
حسن عاطف فاروق ابوعنبة11262طه حسين  ا  بأشموناشمون
حسين سعيد محمد سيد أحمد11263طه حسين  ا  بأشموناشمون
س,مة غنيم س,مة السروى11264طه حسين  ا  بأشموناشمون
سليمان عربى سليمان المخزنجى11265طه حسين  ا  بأشموناشمون
صابر سامى صابر السھواجى11266طه حسين  ا  بأشموناشمون
صابر نياظ عبدالعال احمد11267طه حسين  ا  بأشموناشمون
ص,ح سمير ص,ح ز�بيه11268طه حسين  ا  بأشموناشمون
عادل محمد عربى ابوصقر11269طه حسين  ا  بأشموناشمون
عادل محمد فرج جعفر11270طه حسين  ا  بأشموناشمون
عباس عاطف عباس مصطفى11271طه حسين  ا  بأشموناشمون
عبدالرحمن بكرى دسوقى حبيش 11272طه حسين  ا  بأشموناشمون
عبدالرحمن رمضان محمد ابوطالب11273طه حسين  ا  بأشموناشمون
عبدالرحمن على أبكر محمد11274طه حسين  ا  بأشموناشمون
عبدالرحمن عماد عبدالعظيم ابوعميش 11275طه حسين  ا  بأشموناشمون
عبدالرحمن ابراھيم عبدالمقصود11276طه حسين  ا  بأشموناشمون
عبدالمحسن محمد محمد الح,ج11277طه حسين  ا  بأشموناشمون
عبدالمنعم رضا عبدالمنعم سليم11278طه حسين  ا  بأشموناشمون
عبدالھادى محمود عبدالھادى المقنن11279طه حسين  ا  بأشموناشمون
عبده شعبان حسن عبدالمطلب 11280طه حسين  ا  بأشموناشمون
على خطاب محمد ز�بيه11281طه حسين  ا  بأشموناشمون
على شاكر احمد رفاعى 11282طه حسين  ا  بأشموناشمون
عماد جمال معوض زھرة 11283طه حسين  ا  بأشموناشمون
عمر انور غريب ابوركيبة 11284طه حسين  ا  بأشموناشمون
عمرو زكى عباس ابوحمد11285طه حسين  ا  بأشموناشمون
عمرو محمد محمود عبدالحافظ11286طه حسين  ا  بأشموناشمون
فھمى ابراھيم فھمى قضا 11287طه حسين  ا  بأشموناشمون
كريم عبدالصمد عبده عبدالحليم11288طه حسين  ا  بأشموناشمون
كريم عبدالھادى على جابر 11289طه حسين  ا  بأشموناشمون
كريم عربى محمد الجمال 11290طه حسين  ا  بأشموناشمون
كريم مصطفى عبدالصمد النحاس 11291طه حسين  ا  بأشموناشمون
محمد السيد عبدالس,م درويش 11292طه حسين  ا  بأشموناشمون
محمد أنور فھمى الدلھماوى11293طه حسين  ا  بأشموناشمون
محمد بدر عبده فتح ; 11294طه حسين  ا  بأشموناشمون
محمد جمال سعيد الفرام11295طه حسين  ا  بأشموناشمون
محمد حمدى محمد الفرام11296طه حسين  ا  بأشموناشمون
محمد ربيع عبد; عبدالشافى11297طه حسين  ا  بأشموناشمون
محمد رفعت محمد ابوعنبه11298طه حسين  ا  بأشموناشمون
محمد سعيد ابرھيم فودة11299طه حسين  ا  بأشموناشمون
محمد سليمان محمد فھمى العروسى11300طه حسين  ا  بأشموناشمون



محمد عبدالحكيم محمد يوسف11301طه حسين  ا  بأشموناشمون
محمد عبدالس,م السيد عبدالس,م11302طه حسين  ا  بأشموناشمون
محمد عبدالمنعم رشاد سويلم11303طه حسين  ا  بأشموناشمون
محمد عزت انور الھ,لى 11304طه حسين  ا  بأشموناشمون
محمد عيد محمود جابر 11305طه حسين  ا  بأشموناشمون
محمد فارس عباس محمود11306طه حسين  ا  بأشموناشمون
محمد فايز محمد أحمد عيسى 11307طه حسين  ا  بأشموناشمون
محمد فرج عبدالس,م عبدالواحد11308طه حسين  ا  بأشموناشمون
محمد مجدى سعيد شرف11309طه حسين  ا  بأشموناشمون
محمد مجدى عبدالحكيم ھويدى 11310طه حسين  ا  بأشموناشمون
محمد ياسر محمد رويشد 11311طه حسين  ا  بأشموناشمون
محمود ابوبكر عبده ابوبكر 11312طه حسين  ا  بأشموناشمون
محمود السيد حسن القطان11313طه حسين  ا  بأشموناشمون
محمود ايھاب حسين الفيشى11314طه حسين  ا  بأشموناشمون
محمود حسين عبدالس,م عطا 11315طه حسين  ا  بأشموناشمون
محمود خالد عبدالعزيز موسى 11316طه حسين  ا  بأشموناشمون
محمود سعيد غريب الشنوفى 11317طه حسين  ا  بأشموناشمون
محمود طارق احمد ابوجندى 11318طه حسين  ا  بأشموناشمون
محمود عبدالحافظ خليل عبدالحافظ11319طه حسين  ا  بأشموناشمون
 محمود عربى جابر السيد 11320طه حسين  ا  بأشموناشمون
محمود عصام محمود عبدالمطلب 11321طه حسين  ا  بأشموناشمون
محمود محمد السيد شرف11322طه حسين  ا  بأشموناشمون
محمود محمد جمعة محمد11323طه حسين  ا  بأشموناشمون
محمود محمد عبدالحميد شليبى 11324طه حسين  ا  بأشموناشمون
محمود ناصر بدوى بديوى11325طه حسين  ا  بأشموناشمون
مرزوق احمد عبدالونيس مرزوق11326طه حسين  ا  بأشموناشمون
مصطفى ج,ل سعيد أبو سنة11327طه حسين  ا  بأشموناشمون
مصطفى سمير مصطفى ز�بيه11328طه حسين  ا  بأشموناشمون
مصطفى شحات محمود السھواجى11329طه حسين  ا  بأشموناشمون
مصطفى محمد عبد ھويدى11330طه حسين  ا  بأشموناشمون
ھشام عاطف احمد شليبى11331طه حسين  ا  بأشموناشمون
وائل سيد فوزى عبدالعظيم11332طه حسين  ا  بأشموناشمون
وليد سيد فوزى عبدالعظيم11333طه حسين  ا  بأشموناشمون
وليد سليمان عبدالعليم الحفناوى11334طه حسين  ا  بأشموناشمون
يوسف رمضان جابر عبدالس,م11335طه حسين  ا  بأشموناشمون
يوسف عبدالناصر بيومى سبل 11336طه حسين  ا  بأشموناشمون
يوسف  عيد حلمى سيد أحمد11337طه حسين  ا  بأشموناشمون
يوسف كساب عبدالمحسن السيد 11338طه حسين  ا  بأشموناشمون
يوسف ياسر محمد رويشد11339طه حسين  ا  بأشموناشمون
آية جمال حسين ھ,ل11340القطان الخاصة ا بأشموناشمون
آية حمدي صالح محمود مصطفى11341القطان الخاصة ا بأشموناشمون
آ�ء مجدي اسماعيل عبده11342القطان الخاصة ا بأشموناشمون
آروي سامي حامد عبد الحليم11343القطان الخاصة ا بأشموناشمون
إسراء محمد رجب الدسوقي11344القطان الخاصة ا بأشموناشمون
أمنية شبل اسماعيل شعير11345القطان الخاصة ا بأشموناشمون
ايمان فاضل السيد ابو سنة11346القطان الخاصة ا بأشموناشمون
بسنت محمد سعد صقر11347القطان الخاصة ا بأشموناشمون
جھاد احمد محمد حسانين11348القطان الخاصة ا بأشموناشمون
جھاد حمدي عفيفي عفيفي 11349القطان الخاصة ا بأشموناشمون
سلمي احمد محمود الحراني11350القطان الخاصة ا بأشموناشمون
شيماء ايھاب فرج عبد ;11351القطان الخاصة ا بأشموناشمون
شيرين عبد المجيد خالد محمد11352القطان الخاصة ا بأشموناشمون
فاطمة على محمد جويدة11353القطان الخاصة ا بأشموناشمون
غادة رجب دسوقي حسن 11354القطان الخاصة ا بأشموناشمون
منار عادل احمد امين11355القطان الخاصة ا بأشموناشمون
منة ; ايمن عبد الحليم خليف 11356القطان الخاصة ا بأشموناشمون



منة ; نبيل محمد عبد النبي11357القطان الخاصة ا بأشموناشمون
مھا جمعه حسين عبد الجواد11358القطان الخاصة ا بأشموناشمون
ندا مصطفى محمود سمرة11359القطان الخاصة ا بأشموناشمون
نھى جمال قدري غريب11360القطان الخاصة ا بأشموناشمون
ھاجر ايمن السيد السيد11361القطان الخاصة ا بأشموناشمون
ابراھيم نبيل محمد الرويني11362القطان الخاصة ا بأشموناشمون
احمد عادل بھجات سيد احمد11363القطان الخاصة ا بأشموناشمون
احمد عصام مندوه احمد11364القطان الخاصة ا بأشموناشمون
احمد فايز ابراھيم عيد 11365القطان الخاصة ا بأشموناشمون
احمد قبل مصفر المطيري11366القطان الخاصة ا بأشموناشمون
احمد محمود ابراھيم متولي11367القطان الخاصة ا بأشموناشمون
احمد محمود عبد الس,م حجران11368القطان الخاصة ا بأشموناشمون
احمد يحي على عبد الفتاح 11369القطان الخاصة ا بأشموناشمون
اس,م عصام محمد على 11370القطان الخاصة ا بأشموناشمون
اس,م ناصر شوقي محمود11371القطان الخاصة ا بأشموناشمون
بو� اندراوس عزيز اندراوس11372القطان الخاصة ا بأشموناشمون
فارس ماجد فارس عبد العليم11373القطان الخاصة ا بأشموناشمون
عبد الحميد ابراھيم عبد الحميد حسين11374القطان الخاصة ا بأشموناشمون
عبد الرحمن احمد محمود عامر11375القطان الخاصة ا بأشموناشمون
عبد الرحمن مسعد محمود الحراني11376القطان الخاصة ا بأشموناشمون
عبد الرحمن يوسف عبد العزيز ھمالي11377القطان الخاصة ا بأشموناشمون
عبد ; محمد عبد ; سيد احمد11378القطان الخاصة ا بأشموناشمون
عمر عاطف نجم سيد احمد11379القطان الخاصة ا بأشموناشمون
كريم عبد ; عبد الغفار بشير11380القطان الخاصة ا بأشموناشمون
ماھر جميل ماھر ماھر حماد11381القطان الخاصة ا بأشموناشمون
محمد ايمن عزت على طاحون11382القطان الخاصة ا بأشموناشمون
محمد جمال عبد المغيث النقيب11383القطان الخاصة ا بأشموناشمون
محمد حسن شوقي محمود11384القطان الخاصة ا بأشموناشمون
محمد عبد العزيز عبد العال حجازي11385القطان الخاصة ا بأشموناشمون
محمد محروس احمد سالم11386القطان الخاصة ا بأشموناشمون
محمد محروس سعد ابو سنة11387القطان الخاصة ا بأشموناشمون
محمد محمد عماد الدين حسن11388القطان الخاصة ا بأشموناشمون
محمود عبد اللطيف احمد نجم11389القطان الخاصة ا بأشموناشمون
محمود يونس عبد السميع عواد11390القطان الخاصة ا بأشموناشمون
مصطفى اسامة انور طلبة 11391القطان الخاصة ا بأشموناشمون
مصطفى محمد عبد الھادي عبد القوي11392القطان الخاصة ا بأشموناشمون
مصطفى محمود مغاوري زيد11393القطان الخاصة ا بأشموناشمون
معاذ بيومي مرسي احمد11394القطان الخاصة ا بأشموناشمون
مھند خالد عبد الس,م إمام 11395القطان الخاصة ا بأشموناشمون
يوسف سمير أبو المعاطي المعصراوي11396القطان الخاصة ا بأشموناشمون
يوسف ھشام عبد الوھاب مدين 11397القطان الخاصة ا بأشموناشمون
أية جمال أحمد الفيشى11398أشمون للتعليم اJساسياشمون
اية خالد على ابو جندى11399أشمون للتعليم اJساسياشمون
أية سامى حسين الحلفاوى11400أشمون للتعليم اJساسياشمون
أية عبدالعال إبراھيم أبوسنة11401أشمون للتعليم اJساسياشمون
ارزاق حمدي محمد ز�بية11402أشمون للتعليم اJساسياشمون
اسماء احمد عبد الفتاح ابو نوارج11403أشمون للتعليم اJساسياشمون
اسماء اسماعيل حلمى شرف11404أشمون للتعليم اJساسياشمون
أسماء درويش النحاس النحاس11405أشمون للتعليم اJساسياشمون
اميرة احمد محمود خضر11406أشمون للتعليم اJساسياشمون
ايمان محمد بركات الكسباني11407أشمون للتعليم اJساسياشمون
إيمان إبراھيم فتح الباب العقباوى11408أشمون للتعليم اJساسياشمون
ايمان نبيل ابراھيم الشرقاوى11409أشمون للتعليم اJساسياشمون
ايمان مھدى امين ز�بية11410أشمون للتعليم اJساسياشمون
إيمان يسري أحمد المنوفي11411أشمون للتعليم اJساسياشمون
حسناء سليمان حسان محمد11412أشمون للتعليم اJساسياشمون



حنان حمدي احمد عبد التواب11413أشمون للتعليم اJساسياشمون
خلود عبدالمقصود شعيب عبدالمقصود11414أشمون للتعليم اJساسياشمون
دينا على سعيد على11415أشمون للتعليم اJساسياشمون
دينا مجدي لبيب توفيق11416أشمون للتعليم اJساسياشمون
جھاد حمدي عبدالمطلب النحاس11417أشمون للتعليم اJساسياشمون
رانيا جمال على اسماعيل11418أشمون للتعليم اJساسياشمون
رحمة إيھاب محمد عمار11419أشمون للتعليم اJساسياشمون
رحمة عبدالمنعم محمد النحاس11420أشمون للتعليم اJساسياشمون
روان رمضان عبد اللطيف العقباوي11421أشمون للتعليم اJساسياشمون
حورية كمال محمد شعيب11422أشمون للتعليم اJساسياشمون
سارة سمير حسن رويشد11423أشمون للتعليم اJساسياشمون
سارة أحمد فؤاد شعير11424أشمون للتعليم اJساسياشمون
سارة عبد العظيم عبد المنعم النحاس11425أشمون للتعليم اJساسياشمون
سارة نبيل نزيه مسيحه11426أشمون للتعليم اJساسياشمون
سلمى ضياء محمد نور الدين11427أشمون للتعليم اJساسياشمون
سلمى محمد صابر رجب11428أشمون للتعليم اJساسياشمون
سحر شحات علي الشرقاوي11429أشمون للتعليم اJساسياشمون
سميرة درويش غريب درويش11430أشمون للتعليم اJساسياشمون
سميرة رمضان عبد المنعغم عصيدة11431أشمون للتعليم اJساسياشمون
شيماء س,مة سعد محمد11432أشمون للتعليم اJساسياشمون
عبلة كامل صابر حماد11433أشمون للتعليم اJساسياشمون
عزة عبد الواحد سعيد فتح اللة11434أشمون للتعليم اJساسياشمون
ع, حمدي علي عبد المجيد11435أشمون للتعليم اJساسياشمون
غادة عبدالھادى عوض جاب اللة11436أشمون للتعليم اJساسياشمون
فاطمه السيد مرزوق العسال11437أشمون للتعليم اJساسياشمون
فاطمة رشاد غريب الشرقاوى11438أشمون للتعليم اJساسياشمون
فاطمة عبد العزيز عبد المجيد شرف11439أشمون للتعليم اJساسياشمون
قمر شحات عبد الجليل موسي11440أشمون للتعليم اJساسياشمون
كلة صابر السيد عباس11441أشمون للتعليم اJساسياشمون
مريم ابراھيم حسني شلبي11442أشمون للتعليم اJساسياشمون
مريم طارق محمد صقر11443أشمون للتعليم اJساسياشمون
مريم مجدى لبيب توفيق11444أشمون للتعليم اJساسياشمون
منار محمود السيد محمد11445أشمون للتعليم اJساسياشمون
مروة عبد الواحد سعيد فتح ;11446أشمون للتعليم اJساسياشمون
مى مدين أبوسمك أبوسمك11447أشمون للتعليم اJساسياشمون
نبيلة مصطفى أمين كشك11448أشمون للتعليم اJساسياشمون
نجية عوض احمد الصاوى11449أشمون للتعليم اJساسياشمون
ندي محمد عبد المجيد النحاس11450أشمون للتعليم اJساسياشمون
ندى محمود إبراھيم عبدالدايم11451أشمون للتعليم اJساسياشمون
نورا أسامة عباس شاكر11452أشمون للتعليم اJساسياشمون
نورا امام محمود ابو طالب11453أشمون للتعليم اJساسياشمون
نورھان خالد أحمد السيد11454أشمون للتعليم اJساسياشمون
ھاجر اشرف دياب غنيم11455أشمون للتعليم اJساسياشمون
ھاجر عيد عبدالغفار أبوموسى11456أشمون للتعليم اJساسياشمون
ھاجر فتح ; عبد المنعم عج,ن11457أشمون للتعليم اJساسياشمون
ھايدى مجدى صالح النحاس11458أشمون للتعليم اJساسياشمون
ھدير طارق شوقى محروس11459أشمون للتعليم اJساسياشمون
ھدير عماد شوقي حماده11460أشمون للتعليم اJساسياشمون
وفاء عبد المنعم عيسي محمد11461أشمون للتعليم اJساسياشمون
إبراھيم على جابر أبوسمك11462أشمون للتعليم اJساسياشمون
احمد السيد رمضان أبو محمود11463أشمون للتعليم اJساسياشمون
احمد جمال بكري السيد11464أشمون للتعليم اJساسياشمون
احمد رضا صابر ز�بية11465أشمون للتعليم اJساسياشمون
احمد سامي عبدالمجيد الشريف11466أشمون للتعليم اJساسياشمون
احمد سامي محمود عبد المحسن11467أشمون للتعليم اJساسياشمون
احمد سعيد عبد الصمد العطار11468أشمون للتعليم اJساسياشمون



احمد سمير متولي السروي11469أشمون للتعليم اJساسياشمون
احمد شريف منسى محمد11470أشمون للتعليم اJساسياشمون
احمد عادل خالد علي11471أشمون للتعليم اJساسياشمون
احمد ماجد ممدوح عبد الغنى11472أشمون للتعليم اJساسياشمون
احمد موسي غريب أبو دخان11473أشمون للتعليم اJساسياشمون
احمد محروس ابراھيم حسب ;11474أشمون للتعليم اJساسياشمون
احمد ياسر محمد محمد11475أشمون للتعليم اJساسياشمون
أشرف حمدي أحمد عبد التواب 11476أشمون للتعليم اJساسياشمون
باسم ممدوح فرج أبو غنيم11477أشمون للتعليم اJساسياشمون
حسين محمد حسين رويشد11478أشمون للتعليم اJساسياشمون
سليمان رمضان السيد أبو جبل 11479أشمون للتعليم اJساسياشمون
شھاب محمد ص,ح البرعي11480أشمون للتعليم اJساسياشمون
عبدالرحمن شعبان أحمد أبوعميش11481أشمون للتعليم اJساسياشمون
عبد; رجب عبدالمجيد الجدمة11482أشمون للتعليم اJساسياشمون
عبد ; عبد المقصود عبد الحكيم ھويدي11483أشمون للتعليم اJساسياشمون
عبد ; عبد المقصود عشرى عج,ن11484أشمون للتعليم اJساسياشمون
عبد ; محمد عبد ; ز�بية11485أشمون للتعليم اJساسياشمون
عبد الھادي صابر عبد المنعم النحاس11486أشمون للتعليم اJساسياشمون
عبد الھادى مسعد عبد الھادى عج,ن11487أشمون للتعليم اJساسياشمون
علي سامي علي ز�بية11488أشمون للتعليم اJساسياشمون
عماد عثمان فاروق الشافعى11489أشمون للتعليم اJساسياشمون
فادى أحمد على عبد الرحمن11490أشمون للتعليم اJساسياشمون
فرج أحمد عودين عودين11491أشمون للتعليم اJساسياشمون
محمد ابراھيم عبد الباقي السيد11492أشمون للتعليم اJساسياشمون
محمد حازم رزق كشك11493أشمون للتعليم اJساسياشمون
محمد رمضان عبد الفتاح مازن11494أشمون للتعليم اJساسياشمون
محمد شعبان عبد العزيز ھويدى11495أشمون للتعليم اJساسياشمون
محمد ص,ح محمد حمد11496أشمون للتعليم اJساسياشمون
محمد عبد الجيد عباس كشك11497أشمون للتعليم اJساسياشمون
محمد عبدالمنعم محمد النحاس11498أشمون للتعليم اJساسياشمون
محمد عصام أبو الحديد أبونبايل11499أشمون للتعليم اJساسياشمون
محمد عمرو محمد خطاب11500أشمون للتعليم اJساسياشمون
محمد مسعد عبدالھادى عج,ن11501أشمون للتعليم اJساسياشمون
مختار ماھر مختار معتوق11502أشمون للتعليم اJساسياشمون
محمود أحمد محمود جعفر11503أشمون للتعليم اJساسياشمون
محمود عاطف محمود حماد11504أشمون للتعليم اJساسياشمون
محمود محمد مصطفي برغوث11505أشمون للتعليم اJساسياشمون
مصطفى عربى عبد الستار سبل11506أشمون للتعليم اJساسياشمون
مصطفي فرج محمد ز�بية11507أشمون للتعليم اJساسياشمون
مصطفي محمد احمد محمد11508أشمون للتعليم اJساسياشمون
مؤمن مجدى محمود أبو ناشي 11509أشمون للتعليم اJساسياشمون
ھشام علي احمد سليمان11510أشمون للتعليم اJساسياشمون
ھشام محمد عبدالنبى يوسف11511أشمون للتعليم اJساسياشمون
ياسر فاروق رمضان بكر11512أشمون للتعليم اJساسياشمون
يوسف مرزوق بخيت عج,ن11513أشمون للتعليم اJساسياشمون
اسراء اشرف السيد القاضي11514أشمون الجديدةاشمون
أح,م سعيد عبدالعزيز دسوقى11515أشمون الجديدةاشمون
ادارة فتحي عبد المحسن11516أشمون الجديدةاشمون
إسراء جمال عبدالونيس الدلھماوى11517أشمون الجديدةاشمون
اسراء حامد محمد عمار11518أشمون الجديدةاشمون
إسراء ص,ح مغاورى أبوغنيم11519أشمون الجديدةاشمون
إسراء فتحى محمود أبو شنب11520أشمون الجديدةاشمون
اسراء محمود ص,ح عبد الجواد11521أشمون الجديدةاشمون
اسماء أشرف علي ھويدي11522أشمون الجديدةاشمون
اسماء رأفت السيد ز�بية11523أشمون الجديدةاشمون
أسماء طارق عبدالغنى رحيم11524أشمون الجديدةاشمون



أسماء عبدالرحمن عبدالمنعم الضليل11525أشمون الجديدةاشمون
اسماء علي احمد العقباوي11526أشمون الجديدةاشمون
الشيماء فؤاد عباس النحاس11527أشمون الجديدةاشمون
الھام عربي اسماعيل ابو خليفة11528أشمون الجديدةاشمون
الھام عماد محمود السحرب11529أشمون الجديدةاشمون
أمنية أحمد رشاد إدريس11530أشمون الجديدةاشمون
امنية جمال خليل النحاس11531أشمون الجديدةاشمون
امنية محمود على أبوعاليه11532أشمون الجديدةاشمون
أميرة عبدالعظيم عبدالمطلب عودين11533أشمون الجديدةاشمون
أميرة يسن كمال محمود السيد 11534أشمون الجديدةاشمون
إيمان السيد على موسى11535أشمون الجديدةاشمون
إيمان حسين رمضان الھ,لى11536أشمون الجديدةاشمون
إيمان عاطف عيد الشرقاوى11537أشمون الجديدةاشمون
إيمان على صابر على11538أشمون الجديدةاشمون
إيمان عماد عبدالمنعم البرعى11539أشمون الجديدةاشمون
إيناس سامى عبدالفضيل السيد11540أشمون الجديدةاشمون
إيناس عبدالحكيم غريب عبد;11541أشمون الجديدةاشمون
اية إبراھيم السيد أبودخان11542أشمون الجديدةاشمون
آية الصاوى فاروق أبوصقر11543أشمون الجديدةاشمون
آية مصباح مرزوق محمد سليمان11544أشمون الجديدةاشمون
بسمة الصباحى محمود ضيف11545أشمون الجديدةاشمون
تغريد مصطفى سعيد حسين11546أشمون الجديدةاشمون
تھانى عطية عبدالحميد عبدالس,م 11547أشمون الجديدةاشمون
جھاد السيد عبدالواحد ز�بية11548أشمون الجديدةاشمون
جھاد س,مة رجب أحمد11549أشمون الجديدةاشمون
جھاد صبرى رمضان عبدالبارى11550أشمون الجديدةاشمون
جھاد محمد عبدالجواد المقنن11551أشمون الجديدةاشمون
حكمت رمضان حسن شحات11552أشمون الجديدةاشمون
خضرة الحيوشى شوقى حسن11553أشمون الجديدةاشمون
دينا مجدى محمد رمضان11554أشمون الجديدةاشمون
رانيا كمال محمد فرحات11555أشمون الجديدةاشمون
رحاب ع,ء الدين فتحى عبدالعظيم11556أشمون الجديدةاشمون
رشا محمد عبدالعظيم رويشد11557أشمون الجديدةاشمون
رضا محمد خضر كشك11558أشمون الجديدةاشمون
رضوى سامى عثمان ز�بية11559أشمون الجديدةاشمون
ريھام مجدى أحمد الحبينى11560أشمون الجديدةاشمون
زينب أشرف عبده الغزولي11561أشمون الجديدةاشمون
سارة ع,ء عبدالرسول عوض11562أشمون الجديدةاشمون
سعاد س,مة درويش س,مة11563أشمون الجديدةاشمون
سماح انور عبد المنعم المحروق11564أشمون الجديدةاشمون
سماح سالم عجمي ابو عفيفي11565أشمون الجديدةاشمون
سمر احمد محمود عيد11566أشمون الجديدةاشمون
سميرة سعيد عباس الشرقاوى11567أشمون الجديدةاشمون
سميرة سعيد محمود عبدالرحمن 11568أشمون الجديدةاشمون
شاھنده مجدى على شحاته11569أشمون الجديدةاشمون
شروق عاطف السيد ھريدى11570أشمون الجديدةاشمون
شيماء صبحى عشرى أبوشرف11571أشمون الجديدةاشمون
شيماءأحمد ھاشم حسنين11572أشمون الجديدةاشمون
صابرين رمضان حسن رصاص11573أشمون الجديدةاشمون
صفاء جمال سعيد إبراھيم11574أشمون الجديدةاشمون
صفاء قطب سعيد عمار11575أشمون الجديدةاشمون
فاطمة إمام عبدالس,م خليل11576أشمون الجديدةاشمون
فاطمة جمال عبدالسميع زنون11577أشمون الجديدةاشمون
فاطمة حسين حسن حسين11578أشمون الجديدةاشمون
فاطمة خالد إبراھيم أبوجندى11579أشمون الجديدةاشمون
فاطمة عبد الغفار فاروق عبد الغفار11580أشمون الجديدةاشمون



فاطمة محمد عبدالستار ھويدى11581أشمون الجديدةاشمون
فاطمة ھشام سليمان حافظ11582أشمون الجديدةاشمون
مروة س,مه عبدالحميد مصطفى11583أشمون الجديدةاشمون
مريم عبدالمجيد محمد ز�بية11584أشمون الجديدةاشمون
مريم محمد محمد إسماعيل البكل11585أشمون الجديدةاشمون
منار زين العابدين محمد عطية11586أشمون الجديدةاشمون
منار عباس صابر عباس11587أشمون الجديدةاشمون
منال شحات سيد أحمد الحبينى11588أشمون الجديدةاشمون
منة; أشرف إبراھيم عوض11589أشمون الجديدةاشمون
مھا أبوالمجدعبدالوھاب سيف11590أشمون الجديدةاشمون
نادية محمد رشاد إدريس11591أشمون الجديدةاشمون
نجاة مصطفى شديد الصيفى11592أشمون الجديدةاشمون
ندى عبدالعزيز محمد أبو الحديد11593أشمون الجديدةاشمون
نورا فارس سعيد فارس11594أشمون الجديدةاشمون
نورا مجدي حسني برسوم11595أشمون الجديدةاشمون
نورھان محمد السيد أبوعميش11596أشمون الجديدةاشمون
ھاجر السيد عبدالونيس عوض11597أشمون الجديدةاشمون
ھاجر مجدى على عبد;11598أشمون الجديدةاشمون
ھاجر محمد سعيد الشماوى11599أشمون الجديدةاشمون
ھبة ; ياسر السيد محمود11600أشمون الجديدةاشمون
ھبة ناجي صالح رحيم11601أشمون الجديدةاشمون
ھمت السيد احمد شرف11602أشمون الجديدةاشمون
يارا انور جمعة الطباخ11603أشمون الجديدةاشمون
ياسمين فتحى السيد أبوناشى11604أشمون الجديدةاشمون
ياسمين معوض معوض ابوسالم11605أشمون الجديدةاشمون
ابراھيم السيد محمد عثمان11606أشمون الجديدةاشمون
إبراھيم جمال جمعة عبدالس,م11607أشمون الجديدةاشمون
ابراھيم جمال فھمي عبد الحميد11608أشمون الجديدةاشمون
إبراھيم حسن السيد العقباوى11609أشمون الجديدةاشمون
ابراھيم ناصر درويش البنا11610أشمون الجديدةاشمون
أحمد السيد شحات ھ,ل11611أشمون الجديدةاشمون
احمد رزق عبدالنبى محمد ھيبه11612أشمون الجديدةاشمون
احمد سعيد أحمد محمد11613أشمون الجديدةاشمون
أحمد سمير محمد أحمد11614أشمون الجديدةاشمون
أحمد شريف عبدالمنعم الصيفى11615أشمون الجديدةاشمون
احمد شعبان أحمد غريب11616أشمون الجديدةاشمون
أحمد طارق أحمد حشمت عمار11617أشمون الجديدةاشمون
احمد عبدالفتاح رمضان عبدالفتاح11618أشمون الجديدةاشمون
احمد عبدالنبى فتحى الرخ11619أشمون الجديدةاشمون
أحمد عبدالھادى عبدالمنعم الحلبوشى11620أشمون الجديدةاشمون
أحمد عشرى عشرى غرابه11621أشمون الجديدةاشمون
أحمد عصام محمد صالح11622أشمون الجديدةاشمون
أحمد عماد عبد المنعم الشرقاوى11623أشمون الجديدةاشمون
احمد فتحي خضر رضوان11624أشمون الجديدةاشمون
أحمد مجدى أحمد عبدالرسول11625أشمون الجديدةاشمون
احمد محمد حسين أبوالعمران11626أشمون الجديدةاشمون
أحمد محمد رمضان السيد11627أشمون الجديدةاشمون
احمد منصور إبراھيم جبران11628أشمون الجديدةاشمون
أحمد منصور عبدالنبى نجدى11629أشمون الجديدةاشمون
أسامة جمال سعد طوسون11630أشمون الجديدةاشمون
أسامة عاطف شحات الجزيرى11631أشمون الجديدةاشمون
اس,م السيد شحات عمار11632أشمون الجديدةاشمون
إس,م رجب شحاته مكاوى11633أشمون الجديدةاشمون
إس,م رجب عبد الصادق على11634أشمون الجديدةاشمون
إس,م رفعت عبدالفتاح رويشد11635أشمون الجديدةاشمون
إس,م رمضان حسن أبوعطا;11636أشمون الجديدةاشمون



إس,م اشرف عباس عبدالصمد11637أشمون الجديدةاشمون
إس,م محمد محمود صقر11638أشمون الجديدةاشمون
إسماعيل حمدى إسماعيل حسنين11639أشمون الجديدةاشمون
السيد ج,ل السيد ز�بية11640أشمون الجديدةاشمون
السيد عبدالسميع راشد السھواجى11641أشمون الجديدةاشمون
أنس عبدالكريم كامل العقباوى11642أشمون الجديدةاشمون
أيمن عماد عشرى صقر11643أشمون الجديدةاشمون
ب,ل إبراھيم إبراھيم شليبى11644أشمون الجديدةاشمون
حسام حسن عبدالظاھر غريب11645أشمون الجديدةاشمون
حسام حسني ابراھيم 11646أشمون الجديدةاشمون
حسام محمد جابر عبد الرحمن11647أشمون الجديدةاشمون
حسن خالد حسن السيد11648أشمون الجديدةاشمون
حسني صبحي محمد عبد ;11649أشمون الجديدةاشمون
حسين عبدالرحمن حسين الحداد11650أشمون الجديدةاشمون
حسين محمد حسن السيد11651أشمون الجديدةاشمون
رمضان عبد البديع رمضان رابح11652أشمون الجديدةاشمون
زياد حمدى عبدالقادر محمد11653أشمون الجديدةاشمون
ساھر شريف رشاد شحات11654أشمون الجديدةاشمون
سعيد رأفت سعيد أبوشرف11655أشمون الجديدةاشمون
سيد حمدى سيد أحمد الصاوى11656أشمون الجديدةاشمون
طارق عبد; إسماعيل أبوعامر11657أشمون الجديدةاشمون
عبد الرحمن عزت محمد رمضان11658أشمون الجديدةاشمون
عبد العظيم حمادة حامد الشوربجي11659أشمون الجديدةاشمون
عبدالرحمن محمد عبدالمنصف القرماني11660أشمون الجديدةاشمون
عبدالس,م فاروق عبدالس,م شعيب11661أشمون الجديدةاشمون
عبدالعزيز عبدالمجيد معوض عبدالمجيد11662أشمون الجديدةاشمون
عبد; رفاعى عبد الخالق السيد11663أشمون الجديدةاشمون
عبد; س,مه شحات الوكيل11664أشمون الجديدةاشمون
عبد; عبدالحميد كامل عفيفى11665أشمون الجديدةاشمون
عبد; فارس محمود مازن11666أشمون الجديدةاشمون
عبد; فوزى عبد; شاھين11667أشمون الجديدةاشمون
عبد; ناصر عبدالمطلب ز�بية11668أشمون الجديدةاشمون
عبد; يحى عبدالفتاح رفاعى11669أشمون الجديدةاشمون
عبدالمنعم محمد عبدالمنعم شعير11670أشمون الجديدةاشمون
عصام عادل رفاعي محمد11671أشمون الجديدةاشمون
عماد مسعد عبد الحليم البيطار11672أشمون الجديدةاشمون
عمرو عشرى محمد صالح11673أشمون الجديدةاشمون
عنتر ممدوح عثمان أبوعجاجه11674أشمون الجديدةاشمون
فرج خالد فراج إمام11675أشمون الجديدةاشمون
فرج سعيد جاب ; الشوربجى11676أشمون الجديدةاشمون
كريم رافت فتحي ابو عميش11677أشمون الجديدةاشمون
كريم متولي حمدان السھواجي11678أشمون الجديدةاشمون
كيرلس يونان عزيز يونان11679أشمون الجديدةاشمون
مايكل نبيل حنا رزق ;11680أشمون الجديدةاشمون
محمد ابراھيم محمد خاطر11681أشمون الجديدةاشمون
محمد السيد رمضان السيد11682أشمون الجديدةاشمون
محمد أحمد السيد شرف11683أشمون الجديدةاشمون
محمد أحمد زينھم شرف11684أشمون الجديدةاشمون
محمد أشرف احمد البسيونى11685أشمون الجديدةاشمون
محمد إبراھيم محمود الطباخ11686أشمون الجديدةاشمون
محمد جابر عبدالعزيز سعد11687أشمون الجديدةاشمون
محمد جاد إبراھيم جاد11688أشمون الجديدةاشمون
محمد جمال أبوزيد بصيلة11689أشمون الجديدةاشمون
محمد حلمي حلمي عوض11690أشمون الجديدةاشمون
محمد حمدان عبدالوھاب محفوظ11691أشمون الجديدةاشمون
محمد خالد حراجى محمد11692أشمون الجديدةاشمون



محمد رشاد منصور س,مه11693أشمون الجديدةاشمون
محمد سالم فرج أبوغنيم11694أشمون الجديدةاشمون
محمد سامى محمد خطاب 11695أشمون الجديدةاشمون
محمد شحات سيد أحمد الحبينى11696أشمون الجديدةاشمون
محمد شريف محمد نور الدين11697أشمون الجديدةاشمون
محمد صالح عبد الحميد محمود11698أشمون الجديدةاشمون
محمد عباس احمد ابو ناشي11699أشمون الجديدةاشمون
محمد عبد الرحمن عبد;11700أشمون الجديدةاشمون
محمد عبدالبر على الفيومى11701أشمون الجديدةاشمون
محمد عبدالنبى فتحى الرخ11702أشمون الجديدةاشمون
محمد علي جاد; مجاور11703أشمون الجديدةاشمون
محمد عيد على حامد11704أشمون الجديدةاشمون
محمد نجم عبد; علم الدين11705أشمون الجديدةاشمون
محمد وحيد عبد النبي ابو علفة11706أشمون الجديدةاشمون
محمد يحى إسماعيل عبدالبر11707أشمون الجديدةاشمون
محمود احمد السيد التريسي11708أشمون الجديدةاشمون
محمود سيد محمد أبوالحديد11709أشمون الجديدةاشمون
محمود عزت عبدالس,م العوضى11710أشمون الجديدةاشمون
محمود محمد حمزة النحاس 11711أشمون الجديدةاشمون
محمود يحي اسماعيل عبد البر11712أشمون الجديدةاشمون
مصطفى أحمد عبدالعال أبوخليل11713أشمون الجديدةاشمون
مصطفى جمال عبد المنعم صالح11714أشمون الجديدةاشمون
مصطفى سعيد عبدالفتاح جمعة 11715أشمون الجديدةاشمون
مصطفى متولى محمد السھواجى11716أشمون الجديدةاشمون
مصطفى محمد خالد إبراھيم11717أشمون الجديدةاشمون
معوض السيد معوض عبدالمجيد11718أشمون الجديدةاشمون
نادر السيد إبراھيم إسماعيل11719أشمون الجديدةاشمون
نبيل السيد نبيل السيد 11720أشمون الجديدةاشمون
وحيد مصطفى محمد الخولى11721أشمون الجديدةاشمون
يوسف ربيع عبدالمنعم الشرقاوى11722أشمون الجديدةاشمون
يوسف شعبان عبدالوھاب الشريف11723أشمون الجديدةاشمون
يوسف عثمان إبراھيم الرخ11724أشمون الجديدةاشمون
يوسف محمد حسين الشكرى11725أشمون الجديدةاشمون
يوسف منصور سعيد ز�بية11726أشمون الجديدةاشمون
إسراء عبد الرحمن جودة11727رابعة العدوية ا بأشموناشمون
أ�ء ص,ح الدين قطب عبد المطلب11728رابعة العدوية ا بأشموناشمون
آ�ء محمد غريب الھلباوي11729رابعة العدوية ا بأشموناشمون
أماني حسن عبد المجيد عوض11730رابعة العدوية ا بأشموناشمون
أماني محمد عبد المنعم العقباوي11731رابعة العدوية ا بأشموناشمون
أمل عبد العليم عبد العزيز حسان11732رابعة العدوية ا بأشموناشمون
أمنية كمال الدين عبد اللطيف11733رابعة العدوية ا بأشموناشمون
أمورة أشرف مصطفى ھويدي11734رابعة العدوية ا بأشموناشمون
أية علي عبد العزيز أبو ضلع11735رابعة العدوية ا بأشموناشمون
تقى بھاء الدين حامد أبو دخان11736رابعة العدوية ا بأشموناشمون
خلود السيد علي العجان11737رابعة العدوية ا بأشموناشمون
خلود جمال أمين خضر11738رابعة العدوية ا بأشموناشمون
دينا عبد المنعم محمود عطية11739رابعة العدوية ا بأشموناشمون
دينا ھشام سعيد ھيكل11740رابعة العدوية ا بأشموناشمون
رحمة أحمد محمد الطباخ11741رابعة العدوية ا بأشموناشمون
رشا صابر عبد الجواد أبو العمران11742رابعة العدوية ا بأشموناشمون
رغدة رضا محمود كشك11743رابعة العدوية ا بأشموناشمون
زينب سمير عبد المنعم بليلة11744رابعة العدوية ا بأشموناشمون
زينب مصطفى أحمد البھنساوي11745رابعة العدوية ا بأشموناشمون
عبير عبد العزيز عبد المجيد ھويدي11746رابعة العدوية ا بأشموناشمون
عزة أسامة حلمي أبو عجاجة11747رابعة العدوية ا بأشموناشمون
عزة ماھر حامد الحداد11748رابعة العدوية ا بأشموناشمون



ع, أشرف عبد الوھاب مدين11749رابعة العدوية ا بأشموناشمون
علياء عبد العزيز عبد المجيد ھويدي11750رابعة العدوية ا بأشموناشمون
فاطمة جمال محمد أبو غنيم11751رابعة العدوية ا بأشموناشمون
فاطمة صبري عبد العزيز عبد العاطي11752رابعة العدوية ا بأشموناشمون
فاطمة محمود محمد إبراھيم11753رابعة العدوية ا بأشموناشمون
فاطمة إبراھيم محمد أبو علفة11754رابعة العدوية ا بأشموناشمون
فاطمة وجيه رشدي سماحة11755رابعة العدوية ا بأشموناشمون
قمر شكري نبيل ھويدي11756رابعة العدوية ا بأشموناشمون
مروة محمود حسين الطباخ11757رابعة العدوية ا بأشموناشمون
منة ; ھشام محمد دومة11758رابعة العدوية ا بأشموناشمون
نجوى إبراھيم حلمي فرحات11759رابعة العدوية ا بأشموناشمون
ندى عصام مصطفى ھويدي11760رابعة العدوية ا بأشموناشمون
نورھان محمد عبد الصمد العطار11761رابعة العدوية ا بأشموناشمون
نورھان ھ,ل السيد عبد العزيز11762رابعة العدوية ا بأشموناشمون
نيرة محمد فھمي الدليل11763رابعة العدوية ا بأشموناشمون
ھاجر إبراھيم علي القباني11764رابعة العدوية ا بأشموناشمون
ھند طارق زين العابدين الشافعي11765رابعة العدوية ا بأشموناشمون
ياسمين صادق عبد اللطيف السيد 11766رابعة العدوية ا بأشموناشمون
ياسمين صبحي عبد الس,م الجندي11767رابعة العدوية ا بأشموناشمون
إبراھيم سعيد إبراھيم ماضي11768رابعة العدوية ا بأشموناشمون
إبراھيم مھدي سعيد إبراھيم11769رابعة العدوية ا بأشموناشمون
أحمد جمال أحمد مدين11770رابعة العدوية ا بأشموناشمون
أحمد حمدي حسين شاھين11771رابعة العدوية ا بأشموناشمون
أحمد طارق زين العابدين الشافعي11772رابعة العدوية ا بأشموناشمون
أحمد عبد ; أحمد عبد ;11773رابعة العدوية ا بأشموناشمون
أحمد محمد أحمد عبد الوھاب11774رابعة العدوية ا بأشموناشمون
أحمد ھشام عبد العظيم ھويدي11775رابعة العدوية ا بأشموناشمون
أحمد ياسر أحمد أبو دخان11776رابعة العدوية ا بأشموناشمون
إرساني مجدي جيد برسوم11777رابعة العدوية ا بأشموناشمون
إس,م عماد محمود صبري11778رابعة العدوية ا بأشموناشمون
إس,م محمد عزت جبر11779رابعة العدوية ا بأشموناشمون
ھشام ربيع عبد المنعم ھويدي11780رابعة العدوية ا بأشموناشمون
خالد مصطفى خالد القباني11781رابعة العدوية ا بأشموناشمون
خالد ع,ء الدين عبد العزيز حجران11782رابعة العدوية ا بأشموناشمون
رائد حسام فاروق قميحة11783رابعة العدوية ا بأشموناشمون
عبد الرحمن محمد صابر العقباوي11784رابعة العدوية ا بأشموناشمون
عبد ; فتحي سعيد دياب11785رابعة العدوية ا بأشموناشمون
عبد الوھاب مسعد عبده محمد11786رابعة العدوية ا بأشموناشمون
ع,ء خالد عبد الستار محمد11787رابعة العدوية ا بأشموناشمون
علي أحمد علي القباني11788رابعة العدوية ا بأشموناشمون
كريم سمير إسماعيل عمر11789رابعة العدوية ا بأشموناشمون
مؤمن أيمن زين العابدين11790رابعة العدوية ا بأشموناشمون
مؤمن شعبان سعيد شرف11791رابعة العدوية ا بأشموناشمون
محمد أحمد سعيد ھيكل11792رابعة العدوية ا بأشموناشمون
محمد بدر إبراھيم عبد الرحيم11793رابعة العدوية ا بأشموناشمون
محمد س,مة إسماعيل عبد الفتاح11794رابعة العدوية ا بأشموناشمون
محمد شعبان أحمد محراث11795رابعة العدوية ا بأشموناشمون
محمد ع,ء أحمد العجان11796رابعة العدوية ا بأشموناشمون
محمد مجدي محمد أبو ركيبة11797رابعة العدوية ا بأشموناشمون
محمد يسري عبد الھادي ترك11798رابعة العدوية ا بأشموناشمون
محمود إبراھيم خطاب الفيومي11799رابعة العدوية ا بأشموناشمون
محمود أحمد جابر العصاميصي11800رابعة العدوية ا بأشموناشمون
محمود سعيد حسني شلبي11801رابعة العدوية ا بأشموناشمون
محمود عزت بكر المسلماني11802رابعة العدوية ا بأشموناشمون
مصطفى السيد خليل عبد الرحمن11803رابعة العدوية ا بأشموناشمون
يوسف أحمد عبد الصمد العطار11804رابعة العدوية ا بأشموناشمون



يوسف يسرى محفوظ أبو سنة11805رابعة العدوية ا بأشموناشمون
إسراء صابر شحاته عبد; 11806ص,ح الدين ا بأشموناشمون
أية أحمد عبدالعظيم عباس 11807ص,ح الدين ا بأشموناشمون
أية محمود فتحى عمار 11808ص,ح الدين ا بأشموناشمون
ايمان اسماعيل محمود القبانى 11809ص,ح الدين ا بأشموناشمون
تقى بدر  محمد الجناينى 11810ص,ح الدين ا بأشموناشمون
جاكلين إسحاق أنيس يوسف 11811ص,ح الدين ا بأشموناشمون
جانيت إسحاق أنيس يوسف 11812ص,ح الدين ا بأشموناشمون
جھاد ابراھيم السيد المحروق 11813ص,ح الدين ا بأشموناشمون
رانيا مجدى محمد الجناينى 11814ص,ح الدين ا بأشموناشمون
رحمه عصام إبراھيم الزھار 11815ص,ح الدين ا بأشموناشمون
رضا كرم محمد مصطفى 11816ص,ح الدين ا بأشموناشمون
زينب سامى عبدالس,م النحاس 11817ص,ح الدين ا بأشموناشمون
ساره ھشام محمد منصور 11818ص,ح الدين ا بأشموناشمون
سحر خالد عباس أبوخليفة 11819ص,ح الدين ا بأشموناشمون
سماح أسامه عبدالحافظ السھواجى 11820ص,ح الدين ا بأشموناشمون
شادو سامى أحمد محمود11821ص,ح الدين ا بأشموناشمون
شروق أحمد محمد بازيد11822ص,ح الدين ا بأشموناشمون
فاطمه سعيد عبدالخالق قنديل 11823ص,ح الدين ا بأشموناشمون
فاطمه عاصم عبد; سالم 11824ص,ح الدين ا بأشموناشمون
فاطمه محمد عبدالس,م ابراھيم 11825ص,ح الدين ا بأشموناشمون
مارتينا سمير كامل صليب11826ص,ح الدين ا بأشموناشمون
مارلين مجدى شفيق فھيم 11827ص,ح الدين ا بأشموناشمون
مارى بشرى فرج فانوس 11828ص,ح الدين ا بأشموناشمون
مريم سمير رمسيس مسيحه 11829ص,ح الدين ا بأشموناشمون
منار محمد خليل عبد الحافظ11830ص,ح الدين ا بأشموناشمون
منى السيد سعد الشيھى 11831ص,ح الدين ا بأشموناشمون
ندا زياد محمد الحويطى 11832ص,ح الدين ا بأشموناشمون
نغم رضا جرجس حنا 11833ص,ح الدين ا بأشموناشمون
نفين بدر جورجى روفائيل 11834ص,ح الدين ا بأشموناشمون
ھند حفنى عبدالعظيم حفنى 11835ص,ح الدين ا بأشموناشمون
يوستينا جرجس بشاى عويضه 11836ص,ح الدين ا بأشموناشمون
إبراھيم جمال حسن عبدالغنى11837ص,ح الدين ا بأشموناشمون
ابراھيم فتحى ابراھيم النحاس 11838ص,ح الدين ا بأشموناشمون
احمد حسن ص,ح ابوضلع 11839ص,ح الدين ا بأشموناشمون
احمد زكى محمد ابوقضا 11840ص,ح الدين ا بأشموناشمون
أحمد سعيد عبدالحق الشرقاوى 11841ص,ح الدين ا بأشموناشمون
ايھاب سعيد عبدالمجيد السيد 11842ص,ح الدين ا بأشموناشمون
بسام غريب محمد ابوقضا11843ص,ح الدين ا بأشموناشمون
بيتر مجدى سمعان سعد 11844ص,ح الدين ا بأشموناشمون
حسين مرزوق شحاته مرسى 11845ص,ح الدين ا بأشموناشمون
حسين ھشام كامل المخزنجى 11846ص,ح الدين ا بأشموناشمون
سباعى محمد خليل فوزى محمد11847ص,ح الدين ا بأشموناشمون
عبدالرحمن أحمد السيد المعصراوى 11848ص,ح الدين ا بأشموناشمون
عمر صابر خليل البنا 11849ص,ح الدين ا بأشموناشمون
عمرو محمود شوقى بازيد 11850ص,ح الدين ا بأشموناشمون
فاروق محمود فاروق أبوسنة 11851ص,ح الدين ا بأشموناشمون
كريم على صالح شعير 11852ص,ح الدين ا بأشموناشمون
كريم ھشام محمد منصور 11853ص,ح الدين ا بأشموناشمون
ماريو أشرف بطرس باسيلى 11854ص,ح الدين ا بأشموناشمون
محمد أحمد جابر ابوسمك 11855ص,ح الدين ا بأشموناشمون
محمد أحمد محمد يونس 11856ص,ح الدين ا بأشموناشمون
محمد حمدى عبدالغنى السيد 11857ص,ح الدين ا بأشموناشمون
محمد سمير أبو زيد على11858ص,ح الدين ا بأشموناشمون
محمد سمير الشحات عبد الشافى11859ص,ح الدين ا بأشموناشمون
محمد عيد فاروق أبوخليفه 11860ص,ح الدين ا بأشموناشمون



محمد مجدى السيد المعصراوى 11861ص,ح الدين ا بأشموناشمون
محمد محمود عبدالحليم محمود 11862ص,ح الدين ا بأشموناشمون
محمود محمد ابراھيم عبدالجواد 11863ص,ح الدين ا بأشموناشمون
مصطفى أشرف كمال ابوسنة 11864ص,ح الدين ا بأشموناشمون
يحيى حنفى محمد الھ,لى 11865ص,ح الدين ا بأشموناشمون
ابتسام عبدالمحسن حامد الجندى11866عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
إخ,ص مجدى السيد الشيھى11867عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
ارزاق رجب رمضان امام11868عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
إسراء حامد عبدالس,م الصـيفى11869عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
إسراء خالد أحمد زنون11870عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
إسراء رمضـان رفعـت محمد11871عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
إسراء عبده فھيم محفوظ11872عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
إسراء مجدى عبدالس,م زنون11873عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
إسراء محمد شعبان على11874عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
إسراء وليد صديق سليمان11875عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
أسماء سامى محمدين عبدالمقصود11876عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
آ�ء جمال رزق القعب11877عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
آ�ء رمضان عبدالمقصود خطاب11878عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
آ�ء طه السيد البرى11879عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
آ�ء ناصف عباس منصور11880عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
امال محمدص,ح الدين فھمى على11881عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
أمنية إبراھيم محمد محفوظ11882عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
امنية جمال عبدالشافى امين11883عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
أميرة خالد عبدالمجيد السيد11884عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
إيمان أسامه فاروق الطحـان11885عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
إيمان درويش درويش أبوضلع11886عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
إيمان سمير سعـد بزيـد11887عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
إيمان ص,ح محمد المحروق11888عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
ايه عبدالمحسن محمد سماحه11889عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
ايه عصام طلبه العـزباوى11890عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
ايه محمد أبوزيد الشيخ11891عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
آيه محمد صابر عبدالس,م11892عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
ايه محمد محمود الخطيب11893عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
بسنت مصطفى محمد شعـير11894عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
جھاد عبدالھادى عبده العـمورى11895عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
جھاد محمد فرحات عثمان11896عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
جي,ن إبراھيم رشاد فتح ;11897عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
جيھان خليل إبراھيم أبوضلع11898عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
حوريه عماد السيد عمار11899عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
خلود حسن مصطفى عيد11900عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
دعاء ربيع عبدالعليم زنون11901عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
دعاء عبدالحميد محمد أبوناشى11902عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
دميانه عياد شحات حنا11903عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
دينا حسيـن عبدالرسول المعـصراوى11904عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
دينا شعـبان محمد أبوالنور11905عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
راجيه عبدالھادى عبدالمجيد السيد11906عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
رانيا السيد عبدالمحسـن العـمورى11907عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
رحاب رجب عبدالحميد أبوعلى11908عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
رضا رفاعى مصطفى سالم11909عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
رضوى خالد عباس الضوى11910عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
رضوى محمود سعـيد ھويدى11911عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
ريم ناجى على السنان11912عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
زينب جمال محمود عبد اللطيف11913عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
زينب عبد ; رشاد المنطاوى11914عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
زينب ع,ء محمد س,م11915عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
ساره محمود حسن ابوضلع11916عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون



سلمى مغاورى عبدالعـليم سويدان11917عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
سلمى اسماعيل حسن بصيله11918عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
سلمى طارق منوفى عبد ربه11919عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
سماح محمد يونس خـليل11920عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
سميره محمود محمد شعـير11921عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
سوزان مجـبور جـبر مجـبور11922عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
شاھنده محمود السيد ياسين11923عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
شيماء عاطف عبدرب الرسول ابوالحديد11924عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
عائشة محمد أنور طلبة11925عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
فاطمه حسن اسماعيل محمد 11926عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
فاطمه سمير محمود شخبة 11927عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
فاطمة عبدالحكيم احمد محمد11928عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
فاطمه عبدالرحمن فؤاد الجناينى11929عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
فاطمه مجدى شحات زعتر11930عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
فايزه وھبه محمود سلطان11931عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
كرستين عطيه وھبه لوزه11932عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
ليلى مسعـد صبرى الخولى11933عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
مارينا سليمان عبده شنوده11934عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
مروه س,مه فرحات ابوضلع11935عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
مروه شوقى سليمان ابوحدايه11936عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
منال درويش محمد ابوجز11937عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
منة; عبدالواحد عبدالفتاح العربى11938عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
منة; ع,ء ابوبكر السروى11939عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
مھا عيد محمد عبدالغنى11940عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
مياده رجب عبده ابوجز11941عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
ندا خالد ابراھيم عافية11942عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
ندى احمد احمد المح,وى11943عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
ندى اشرف عبدالرسول عطا11944عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
ندى صابر عبدالمحسن ابوعاليه11945عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
ندى مجدى عبدالعليم زنون11946عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
نھال ص,ح عبداللطيف ناشى11947عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
نور حامد حسـن درويش11948عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
نورا محمد شحات عمار11949عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
نورا مسعـد سعـد سماحه11950عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
نورھان إبراھيم محمد الصفراوى11951عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
نورھان سامى محمود الجروانى11952عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
نورھان عصام أحمد محمد11953عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
ھاجر عصام فؤاد العيص11954عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
ھاجر محمد حسن القطان11955عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
ھاجر محمد عبداللطيف ناشى11956عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
ھاله محمد حنفى غرابه11957عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
ھبه محمد عبدالھادى ابودرويش11958عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
ھدير محمد خليل عبد الس,م11959عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
ھيام عبدالحميد محمد ابوجز11960عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
وردة مجدى عبدالعال يوسف س,مه11961عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
ياسمين عبدالقادر عبداللطيف عبدالقادر11962عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
ياسمين محمد محمود شاويش11963عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
ابراھيم مجدى ابراھيم السھواجى11964عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
احمد احمد محمد ابودان11965عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
احمد اشرف ابراھيم مبروك11966عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
احمد السيد احمد ابوعالية11967عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
احمد جمال احمد ھ,ل11968عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
احمد حامد عبد العـليم محمد11969عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
احمد سعيد محمود أبوزيد 11970عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
احمد س,مه عبدالھادى سليم11971عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
احمد عادل عبد السميع الوراقى11972عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون



احمد عبدالباسط عبدالمحسن عطيه11973عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
احمد عبدالمنعم محمود خليل11974عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
احمد فتحى بكرى عبد الراضى11975عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
احمد فتحى عبدالمجيد عطا11976عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
احمد فھمى على ابوعاليه11977عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
احمد ماھر ابراھيم يوسف11978عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
احمد محمد رفعت السيد11979عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
احمد محمد عبدالغـنى محمد11980عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
احمد محمد فرج على11981عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
احمد محمدمجدى عبدالستار منصور11982عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
احمد محمود فرجانى س,مه11983عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
احمد مصطفى درويش ابوضلع11984عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
احمد ياسر محمد شوقى الوراقى11985عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
اس,م جمال صابر غريب11986عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
اس,م عبدالھادى عبده العمورى11987عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
اس,م محمد عبد العليم دياب11988عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
السيد اشرف السيد سليمان11989عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
امجد ماھر محمد ابودان11990عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
انس رجب عيسى السنوسى11991عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
اياد محروس السيد البنا11992عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
باسم عاطف خليل مازن11993عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
ب,ل رمضان شعبان امين11994عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
جورج سعد يوسف غالى11995عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
حازم محمد محمد يونس11996عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
خالد اسماعيل امين اسماعيل11997عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
سعيد محمد سعـيد المنطاوى11998عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
سعيد مصطفى عبد; سعيد11999عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
سيف عماد سيف السروى12000عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
سيف محمود عبدالنبى جعـفر12001عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
شحات أحمد شحـات الوكيل12002عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
شريف إبراھيم محمد حسن12003عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
صبرى عبدالعليم صبرى عبدالعليم12004عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
طارق ابراھيم مرسى محمود12005عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
طه غريب السيد البنا12006عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
عادل حمدى السيد حمروش12007عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
عبدالرحمن احمد سعـد محمود حجران12008عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
عبدالرحمن خالد عبدالنبى شعـير12009عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
عبدالرحمن شعـبان زغلول محمود12010عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
عبدالرحمن عادل عبدالنبى الجدع12011عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
عبدالرحمن عصام محمد الفيومى12012عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
عبدالعزيز محمد عبدالعـزيز مازن12013عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
عبد; اشرف السيد محمد12014عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
عبد; رضا عثمان الصاوى12015عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
عبدالمنعم س,مه عبدالمنعم عبداللطيف12016عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
عبدالھادى رشوان عبدالھادى ابوضلع12017عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
على عبدالحكيم احمد محمد12018عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
على عبدالناصر محمد الطح,وى12019عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
فادى فكتور عبد; فرح12020عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
فوزى سامى عبده العمورى12021عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
كريم سعيد فوزى عامر12022عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
كريم عادل حسن زنتوت12023عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
كريم محمد سعيد حمتو12024عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
مازن احمد طه مازن12025عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
محمد احمد شوقى على12026عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
محمد اسامه صابر الشيھى12027عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
محمد اسامه عبدالحكيم الباجورى12028عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون



محمد اوسامه مصطفى ابودان12029عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
محمد توفيق زكى الليثى12030عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
محمد جابر فرجانى س,مه12031عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
محمد حلمى محمود ابوسنه12032عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
محمد حمدى عبد النبى محمد12033عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
محمد خالد صابر أبومحمود12034عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
محمد سالم محمود ابوخليل12035عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
محمد سعيد ابراھيم قنديل12036عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
محمد سليمان سعد غزال12037عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
محمد شعبان محمد ابوالنور12038عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
محمد صالح احمد على12039عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
محمد طارق سعد رمضان12040عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
محمد طارق سعيد ابوشونه12041عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
محمد عبد الحميد محمد عبداللطيف12042عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
محمد عبدالس,م عبدالرسول عطا12043عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
محمد محمود السيد زايد12044عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
محمد مصطفى محمود المحروق12045عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
محمد منصور فرحات ابوضلع12046عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
محمود احمد  عرفه صادق12047عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
محمود أحمد عبدالمجيد السيد12048عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
محمود احمد محمود شعير12049عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
محمود حسين محمود على12050عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
محمود درويش محمد أبوجز12051عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
محمود سعد على البنا12052عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
محمود سمير عبدالعال يوسف12053عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
محمود سمير محمد مكاوى12054عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
محمود سيداحمد محمود السحرب12055عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
محمود شعبان احمد ابودان12056عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
محمود صابر عبدالصادق وھبه12057عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
محمود طلبه حداد المحروق12058عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
محمود عبد ; محمود عمار12059عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
محمود نبيل احمد العجان12060عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
مصطفى اشرف على السھواجى12061عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
مصطفى السيد محمد عبد الس,م12062عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
مصطفى السيد مصطفى عمار12063عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
مصطفى س,مه اسماعيل عبدالمطلب12064عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
مصطفى فتحى السيد ابوعاليه12065عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
مصطفى محمد سعيد متولى12066عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
مصطفى محمود عثمان الصاوى12067عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
مينا عزيز نصر ابراھيم12068عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
ھشام حسن عبدالرحمن ابوضلع12069عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
يسين شعبان محمد الشخص12070عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
يسرى شريف يسرى الفضالى12071عمر بن الخطاب  ا بأشموناشمون
أح,م معوض دسوقي  خليل12072الحرية باشموناشمون
أسماء جمعه حسين  الشكري12073الحرية باشموناشمون
أسماء ص,ح حامد  شعبان12074الحرية باشموناشمون
أسماء عزت صبحي  الرشيدي12075الحرية باشموناشمون
أسماء ماھر محمد الشيھي 12076الحرية باشموناشمون
أمل محمد حلمي عبد اتلعال 12077الحرية باشموناشمون
أمورة محمود كرم  رضوان12078الحرية باشموناشمون
أميرة مجدي كامل عمار 12079الحرية باشموناشمون
آية عبد المطلب رجب عبد المطلب12080الحرية باشموناشمون
آية سعد كرم رضوان 12081الحرية باشموناشمون
ايمان جمال السيد نصر 12082الحرية باشموناشمون
ايمان عبد المنصف خليل عبدالمنصف 12083الحرية باشموناشمون
بدرية السيد محروس أبو ستة 12084الحرية باشموناشمون



بسمة سعيد فتحى عفيفى 12085الحرية باشموناشمون
بسمة عيد صبحي عبد الملك 12086الحرية باشموناشمون
بسمة أشرف ج,ل عبدالسميع12087الحرية باشموناشمون
جھاد أحمد جمعه عمار12088الحرية باشموناشمون
حنان عبد الغني محمد السحرب 12089الحرية باشموناشمون
خلود مصطفى ابراھيم  نورالدين12090الحرية باشموناشمون
دعاء سعودي عبد النبي محمد12091الحرية باشموناشمون
دينا علي عبد العال السيد 12092الحرية باشموناشمون
دينا عبد العزيز ابراھيم  عبدالعزيز12093الحرية باشموناشمون
رانيا السيد سيد أحمد محمد12094الحرية باشموناشمون
رانيا شوقي عبد العزيز البرى12095الحرية باشموناشمون
رحمة رمضان ابراھيم  عبدالحميد12096الحرية باشموناشمون
رضا عيد يحيي أبو نصر 12097الحرية باشموناشمون
رانيا راشد حسين مرسي12098الحرية باشموناشمون
زينب عامر محمد عبد القادر 12099الحرية باشموناشمون
سارة سعد محمد الفضالي 12100الحرية باشموناشمون
سحر محمد شحات خليل12101الحرية باشموناشمون
سلوان محمود فرحات الشافعى12102الحرية باشموناشمون
سماح محمد سعد قطب12103الحرية باشموناشمون
شيماء عربى زكى قطب12104الحرية باشموناشمون
عايدة محمد السيد السروى12105الحرية باشموناشمون
عبير احمد عبدالنبى عبدربه12106الحرية باشموناشمون
غادة رجب عبدالعزيز عبدالعظيم12107الحرية باشموناشمون
غادة سمير عبدالعزيز البرى12108الحرية باشموناشمون
فاطمة محمد شعبان المعصراوى12109الحرية باشموناشمون
مارسيل ھانى سعد عزيز12110الحرية باشموناشمون
مرنا ناشد صبرى ناشد12111الحرية باشموناشمون
مروة بسيونى عبدالعزيز الحبينى12112الحرية باشموناشمون
منار مسعد عبدالجواد بدوى12113الحرية باشموناشمون
منة ; محمد احمد البسيونى12114الحرية باشموناشمون
منى فرحات خليل ابوضلع12115الحرية باشموناشمون
نادية عبده امام عبده12116الحرية باشموناشمون
ناھد شعبان امام الشخص12117الحرية باشموناشمون
نبيھه ايمن عبداللطيف ابوخليل12118الحرية باشموناشمون
ندا خالد محمود ابوعمرة12119الحرية باشموناشمون
ندا عباس السيد عج,ن12120الحرية باشموناشمون
نرمين ابراھيم انيس يوسف12121الحرية باشموناشمون
نرمين ايمن جمعة س,مة12122الحرية باشموناشمون
نعمة عفيفى عبدالعاطى الشكرى12123الحرية باشموناشمون
نھلة س,مة محمد عج,ن12124الحرية باشموناشمون
نورا ابراھيم سامي غانم12125الحرية باشموناشمون
نورا محمد فھيم ناصف12126الحرية باشموناشمون
نورھان بدر عبدالعزيز نور12127الحرية باشموناشمون
نورھان طارئ فھيم شاھين12128الحرية باشموناشمون
ھبة محمود سعد جعفر12129الحرية باشموناشمون
ھدى غريب عبدالنبى سماحة12130الحرية باشموناشمون
ھدير صبحى حلمى كشك12131الحرية باشموناشمون
ھدير فرج سالم عبد;12132الحرية باشموناشمون
ھدير محمد عبداللطيف سبل12133الحرية باشموناشمون
ھناء ھانى عبدالرءوف عبدالعزيز12134الحرية باشموناشمون
ياسمين فرج السيد عبدالرحمن12135الحرية باشموناشمون
ياسمين فرماوى محمد الكمشوشى12136الحرية باشموناشمون
ياسمين محمد عبدالمنعم حسين12137الحرية باشموناشمون
ياسمين محمد فوزى رضوان12138الحرية باشموناشمون
ابانوب اشرف نبيه ناشد12139الحرية باشموناشمون
ابراھيم احمد على احمد12140الحرية باشموناشمون



ابراھيم خميس ابراھيم عبدالحق12141الحرية باشموناشمون
ابراھيم محمد فھمى عبدالمقصود12142الحرية باشموناشمون
احمد ايمن محمد عبدالمؤمن12143الحرية باشموناشمون
احمد بسيونى عبد; الشيھى12144الحرية باشموناشمون
احمد ثروت احمد محمود12145الحرية باشموناشمون
احمد جمال عبدالفتاح عفيفى12146الحرية باشموناشمون
احمد جمال عبدالمنعم عبدالمقصود12147الحرية باشموناشمون
احمد حسين عبدالنبى الحبينى12148الحرية باشموناشمون
احمد سامى سعيد حسن12149الحرية باشموناشمون
احمد سامٮحسين غز12150الحرية باشموناشمون
احمد سعد السيد سعد12151الحرية باشموناشمون
احمد سعيد محمد ابوعجاجة12152الحرية باشموناشمون
احمد سمير عبداللطيف سليمان12153الحرية باشموناشمون
احمد شعبان طه ابوظريفة12154الحرية باشموناشمون
احمد شعبان محروس محمد12155الحرية باشموناشمون
احمد صبحى خليل البنا12156الحرية باشموناشمون
احمد صبرى ابراھيم محمد12157الحرية باشموناشمون
احمد عبدالعزيز اسماعيل عبدالعاطى12158الحرية باشموناشمون
احمد على منسى عبدالمقصود12159الحرية باشموناشمون
احمد عماد سيداحمد رابح12160الحرية باشموناشمون
احمد فھمى محمد عطا12161الحرية باشموناشمون
احمد محمد حسن غزال12162الحرية باشموناشمون
احمد ناصر اسماعيل البرھامى12163الحرية باشموناشمون
اسامة السيد محمود عبدالس,م12164الحرية باشموناشمون
اسامة محمد عبدالجليل دسوقى12165الحرية باشموناشمون
اس,م ابراھيم السيد ياسين12166الحرية باشموناشمون
اس,م رزق طلبة أحمد12167الحرية باشموناشمون
اس,م عزت صبحي الرشيدي12168الحرية باشموناشمون
اس,م علي رمضان شاھين 12169الحرية باشموناشمون
اس,م فتحي حنفي غرابة12170الحرية باشموناشمون
اس,م منصور السيد عبد الحميد 12171الحرية باشموناشمون
السيد عبد الحكيم السيد البنا 12172الحرية باشموناشمون
السيد مازن محمود عبد الحليم 12173الحرية باشموناشمون
أمير ناصر محمد عبد العزيز 12174الحرية باشموناشمون
اندرو عماد شحات حنا 12175الحرية باشموناشمون
بيشوي حليم عريان تدرس12176الحرية باشموناشمون
جمال نصر عبد الحليم عبد النبي 12177الحرية باشموناشمون
جوزيف صبري حنا سيدھم 12178الحرية باشموناشمون
حاتم أشرف عبده علي 12179الحرية باشموناشمون
حربي سمير اسماعيل السحرب 12180الحرية باشموناشمون
خالد ھاشم شحاتة احمد 12181الحرية باشموناشمون
درويش مصطفى درويش الخولي 12182الحرية باشموناشمون
راضي ابراھيم عنتر الباجوري 12183الحرية باشموناشمون
رجب معتمد شوقي ابو رمضان 12184الحرية باشموناشمون
رضا السيد علي خليل 12185الحرية باشموناشمون
رمضان خالد محمد قنديل 12186الحرية باشموناشمون
سعد ج,ل شحات المقرف 12187الحرية باشموناشمون
سعيد جمال سعيد ابو نوارج 12188الحرية باشموناشمون
سعيد ربيع فتح ; ابو شنب 12189الحرية باشموناشمون
سعيد نبيل سعيد الخولي 12190الحرية باشموناشمون
س,مة أيمن س,مة ابو عمرة 12191الحرية باشموناشمون
سليمان عزت محمد المنوفي 12192الحرية باشموناشمون
سيف ب,ل علي مازن12193الحرية باشموناشمون
شھاب عاطف ابراھيم عبد اللطيف 12194الحرية باشموناشمون
عبد ; احمد ابراھيم حبيش 12195الحرية باشموناشمون
عبد ; س,مة كامل امين 12196الحرية باشموناشمون



ع,ء السيد السيد داود 12197الحرية باشموناشمون
علي السيد حلمي العقباوي 12198الحرية باشموناشمون
عماد مصطفى انور فھمي 12199الحرية باشموناشمون
عمرو سليمان فرحات ابو ضلع12200الحرية باشموناشمون
عمرو فتحي محمد حسين12201الحرية باشموناشمون
فؤاد جمال عبدالرحمن الجناينى12202الحرية باشموناشمون
فوزى محمود كرم محمود12203الحرية باشموناشمون
كريم عصام عبدالمقصود السعيد12204الحرية باشموناشمون
محمد ابراھيم سامي غانم12205الحرية باشموناشمون
محمد احمد سامي العجان12206الحرية باشموناشمون
محمد احمد عبدالنبى عبدربه12207الحرية باشموناشمون
محمد احمد على اسماعيل12208الحرية باشموناشمون
محمد اسامة محمد حسن12209الحرية باشموناشمون
محمد اشرف رمضان  الجزار12210الحرية باشموناشمون
محمد السيد عبدالس,م جعفر12211الحرية باشموناشمون
محمد بدوى زكى محمد12212الحرية باشموناشمون
محمد حسنين ابراھيم ابوضلع12213الحرية باشموناشمون
محمد حسنين سعيد ابو ضلع12214الحرية باشموناشمون
محمد رجب السيد عبدالعزيز12215الحرية باشموناشمون
محمد رجب ماھر القلشانى12216الحرية باشموناشمون
محمد س,مة على محمدى12217الحرية باشموناشمون
محمد صبرى ابراھيم المساح12218الحرية باشموناشمون
محمد عامر لطفى محمود12219الحرية باشموناشمون
محمد عبد اللطيف عبدالفتاح عبداللطيف12220الحرية باشموناشمون
محمد عبدالعظيم رمضان يوسف12221الحرية باشموناشمون
محمد عبداللطيف عبدالفتاح قطب12222الحرية باشموناشمون
محمد عبدالنبى سليم الطنطاوى12223الحرية باشموناشمون
محمد على فرج السيد12224الحرية باشموناشمون
محمد محمود سيداحمد كشك12225الحرية باشموناشمون
محمد محمود شحات توفيق12226الحرية باشموناشمون
محمد يحيى عبدالحميد حسن12227الحرية باشموناشمون
محمود سعيد حسن ابوعنبة12228الحرية باشموناشمون
محمود صالح محمود محمد12229الحرية باشموناشمون
محمود عبدالرحمن السيد عبدالحق12230الحرية باشموناشمون
محمود عبدالقادر محمد مصرى12231الحرية باشموناشمون
محمود عبدالرحمن محمود عبدالرحمن12232الحرية باشموناشمون
محمود على طه ابوحميدة12233الحرية باشموناشمون
محمود على محمود ابو يحيى12234الحرية باشموناشمون
مرزوق مجدى مرزوق بيوضة12235الحرية باشموناشمون
مرقس مجلى جرجس ميخائيل12236الحرية باشموناشمون
مصطفى احمد ھنداوى السيد12237الحرية باشموناشمون
مصطفى حمدى محمد فودة12238الحرية باشموناشمون
مصطفى ماھر عبدالجواد بدوى12239الحرية باشموناشمون
مصطفى مجدى مصطفى محمد12240الحرية باشموناشمون
مصطفى محمد صابر الشيھى12241الحرية باشموناشمون
مؤمن س,مة محمد عج,ن12242الحرية باشموناشمون
مينا ريمون زكى نقو�12243الحرية باشموناشمون
مينا مجدى غطاس صليب12244الحرية باشموناشمون
ھشام محمود عطية محمد12245الحرية باشموناشمون
وليد محمد حمدى ابوضلع12246الحرية باشموناشمون
يوسف ممدوح شوقى ناشد12247الحرية باشموناشمون
آمنة عباس فاروق حفرج 12248اPيمان  ا  بأشموناشمون
آية اسماعيل علي تركي 12249اPيمان  ا  بأشموناشمون
آية أشرف السيد ابوعطا; 12250اPيمان  ا  بأشموناشمون
آية بھاءعلى عطا 12251اPيمان  ا  بأشموناشمون
آية حسين محمود امام بركات12252اPيمان  ا  بأشموناشمون



آية حمدي محمد البري12253اPيمان  ا  بأشموناشمون
آية شحات فتحي عباس شرف 12254اPيمان  ا  بأشموناشمون
آية شعبان حداد رابح 12255اPيمان  ا  بأشموناشمون
آية محمد ابراھيم كشك12256اPيمان  ا  بأشموناشمون
آية محمد عفيفي رابح12257اPيمان  ا  بأشموناشمون
آية محمود عبدالحي عامر الضليل12258اPيمان  ا  بأشموناشمون
اسراء ابراھيم يوسف الضليل12259اPيمان  ا  بأشموناشمون
اسراء علي عبدالمنعم عل12260اPيمان  ا  بأشموناشمون
اسراء كمال سعيد عبدالفتاح12261اPيمان  ا  بأشموناشمون
اسراء ماھر فتح ; المعصراوي12262اPيمان  ا  بأشموناشمون
اسراء مجدي صابر محمد صالح 12263اPيمان  ا  بأشموناشمون
اسراء محمود محمد الشھوبي 12264اPيمان  ا  بأشموناشمون
أسماء السيد عشري عبدالواحد 12265اPيمان  ا  بأشموناشمون
أسماء شريف احمد عطا 12266اPيمان  ا  بأشموناشمون
أماني زكريا عبدالمعبود الضليل 12267اPيمان  ا  بأشموناشمون
أميرة سامى عبدالتواب الشھوبي 12268اPيمان  ا  بأشموناشمون
إيمان ابراھيم فؤاد فليفل 12269اPيمان  ا  بأشموناشمون
ايمان عبد; سالم عبد; جابر 12270اPيمان  ا  بأشموناشمون
إيمان ربيع ابراھيم عبدالحليم 12271اPيمان  ا  بأشموناشمون
إيمان ماھر عبدالھادي حسانين 12272اPيمان  ا  بأشموناشمون
ايمان مدين أحمد مدين 12273اPيمان  ا  بأشموناشمون
ايناس صابر خليل الطنطاوي 12274اPيمان  ا  بأشموناشمون
بسمة خالد س,مة ابوحسين 12275اPيمان  ا  بأشموناشمون
بسمة محمد نبوي محمد 12276اPيمان  ا  بأشموناشمون
بلسم حمدي محمد السحيمي 12277اPيمان  ا  بأشموناشمون
تقى محمود السيد الطباخ 12278اPيمان  ا  بأشموناشمون
ثريا احمد حسن الشريف 12279اPيمان  ا  بأشموناشمون
جھاد وجيه مصباح ابوعطا ; 12280اPيمان  ا  بأشموناشمون
خلود سامح حسن محمود 12281اPيمان  ا  بأشموناشمون
خلود طه السيد شرف 12282اPيمان  ا  بأشموناشمون
دعاء ابراھيم على الغصبي 12283اPيمان  ا  بأشموناشمون
دعاء ص,ح ربيع قطب 12284اPيمان  ا  بأشموناشمون
دينا أشرف مصباح دريش 12285اPيمان  ا  بأشموناشمون
دينا رمضاء شعبان على 12286اPيمان  ا  بأشموناشمون
رانيا اسامة محمد فودة 12287اPيمان  ا  بأشموناشمون
رانيا خالد عبدالعظيم الدناصورى 12288اPيمان  ا  بأشموناشمون
رانيا سامح خليل الحصري 12289اPيمان  ا  بأشموناشمون
رحاب السد محمد زنون 12290اPيمان  ا  بأشموناشمون
رحاب مجدى برعى عرس 12291اPيمان  ا  بأشموناشمون
رحيق أحمد  مصطفى برغرث 12292اPيمان  ا  بأشموناشمون
رشا يسري عبدالحفيظ عطا ; 12293اPيمان  ا  بأشموناشمون
روضة عبدالخير سعيد عطا ; 12294اPيمان  ا  بأشموناشمون
رويدا احمد عبدالسميع الضليل 12295اPيمان  ا  بأشموناشمون
ريھام احمد شعبان يوسف 12296اPيمان  ا  بأشموناشمون
ريھام سعيد عبدالحميد عبدالقادر 12297اPيمان  ا  بأشموناشمون
ريھام عصام السيد المقنن 12298اPيمان  ا  بأشموناشمون
سارة جيوشي مصطفى عبدالحميد 12299اPيمان  ا  بأشموناشمون
سارة صادق محمد عبدالواحد 12300اPيمان  ا  بأشموناشمون
سلمى نبوي سعيد سويلم 12301اPيمان  ا  بأشموناشمون
سمحة عبدالعزيز محمد على 12302اPيمان  ا  بأشموناشمون
سمر ابراھيم ابراھيم عبدالرحمن 12303اPيمان  ا  بأشموناشمون
سمر صاب عبدالعزيز ابوطالب 12304اPيمان  ا  بأشموناشمون
سميحة جميل محمد ابوالمجد النحاس12305اPيمان  ا  بأشموناشمون
سميحة عبدالس,م إبراھيم صالح 12306اPيمان  ا  بأشموناشمون
سھيلة رمضان محمد الفرام 12307اPيمان  ا  بأشموناشمون
شروق مسعد سعد عبدالمجيد 12308اPيمان  ا  بأشموناشمون



شروق مصطفى سعيد زنون 12309اPيمان  ا  بأشموناشمون
شرن جمال السيد سنبله 12310اPيمان  ا  بأشموناشمون
شيماء حسين محمد خفاجة 12311اPيمان  ا  بأشموناشمون
شيماء عبدالعاطي درويش عبدالعاطي 12312اPيمان  ا  بأشموناشمون
صفاء حلمي عبدالعزيز عبدالحميد 12313اPيمان  ا  بأشموناشمون
عزة بدر عبدالعزيز ابوركيبة 12314اPيمان  ا  بأشموناشمون
عزة شعبان محمود إبراھيم 12315اPيمان  ا  بأشموناشمون
ع, رأفت فتحي المقنن 12316اPيمان  ا  بأشموناشمون
ع, عبدالنبي عبدالعزيز ز�بية 12317اPيمان  ا  بأشموناشمون
ع, محمود علي معوض 12318اPيمان  ا  بأشموناشمون
غادة رجب عبدالمنعم علي 12319اPيمان  ا  بأشموناشمون
فاطمة أحمد حسني سعيد عبدالمولى 12320اPيمان  ا  بأشموناشمون
فاطمة جابر عبدالھادي أبوحجازي 12321اPيمان  ا  بأشموناشمون
فاطمة حسن عبدالغفار الضليل 12322اPيمان  ا  بأشموناشمون
فاطمة عبدالحميد ابراھيم النجار 12323اPيمان  ا  بأشموناشمون
فاطمة محمد رشاد رزق 12324اPيمان  ا  بأشموناشمون
فاطمة محمود حامد الضليل 12325اPيمان  ا  بأشموناشمون
فاطمة معوض إسماعيل زنون 12326اPيمان  ا  بأشموناشمون
فوزية شريف عزت أبوجندي 12327اPيمان  ا  بأشموناشمون
كريمان فوزي شوقي حسب ; 12328اPيمان  ا  بأشموناشمون
ماجدة مھدي شوقي ز�بية 12329اPيمان  ا  بأشموناشمون
مديحة ربيع سليمان أبوحميدة 12330اPيمان  ا  بأشموناشمون
مروة طاھر عبدالصمد شماخ 12331اPيمان  ا  بأشموناشمون
مروة عاطف مصطفى محمد محمود 12332اPيمان  ا  بأشموناشمون
مروة عبدالعزيز حامد معتوق 12333اPيمان  ا  بأشموناشمون
مروة مجدي سعد شلبي 12334اPيمان  ا  بأشموناشمون
مروة محمود مصطفى المخزنجي 12335اPيمان  ا  بأشموناشمون
مرم عبداللطيف عبدالمحسن عبداللطيف 12336اPيمان  ا  بأشموناشمون
منار إبراھيم خليل صالح 12337اPيمان  ا  بأشموناشمون
منة ; بھجت ص,ح أبوسنة 12338اPيمان  ا  بأشموناشمون
مھا إبراھيم عبدالحميد جنينة 12339اPيمان  ا  بأشموناشمون
مي حسين عبدالعزيز سبع12340اPيمان  ا  بأشموناشمون
ندى أنور ص,ح الدين أبوسنة 12341اPيمان  ا  بأشموناشمون
ندى جمال محمد عطا 12342اPيمان  ا  بأشموناشمون
ندى ص,ح إبراھيم عبدالحميد 12343اPيمان  ا  بأشموناشمون
ندى عبدالمنعم عبدالعزيز مازن 12344اPيمان  ا  بأشموناشمون
ندى محمد أمين زنون 12345اPيمان  ا  بأشموناشمون
نرمين صابر إبراھيم النجار 12346اPيمان  ا  بأشموناشمون
نھلة ھ,ل سعد كامل 12347اPيمان  ا  بأشموناشمون
نورا عزت مرزوق المقنن 12348اPيمان  ا  بأشموناشمون
نورا علي فھيم الرفاعي 12349اPيمان  ا  بأشموناشمون
نورا كمال فؤاد شعير 12350اPيمان  ا  بأشموناشمون
نورا وائل عبدالرحمن كشك 12351اPيمان  ا  بأشموناشمون
نيرة ناصر السيد سلطان 12352اPيمان  ا  بأشموناشمون
ھاجر أشرف عبدالصمد شماخ 12353اPيمان  ا  بأشموناشمون
ھاجر خالد أحمد الدناصوري 12354اPيمان  ا  بأشموناشمون
ھاجر رمضان فاروق ابوخليفة 12355اPيمان  ا  بأشموناشمون
ھاجر سعيد عبدالسميع زنون 12356اPيمان  ا  بأشموناشمون
ھاجر صابر ربيع ابوعطا;12357اPيمان  ا  بأشموناشمون
ھاجر مرزوق السد زايد12358اPيمان  ا  بأشموناشمون
ھاجر مصطفى محمد الدناصور12359اPيمان  ا  بأشموناشمون
ھايدي قاسم فرماوي عبدالحميد12360اPيمان  ا  بأشموناشمون
ھبه عاطف مصباح مصطفى12361اPيمان  ا  بأشموناشمون
ھبه محمد محمد الدناصوري12362اPيمان  ا  بأشموناشمون
ھدير محمد احمد زنون12363اPيمان  ا  بأشموناشمون
ھند شوقي عبدالجليل ز�بية 12364اPيمان  ا  بأشموناشمون



وفاء مجدي حسين الشبيني 12365اPيمان  ا  بأشموناشمون
و�ء مبروك سعيد قنديل 12366اPيمان  ا  بأشموناشمون
و�ء مصطفى عبدالغفار حسن الضلل 12367اPيمان  ا  بأشموناشمون
ياسمين اشرف حسان عمران 12368اPيمان  ا  بأشموناشمون
ياسمين عادل س,مة السيد12369اPيمان  ا  بأشموناشمون
ياسمن عبدالحميد ابراھيم حسن12370اPيمان  ا  بأشموناشمون
ياسمين محمد حسن عبدالحليم 12371اPيمان  ا  بأشموناشمون
ابراھيم جمال ابراھيم علي12372اPيمان  ا  بأشموناشمون
ابراھيم حسين شحات المقرف12373اPيمان  ا  بأشموناشمون
ابراھيم حمدي عباس ابوموسى12374اPيمان  ا  بأشموناشمون
ابراھيم سامح ابراھيم كامل 12375اPيمان  ا  بأشموناشمون
ابراھيم عبدالمنعم محمد ع,م 12376اPيمان  ا  بأشموناشمون
ابراھيم عماد السيد ابوعميش12377اPيمان  ا  بأشموناشمون
ابراھيم كامل ابراھيم ابوناشي12378اPيمان  ا  بأشموناشمون
ابراھيم ناصر ابوخليل عبدالسميع 12379اPيمان  ا  بأشموناشمون
ابراھيم ناصر عبدالھادي حسانين 12380اPيمان  ا  بأشموناشمون
ابوبكر محمد صابر البسيوني12381اPيمان  ا  بأشموناشمون
احمد السيد احمد ابوعلفة 12382اPيمان  ا  بأشموناشمون
احمد السيد فھمي شلبي 12383اPيمان  ا  بأشموناشمون
احمد ايمن ج,ل عطية 12384اPيمان  ا  بأشموناشمون
احمد جمال احمد شعر 12385اPيمان  ا  بأشموناشمون
احمد حسن كامل الدناصوري12386اPيمان  ا  بأشموناشمون
احمد حسين عبدالحليم الشريف12387اPيمان  ا  بأشموناشمون
احمد حمدي حلمي عبدالس,م12388اPيمان  ا  بأشموناشمون
احمد حمدي عبدالنبي ابوعلفة 12389اPيمان  ا  بأشموناشمون
احمد رفعت مصطفى محمد 12390اPيمان  ا  بأشموناشمون
احمد سامي عباس سلطان 12391اPيمان  ا  بأشموناشمون
احمد سعيد السيد عطا 12392اPيمان  ا  بأشموناشمون
احمد شعبان سعد ابوعميش12393اPيمان  ا  بأشموناشمون
احمد شوقي حمزة المقرف 12394اPيمان  ا  بأشموناشمون
احمد عصام صابر ز�بية 12395اPيمان  ا  بأشموناشمون
احمد عيد السيد الجنايني 12396اPيمان  ا  بأشموناشمون
احمد غريب عبدالمجيد شرف12397اPيمان  ا  بأشموناشمون
احمد فتحي عبدالحميد الدسوق 12398اPيمان  ا  بأشموناشمون
احمد فرج محمد جاد 12399اPيمان  ا  بأشموناشمون
احمد محمد احمد ع,م 12400اPيمان  ا  بأشموناشمون
احمد محمود السيد بصيلة 12401اPيمان  ا  بأشموناشمون
احمد محمود عبدالصمد شرف 12402اPيمان  ا  بأشموناشمون
احمد منير عبدالمجيد المحروقي12403اPيمان  ا  بأشموناشمون
اسامة مختار عبدالحليم الشرف 12404اPيمان  ا  بأشموناشمون
اس,م السيد فتحي ابوزيد 12405اPيمان  ا  بأشموناشمون
اس,م جابر رزق القعب 12406اPيمان  ا  بأشموناشمون
اسماعيل عبدالنبي اسماعل ابوعامر12407اPيمان  ا  بأشموناشمون
السيد ابراھيم فرحات ابوسته 12408اPيمان  ا  بأشموناشمون
السيد جمال السيد ابوحمدة 12409اPيمان  ا  بأشموناشمون
السيد نبيل السيد رابح12410اPيمان  ا  بأشموناشمون
ايھاب احمدامين السيد 12411اPيمان  ا  بأشموناشمون
باسم شحات ابراھيم جعفر 12412اPيمان  ا  بأشموناشمون
بدر س,مة جابر سليم 12413اPيمان  ا  بأشموناشمون
ب,ل محمد حامد بليلة 12414اPيمان  ا  بأشموناشمون
جابر اشرف جابر س,مة12415اPيمان  ا  بأشموناشمون
جمال بھجت بھجات عبدالحليم12416اPيمان  ا  بأشموناشمون
حسام رضا عبدالنبي القط12417اPيمان  ا  بأشموناشمون
حسام محمد مخيمر سد احمد12418اPيمان  ا  بأشموناشمون
حسن السيد حسن السحرب 12419اPيمان  ا  بأشموناشمون
حسن ربيع مصباح جعفر12420اPيمان  ا  بأشموناشمون



حسن عربي حسن صقر 12421اPيمان  ا  بأشموناشمون
خالد جميل محمد ابوالمجد النحاس12422اPيمان  ا  بأشموناشمون
رشاد رضا رشاد مصطفى 12423اPيمان  ا  بأشموناشمون
رمضان عبدالنبي رمضان منصور 12424اPيمان  ا  بأشموناشمون
سامح فارس صابر ابوالحمد 12425اPيمان  ا  بأشموناشمون
سامى ابوالعباس عبدالعليم بديو 12426اPيمان  ا  بأشموناشمون
سعيد صابر سعيد رضوان 12427اPيمان  ا  بأشموناشمون
سليمان محمد عبداللطيف الدب12428اPيمان  ا  بأشموناشمون
عادل عاطف عبدالفضيل ھويدي 12429اPيمان  ا  بأشموناشمون
عبدالعزيز مصطفى عبدالعزيز ابوحجازي 12430اPيمان  ا  بأشموناشمون
عبد; احمد حلمي العقباوي 12431اPيمان  ا  بأشموناشمون
عبد; اسماعيل محمد شحات 12432اPيمان  ا  بأشموناشمون
عبد; ب,ل محمد السيد12433اPيمان  ا  بأشموناشمون
عبد; بھجت ص,ح ابوسنة 12434اPيمان  ا  بأشموناشمون
عبده عادل عبداللطف النحاس 12435اPيمان  ا  بأشموناشمون
على ابراھيم صقر الدناصوري 12436اPيمان  ا  بأشموناشمون
علي جمال علي غرابة 12437اPيمان  ا  بأشموناشمون
على حمدى محمد النجار 12438اPيمان  ا  بأشموناشمون
علي علي شحات المقرف 12439اPيمان  ا  بأشموناشمون
علي ماھر فتحي المقنن12440اPيمان  ا  بأشموناشمون
علي محمد علي الدناصوري12441اPيمان  ا  بأشموناشمون
عمر ع,ء الدين احمد جمال الدين12442اPيمان  ا  بأشموناشمون
عمر محمد صابر البسيوني 12443اPيمان  ا  بأشموناشمون
عمرو السيد فيصل كشك 12444اPيمان  ا  بأشموناشمون
عمرو طه زكريا محمد حسن 12445اPيمان  ا  بأشموناشمون
فؤاد عادل فؤاد ابوعطا;12446اPيمان  ا  بأشموناشمون
فتحي عربي فتحي شرف 12447اPيمان  ا  بأشموناشمون
كرم بركات فؤاد مصطفى 12448اPيمان  ا  بأشموناشمون
كريم شحات محمد ابوموسى 12449اPيمان  ا  بأشموناشمون
كريم محمد يوسف البربري 12450اPيمان  ا  بأشموناشمون
ماجد السد محمد زنون 12451اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمد إبراھيم عبدالحميد أبوحسن 12452اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمد احمد خليل ابوزيد12453اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمد احمد عبدالفتاح عوض12454اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمد أسامة محمد رزق 12455اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمد اشرف محمد ابوحداية 12456اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمد ايمن شوقي عبدالعليم12457اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمد جابر محمود محمد12458اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمد جمال ابراھيم كشك 12459اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمد جمال السيد محمد 12460اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمد جمال كامل حسب ;12461اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمد جمال مصطفى زنون 12462اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمد حامد سعيد سويلم12463اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمد حسن ربيع أبوعطا ; 12464اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمد سامي حامد خليفة 12465اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمد سامي محمد البري12466اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمد سعيد عبدالستار الضليل12467اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمد سعيد فؤاد عجمي 12468اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمد سيد أحمد أبراھيم المقنن12469اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمد شحات أحمد خليل 12470اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمد صفوت محمد الحلفاوي 12471اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمد ص,ح محمد توفيق12472اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمد طلعت محمود إبراھيم 12473اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمد عبدالحكيم محمد بديوي 12474اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمد عبدالحكيم محمود أبوالنجا12475اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمد عبدالفتاح عبدالعزيز صالح12476اPيمان  ا  بأشموناشمون



محمد عبدالمنعم محمد ع,م12477اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمد عبدالھادي شوقي جاد12478اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمد علي عبدالكريم صالح 12479اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمد عمرو محمود عيد 12480اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمد عيد عبدالتواب فراج 12481اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمد فاروق محمد زنون 12482اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمد فتحي محمد زنون12483اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمد فتحي محمد كشك 12484اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمد ماھر عامر مصطفى 12485اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمد محمود محمد الحسيني12486اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمد مرزوق سعيد تركي 12487اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمد مصباح مھدي أبوحسانين 12488اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمد مصطفى فؤاد زنون12489اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمد وحيد محمد أبوحسنين12490اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمد ياسر أحمد عزب 12491اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمود أحمد السيد بصيلة 12492اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمود أحمد عبدالحميد أبوحسن12493اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمود أشرف مصباح عبدالجواد12494اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمود خالد محمود زكي12495اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمود ربيع عبد; عبدالرحمن 12496اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمود ربيع علي زنون 12497اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمود رجب عبدالغفار إبراھيم 12498اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمود سامي كامل حسب ; 12499اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمود شعبان عشري عبدالواحد12500اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمود شوقي عبدالمنعم أبوحسين12501اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمود عامر مصطفى عامر 12502اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمود عبدالعال رمضان رابح12503اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمود فارس علي الجمل 12504اPيمان  ا  بأشموناشمون
محمود محمد رشاد زنون 12505اPيمان  ا  بأشموناشمون
مرزوق سعد ابراھيم رصاص 12506اPيمان  ا  بأشموناشمون
مسعد طلعت مسعد النحاس 12507اPيمان  ا  بأشموناشمون
مصطفى جمال سليمان أبوحميدة 12508اPيمان  ا  بأشموناشمون
مصطفى جمال عبداللطيف زنون 12509اPيمان  ا  بأشموناشمون
مصطفى حامد محمود أبوقنديل 12510اPيمان  ا  بأشموناشمون
مصطفى خالد عبدالجواد مرسي 12511اPيمان  ا  بأشموناشمون
مصطفى فتحي مصطفى أبوسيد احمد 12512اPيمان  ا  بأشموناشمون
مصطفى مجدي عبدالصادق الضليل 12513اPيمان  ا  بأشموناشمون
مصطفى محمدى غريب أبوالعنين 12514اPيمان  ا  بأشموناشمون
مصطفى يسري أنور زنون 12515اPيمان  ا  بأشموناشمون
معاذ ناجي محمد شعير 12516اPيمان  ا  بأشموناشمون
نور جمال يوسف عبدالمقصود 12517اPيمان  ا  بأشموناشمون
ھادي مجدي عبدالصادق عبدالمقصود 12518اPيمان  ا  بأشموناشمون
يوسف رمضان غريب ابودخان 12519اPيمان  ا  بأشموناشمون
يوسف شعبان عبدالسميع بشري 12520اPيمان  ا  بأشموناشمون
يوسف مصطفى مصباح مصطفى 12521اPيمان  ا  بأشموناشمون
آيه نبيل فريد أبو زيد12522النھضة ا بأشمون اشمون
أماني حسين رشاد حسن12523النھضة ا بأشمون اشمون
إيناس عبدالعظيم رمضان يوسف12524النھضة ا بأشمون اشمون
جھاد مجدي عبدالھادي درويش12525النھضة ا بأشمون اشمون
داليا مجدي سيد أحمد صالح 12526النھضة ا بأشمون اشمون
زينب علي أحمد معتوق12527النھضة ا بأشمون اشمون
 سلمي أشرف إبراھيم علي 12528النھضة ا بأشمون اشمون
فاطمة إمام عبدالفتاح كشك12529النھضة ا بأشمون اشمون
فاطمة محمود محمد فوزي12530النھضة ا بأشمون اشمون
ملكة محمد جابر رواش12531النھضة ا بأشمون اشمون
نادية حسن جابر حسن 12532النھضة ا بأشمون اشمون



ندي شحات محمد شحات 12533النھضة ا بأشمون اشمون
ھدير محمد عبدالسميع صالح 12534النھضة ا بأشمون اشمون
يارا عصام فريد أبو زيد12535النھضة ا بأشمون اشمون
ياسمين محمد فرحات الضليل 12536النھضة ا بأشمون اشمون
أحمد سمير محمد الشافعي12537النھضة ا بأشمون اشمون
أحمد عفيفي عبدالواحد الضليل12538النھضة ا بأشمون اشمون
أحمد ناصر عبدالس,م موسي12539النھضة ا بأشمون اشمون
إس,م السيد محمد أصيلة 12540النھضة ا بأشمون اشمون
إس,م حمدي سعد الصاوي12541النھضة ا بأشمون اشمون
السيد حسن محمد عثمان12542النھضة ا بأشمون اشمون
ربيع محمد محمد سليمان12543النھضة ا بأشمون اشمون
عبدالمنعم حسن عبدالمنعم المقنن12544النھضة ا بأشمون اشمون
عمر عبدالعال عبدالعظيم علي12545النھضة ا بأشمون اشمون
محمود رضا السيد السيد12546النھضة ا بأشمون اشمون
محمود إبراھيم محمد إبراھيم12547النھضة ا بأشمون اشمون
محمد جمال عبدالنبي السيد12548النھضة ا بأشمون اشمون
محمد محمود محمد فوزي خليل12549النھضة ا بأشمون اشمون
مصطفي إبراھيم عبدالعزيز أبو عميش12550النھضة ا بأشمون اشمون
مصطفي رمضان محمد مصطفي12551النھضة ا بأشمون اشمون
مصطفي عثمان محمد قنديل12552النھضة ا بأشمون اشمون
آ�ء بركات عبد الغفار 12553أبو ص,ح ا اشمون
آية جمال عبد النبي إبراھيم12554أبو ص,ح ا اشمون
آية عاشور على عبد ; 12555أبو ص,ح ا اشمون
آية عبد النبي عيد حسن12556أبو ص,ح ا اشمون
اسراء ج,ل ابراھيم ابراھيم الفار 12557أبو ص,ح ا اشمون
إسراء محمد محمد غلب12558أبو ص,ح ا اشمون
أسماء أشرف رمضان سباعي12559أبو ص,ح ا اشمون
أسماء شحات إسماعيل12560أبو ص,ح ا اشمون
إيمان محمد ضيف 12561أبو ص,ح ا اشمون
إيمان محمد عشرى محمود 12562أبو ص,ح ا اشمون
ثريا حمدى فايز12563أبو ص,ح ا اشمون
دعاء أحمد محمد محمود 12564أبو ص,ح ا اشمون
دعاء حافظ رجب 12565أبو ص,ح ا اشمون
رانيا ج,ل عبد الحميد عامر12566أبو ص,ح ا اشمون
رانيا رمضان إبراھيم 12567أبو ص,ح ا اشمون
رحاب سيد عبد المطلب 12568أبو ص,ح ا اشمون
رشا ص,ح عبدالحليم محمد12569أبو ص,ح ا اشمون
رضا مرزوق شعبان الشربجى12570أبو ص,ح ا اشمون
رقية سليمان سالم 12571أبو ص,ح ا اشمون
سارة راضى إسماعيل12572أبو ص,ح ا اشمون
سمر ربيع عبد الحميد عامر12573أبو ص,ح ا اشمون
سميحة سمير سعيد 12574أبو ص,ح ا اشمون
سھا على ابراھيم عبدالعال12575أبو ص,ح ا اشمون
شيماء تحسين على س,مة12576أبو ص,ح ا اشمون
شيماء حسانين السيد 12577أبو ص,ح ا اشمون
شيماء شوقى خليفة12578أبو ص,ح ا اشمون
شيماء محمود ابراھيم عبد المقصود12579أبو ص,ح ا اشمون
صباح ص,ح عبدالجيد القماش12580أبو ص,ح ا اشمون
صباح محمد ضيف سليمان12581أبو ص,ح ا اشمون
عبير ج,ل عبد التواب12582أبو ص,ح ا اشمون
عزة عبد الرازق امين محفوظ12583أبو ص,ح ا اشمون
غادة حلمى عبد النبى عبد العال12584أبو ص,ح ا اشمون
غادة شريف احمد خطاب12585أبو ص,ح ا اشمون
غادة صابر عبد الونيس عبدالس,م12586أبو ص,ح ا اشمون
غادة عبدالعظيم محمد الحويطى12587أبو ص,ح ا اشمون
فاطمة حميدة عبدالس,م حميدة12588أبو ص,ح ا اشمون



فاطمة عبد العظيم شحاتة سيد أحمد12589أبو ص,ح ا اشمون
فاطمة عبد النبى سعد عبدالغنى12590أبو ص,ح ا اشمون
مروة ابو الحديد السيد حسن12591أبو ص,ح ا اشمون
مروة عبد الھادى عبد الحميد صالح12592أبو ص,ح ا اشمون
مستورة جمال محمد خضر 12593أبو ص,ح ا اشمون
مى عبد النبى ضيف سليمان12594أبو ص,ح ا اشمون
ميادة عيد عبد الصمد الفار12595أبو ص,ح ا اشمون
نجاة عيد محمد محمد12596أبو ص,ح ا اشمون
ندى فتحى السيد عثمان12597أبو ص,ح ا اشمون
نسرين ماھر ابراھيم عبد النبى12598أبو ص,ح ا اشمون
نھلة عاطف احمد عبد النبى12599أبو ص,ح ا اشمون
نورا حسن حسن اسماعيل12600أبو ص,ح ا اشمون
نورھان طاھر ربيع عبد الصادق12601أبو ص,ح ا اشمون
ھاجر جمعة السيد الحويطى12602أبو ص,ح ا اشمون
ھاجر سامى جمال الدين الحويطى12603أبو ص,ح ا اشمون
ھناء حامد على عبدال,ه12604أبو ص,ح ا اشمون
ھناء سمير أمين عبدالحليم12605أبو ص,ح ا اشمون
ھند عادل محمد حسين12606أبو ص,ح ا اشمون
ھند عيد عبدالحليم محمد12607أبو ص,ح ا اشمون
و�ء سعيد ص,ح البصلى12608أبو ص,ح ا اشمون
و�ء سعيد عبدالعزيز أحمد12609أبو ص,ح ا اشمون
إبراھيم عيد عبدالنبى ابراھيم12610أبو ص,ح ا اشمون
إبراھيم يوسف إبراھيم البتانونى12611أبو ص,ح ا اشمون
أحمد السيد إبراھيم مرسى12612أبو ص,ح ا اشمون
أحمد أنور عيد محمد12613أبو ص,ح ا اشمون
أحمد عاطف السيد عبدربه12614أبو ص,ح ا اشمون
احمد محمد جاد شحاتة12615أبو ص,ح ا اشمون
احمد ھانى عبدالنبى محمد12616أبو ص,ح ا اشمون
اس,م س,مة عبدالعزيزعبدالحميد12617أبو ص,ح ا اشمون
اس,م س,مة محمد دعبس12618أبو ص,ح ا اشمون
إس,م شعبان سعيد محفوظ12619أبو ص,ح ا اشمون
إس,م عزت حامد حامد الحويطى12620أبو ص,ح ا اشمون
السيد شعبان محمد مازن12621أبو ص,ح ا اشمون
جمال سعد الدين محمد خضر12622أبو ص,ح ا اشمون
حسام سعد عبد الونيس عبدالس,م12623أبو ص,ح ا اشمون
بدر رمضان سعد مازن12624أبو ص,ح ا اشمون
رجب حامد عطية البتانونى12625أبو ص,ح ا اشمون
صابر محمود فوزى أبوحسين12626أبو ص,ح ا اشمون
طاھر حلمى محمد سليم12627أبو ص,ح ا اشمون
عاطف السيد عبدالنبى محمد12628أبو ص,ح ا اشمون
عبدالحفيظ صابر عبدالحفيظ محمد12629أبو ص,ح ا اشمون
عبد الخالق السيد عبدالخالق السيد12630أبو ص,ح ا اشمون
عبدالعزيز اسماعيل عبدالعزيز خضر12631أبو ص,ح ا اشمون
عزت ناصر رشاد عبدالغنى12632أبو ص,ح ا اشمون
عصام سعيد حسن الحويطى12633أبو ص,ح ا اشمون
ع,ء محمد محمد الحويطى12634أبو ص,ح ا اشمون
على أحمد عبدالحميد محروس12635أبو ص,ح ا اشمون
على أمين عبد النبى محفوظ 12636أبو ص,ح ا اشمون
على عاطف حامد أحمد12637أبو ص,ح ا اشمون
كريم محمود أحمد سباعى12638أبو ص,ح ا اشمون
محمد ابراھيم سليمان احمد12639أبو ص,ح ا اشمون
محمد حسانين فتحى حسن12640أبو ص,ح ا اشمون
محمد سيد أحمد شحاتة سيد أحمد12641أبو ص,ح ا اشمون
محمد عبدالنبى عثمان يونس12642أبو ص,ح ا اشمون
محمد عبده عبدالنبى الم,ح12643أبو ص,ح ا اشمون
محمد عمران حسانين حسين12644أبو ص,ح ا اشمون



محمد محمود ابراھيم مازن12645أبو ص,ح ا اشمون
محمد ياسر ابراھيم محمد12646أبو ص,ح ا اشمون
محمود السيد شديد حسن12647أبو ص,ح ا اشمون
محمود حسن على عبد ;12648أبو ص,ح ا اشمون
مصطفى السيد عبد النبى محمد12649أبو ص,ح ا اشمون
مؤمن أحمد محمد الحويطى12650أبو ص,ح ا اشمون
ھشام السيد أحمد محمد12651أبو ص,ح ا اشمون
وليد ناصر السيد نصار12652أبو ص,ح ا اشمون
أميره حسن أبو الع, يونس12653يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
أيمان عبد المؤمن رمضان سبع12654يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
إيمان محمد إبراھيم محمد12655يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
أيه حماده سعد الشيخ12656يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
اية وحيد جويدة مساعد12657يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
حسناء رمضان صميدة عبد الصادق12658يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
دعاء عاطف عبد الرازق حسين12659يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
دينا السيد الدبركي محمود12660يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
رحمه محمد شحاتة سليم12661يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
سارة اسماعيل سالم خميس12662يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
عالية محسن محمود علي12663يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
عزة تامر شعبان حسين12664يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
فاطمة شعبان توفيق سلطان12665يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
فاطمه محمد سعيد محمد12666يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
فرحة س,مة عبد الحافظ  نصار12667يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
مؤمنة دسوقي أحمد  مجاور12668يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
مروة مجدي عبد العظيم نصار12669يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
مني جوية جمعة عبد القوي 12670يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
منى محمد إبراھيم محمد12671يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
مي عماد محمد أبو يوسف12672يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
نج,ء جمعه السيد عبد الباري12673يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
نھلة عشري ابو بكر عبد القوي12674يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
نھى فتحي شعبان عبد الجواد12675يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
نورا شعبان حلمي الرشدي12676يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
ھالة صديق اسماعيل محمد12677يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
ھدير أسامه محمد محمد12678يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
ھدير ناصر عبد الفتاح يوسف12679يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
ھند عبد العظيم حسانين عطية12680يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
ياسمين السيد رجب منسي12681يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
احمد جمال فھيم بركات12682يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
أحمد جمعة عبد المنعم أبويوسف12683يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
احمد عيد محمد شاھين12684يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
أحمد فرج محمود سعداوي12685يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
إس,م السيد خميس عبد الجواد12686يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
إس,م عبد الحليم محمود عبد ; 12687يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
ب,ل أيمن عبد النبي حسين12688يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
حسام حسن سعد حاروق12689يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
حسن رجب عبد الرؤف الضليل12690يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
حماده ناصر شعبان عبد الجواد12691يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
رياض رزق راغب دھمان12692يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
رياض عبد العزيز رياض دھمان12693يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
شريف عبد المنعم رياض أبوبكر12694يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
شعبان رمضان شعبان أبويوسف12695يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
شعبان فتحي شعبان حاروق12696يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
شعبان مرزوق شعبان الشوربجي12697يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
شوقي عبد اللطيف علي عبد اللطيف12698يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
طه ابراھيم عبد النبي غانم12699يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
عبدالحكيم حسن عبد الحكيم الضليل12700يحي خليل ا بابي يوسف اشمون



عبدالحميد مصطفى عبد الخالق سالم12701يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
علي طه علي طه12702يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
عماد رجب محمد إبراھيم12703يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
كريم أحمد عمر إبراھيم12704يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
كريم رجب جابر محجوب 12705يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
محمد أحمد علي أبو يوسف12706يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
محمد حسين إبراھيم أبو يوسف12707يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
محمد سمير سالم  مصباح12708يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
محمد سنوسي منصور علي12709يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
محمد شعبان السيد احمد12710يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
محمد كرم شحاته جاد12711يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
محمد محسن محمود علي12712يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
محمد محمد عبد النبي إسماعيل12713يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
محمود السيد محمد يونس12714يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
محمود عبد الھادي محمد عبد الھادي12715يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
محمود عرفات رمصان إبراھيم12716يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
مرسي عبد النبي مرسي أبو سليم12717يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
مصطفى شعبان فرج الشوربجي12718يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
نادر شعبان رياض نصار12719يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
نادر مصباح فرج سليم12720يحي خليل ا بابي يوسف اشمون
إسراء أشرف معوض محمد12721الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
إسراء السيد صابر س,مة12722الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
إسراء محمود ضيف عبد الحميد12723الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
إسراء يحيى عبد الرحمن الشيھي12724الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
أسماء إسماعيل أحمد إسماعيل12725الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
أسماء عربي أحمد فراج12726الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
أماني محمود محمد صالح12727الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
أميرة عبد ; عبد الرحمن عطية12728الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
أميرة عبد الصمد محمد مختار12729الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
أنھار أشرف حلمي عباس12730الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
أية إبراھيم السيد الطباخ12731الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
آية أنور عبد المنعم أبو حسن12732الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
أيه حمدي حسنين داود12733الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
آية رمزي ج,ل حافظ12734الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
آية عماد علي عبد الفتاح12735الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
إيمان عبدا لھادى محمد عبدا لھادى12736الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
إيمان ھاني زكريا عبد الرحمن12737الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
بسمة سعيد شحاتة عز العرب12738الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
حنان عبد الموجود عبد الجواد السبكي12739الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
دنيا شريف عبد المحسن الحبشي12740الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
دينا عبد ; السيد صالح12741الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
دعاء رمضان عبد الحميد الطباخ12742الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
رانيا أحمد محمد الشيھي12743الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
رانيا محروس احمد فراج12744الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
سلمى دياب السيد علوني12745الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
سلمى مصباح زكريا عبد الرحمن12746الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
سمر ياسر عبد المطلب نصر12747الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
شيماء كرم أحمد محمد12748الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
شيماء عبد الھادي حسن عبد الھادي12749الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
ع, عادل حسن عبد الھادي12750الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
غنية مصطفى فضل عبد العال12751الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
فاطمة رشدي عبد ; يوسف                         12752الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
ميرنا ميخائيل توفيق ميخائيل 12753الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
نجوى إبراھيم محمد مصري12754الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
ندا محمد رفاعي محمد12755الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
ندا محمد عبدالعاطى محمد12756الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون



نرمين جميل إبراھيم داود12757الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
نورا احمد محمد يوسف12758الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
نورا أدھم توفيق عباس12759الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
نيرة السيد عشري محمد12760الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
مريم نبيل عبده عبد الرحمن 12761الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
ھاجرعيد  فايز عبد الغني12762الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
ھاجر فايز مصطفى مسعود12763الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
ھدية إبراھيم عبد الوھاب أحمد12764الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
ھدير عبد الصمد ص,ح كامل12765الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
ھدير محمد صابر مبارك12766الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
ھويدا داود محمد سامي12767الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
ياسمين حمدي محمد بسيوني 12768الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
ياسمين رمضان محمد إسماعيل12769الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
إبراھيم طه إبراھيم طه12770الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
احمد سمير عبد المحسن الحبشي12771الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
أحمد شعبان صابر بسيوني 12772الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
احمد طلعت السيد الطباخ12773الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
احمد عبد اللطيف عبد المنعم محمود12774الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
احمد فاروق عبد الفتاح12775الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
حمد مختار محمد محمود12776الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
أحمد ممدوح عبد الحميد محمد12777الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
احمد ناصر احمد مبارك12778الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
احمد ناصر عبد المجيد عبد الحميد12779الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
احمد نبيل محمد عبد الھادي12780الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
إس,م حمدي عبد الستار محمد 12781الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
إس,م حمدي عيد عبد الحميد 12782الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
إس,م محمد محمود السيد 12783الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
إسماعيل رأفت إسماعيل12784الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
أمير جمال عطية عبد الم,ك12785الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
أيمن مصطفى محمد عنب12786الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
حسام ص,ح عبد المنعم احمد12787الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
حسن معوض حسن دياب12788الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
حمد عبد الحكيم احمد نصر 12789الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
حمدي يسرى حمدي عبد المحسن12790الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
رمضان احمد عبد ربه عز العرب12791الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
عبد الرحمن طلعت سعيد الحبشي12792الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
عبد الرحمن ھ,ل عبد الحميد ھ,ل12793الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
عبد العظيم عبد الصمد محمد مختار 12794الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
عبد الغنى كرم عبد الغنى مصطفى12795الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
عبد ; السيد عبد المجيد عبد الحميد 12796الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
على احمد على عبد العال12797الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
على سرحان على عبد الجواد12798الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
على نبيل على حسن صالح12799الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
عمر عبد الواحد عمر حسين 12800الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
كرم فتحي مصطفى الجز يرى12801الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
محمد إبراھيم سالم محمد12802الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
محمد السيد ضيف عبد الحميد12803الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
محمد السيد محمد الشيھيى12804الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
محمد حامد رجب مسعود12805الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
محمد حماد عبد ; عبد الحليم 12806الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
محمد رمضان محمد شعبان12807الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
محمد سعد عثمان جبيل 12808الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
محمد طلعت عبد المحسن السيد12809الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
محمد عادل س,مة عبد العزيز12810الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
محمد عبد الباري محمد حسين12811الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
محمد عبد الحليم عبد الرازق الشرقاوي12812الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون



محمد عيد عبد الفتاح عيد السيد12813الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
محمد شعبان سليمان محمد12814الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
محمد منير احمد الجز يرى12815الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
محمد نوح يوسف خليف12816الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
محمود السيد إبراھيم عبد ; 12817الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
محمود رمضان عبد الغنى الحبشي12818الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
محمود عبد التواب حلمي عبد التواب12819الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
محمود موسى سليمان سالم 12820الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
مختار احمد محمد مختار12821الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
مختار احمد محمد مختار12822الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
مصطفى عبد القادر محمد مصري12823الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
يوسف عبد الجليل عبد الس,م 12824الشھيد الطباخ  بكفر السيد اشمون
اسراء احمد السيد صالح12825عزبة المعاشات  ا اشمون
اميرة فھمى السيد عبداللطيف12826عزبة المعاشات  ا اشمون
آية مسعود عبدالموجود محمد12827عزبة المعاشات  ا اشمون
ايمان على احمد عبدالعاطى12828عزبة المعاشات  ا اشمون
داليا سمير عزت الربيعى12829عزبة المعاشات  ا اشمون
دينا عبد; شوقى عباس12830عزبة المعاشات  ا اشمون
رانيا السيد على علوانى12831عزبة المعاشات  ا اشمون
ريھام جمال عبدالس,م حجازى12832عزبة المعاشات  ا اشمون
سحر مرزوق عبدالس,م على12833عزبة المعاشات  ا اشمون
سماح انور عيد احمد12834عزبة المعاشات  ا اشمون
سمر مرزوق عبدالس,م على12835عزبة المعاشات  ا اشمون
سھا احمد ابراھيم احمد12836عزبة المعاشات  ا اشمون
شروق عبدالستار توفيق ھيبة12837عزبة المعاشات  ا اشمون
شروق ھشام محمد جاد;12838عزبة المعاشات  ا اشمون
شيماء محمد عبدالھادى نادى12839عزبة المعاشات  ا اشمون
عبلة رفعت محمدى زيدان12840عزبة المعاشات  ا اشمون
فاطمة حمدى عبدالموجود محمد12841عزبة المعاشات  ا اشمون
فريدة عادل حسن شندى12842عزبة المعاشات  ا اشمون
لبنى رضا عبدالموجود نصر12843عزبة المعاشات  ا اشمون
منى انور على عبدالحميد12844عزبة المعاشات  ا اشمون
منى محمد رفاعى عبدالفتاح تھامى12845عزبة المعاشات  ا اشمون
ميادة محمد على علوانى12846عزبة المعاشات  ا اشمون
مى محمد عبدالغفار السيد12847عزبة المعاشات  ا اشمون
نرمين سمير على عبدالحميد12848عزبة المعاشات  ا اشمون
نورھان اشرف محمد جاد;12849عزبة المعاشات  ا اشمون
ھاجر ھشام شوقى مبارك12850عزبة المعاشات  ا اشمون
ھالة محفوظ رمضان عبداللطيف12851عزبة المعاشات  ا اشمون
ھيام صابر عبدربة عوض12852عزبة المعاشات  ا اشمون
ابراھيم محمد ابراھيم شندى12853عزبة المعاشات  ا اشمون
احمد اشرف السيد رفاعى 12854عزبة المعاشات  ا اشمون
احمد سمير محمد حميدة12855عزبة المعاشات  ا اشمون
احمد صابر محمد مبروك12856عزبة المعاشات  ا اشمون
احمد ص,ح السيد شندى12857عزبة المعاشات  ا اشمون
بدر خالد عبدالمنعم الشاذلى12858عزبة المعاشات  ا اشمون
حمدى اسماعيل محمد عبدالخالق12859عزبة المعاشات  ا اشمون
خالد السيد عبدالعليم نصر12860عزبة المعاشات  ا اشمون
شحات بسيونى على احمد12861عزبة المعاشات  ا اشمون
عبدالرحمن جميل عبدالرحمن جاد;12862عزبة المعاشات  ا اشمون
محمد انسان عبدالرازق على12863عزبة المعاشات  ا اشمون
محمد رجب محمد مبارك12864عزبة المعاشات  ا اشمون
محمد على نبوى سعيد12865عزبة المعاشات  ا اشمون
محمد عيد سعيد مصطفى12866عزبة المعاشات  ا اشمون
محمد فيصل على تھامى12867عزبة المعاشات  ا اشمون
محمد معتمد رمضان عبداللطيف12868عزبة المعاشات  ا اشمون



محمود ابراھيم شحات عبدالسميع12869عزبة المعاشات  ا اشمون
محمود رجب احمد مبروك12870عزبة المعاشات  ا اشمون
محمود نجاح عبدالنبى ابوعيسى12871عزبة المعاشات  ا اشمون
مصطفى السيد نبوى محمود12872عزبة المعاشات  ا اشمون
مصطفى صابر محمد مبارك12873عزبة المعاشات  ا اشمون
أسماء السيد منسى عبد المقصود12874الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
أسماء عبدالنبى فراج عيد12875الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
إحسان صفوت طه عبدالمقصود12876الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
أمانى على عبد; على12877الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
أميره عماد مرزوق عبدالس,م12878الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
أيه حمدان كامل على12879الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
أيه حمدى تھامى أحمد12880الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
أيه عبد المقصود محمد مسعود12881الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
إيمان عامر محمد الجمال12882الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
رحاب السيد محمد بدر12883الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
رحاب عبدالھادى محمد بدر12884الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
رشا ماھر منسى بدر12885الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
ريم عامر محمد إسماعيل12886الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
ريھام محى فرحات عبدالواحد12887الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
سحر السيد محمد بكر12888الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
سحر عبدالفتاح محمود أمين12889الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
سلمى عماد عبدالنور سليم12890الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
شاھنده على حسن على12891الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
شيماء أحمد عبدالمحسن عبدالس,م12892الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
غاده ربيع أبو القمصان محمد12893الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
غاده محمد عبدالمؤمن الزھار12894الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
فاطمه ج,ل عبدالجواد أحمد12895الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
فاطمه ھشام عبدالمؤمن الزھار12896الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
فاطمه محمد جمعه أبو الرجال12897الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
فايزه أحمد عبدالغفار جاد الرب12898الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
فتحيه ممدوح شعبان عامر12899الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
مروه أحمد حيدر محمد حيدر12900الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
منار مصطفى على الزھار12901الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
ندا جمال عيد إبراھيم12902الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
ندا عبدالونيس إبراھيم الشھبه12903الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
نعمه نبيل محمد شاھين12904الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
نورا مسعد إبراھيم عبدالونيس12905الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
ھاجر السيد عبدالرحيم يوسف12906الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
ھناء حمدى فرج على12907الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
ياسمين جادالرب عبدالغفار12908الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
ياسمين فھمى أحمد مسعود12909الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
إبراھيم جمعه فراج عيد12910الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
أحمد أشرف عيد ھيبه12911الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
أحمد السيد محمد منصور12912الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
أحمد رجب رمضان عبدالكريم12913الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
أحمد رشدى محمد خطاب12914الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
أحمد سعيد عبدالرحمن عبده12915الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
أحمد عادل محمود بدوى12916الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
أحمد عبدالرحمن عبدالرسول12917الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
أحمد عبدالعليم عبدالفتاح س,م12918الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
أحمد على عبد; على12919الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
أحمد محمد فوزى إسماعيل12920الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
أحمد محمد فھمى عوف12921الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
أسامه ربيع محمد خطاب12922الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
أسامه محمد السيد مقلد12923الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
إس,م مجدى عبدالرحيم مسعود12924الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون



أشرف صابر زھران مصطفى12925الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
السيد إبراھيم أحمد مقلد12926الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
إيھاب السيد محمد الغزولى12927الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
حسام يوسف رياض حيدر12928الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
حسن السيدعبدالسميع أخمد12929الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
خالد رجب سالم محمد12930الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
خالد رمضان مصطفى الزھار12931الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
رضا محمد شعبان عبدالحميد12932الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
رمضان مشحوت محمد عبدالعزيز12933الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
شعبان عبدالفتاح محمود أمين12934الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
شعبان عيد السيد الرشدى12935الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
عبدالرحمن أحمد عبدالموجود فرج12936الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
عبدالرحمن عبدالحفيظ عبدالرحمن عمر12937الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
عبدالرحمن عبدالنبى عبدالجوادأحمد12938الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
عبدالرحمن محمد رزق محمد12939الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
عبدالمنعم نبيه فرحات سعيد12940الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
على السيد على عامر12941الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
عماد نبيل محمد عبدالمھيمن12942الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
كريم إبراھيم فتيان أحمد12943الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
كريم محمد عبدالعزيز أحمد12944الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
كريم مسعد السيد عبدالس,م12945الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
محمد إبراھيم السيد عوف12946الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
محمد إبراھيم شحاته عبدالغنى12947الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
محمد حمدى زايد مقلد12948الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
محمد شعبان عبدالحكيم عباس12949الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
محمد عدالمولى رزق عبدالمولى12950الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
محمد عيسى عبدالرحمن بدر12951الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
محمد يحى محمد عبدالسميع12952الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
محمود أحمد عبدالرحمن رمضان12953الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
محمود حمدان رمضان عبدالكريم12954الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
محمود خليل عبدالرحمن عمران12955الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
محمود صبحى محمود رمضان12956الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
محمود عاطف محمد الزھار12957الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
محمود محمد شكرى عبدالقادر12958الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
محمود محمد محمد عبدالونيس12959الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
مصطفى جاد ناجى عبده12960الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
مصطفى عادل محمد سليم12961الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
مصطفى عبدالباسط محمد خليل12962الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
مصطفى محمد أحمد حسن12963الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
مصطفى محمد زكريا أبو عمر12964الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
ھيثم عبدالمولى رزق عبدالمولى12965الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
وائل حمدى عبدالرحمن عوف12966الس,م  ا  بمحلة سبكاشمون
إبتھال ابراھيم عيسى رمضان12967محلة سبك ا الحديثة اشمون
إسراء السيد زكى عفيفي12968محلة سبك ا الحديثة اشمون
إسراء فرج عبد العال عبده12969محلة سبك ا الحديثة اشمون
إسراء محمد على أبو أحمد12970محلة سبك ا الحديثة اشمون
إسراء نصرعبد المتعال زھران12971محلة سبك ا الحديثة اشمون
أسماء سامى عامر إبراھيم12972محلة سبك ا الحديثة اشمون
أسماء سعيد إبراھيم سعيد 12973محلة سبك ا الحديثة اشمون
آمال ماھر رزق الخولى12974محلة سبك ا الحديثة اشمون
أمل ج,ل مرسى الوكيل12975محلة سبك ا الحديثة اشمون
أميرة أحمد محمود عبد الغفار12976محلة سبك ا الحديثة اشمون
أميرة صبحى محمد شاھين12977محلة سبك ا الحديثة اشمون
آيات ربيع محمد مسعود12978محلة سبك ا الحديثة اشمون
إيمان سامى عبدالفضيل عبده12979محلة سبك ا الحديثة اشمون
إيمان على احمد رمضان12980محلة سبك ا الحديثة اشمون



آية حمدى مھدى  ابوسيداحمد12981محلة سبك ا الحديثة اشمون
آية زكريا محمد  صالح12982محلة سبك ا الحديثة اشمون
آية محمد فؤاد شحاته12983محلة سبك ا الحديثة اشمون
آية نبيل عامر على12984محلة سبك ا الحديثة اشمون
تھانى ابراھيم توفيق على12985محلة سبك ا الحديثة اشمون
حنان أحمد محمد السيد12986محلة سبك ا الحديثة اشمون
داليا سعد محمد ج,ل12987محلة سبك ا الحديثة اشمون
داليا محمد محمود على المنصوري12988محلة سبك ا الحديثة اشمون
دينا مرزوق مرزوق الخطيب12989محلة سبك ا الحديثة اشمون
دنيا محمد عبده شع,ن12990محلة سبك ا الحديثة اشمون
دينا على احمد ابراھيم 12991محلة سبك ا الحديثة اشمون
دينا سمير على توفيق12992محلة سبك ا الحديثة اشمون
دينا محمد عبداللطيف ابو سيد أحمد12993محلة سبك ا الحديثة اشمون
رندا كرم عبد الجواد إسماعيل12994محلة سبك ا الحديثة اشمون
رضا جمال عبد المولى عبد الحميد12995محلة سبك ا الحديثة اشمون
رشا عبدالھادى إبراھيم عبد الھادى12996محلة سبك ا الحديثة اشمون
ريم عصام محمد ابو حشيش12997محلة سبك ا الحديثة اشمون
زھيرة عوف مھدي عبد الجواد12998محلة سبك ا الحديثة اشمون
سارة حمدى طه س,م12999محلة سبك ا الحديثة اشمون
سارة مھدى السيد عفيفى13000محلة سبك ا الحديثة اشمون
سارة نبيل كمال طايع13001محلة سبك ا الحديثة اشمون
سلمى خالد محمد عبد الواحد13002محلة سبك ا الحديثة اشمون
سلمي سمير عبد الجواد عبده13003محلة سبك ا الحديثة اشمون
سلوى عبدالعاطى عبدالمولى عبد الحميد13004محلة سبك ا الحديثة اشمون
سمر فرج عبد المولى فرج13005محلة سبك ا الحديثة اشمون
سمر محمد عبد الس,م  حبيب عبده13006محلة سبك ا الحديثة اشمون
شروق شوقي عبد ال,ه عفيفي13007محلة سبك ا الحديثة اشمون
شروق محمد عبد الس,م  حبيب عبده13008محلة سبك ا الحديثة اشمون
شيماء بشرى يوسف زھران13009محلة سبك ا الحديثة اشمون
شيماء جمال السيد البلتاجى13010محلة سبك ا الحديثة اشمون
شيماء سامى عامر ابراھيم13011محلة سبك ا الحديثة اشمون
شيماء محمد عبد الحكيم س,م13012محلة سبك ا الحديثة اشمون
صالحة ج,ل أحمد محمد أبو عمر13013محلة سبك ا الحديثة اشمون
علياء عبد المنعم محمود سليم13014محلة سبك ا الحديثة اشمون
غادة ج,ل احمد أبو عمر13015محلة سبك ا الحديثة اشمون
فاطمة صبحى محمود السيد13016محلة سبك ا الحديثة اشمون
فاطمة عبد الجليل فرحات عامر13017محلة سبك ا الحديثة اشمون
كريمة محمد عبد العليم س,مة13018محلة سبك ا الحديثة اشمون
مروة ابراھيم منسى ابوحشيش13019محلة سبك ا الحديثة اشمون
منى عبد الجليل عبدالحميد أبو عمر13020محلة سبك ا الحديثة اشمون
مى عبد النبى محمد السيد13021محلة سبك ا الحديثة اشمون
ميادة عاطف عامر  على13022محلة سبك ا الحديثة اشمون
نادية صالح ابو القمصان محمد13023محلة سبك ا الحديثة اشمون
نجاة صبحى محمد شاھين13024محلة سبك ا الحديثة اشمون
نج,ء فتحى زھران احمد13025محلة سبك ا الحديثة اشمون
ندا انور معوض المراعزى13026محلة سبك ا الحديثة اشمون
ندا عبدالبديع جاد حميده13027محلة سبك ا الحديثة اشمون
ندا فتحى محمد امين13028محلة سبك ا الحديثة اشمون
ندا محفوظ عامر على13029محلة سبك ا الحديثة اشمون
ندا ياسر السيد سراج13030محلة سبك ا الحديثة اشمون
نھى سعد محمد إسماعيل13031محلة سبك ا الحديثة اشمون
ھبة محمد فرج عبد ;13032محلة سبك ا الحديثة اشمون
ھدى يوسف صبرى مسعود13033محلة سبك ا الحديثة اشمون
ھناء ماھر اسماعيل عامر13034محلة سبك ا الحديثة اشمون
وفاء زكريا عشرى خليفة13035محلة سبك ا الحديثة اشمون
وفاء صابر عبدالجليل عبدالقادر13036محلة سبك ا الحديثة اشمون



ياسمين السيد عبدالعظيم رمضان13037محلة سبك ا الحديثة اشمون
ياسمين شعبان احمد ابو راضى13038محلة سبك ا الحديثة اشمون
ياسمين عبدالھادى محمد زھران13039محلة سبك ا الحديثة اشمون
ياسمين مجدى عبد الحليم طه13040محلة سبك ا الحديثة اشمون
ياسمين محمد الياس قطب13041محلة سبك ا الحديثة اشمون
إبراھيم احمد ابراھيم مقلد13042محلة سبك ا الحديثة اشمون
إبراھيم سعد ابراھيم عبدالھادى13043محلة سبك ا الحديثة اشمون
أحمد جمال محمد شلبى13044محلة سبك ا الحديثة اشمون
أحمد حمدى محمد صالح13045محلة سبك ا الحديثة اشمون
أحمد خليل إبراھيم إبراھيم13046محلة سبك ا الحديثة اشمون
أحمد رضا محمد سراج13047محلة سبك ا الحديثة اشمون
أحمد شوقى محمد أبو ميرة 13048محلة سبك ا الحديثة اشمون
أحمد ص,ح صابر عبد الجواد13049محلة سبك ا الحديثة اشمون
أحمد طه سعيد زھران13050محلة سبك ا الحديثة اشمون
أحمد فتحى فيصل رمضان13051محلة سبك ا الحديثة اشمون
أحمد محمد أحمد عبد العزيز13052محلة سبك ا الحديثة اشمون
أحمد محمد سعد عبد ربه13053محلة سبك ا الحديثة اشمون
أحمد محمد شعبان سعد13054محلة سبك ا الحديثة اشمون
أحمد عبد الناصر زايد عوف13055محلة سبك ا الحديثة اشمون
إس,م يسرى كامل بدوى13056محلة سبك ا الحديثة اشمون
السيد احمد عبدالرحمن عبد الھادى13057محلة سبك ا الحديثة اشمون
حاتم كرم عبد المرضى عبد المولى13058محلة سبك ا الحديثة اشمون
حسام عادل عبد العزيز خطاب13059محلة سبك ا الحديثة اشمون
رامز أشرف فرج رزق13060محلة سبك ا الحديثة اشمون
رضا أحمد سامى حسب ;13061محلة سبك ا الحديثة اشمون
رمضان ص,ح محمد السيد13062محلة سبك ا الحديثة اشمون
عامر محمد طه عامر13063محلة سبك ا الحديثة اشمون
عبد الحليم سعيد عبد الحليم خليل13064محلة سبك ا الحديثة اشمون
عبد ; حسن إبراھيم ج,ل13065محلة سبك ا الحديثة اشمون
عبد ; شعبان عبد ; عبد الرحمن13066محلة سبك ا الحديثة اشمون
كريم عاطف احمد عامر13067محلة سبك ا الحديثة اشمون
محمد إبراھيم عبد الرؤوف مرسى13068محلة سبك ا الحديثة اشمون
محمد بكرى عبدالحليم المراعزى13069محلة سبك ا الحديثة اشمون
محمد خالد فضل ظريف13070محلة سبك ا الحديثة اشمون
محمد جمال عبد الباقى أبو حشيش13071محلة سبك ا الحديثة اشمون
محمد رضا محمد عشرى13072محلة سبك ا الحديثة اشمون
محمد سعيد فوزى محمد نصر13073محلة سبك ا الحديثة اشمون
محمد شعبان محمد عبد ; 13074محلة سبك ا الحديثة اشمون
محمد صبحي محمد فرغلي13075محلة سبك ا الحديثة اشمون
محمد عبد الرحمن يحيى رمضان13076محلة سبك ا الحديثة اشمون
محمد على محمد الربيعى13077محلة سبك ا الحديثة اشمون
محمد نبيل غباشى الزھار13078محلة سبك ا الحديثة اشمون
محمد يحيى محمد احمد13079محلة سبك ا الحديثة اشمون
محمود أحمد عبد العزيز بدر13080محلة سبك ا الحديثة اشمون
محمود حسين حمزة أبو سيد احمد13081محلة سبك ا الحديثة اشمون
محمود حمدى فضل ظريف13082محلة سبك ا الحديثة اشمون
مصطفى سعيد محمد عبد الحليم13083محلة سبك ا الحديثة اشمون
مصطفى سعيد محمد منصور13084محلة سبك ا الحديثة اشمون
مصطفى محمد احمد عبده13085محلة سبك ا الحديثة اشمون
ھ,ل محمد عبد العظيم رمضان13086محلة سبك ا الحديثة اشمون
وليد بندارى أحمد عبد الرحمن13087محلة سبك ا الحديثة اشمون
وليد سعيد السيد مرزوق13088محلة سبك ا الحديثة اشمون
وليد عاطف محمد السيد13089محلة سبك ا الحديثة اشمون
اسماء عاطف محمد سيد احمد13090محلة سبك الجديدة اشمون
اسماء عبد المنعم سعيد زھران13091محلة سبك الجديدة اشمون
آية عبد الرحمن حسن مسعود13092محلة سبك الجديدة اشمون



آية نعيم السيد الزھار13093محلة سبك الجديدة اشمون
آية موسى علي الزھار13094محلة سبك الجديدة اشمون
إيمان رفعت منسي الشھبة13095محلة سبك الجديدة اشمون
أميرة وحيد عبد العليم جاد13096محلة سبك الجديدة اشمون
بسمة محمود عبد المقصود مسعود13097محلة سبك الجديدة اشمون
شيماء محمد عبد الحافظ مسعود13098محلة سبك الجديدة اشمون
شيماء مسعد حامد رمضان13099محلة سبك الجديدة اشمون
رانيا خالد فوزي عبد الس,م13100محلة سبك الجديدة اشمون
رانيا عاطف احمد س,م13101محلة سبك الجديدة اشمون
ريھام عاطف عبد الموجود شلبي13102محلة سبك الجديدة اشمون
سحر فوزي حافظ الزھار13103محلة سبك الجديدة اشمون
سمر يحي درويش محمد13104محلة سبك الجديدة اشمون
فاطمة محمد حمد أبو طالب13105محلة سبك الجديدة اشمون
لقى محمد بركات السيد13106محلة سبك الجديدة اشمون
ميادة حمدي سمير الشھبة13107محلة سبك الجديدة اشمون
مي محمد صابرعبد الغفار13108محلة سبك الجديدة اشمون
نبيلة السيد احمد عبد الس,م13109محلة سبك الجديدة اشمون
ھدير احمد محمد أبو عمر13110محلة سبك الجديدة اشمون
وردة احمد محمد الشھبة13111محلة سبك الجديدة اشمون
ياسمين رضا زھران احمد13112محلة سبك الجديدة اشمون
احمد حسن شكري السبكي13113محلة سبك الجديدة اشمون
احمد سعيد سيد احمد عبد العزيز13114محلة سبك الجديدة اشمون
احمد علي محروس عبد الرازق13115محلة سبك الجديدة اشمون
إس,م سيف بدر محمود13116محلة سبك الجديدة اشمون
أشرف سيف بدر محمود 13117محلة سبك الجديدة اشمون
شعبان محمد عبد الحافظ مسعود13118محلة سبك الجديدة اشمون
عبد الباقي مسعد عبد الباقي13119محلة سبك الجديدة اشمون
علي عز الدين علي احمد13120محلة سبك الجديدة اشمون
عماد خالد نبوي محروس عقل13121محلة سبك الجديدة اشمون
رائد محمد سعيد زھران13122محلة سبك الجديدة اشمون
ربيع عربي محمد خطاب13123محلة سبك الجديدة اشمون
رجب يحي عبد الرازق الغزولي13124محلة سبك الجديدة اشمون
رضا محمد جاد الرب13125محلة سبك الجديدة اشمون
رمضان عبد الظاھر عبد الس,م 13126محلة سبك الجديدة اشمون
رمضان فتحي محمد عمر13127محلة سبك الجديدة اشمون
محمد عزت عبد الوھاب منصور13128محلة سبك الجديدة اشمون
محمد علي محمد العلباوي13129محلة سبك الجديدة اشمون
محمد رمضان محمد كشك13130محلة سبك الجديدة اشمون
محمد قطب حسن بدر13131محلة سبك الجديدة اشمون
محمد سعد عبد الفتاح الزھار13132محلة سبك الجديدة اشمون
محمد صبحي السيد منسي13133محلة سبك الجديدة اشمون
محمد صبحي جابر احمد13134محلة سبك الجديدة اشمون
محمد ص,ح محمود محمد13135محلة سبك الجديدة اشمون
محمود احمد علي س,م13136محلة سبك الجديدة اشمون
محمود شعبان زايد غنيم13137محلة سبك الجديدة اشمون
محمود محمد إبراھيم س,مة13138محلة سبك الجديدة اشمون
محمود مسعد محمد جاد13139محلة سبك الجديدة اشمون
مصطفى عبد الباقي محمد عيد13140محلة سبك الجديدة اشمون
ا�ء رجب علي عبد العال13141شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
ا�ء نبيل عبد اللطيف البدوي13142شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
أية سمير ابرھيم راشد13143شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
اية عبدالحكم محمد عمران13144شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
اية كرم حسين محمود13145شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
ايه ماھر سيد احمد عبد المجيد13146شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
اية ھاشم عبدالظاھر عامر13147شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
اسراء السيد متولي الفار13148شعبان حمزة ا بسمادوناشمون



اسراء ص,ح محمد غريب13149شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
اسراء عبد الفتاح عبد النبي ايوب13150شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
اسراء ھشام محمد عريض13151شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
اسماء صبحي حامد خليف13152شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
اسماء كرم عامر الفوال13153شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
اسماء محمود زكريا عبد الحميد 13154شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
اشرقت ص,ح الدين علي محمود13155شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
الشيماء زكريا محمد رجب13156شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
اماني رمضان عبد المعطي محمود13157شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
أميرة عادل عبد; ابو بدر13158شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
اميرة عبدالحميد محمد محجوب13159شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
امنية خالد حسنى مناع13160شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
أمينه رجب محمد رجب13161شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
أمينة مرزوق حسيب الفار13162شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
ايمان انور احمد متولى13163شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
ايمان عبدالعزيز امام الحافى13164شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
ايمان عبد; محمد عمران13165شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
بسمة سيد محمود مناع13166شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
ثناء محمد سعد علي السبعة13167شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
حنان شريف  فوزى غزالة13168شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
دعاء حمدى رمزى محمد13169شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
دينا سعيد سعد عمران13170شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
دينا سعد يوسف الدمھوجى13171شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
دينا محمد امين جماعة13172شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
دنيا نبيل عبدالمعبود عوض13173شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
رحاب رشدى عبدالحليم زيدان13174شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
رحمة جمال حسينى محمد13175شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
سارة ثابت عبدالمنعم مناع13176شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
سعاد صبحى ابراھيم حمزة13177شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
سلمى السيد عبد; ابو سيد احمد13178شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
سلوى جمال عبد اللطيف جعفر13179شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
شروق محمد شبل محمد الجتمة13180شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
شيماء احمد بھجت احمد13181شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
صابرين عبد الجواد عبد المنعم اJودن13182شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
صابرين نصر عبدالفتاح الشعراوى13183شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
عواطف مرقص جرجس ميخائيل13184شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
غادة محمود فؤاد الزقزوق13185شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
فاطمة امام عبدالفتاح مشالى13186شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
فاطمة ثابت عبد المنعم مناع13187شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
فاطمة ص,ح حسيب عبدالحميد13188شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
فاطمة فوزى محمود مناع13189شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
فاطمة كرم سمير الدمھوجى13190شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
فاطمة مجدي علي ادريس13191شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
فايزة رشدى رجب عمران13192شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
فريدة طه حسني خمرة13193شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
كريمة محمد محمد ابو العزم13194شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
مروة كرم عبدالواحد على13195شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
مروة سعيد ناجى زيدان13196شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
ملك مجدى عطية ونس13197شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
منة ; محمد محمد راغب غنيم13198شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
نج,ء فوزى حامد سيد احمد13199شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
ندا مصطفى محمود مناع13200شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
ندى شعبان سعد الفار13201شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
نورا  ھانى ماھر الجزيرى 13202شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
ھاجر رفعت عبد الفتاح غنيم13203شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
ھبة احمد عبد الحليم الشرقاوى13204شعبان حمزة ا بسمادوناشمون



ھدى أمين عبد الس,م الدمھوجى13205شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
ھدير أسامة محمد امام عسل13206شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
وسام محمود حلمي الشرقاوى13207شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
ياسمين خالد عبدالمنعم البدوى13208شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
ياسمين ناصر صالح السيد13209شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
ابراھيم فتحى ابراھيم غنيم13210شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
أحمد اشرف فھيم سليم13211شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
احمد السيد على عبدالعال13212شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
أحمد رمضان عبدالفتاح ابو زيد13213شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
أحمد عاشور عبدالتواب زيدان13214شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
أحمد عماد شعبان مرسى13215شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
أحمد فوزى احمد بدوى13216شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
أحمد نبيل عامر الفوال13217شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
احمد ياسر عبد العزيز حسن13218شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
أدھم عبدالفتاح سيد احمد عبدالفتاح13219شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
إس,م  اشرف شحات نجم13220شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
إس,م امين عبدالعزيز الجزيرى13221شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
إس,م سامى عبد; محمد13222شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
اس,م سعيد ابراھيم زھرة13223شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
اسماعيل عبدالفتاح اسماعيل الوردانى13224شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
أمين نبيل محمد قطب الفار13225شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
حامد ھاني حسانين خ,ف13226شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
حسام جمال احمد عمران13227شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
حمادة امام عبد الحليم الحافي13228شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
حمادة ياسر عبدالفتاح خ,ف13229شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
حمدى محمد حمدى الفار13230شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
رزق سعد رزق ابونار13231شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
زياد اشرف محمود الدمھوجى13232شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
زكريا السيد دياب عيسى13233شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
سامح حمادة س,مة الصعيدى13234شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
سعيد رجب سعيد غنيم13235شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
شعبان خالد عبد المنعم علي13236شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
صابر محمد صابر محمد13237شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
ضياء مختار أحمد الشرقاوى13238شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
عبدالرحمن ابراھيم السيد مناع13239شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
عبدالرحمن احمد احمد خ,ف13240شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
عبدالرحمن شھدى ابراھيم خليف13241شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
عبد الرحمن عزب عبد الوھاب الفار13242شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
عبدالرحمن كرم عبدالفتاح غنيم13243شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
عبدالغفار خلفية الوردانى13244شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
عبداللطيف على عبداللطيف13245شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
عبد; ابراھيم السيد مناع13246شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
عبد; احمد ابراھيم سيد احمد13247شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
عبد; خالد زكى حسن13248شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
عبد; عابد فھيم خليف13249شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
عبد; على لطفى سليم13250شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
عبد; محمود عثمان الخولى13251شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
عبدالمنعم عبدالنبى ابو حسن13252شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
عبدالوھاب سامى عبدالوھاب13253شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
علي فؤاد محمد عبد العال13254شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
على محمد توفيق احمد13255شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
علي محمد علي ادريس13256شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
عماد  انور حامى عزيز بطرس13257شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
عمرو محمد محمد عفيفي خ,ف13258شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
فارس عجيب سيد احمد عبدالفتاح 13259شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
فارس ع,ء مصطفى س,م13260شعبان حمزة ا بسمادوناشمون



كريم محمد عبالغفار نجم13261شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
محمد اشرف رضوان الدمھوجى13262شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
محمد امام السيد غنيم13263شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
محمد السيد عبد الرازق السيد سليمان13264شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
محمد خالد محمود مناع13265شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
محمد رضا ابراھيم صبيحة13266شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
محمد رمضان علي موسى13267شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
محمد سمير عبدالمنصف المعداوى13268شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
محمد عبدالناصر عفيفى محمد13269شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
محمد محمود على فرج عوض13270شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
محمد محمود مصباح محمد13271شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
محمد مصطفى كامل محمد13272شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
محمد ناصر عبد الفضيل غنيم13273شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
محمد نبيل محمد رجب13274شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
محمد وائل محمد خ,ف13275شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
محمد وائل محمد محمد 13276شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
محمد يسري فھيم السيد سليم13277شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
محمد يوسف عبدالمعز قمارى13278شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
محمود احمد عبدالبالسط زيدان 13279شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
محمود احمد محمود درة13280شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
محمود السيد سيد احمد عيسى13281شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
محمود جمال عبدالفتاح خليل فودة13282شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
محمود حمادة محمود الفار13283شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
محمود سليمان محمد حسن13284شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
محمود شحات عبدالفتاح بدوى13285شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
محمود عبد العزيز ابراھيم حمزة13286شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
محمود عبدالفتاح السيد زيدان13287شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
محمود عبدالناصر عبدالحميد ابو النجا13288شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
محمود ع,ء عبدالجواد زيدان13289شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
محمود على عبد; عبدالمحسن13290شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
محمود محمد اسماعيل الوردانى13291شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
محمود محمد عبدالمنعم اJودن13292شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
محمود ياسر محمود خ,ف13293شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
مختار محمود مختار الشتلة13294شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
مصطفى ج,ل فتحى عمران13295شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
مصطفى حسن إبراھيم أبو عز13296شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
مصطفى خالد عبدالمحسن الفوال13297شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
مصطفى سعيد لطفى خليف13298شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
مصطفى قنديل عبد الفتاح13299شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
مصطفى محمد عبدالمجيد ناجى13300شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
مصطفى محمود عبدالمنعم اJودن13301شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
يسرى محمد عبدالحافظ13302شعبان حمزة ا بسمادوناشمون
آ�ء حسن عبد المنصف العقدة13303سمادون ا للبنين اشمون
آية خالد محمد الفوال13304سمادون ا للبنين اشمون
آية رمضان أحمد خليف13305سمادون ا للبنين اشمون
آية طارق علي عوض13306سمادون ا للبنين اشمون
آية عبد الحليم محمود ادريس13307سمادون ا للبنين اشمون
آية عبد المھدي أحمد صابر13308سمادون ا للبنين اشمون
آية عزت شھدي اJودن13309سمادون ا للبنين اشمون
أية محمد عبد المنصف فرج13310سمادون ا للبنين اشمون
آية مختار عبد الحليم سيدأحمد13311سمادون ا للبنين اشمون
آية ناصر مرسي سيف الدين13312سمادون ا للبنين اشمون
آية نور السعيد محمود زيدان13313سمادون ا للبنين اشمون
إسراء جمعة عبد الس,م الجزيري13314سمادون ا للبنين اشمون
إسراء سليمان أمين محمد13315سمادون ا للبنين اشمون
إسراء شريف عبد العزيز س,م13316سمادون ا للبنين اشمون



إسراء علي عبد الفضيل الخولي13317سمادون ا للبنين اشمون
إسراء عماد الدين عبد المنصف13318سمادون ا للبنين اشمون
إسراء عماد محمد جودة سعد13319سمادون ا للبنين اشمون
إسراء محمد محمود اJودن13320سمادون ا للبنين اشمون
إسراء مدحت رمضان عريض13321سمادون ا للبنين اشمون
أسماء سعيد عبد الحميد السكرمي13322سمادون ا للبنين اشمون
أسماء سمير عبد المنعم اJودن13323سمادون ا للبنين اشمون
أسماء عبد العزيز محمود سيد أحمد13324سمادون ا للبنين اشمون
أسماء عبد الغفار عبد الرازق13325سمادون ا للبنين اشمون
أسماء عثمان أيوب السيد13326سمادون ا للبنين اشمون
أسماء فتحي محمد السرجي13327سمادون ا للبنين اشمون
أسماء فتحي محمد علي13328سمادون ا للبنين اشمون
أسماء ماھر محمود الفار13329سمادون ا للبنين اشمون
أسماء محمد حلمي عبد الس,م13330سمادون ا للبنين اشمون
أميرة سالم ذكي الفوال13331سمادون ا للبنين اشمون
أميرة سعيد عبد الس,م الفار13332سمادون ا للبنين اشمون
أميرة محمد عبد العظيم أبو ليلة13333سمادون ا للبنين اشمون
أميرة محمود محمد طه عمران13334سمادون ا للبنين اشمون
أمينة محمد طه أحمد 13335سمادون ا للبنين اشمون
إيمان أحمد إبراھيم الفار13336سمادون ا للبنين اشمون
إيمان أشرف صابر عبد العظيم13337سمادون ا للبنين اشمون
إيمان أشرف فتحي إبراھيم13338سمادون ا للبنين اشمون
إيمان جمال جمعة زيادة13339سمادون ا للبنين اشمون
إيمان سالم ذكي الفوال13340سمادون ا للبنين اشمون
إيمان ص,ح الدين اسحق لطفي13341سمادون ا للبنين اشمون
إيمان عادل عبد المجيد المعداوي13342سمادون ا للبنين اشمون
بسمة فريد عبد اللطيف خطاب13343سمادون ا للبنين اشمون
بسنت ھاني محمد عبد الفتاح13344سمادون ا للبنين اشمون
ثريا علي عبد الجواد مسلم13345سمادون ا للبنين اشمون
دعاء بھاء عبد العظيم ليلة13346سمادون ا للبنين اشمون
دعاء حسين أمين أيوب13347سمادون ا للبنين اشمون
دعاء سامي سعد شومان13348سمادون ا للبنين اشمون
دعاء عادل حسن زيدان13349سمادون ا للبنين اشمون
دينا أشرف معوض سعيد13350سمادون ا للبنين اشمون
دينا عبد الخالق عبد اللطيف العطار13351سمادون ا للبنين اشمون
رحاب محمد سعد عامر13352سمادون ا للبنين اشمون
رحمة ھشام أحمد س,م13353سمادون ا للبنين اشمون
رضوي شھدي السيد محمد13354سمادون ا للبنين اشمون
رنا سالم طه عسل13355سمادون ا للبنين اشمون
ريھام رجب قطب رومية13356سمادون ا للبنين اشمون
زينب السيد أيوب سيد أحمد13357سمادون ا للبنين اشمون
زينب حمزة محمد حسن13358سمادون ا للبنين اشمون
زينب مصطفي حسين محمد13359سمادون ا للبنين اشمون
سارة ھاني عاطف فودة13360سمادون ا للبنين اشمون
سعاد رمضان محمود الفار13361سمادون ا للبنين اشمون
سلمي ص,ح نصر الخولي13362سمادون ا للبنين اشمون
سندس محمود أحمد عبد التواب13363سمادون ا للبنين اشمون
سوسن خطاب ص,ح الصعيدي13364سمادون ا للبنين اشمون
شمس عبد الجواد محمد رھيف13365سمادون ا للبنين اشمون
شيماء عادل عبد الحميد فودة13366سمادون ا للبنين اشمون
عبير محمد شوقي السبعة13367سمادون ا للبنين اشمون
عبير يحي السيد محمد13368سمادون ا للبنين اشمون
عزة ص,ح محمود خليف13369سمادون ا للبنين اشمون
عزة مختار أمين السبعة13370سمادون ا للبنين اشمون
عزيزة وليد مصطفي صالح13371سمادون ا للبنين اشمون
ُع, عبد المنعم محمد غنيم13372سمادون ا للبنين اشمون



فاطمة خالد عبد الفتاح مرشدي13373سمادون ا للبنين اشمون
فاطمة سعيد عبد المنعم سيد أحمد13374سمادون ا للبنين اشمون
فاطمة عادل عطية الفار13375سمادون ا للبنين اشمون
فاطمة عبد الفتاح عبد العاطي13376سمادون ا للبنين اشمون
فاطمة محمد محمود السيد13377سمادون ا للبنين اشمون
فاطمة نادي شعبان عز الدين13378سمادون ا للبنين اشمون
ليزا عادل حنا اسحق13379سمادون ا للبنين اشمون
مادلين ھاني منير كامل13380سمادون ا للبنين اشمون
مريم جمال وليم رياض13381سمادون ا للبنين اشمون
منار ھادي محمد فيصل العقدة13382سمادون ا للبنين اشمون
منة; ع,ء عبد الجواد س,م 13383سمادون ا للبنين اشمون
مني ناجي محمود عبد اللطيف13384سمادون ا للبنين اشمون
ميادة ع,ء عبد المنعم حسيب13385سمادون ا للبنين اشمون
نج,ء إبراھيم عبد الواحد شعيلة13386سمادون ا للبنين اشمون
نجوي إبراھيم عبد المجيد عريض13387سمادون ا للبنين اشمون
ندا عبد ; سعد خليف13388سمادون ا للبنين اشمون
ندي عاطف محمود اJودن13389سمادون ا للبنين اشمون
نرمين محمد عادل علي حداد13390سمادون ا للبنين اشمون
نسمة كرم حلمي مرشدي13391سمادون ا للبنين اشمون
نورھان ع,ء سعد ع,م13392سمادون ا للبنين اشمون
نورھان جمال حلمي بدوي13393سمادون ا للبنين اشمون
ھبة ; محمد إبراھيم إسماعيل13394سمادون ا للبنين اشمون
ھبه جميل محمد إبراھيم الفار13395سمادون ا للبنين اشمون
ھدي سامي عبد العاطي حمزة13396سمادون ا للبنين اشمون
ھدير عصام محمد خالد13397سمادون ا للبنين اشمون
ھدير محسن إبراھيم راغب13398سمادون ا للبنين اشمون
ھدير محمد عبد العظيم ليلة13399سمادون ا للبنين اشمون
ھناء كرم عبد الحميد خطاب13400سمادون ا للبنين اشمون
ھند عبد الجابر عبد الحليم حسان13401سمادون ا للبنين اشمون
ھند فتحي عبد الحميد محمود13402سمادون ا للبنين اشمون
ھند كرم عبد الحكيم عبد النبي13403سمادون ا للبنين اشمون
وداد محمود محمد خ,ف13404سمادون ا للبنين اشمون
ياسمين جميل طلبة الشيخ13405سمادون ا للبنين اشمون
ياسمين خالد محمود مختار13406سمادون ا للبنين اشمون
ياسمين رفعت محروس المعداوي13407سمادون ا للبنين اشمون
ياسمين سامي حلمي سليم13408سمادون ا للبنين اشمون
ياسمين سليمان مصطفي نصر غزالة13409سمادون ا للبنين اشمون
ياسمين ناصر جمعة أمين زيادة13410سمادون ا للبنين اشمون
أحمد أسامة عبد المنعم حصوة13411سمادون ا للبنين اشمون
أحمد أشرف أحمد الشتلة13412سمادون ا للبنين اشمون
أحمد جمال ذكي الفوال13413سمادون ا للبنين اشمون
أحمد عبد الناصر يوسف الجزيري13414سمادون ا للبنين اشمون
أحمد علي عبد اللطيف عز الدين13415سمادون ا للبنين اشمون
أحمد عماد عبد المنعم اJودن13416سمادون ا للبنين اشمون
أحمد محمد محمود محمد13417سمادون ا للبنين اشمون
أحمد ممدوح فارس النعماني13418سمادون ا للبنين اشمون
أحمد ناصر أحمد الخولي13419سمادون ا للبنين اشمون
أحمد نبيل حسن زيدان13420سمادون ا للبنين اشمون
أحمد ھشام حلمي الفار13421سمادون ا للبنين اشمون
أحمد ھشام كرم شومان13422سمادون ا للبنين اشمون
أحمد يسري أحمد الشال13423سمادون ا للبنين اشمون
أحمد يوسف محمد مجاھد 13424سمادون ا للبنين اشمون
إس,م حمادة عبد ; الفوال13425سمادون ا للبنين اشمون
إس,م خالد عبد المنعم فودة13426سمادون ا للبنين اشمون
إس,م عادل محمد خطاب13427سمادون ا للبنين اشمون
إس,م عبد الحميد سعيد حسن13428سمادون ا للبنين اشمون



إس,م محمد عبد الحميد فودة13429سمادون ا للبنين اشمون
إس,م مناع كرم سويلم مناع13430سمادون ا للبنين اشمون
إس,م ياسر حسيب محمد13431سمادون ا للبنين اشمون
إس,م يحي عبد الرشيد السكرمي13432سمادون ا للبنين اشمون
السيد يحي السيد محمد13433سمادون ا للبنين اشمون
أمين أسامة أمين الشيخ13434سمادون ا للبنين اشمون
أمين محمد أمين إبراھيم13435سمادون ا للبنين اشمون
أيمن عادل صابر عسل13436سمادون ا للبنين اشمون
بشوي جميل وليم جرجس13437سمادون ا للبنين اشمون
بشوي رأفت سمير سليمان13438سمادون ا للبنين اشمون
تك, ثروت حليم جندي13439سمادون ا للبنين اشمون
جرجس مخائيل جرجس مخائيل13440سمادون ا للبنين اشمون
جمال عاطف محمود الفوال13441سمادون ا للبنين اشمون
حازم شوقي محمد خفاجة13442سمادون ا للبنين اشمون
حسام عصمت عبد الحليم سيد أحمد13443سمادون ا للبنين اشمون
حسن حلمي كليب سالم13444سمادون ا للبنين اشمون
حسين حمد لطفي الشتلة13445سمادون ا للبنين اشمون
حسين سيد حسيب خليف13446سمادون ا للبنين اشمون
خالد أسامة خالد أبو حسن  13447سمادون ا للبنين اشمون
رجب عادل رجب خليف13448سمادون ا للبنين اشمون
سعد الدين عبدالباسط محمد الخولي13449سمادون ا للبنين اشمون
سعد نبيل سعد عبد المجيد13450سمادون ا للبنين اشمون
شادي وائل نجاح سيد أحمد13451سمادون ا للبنين اشمون
ص,ح محمد ص,ح الدين علي13452سمادون ا للبنين اشمون
ضياء ثروت عبد العزيز محمد13453سمادون ا للبنين اشمون
طارق عبد الس,م إبراھيم الشنواني13454سمادون ا للبنين اشمون
عبد الرحمن أحمدعبدالحكيم اJودن13455سمادون ا للبنين اشمون
عبد الرحمن عبد ; حسن13456سمادون ا للبنين اشمون
عبد الرحمن نجاح فھمي غنيم13457سمادون ا للبنين اشمون
عبدالعزيز أحمد عبد العزيز أبونار13458سمادون ا للبنين اشمون
عبد الغني محمد عبد الغني الليثي13459سمادون ا للبنين اشمون
عبد ; عبد العليم عبد المجيد13460سمادون ا للبنين اشمون
عبد ; محمد عبد ; عبد الحميد13461سمادون ا للبنين اشمون
عبد المنعم صبحي عبد المنعم13462سمادون ا للبنين اشمون
عثمان محمد عثمان محمد الشتلة13463سمادون ا للبنين اشمون
ع,ء السيد محمد خليف13464سمادون ا للبنين اشمون
عمرو خالد شعبان الضلع13465سمادون ا للبنين اشمون
عمرو سامي إبراھيم انور13466سمادون ا للبنين اشمون
عمرو سعيد محمد اJودن13467سمادون ا للبنين اشمون
عمرو كرم عامر رمضان الفوال13468سمادون ا للبنين اشمون
عيد محمد عبد الس,م سيد احمد13469سمادون ا للبنين اشمون
كريم أبو السعود محي الدين حمزة13470سمادون ا للبنين اشمون
كريم أحمد محمد عبد الحميد13471سمادون ا للبنين اشمون
كريم خيري أمام عبد العليم13472سمادون ا للبنين اشمون
كريم سامي مطيع محمود13473سمادون ا للبنين اشمون
كريم ص,ح عبد الس,م الجزيري13474سمادون ا للبنين اشمون
كريم كرم سعيد معوض13475سمادون ا للبنين اشمون
كريم محمد فوزي الفوال13476سمادون ا للبنين اشمون
محمد أحمد ثابت عبد الصمد13477سمادون ا للبنين اشمون
محمد أحمد عبد ربه العواني13478سمادون ا للبنين اشمون
محمد أحمد عبد المطلب بھاء الدين13479سمادون ا للبنين اشمون
محمد أحمد فؤاد عيسي13480سمادون ا للبنين اشمون
محمد أحمد فاروق عبد الشافي13481سمادون ا للبنين اشمون
محمد أشرف السيد عطية 13482سمادون ا للبنين اشمون
 محمد السيد عبد السميع13483سمادون ا للبنين اشمون
محمد تحسين راضي شعبان 13484سمادون ا للبنين اشمون



محمد جمال ذكي إبراھيم السرجي13485سمادون ا للبنين اشمون
محمد خالد حسين عبد التواب13486سمادون ا للبنين اشمون
محمد سامي عبد العاطي حمزة13487سمادون ا للبنين اشمون
محمد شعبان محمد خليف13488سمادون ا للبنين اشمون
محمد عبد المنعم محمد الخولي13489سمادون ا للبنين اشمون
محمد فوزي علي الشرقاوي13490سمادون ا للبنين اشمون
محمد محمد سامي سعد13491سمادون ا للبنين اشمون
محمد ھ,ل عبد الفتاح عمران13492سمادون ا للبنين اشمون
محمد يوسف إبراھيم الفار13493سمادون ا للبنين اشمون
محمود أشرف عبد الستار محمد13494سمادون ا للبنين اشمون
محمود أشرف محمود مختار الفار13495سمادون ا للبنين اشمون
محمود أمام عبد العزيز عطية عبد;13496سمادون ا للبنين اشمون
محمود جميل فھيم محمد13497سمادون ا للبنين اشمون
محمود حاتم عبد المنعم س,م13498سمادون ا للبنين اشمون
محمود سامي محمد الشتلة13499سمادون ا للبنين اشمون
محمود شحات فرج الحريري13500سمادون ا للبنين اشمون
محمود شھدي محمود زيدان13501سمادون ا للبنين اشمون
محمود عبد المنعم عبد المجيد زيدان13502سمادون ا للبنين اشمون
محمود عبد المنعم محمود زيدان13503سمادون ا للبنين اشمون
محمود فرحات عبدالس,م عبد الحميد 13504سمادون ا للبنين اشمون
محمود مختار عبد الحليم فودة13505سمادون ا للبنين اشمون
محمود وليد محمود مختار الفار13506سمادون ا للبنين اشمون
محمود ياسر محمود محمد مرسي13507سمادون ا للبنين اشمون
مختار خالد محمد خليف13508سمادون ا للبنين اشمون
مصطفي السيد أحمد عبد القادر13509سمادون ا للبنين اشمون
مصطفي خيري محمد شوقي13510سمادون ا للبنين اشمون
مصطفي سليمان مصطفي نصر13511سمادون ا للبنين اشمون
مصطفي عماد فودة عبد الحميد13512سمادون ا للبنين اشمون
مصطفي فتحي محمد خ,ف13513سمادون ا للبنين اشمون
معاذ فوزي محمود الجزيري13514سمادون ا للبنين اشمون
معتز جمال عبد الس,م الجزيري13515سمادون ا للبنين اشمون
معتز ماھر محمود أحمد13516سمادون ا للبنين اشمون
معتز نادر علي بھاء الدين13517سمادون ا للبنين اشمون
ھ,ل عبد المجيد محمد الفار13518سمادون ا للبنين اشمون
ھ,ل عبد الناصر ھ,ل الخولي13519سمادون ا للبنين اشمون
وليد ناصر جمعة أمين زيادة13520سمادون ا للبنين اشمون
يحيى مصطفي عبد الحليم فرحات13521سمادون ا للبنين اشمون
يوسف أحمد ماھر قطب مسلم13522سمادون ا للبنين اشمون
يوسف رجائي مصطفي أحمد13523سمادون ا للبنين اشمون
ءا�ء عبد الحميد على فرج13524محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ايات عادل عبد الحميد راضى13525محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ءاية زكريا عبد الحليم سيف النصر13526محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ءاية سعد فتحى عبد القادر13527محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ءاية السيد احمد ادريس13528محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ءاية بدر عبد الخالق كفافى13529محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ءاية سامى فريد عبد الواحد13530محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ءاية صبحى ذكى زيدان13531محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ءاية عبد الباسط عزت عبد الصمد13532محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ءاية عبد الحميد عبد الجواد الفار13533محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ءاية محمد عبد الحافظ عيسى13534محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ءاية ناصر سعيد جمعه خ,ف13535محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ءاية نصر محمد الشاوبش13536محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
احسان جمال عبد الحميد خ,ف13537محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
اسماء محمد عبد العزيز السكرمى13538محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
اسماء ايمن جمال فودة13539محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
اسماء سعيد زكريا الشيخ13540محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون



اسماء فوزى احمد طلبه13541محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
اسماء محمد حسيب الصيفى13542محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
اسراء عادل عبد اللطيف حشاد13543محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
اسراء وليد عبد اللطيف الفوال13544محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
اسراء بھاء الدين عبد المنعم عبد الحميد13545محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
اسراء محمد عبد الحميد عمر13546محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
اسراء ھانى محمد جاد ;13547محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
امانى سامى عبد الفتاح خ,ف13548محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
أمنيه ناجي محمد مصطفي أبو النجا13549محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
اميرة صابر عبد الفتاح ابو ليله13550محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
أميرة حسن محمد س,م13551محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
اميرة سامي سعد عمر عبيد13552محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
اميرة صادق عثمان منصور13553محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
اميرة عاطف عبد العزيز الدمھوجى13554محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
اميرة محمد حلمى محمد13555محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
امنيه احمد عبد الفتاح منصور13556محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
امينة ايمن عبد العظيم ابوحسن13557محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
امينه عبد الحميد محمد مشالى13558محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
امينه محمود رياض محمود13559محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
الفت رفعت سعيد ابو ليله13560محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ايمان سامى ابراھيم عانوس13561محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ايمان عادل انور نصر الفار13562محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ايمان اسامة عبد المطلب بھاء الدين13563محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ايمان تحسين رزق ابو زيد13564محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ايمان تحسين عبد الحميد ابراھيم اللبودي13565محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ايمان جمال حسيب خ,ف13566محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
إيمان خ,ف ثابت خ,ف13567محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ايمان سالم محمود سالم13568محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ايمان صبحى محمود صابر13569محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ايمان عبد ; محمد مخلوف13570محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ايمان عمرو احمد سليمان13571محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ايمان عنتر ابراھيم فرج13572محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ايمان فرج امين احمد الدمھوجي13573محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
إيمان محمد الطوخى خطاب13574محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ايناس عبد ; احمد سالم13575محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
بدريه عاطف حسن اللبودى13576محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
بسمة مصطفى عمر الشعراوى13577محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
بسمه عبد الھادى حسانين حمور13578محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
تفاحه فتحى عامر منتصر13579محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
حنان محمد فرج احمد13580محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
حوريه عادل عبد الحميد الشرقاوى13581محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
خديجه سامى حسيب خ,ف13582محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
خديجه عبد العزيز محمد عبد العزيز13583محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
خلود حامد يوسف حامد13584محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
دبنا عامر ابراھيم عامر13585محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
دينا احمد انور الشرقاوى13586محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
دينا شريف فتحى بدر13587محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
دينا ص,ح ابراھيم قابيل13588محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
دينا عبد الفتاح محمود الشيخ13589محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
دينا عبد القتاح حامد مناع13590محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
دينا عبد ; دردبر عوض13591محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
رباب السيد عبد ; جاب ;13592محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
رحاب عبد الناصر محمد عبد العزيز13593محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
رحمة ص,ح الدين احمد فتحى نجم13594محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
رحمه عصام محمد حشاد13595محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
رضا عصمت محمود عبد الغني اللبني13596محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون



رضا محمد محمود عزالدين13597محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
رنا ع,ء نجيب محمد13598محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
سارة سعيد جابر محمد13599محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
سارة عبد الجواد عبد الحليم الشيخ13600محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
سلمى محمود عبد الغفار حامد13601محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
شروق عبد ; عبد الحفيظ الفار13602محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
شيماء حسيب زكريا حبيب13603محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
شيماء سالم محمد سالم13604محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
شيماء سامح زكى الدمھوجى13605محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
شيماء شعبان عبد الحميد الشامى13606محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
شيماء عارف عبد العزيز عبد الطيف13607محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
شيماء مصطفى محمد عفيفى13608محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
شيماء ياسر محمد رمضان13609محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
صباح فتحى على حواش13610محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
صفاء السيد شوقى ابراھسم13611محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
صفاء مصطفى ھريدى عبد العال13612محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ضحى ھ,ل عبد الس,م ابوسعد13613محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
عزيزة فھمى فھمى ابوعمر13614محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
عصماء عبد الشافى محمد عبد الغفار13615محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ع, ابراھيم محمود عانوس13616محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
علياء سامح السيد ابو زكرى13617محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
عواطف خالد عبد الفتاح السكرمى13618محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
غادة عبد الحميد بيومى كي,نى13619محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
فاطمة احمد حلمي محمد بدر13620محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
فاطمة عبد الھادى محمود أبو شنب13621محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
فاطمة عصام محمد الرخ13622محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
فاطمة فتحى رمضان حبيب13623محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
فاطمة محمد عبد ; رزق13624محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
فاطمة محمود عبد الھادى عبد الجليل13625محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
فاطمة ھ,ل فاضل الشناوى13626محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
فاطمه ابراھيم محمد الشيخ13627محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
فاطمه جمال عبد الحميد ابراھيم13628محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
فاطمه عادل شحات السكرمى13629محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
قمر اشرف رجب ابراھيم13630محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
كوثر حماده منير مشالى13631محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
لمياء محمود احمد محمود حجازى13632محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
محسنه كرم محمد القطان13633محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
مروة عادل رزق السكرمى13634محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
مروه طه عمر محمد عز الدين13635محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
منار ايمن حلمي عبدالجواد13636محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
منار ھانى ص,ح مشالى13637محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
منال صبرى محمد الحنفى13638محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
منال عادل محمد امين13639محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
مھا عصام الدين عبد المنعم عوض13640محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
مى محمد محمد منصور13641محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
مى مھدى حسن عبيد13642محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ندا عبدالنبى عبد الطيف محمد13643محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
نورا قطب عبد الحميد زھران13644محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
نورھان السيد فؤاد كرم الدين13645محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
نورھان امين احمد السكرمى13646محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
نورھان خالد محب الدين دياب13647محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
نورھان محمد عبد الس,م مأمون13648محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ھاجر ص,ح دسوقى عرفه13649محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ھاله احمد عبد العزيز ابو حسين13650محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ھاله ربيع السيد طه13651محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ھدى محمد درويش حمور13652محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون



ھدي ياسر محمود محمد خ,ف13653محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ھدير بدر سعيد متولي13654محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ھدير عاطف محمد عبد العزيز13655محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ھدير عيد منير السكرمى13656محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ھدير فوزى رجب الشالح13657محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ھند عبد العزيز سالم محمد13658محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
وسام سليمان ثابت خ,ف13659محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
وسام صبرى محمود دياب13660محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
وفاء رضا احمد فرج13661محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
وفاء مبروك فرماوى اللبودى13662محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ياسمين عادل محمد حسن13663محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ياسمين فتحى محمد ابو العينين السكرمى13664محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ياسمين ھشام عبد الحليم فودة13665محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ياسمين ياسر محمود ابوعمر13666محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
يمنى ع,ء فتحى مرشدى13667محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ابراھيم السيد ثابت صالح13668محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ابراھيم رمضان خليل الشيخ13669محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ابراھيم لطفى محمد السكرمى13670محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
احمد خالد محمود الصغيير13671محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
احمد ذكى احمد رزق يالم13672محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
احمد ربيع عبد الفضيل س,م13673محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
احمد رجب كامل ربيع13674محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
احمد رجب كامل سالم13675محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
احمد رمضان فكرى عشرى13676محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
احمد سالم ابراھيم ابو منصور13677محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
احمد سامى محمود ناجى13678محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
احمد صبحى لبيب حشاد13679محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
احمد عاطف منير سالم13680محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
احمد عبد الحكم محمد حجازى13681محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
احمد عبد الحميد عبد المحسن ابو العنين13682محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
احمد عبد الفتاح محمد ابو سالم13683محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
احمد عبد الواحد عبد الھادى سالم13684محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
احمد عربى محمد عبد الحميد13685محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
احمد عصام عبد الرشيد الھيتى13686محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
احمد عصمت السيد محمد عزالدين13687محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
احمد عماد فوزى رزق13688محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
احمد فوزى عبد الحميد زھران13689محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
احمد محمد احمد ابو شھده13690محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
احمد محمد احمد مؤيد13691محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
احمد نبيل عبد العزيز السكرمى13692محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
احمد ھ,ل احمد السكرمى13693محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
اسامه كمال عبد الودود عوض13694محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
اس,م عادل فوزى ابو عطيه13695محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
اس,م عبد الھادى ابو الع, السكرمى13696محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
امير نادى احمد السكرمى13697محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
امير وائل راضى الفار13698محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
باسم عبد المجيد محمود عانوس13699محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
حازم خالد احمد عطيه13700محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
حامد سامى حامد فوده13701محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
حسام الدين محمد حسن ابراھيم13702محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
حسن محمد محمود الفار13703محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
حسيب سمير حسيب امين محمد13704محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
حلمى ياسر حلمى حواش13705محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
حماده محمد محمود الشرقاوى13706محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
خالد عطيه عبد الحميد ا�حمر13707محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
خالد عماد السيد الشيخ13708محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون



سامح جمال انور عنتر13709محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
سامى محمد ايوب فوده13710محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
سليمان عبد ; مصطفى غزاله13711محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
شعبان فارس فھمى ناجى13712محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
صابر سالم صابر عبد الصمد13713محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ص,ح ھانى حسن شندى عامر13714محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ضياء رجب عبد الفتاح مشالى13715محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ضياء رمضان عبدالمطلب البنا13716محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
طارق عماد محمد خ,ف13717محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
عاصم ط,ل ذكي الدمھوجي13718محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
عبد الحميد جمال عبد الھادى راضى13719محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
عبد الحميد رمضان عبد الحميد الشامى13720محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
عبد الحميد صابر عبد الحميد راضى13721محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
عبد الخالق صبحى عبد الخالق كفافى13722محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
عبد الرحمن خالد عبد الفتاح البنيدى13723محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
عبد الرحمن زاھر احمد قطب السكرمى13724محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
عبد الرحمن محمد السيد الفار13725محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
عبد الس,م عبد اللطيف عبد الس,م فايد13726محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
عبد الفتاح عادل احمد الدمھوجى13727محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
عبد ; فرحات عبد الحكيم الفار13728محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
عبد ; مصطفى بدر عز الدين13729محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
عبد ; وحيد حمدته إدريس13730محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
عبد المنصف رجب عبد المنصف السكرمى13731محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
عرفة محمد أحمد مؤيد13732محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ع,ء أشرف السيد الجتمة13733محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ع,ء كرم حلمى سالم13734محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
علي سعيد يوسف علي13735محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
غانم زيدان غانم ناجي13736محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
فؤاد عماد الدين فؤاد ابو عطية13737محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
فوزي سعيد فوزي عبد الحميد ابو اليمن13738محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
فوزي عبد الفتاح نجاح اJودن13739محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
كرم درويش سالم أبو كف13740محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
كريم انور ھريدى عبد العال13741محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
كريم خالد حامد الخولي13742محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
كريم عبد اللطيف عبد الحفيظ الھيتي13743محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
كريم ھاني سعيد أبو ليلة13744محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ماجد عصمت محمود الشاذلى سالم13745محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
محمد احمد حسانين الشامي13746محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
محمد احمد عبدالرؤف ابو سنة13747محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
محمد أحمد أحمد الفار13748محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
محمد أحمد محمد مشالى13749محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
محمد أيمن محمد رمضان13750محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
محمد إبراھيم ثابت خ,ف13751محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
محمد إبراھيم عبد المنعم سالم13752محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
محمد إبراھيم محمد عبد الجواد13753محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
محمد رجب محمد السيد13754محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
محمد سعيد عبداللطيف عبدالعزيز13755محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
محمد سيد عبد الغني عبد الحميد13756محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
محمد شريف السيد مناع13757محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
محمد صابر محمد شحات رزق13758محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
محمد طه أحمد شھدة13759محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
محمد عادل عبداللطيف على13760محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
محمد عادل محيى الدين ابوعمر13761محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
محمد عبد ; عبد العزيز الشتله13762محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
محمد عبدالباسط محمد حمور13763محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
محمد عبدالسميع حسانين عبدالحافظ13764محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون



محمد عبدالغفار محمد ناجى13765محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
محمد عبداللطيف محمود الفوال13766محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
محمد عبدالواحد فارس راشد13767محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
محمد عبدة مسعد مشالى13768محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
محمد عربي أحمد شحاته13769محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
محمد كامل حسيب فودة13770محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
محمد محمود محمد سيد أحمد على أبوحسين13771محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
محمد ھ,ل محمد زكي13772محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
محمد يحى ماھر السكرمى13773محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
محمود ص,ح عبد الحميد خليل الفار13774محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
محمود عادل عبد; الشاذلى13775محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
محمود قنديل عبد الفتاح عبد الحافظ خ,ف13776محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
محمود محمد طه فودة13777محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
محمود محمود حسن جاد;13778محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
محمود ياسر سعيد أبوالعينين13779محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
محمود يسري عبدالعزيز فايد13780محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
مصطفى السيد محمد الشيخ13781محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
مصطفى رأفت حلمى رزق13782محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
مصطفى رشاد رجب المعداوى13783محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
مصطفى عابد أحمد حبيب13784محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
مصطفى عبد العظيم محمد عبد ربه13785محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
مصطفى فوزى ماھر السكرمى13786محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
مصطفى ھشام عبدالفتاح الجزيرى13787محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
مصطفى و�ء مصطفى حامد13788محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
مصطفي فتحي مصطفي الجتمة13789محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
معاذ ممدوح عبدالمنعم حشاد13790محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
مھند صبرى عبد; خ,ف13791محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ھشام عبدالمقصود السيد مشالى13792محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ھشام محمد حلمى محمد اسماعيل13793محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
ھادي محمد سالم ابراھيم سالم13794محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
 وليد السيد انور سالم13795محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
وليد عاطف محمود السيد13796محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
يوسف إس,م محمود حبيب13797محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
يوسف رجب محمد سالم13798محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
يوسف محمد طه الشتلة13799محمد عبد المنعم عسل التجريبية  اشمون
إلھام شديد حجاج خليف13800منشأة سمادون اشمون
أميرة إبراھيم عبد ; أحمد13801منشأة سمادون اشمون
إيمان محمد عبد العزيز عمارة13802منشأة سمادون اشمون
آيــــة أيـمــن سـعـيـد الجتـمـة13803منشأة سمادون اشمون
أيـــة أيـمـن مـحـمـد صـــابـــر13804منشأة سمادون اشمون
آية رمضان عبد الحليم الشتلة13805منشأة سمادون اشمون
آية عابد عبد العزيز خليف 13806منشأة سمادون اشمون
آية محمد فوزي الشيخ13807منشأة سمادون اشمون
بثينة صبري محمد عمارة13808منشأة سمادون اشمون
رنا فرج عبد الرسول زغلول13809منشأة سمادون اشمون
ريھام خالد عبد العزيز قطب13810منشأة سمادون اشمون
سارة حلمي مصطفى الجتمة13811منشأة سمادون اشمون
سماسم عبد الفتاح محمد الجتمة13812منشأة سمادون اشمون
صفاء عاصم محمد راضي13813منشأة سمادون اشمون
فاطمة سعد عبد المنعم الشتلة13814منشأة سمادون اشمون
فاطمة نبيل زكي حموده13815منشأة سمادون اشمون
مبروكة محمد فرج زغلول13816منشأة سمادون اشمون
مھا خالد عبد العزيز قطب13817منشأة سمادون اشمون
مھا خالد عبدالمنعم الشرقاوي13818منشأة سمادون اشمون
منى السيد سالم سالم13819منشأة سمادون اشمون
ندى محمد فرج خليف13820منشأة سمادون اشمون



نرمين وحيد زكريا الجزيري13821منشأة سمادون اشمون
نھلة السيد محمد عبد الحميد13822منشأة سمادون اشمون
ھدير شھدي محمود الجتمة13823منشأة سمادون اشمون
ھبه شحات عبد العزيز الجزيري13824منشأة سمادون اشمون
ياسمين ياسر عبد العزيز الجتمة13825منشأة سمادون اشمون
إبراھيم أحمد عبد الفضيل الخولي13826منشأة سمادون اشمون
أحمد أشرف الحسيني خليف13827منشأة سمادون اشمون
أحمد خالد محمد الشرقاوي13828منشأة سمادون اشمون
أشرف شريف يوسف السكرمي13829منشأة سمادون اشمون
رجب محمد رجب الشتلة13830منشأة سمادون اشمون
سعد طه سعد السرجي13831منشأة سمادون اشمون
سامح محمد فھيم خفاجي13832منشأة سمادون اشمون
طارق كمال عبد ; خليف13833منشأة سمادون اشمون
عبد الرحمن يحي عبد المنصف خليف13834منشأة سمادون اشمون
عبد المنعم رضوان عبد المنعم الشرقاوي13835منشأة سمادون اشمون
ع,ء ممدوح محمد خليف13836منشأة سمادون اشمون
علي محمد محمد سالم13837منشأة سمادون اشمون
كريم حمدي أحمد خفاجي13838منشأة سمادون اشمون
كريم ياسر حمدي بيومي13839منشأة سمادون اشمون
متولي شحات متولي محمود13840منشأة سمادون اشمون
محمد أحمد إبراھيم سالم13841منشأة سمادون اشمون
محمد جمال حسن خفاجي13842منشأة سمادون اشمون
محمد جمال لبيب خليف13843منشأة سمادون اشمون
محمد جمال محمد سالم13844منشأة سمادون اشمون
محمد خالد عبد الحليم الشتلة13845منشأة سمادون اشمون
محمد سالم محمد العويدي13846منشأة سمادون اشمون
محمود عاطف محمود شاھين13847منشأة سمادون اشمون
محمود عبد العزيز عبد الجواد محمد13848منشأة سمادون اشمون
محمود مصطفى إبراھيم الجتمة13849منشأة سمادون اشمون
مصطفى خالد عبد الفتاح محمد13850منشأة سمادون اشمون
مصطفى سعد حجاج خليف13851منشأة سمادون اشمون
مصطفى محمد عبد الس,م حسين13852منشأة سمادون اشمون
مصطفى محمود محمد مرزوق13853منشأة سمادون اشمون
وائل عبد ; حسيب الجتمة13854منشأة سمادون اشمون
نادر سمير محمد إبراھيم 13855منشأة سمادون اشمون
ياسر رجب فرج زغلول13856منشأة سمادون اشمون
آ�ء كرم حسن شندى عامر13857الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
آ�ء ناصر حامد الخولى 13858الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
آية جمال محمد عبد المطلب 13859الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
آية سامى محمود سعد 13860الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
آية سيد أحمد حامد سيد أحمد 13861الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
آية صابر عبد الس,م حمور 13862الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
آية عبد الحميد عبد النبي أبو عمر13863الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
آية عبد الس,م فاروق الشيخ 13864الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
آية ماھر قنديل السيد 13865الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
آيات عزت لطفى عمران 13866الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
ابتسام صابر رجب حمزة 13867الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
أزھار سامى سعيد مدبولى 13868الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
إسراء بدر عبد الرازق زغلول 13869الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
إسراء سمير رشاد سويلم 13870الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
إسراء ھانى سعيد سيد أحمد 13871الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
أسماء عبد الباسط أحمد البنا 13872الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
أسماء فودة محمد فودة 13873الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
أسماء كرم دياب فودة 13874الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
أسماء كرم سعد الشرقاوى 13875الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
أسماء كمال محمود مھدى 13876الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون



الشيماء كرم عبد الحميد السكرمى 13877الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
أمنية ع,ء جاد عبد العظيم 13878الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
أميرة حسن عبد ; عبدة 13879الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
أميرة على عبد الواحد وسية 13880الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
أمينة محمد إمام سعد راضى 13881الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
إيمان أيمن شعبان عبد العاطى 13882الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
إيمان خيرى نجاح عبد الجيد 13883الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
إيمان عزت رجب حمور 13884الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
إيمان على عبد المقصود إسماعيل13885الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
إيمان يس عصمت يس13886الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
خضرة شحات محروس ھ,ل 13887الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
خلود جمال أحمد عطية 13888الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
دعاء جمال عبد الحميد الشيخ 13889الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
دينا أيمن ماھر أبو اليسر 13890الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
دينا حسن أنور حسن 13891الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
دينا خالد ثابت حبيب 13892الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
دينا كرم حلمى عبد العال 13893الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
دينا كرم رشاد غنيم 13894الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
رقية فرج عبد الفتاح محمد 13895الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
روناء محمد عبد الحميد أمين 13896الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
زينب خلف السيد جاد 13897الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
زينب عبد ; محمد فودة 13898الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
زينب فؤاد حسن عبد العاطى 13899الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
سارة عبد المحسن عبد اللطيف حماد13900الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
سارة محمد نجم عبد الحميد 13901الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
سعاد أيمن سعيد زايد 13902الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
سعدية صبحى عبد العزيز حشاد 13903الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
سلمى خالد محمد ماھر فودة 13904الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
سماح أنور عبد العزيز عبد العال 13905الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
سمر شحات محيى إدريس 13906الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
سمر عبد العزيز عبد المنصف عوض 13907الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
سمر محمد محمد السيد قنديل 13908الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
سمية شحات عبد المنصف حشاد 13909الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
شرين يحيى حامد أحمد 13910الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
شيماء سعيد عبد الحليم الجنيدى 13911الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
شيماء عيد عبد اللطيف فودة 13912الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
صباح سعيد عبد القادر أحمد 13913الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
صبرين سباعى دسوقى حشاد 13914الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
صفاء عيد قطب ع,م 13915الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
عايدة جمال عبد الحافظ خليف 13916الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
عزة زين العابدين أحمد ھمام 13917الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
ع, أحمد عبد الواحد محمد 13918الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
غادة كرم عبد اللطيف محمد الصيفى 13919الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
غادة ياسر محمد عبد اللطيف 13920الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
 فاطمة أحمد عبد العزيز منتصر 13921الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
فاطمة سامى إبراھيم أحمد 13922الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
فاطمة عبد الواحد نصر أبو عطية 13923الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
فاطمة مصطفى حلمى عبد الصمد 13924الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
فايزة محمد حسن عوض 13925الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
فاطمة يوسف عبد الفتاح أبو سالم 13926الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
لطيفة أحمد فوزى عبد الصمد 13927الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
لمياء رمضان عبد التواب عبد العال 13928الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
مروة صالح محمد الشيخ 13929الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
ميادة حازم عبد الحميد رجب 13930الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
ندا أشرف عبد الحليم عطية 13931الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
ندا محمد شحات عبد التواب 13932الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون



نج,ء كرم شحات خليل 13933الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
نسمة ع,ء منير عطية13934الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
نوال رمضان محمد غانم 13935الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
نورة محمد أحمد على 13936الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
نورھان راشد فتح الباب حواس 13937الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
ھبة أشرف محمد عبد العليم 13938الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
ھدى بھجات نجاح مليحة13939الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
ھدير عبد الحميد إبراھيم أحمد 13940الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
و�ء السيد عبد اللطيف حمور 13941الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
و�ء ع,ء الدين رشاد عوض 13942الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
ياسمين أشرف محمد عبد العزيز 13943الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
ياسمين رمضان شعبان خليف 13944الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
ياسمين صبحى سعد متولى 13945الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
ياسمين عبد الفتاح حسيب محمد 13946الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
ھاجر ذكى أمين أحمد عبد الرحمن 13947الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
سارة ذكى أمين أحمد عبد الرحمن13948الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
إبراھيم عزت إبراھيم محمد13949الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
أحمد إبراھيم أبو العينين الصغير 13950الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
أحمد أشرف جمال عوض 13951الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
أحمد حسن عبد الفتاح الدمھوجى 13952الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
أحمد جمال حسين عبد الصمد 13953الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
أحمد سامى أحمد حبيب 13954الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
أحمد سعد محمد بدوى 13955الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
أحمد سعيد فرج أبو زيد 13956الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
أحمد شعبان عبد العظيم عبد الحميد 13957الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
أحمد شعبان فريد مشالى 13958الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
أحمد صبحى عبد العزيز حشاد 13959الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
احمد عاصم عبد المنعم عوض 13960الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
أحمد عادل عبد الحكم فضل 13961الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
أحمد عادل محمد عبد النبى 13962الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
أحمد عبد الحميد عبد الحليم عطية13963الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
أحمد عبد المطلب عبد الجليل سالم 13964الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
أحمد عماد دياب فودة 13965الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
أحمد فتحى محمود عابدين 13966الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
أحمد محمد عبد التواب عز الدين 13967الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
أحمد محمد فھيم الوردانى 13968الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
أحمد نبيل عبد المعبود على 13969الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
أحمد محمد نور الدين إدريس 13970الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
أحمد ياسر عثمان حمزة 13971الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
أسامة حماد فوزى حامد 13972الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
إس,م أسامة عبد الرسول نجم 13973الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
إس,م رأفت على فرج13974الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
إس,م رفاعى خطاب زايد 13975الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
إس,م رمضان سليمان مخلوف 13976الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
إس,م عادل أحمد عبد العزيز 13977الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
إس,م عمر أحمد حبيب 13978الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
إس,م محمد فؤاد سيد أحمد 13979الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
إسماعيل محمد على فرج 13980الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
إس,م مصطفى أمين إبراھيم 13981الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
الصاوي عادل الصاوي سماحة 13982الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
أمير رمضان درويش عبد المجيد 13983الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
أمير محمد مصطفى عز الدين 13984الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
إيھاب عصام زكريا الجزيرى 13985الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
بدر رجب محمد عبد المقصود عامر 13986الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
توفيق عبد ; توفيق أبو ذكرى 13987الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
حازم زايد ذكى حشاد 13988الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون



حامد عادل طه فودة 13989الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
حسام أيمن عبد الفتاح الوردانى 13990الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
حسام عبد ; فاروق الشيخ 13991الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
حسين شعبان خليل السرجى13992الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
حسنين كامل حسنين أبو عطية 13993الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
حسيب خالد شوقى عبد الصمد 13994الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
حسين محمد حلمى حسيب عبد الواحد13995الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
حمادة بدر سعيد متولى بدر 13996الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
حمدان مستور إمام راضى 13997الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
راضى حمدان راضى عوض 13998الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
زكريا يحيى زكريا عشرى 13999الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
سالم أشرف سالم أبو زيد 14000الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
شعبان مختار عبد الس,م حمور 14001الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
طارق خالد عبد الونيس عبد النبى 14002الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
طارق سعد بدوى البحيرى14003الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
عاطف عفت عبد الحميد س,م 14004الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
عبد التواب صبرى عبد التواب محمد14005الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
عبد الحكم ھانى عبد الحكم الورادانى14006الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
عبد الحميد محروس عبد الس,م الزاواى14007الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
عبد الرحمن أحمد شوقى عبد المعبود 14008الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
عبد الرحمن شعبان عبد العظيم عبد الحميد14009الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
عبد الرحمن محمود عبد العزيز البنا14010الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
عبد الرحمن حسن محمد شحات 14011الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
عبد الفتاح السيد عبد الفتاح غنيم14012الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
عبد المحسن كمال عبد المحسن فودة 14013الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
عبد المنصف رجب عبد المنصف فودة 14014الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
عبد ; أحمد حسانين أبو عطية 14015الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
عبد ; رزق عبد الغفار عوض 14016الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
عبد ; سعيد عبد ; على 14017الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
عبد ; ص,ح سيد أحمد عيسى 14018الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
عبد ; كامل عثمان فودة 14019الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
عبد ; يحيى زكريا الجزيرى 14020الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
عبد اللطيف عبد الحميد عثمان محمد كي,نى14021الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
عمار محمد السيد راضى 14022الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
عمرو إيھاب عبد الرحمن عطية 14023الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
عمر عزت سعيد ع,ء الدين 14024الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
عمرو كرم عبد الھادى سالم 14025الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
عمرو محمد عفت عبد الحميد أيوب 14026الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
عمر محمود يوسف على 14027الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
فتحى رمضان عبد الحليم س,م 14028الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
فرحات عباس عبد العزيز حشاد 14029الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
فھمى عاطف فھمى شناوى 14030الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
كريم محمد سمير الدمھوجى 14031الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
كمال أحمد إبراھيم نجم 14032الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
كمال عاطف محمود الصيفى14033الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
محمد أحمد أمين سويلم 14034الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
محمد أحمد ماھر الجزيرى 14035الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
محمد أحمد محمد زھرة 14036الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
محمد الشربينى محمد الشربينى 14037الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
محمد جمال عبد المنعم عوض 14038الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
محمد حسن محمد  ع,م14039الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
محمد خالد محمد سعيد 14040الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
محمد رجب محمد أبو غزالة 14041الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
محمد صالح محمد عبد ; الشيخ 14042الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
محمد عبد الخالق على منتصر 14043الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
محمد عبد النبى حماد عبد الدايم 14044الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون



محمد عبد الرحمن أمين عوض 14045الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
محمد عبد الحليم أمين عوض 14046الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
محمد عرفة زكريا عشرى 14047الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
محمد ع,ء أحمد عوض 14048الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
محمد ع,ء محيى الدين غريب 14049الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
محمد مدحت محمد على زايد 14050الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
محمد مندى نصر محمد 14051الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
محمد ياسر عبد الفتاح خلف ; 14052الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
محمود أحمد أمين عوض 14053الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
محمود أيمن محمود عبد الحميد سعد 14054الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
محمود خالد عبد الحكم الوردانى 14055الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
محمود صبحى محمود عز الدين 14056الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
محمود ص,ح عبد المحسن عطية 14057الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
محمود عبد الحق عبد الرؤف البنا14058الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
محمود فتحى إمام خ,ف 14059الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
محمود فوزى سعد سيد أحمد 14060الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
محيى مجدى محيى إدريس 14061الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
مصطفى أحمد إبراھيم نجم 14062الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
مصطفى حسيب أنور عبد الحميد 14063الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
مصطفى عادل عبد الحليم عيسى 14064الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
مصطفى عاطف حامد يوسف 14065الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
مصطفى كرم محمد عطية 14066الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
معتز عبد المنعم عبد العزيز عز الدين14067الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
مھند إسماعيل محمد كامل سماحة 14068الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
ھانى عبد الحميد إسماعيل محمد 14069الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
ياسر عبد المنصف حسيب عز الدين 14070الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
يحيى زكريا محمد شومان 14071الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
يحيى محمد محمد عطية 14072الشھيد الصاوي ا سمادون اشمون
اسماء حسني سعد السكري 14073عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
اسماء سمير ابراھيم ھدھد14074عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
اسماء محمود السيد قطب14075عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
الشيماء مصطفى محمود عبد العزيز14076عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
احسان عيد غريب احمد 14077عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
اميرة سامي عمر سالم 14078عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
اميرة سليمان شعبان سليمان 14079عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
اميرة يحيى محمد بدوي14080عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
ايه السيد حسن عياد14081عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
ايه شريف فايد ابراھيم 14082عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
ايه رمضان عبدالرازق عبد الحميد14083عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
ايه حسن عبد الكريم الوكيل 14084عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
ايمان جابر سعداوي ابراھيم14085عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
بسمة اسامه عبد الھادي حامد14086عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
بسمة حسين عبد الشافي حسين14087عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
جھاد عبد ; محمود السيد14088عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
داليا ابراھيم محمود ابو العزم14089عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
داليا كارم محمود ابو العزم 14090عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
داليا وجيه السيد محمد14091عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
دولت فرحات حسن عبد الحميد14092عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
دينا حسن دسوقي عبد السميع 14093عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
دينا حسن احمد العطار14094عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
دينا طارق فايد ابراھيم 14095عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
رشا امام عبد المجيد ابو عمر 14096عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
سارة سعيد عبد العزيز14097عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
سلمى جمال زكريا البري14098عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
سلمى حسين جاد السكري 14099عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
سمر شحاته عبد الرازق عوض14100عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون



سھام رمضان عبد النبي احمد14101عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
سنيه سعد احمد علي 14102عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
شيماء فتحي محمود فايد 14103عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
شيماء ع,ء محمود محمد14104عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
عزة احمد محمود ز ايد14105عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
ع, علي سالم ابو سالم 14106عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
عواطف رمضان عبد المعطي محمود14107عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
فاطمة عبد الني حسنى حسين14108عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
فاطمة محيى عبد الحكم محمد14109عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
فوزية ھشام دياب محمد14110عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
كريمة يحيى شھد عبد المعطي 14111عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
مروه السيد سعد السكري14112عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
مروة السيد عبد العزيز احمد14113عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
منى صبحي سالم ا�حمر 14114عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
مي محمود احمد عبد النبي 14115عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
نور علي عبد ه تقي14116عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
ھاله طايع عبد الحميد شعماش 14117عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
ھبه حسان محمد زكي14118عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
ياسمين عصام جابر السكري14119عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
ابراھيم يحيى محمد رمضان14120عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
ابوبكر عزت محمود علي 14121عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
احمد سالم عبدالس,م سالم 14122عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
احمد سامي محمود فايد14123عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
احمد سعد احمد رمضان14124عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
احمد عيد سيد احمد الخواجة 14125عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
احمد محمد احمد السوداني 14126عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
اسامه حسان عبد المقصود14127عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
اس,م عادل شحات ابراھيم 14128عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
اس,م محمد عيد زيد14129عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
اس,م محمد  شوقي زيد14130عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
اسماعيل محمد اسماعيل القطقوط14131عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
امير ھاني سيد عيد العطار 14132عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
حسام رمضان السيد محمد14133عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
حماده محمد عبد الفتاح عبد الحليم 14134عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
شبل ھاشم بدر عسل 14135عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
شعبان رجب شعبان سليمان14136عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
شوقي ياسر شوقي محمود14137عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
عبدالرحمن عادل سيد احمد ا�حمر14138عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
عبد; عبد الباسط سعد  السكري14139عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
عوض فاروق عوض كف14140عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
علي محمود علي ابو عرايس 14141عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
كريم ناصر علي الصعيدي14142عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
محمد احمد خيري القط14143عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
محمد السيد ابراھيم سعداوي14144عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
محمد بدر عبد الحميد احمد14145عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
محمد جابر عوض عياد14146عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
محمد حلمي سليم عزب14147عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
محمد شندي احمد عبدالمطلب14148عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
محمد عيد احمد فايد14149عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
محمد عيد محمد رمضان14150عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
محمد ماھر ابراھيم فھيم14151عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
محمد عبدالنبي السيد محمود14152عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
مصطفى محمد فازع سليمان 14153عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
مصطفى محمود اسماعيل القطقوط14154عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
مصطفى محمود علي ابو بكر 14155عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
نادر طايع عبد الحميد شھاش14156عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون



نبيل سمير ابراھيم علي14157عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
ھشام ع,ء محمود محمد14158عذبه ا�ص,ح الزراعياشمون
وائل ماھر ابو بكر غريب 14159 عزبة اPص,ح الزراعي ا بسمادون اشمون
إسراء جمال فتحي احمد  14160وحدة جريس ا اشمون
اسراءمحمد حلمي غنيم 14161وحدة جريس ا اشمون
أسماء قطب عبد الفتاح اJعصر14162وحدة جريس ا اشمون
أسماء السيد عبد ربه14163وحدة جريس ا اشمون
آ�ء أسامة شوقي زيد14164وحدة جريس ا اشمون
آ�ء السيد عبد الحميد عوض14165وحدة جريس ا اشمون
آ�ء سامي معوض عشماوي14166وحدة جريس ا اشمون
آ�ء سليمان عبد الفضيل مبارك14167وحدة جريس ا اشمون
ا�ء عاطف عبدالحليم زيد14168وحدة جريس ا اشمون
الھام محمد احمد السيسي 14169وحدة جريس ا اشمون
أميرة عاطف مصطفى زيد14170وحدة جريس ا اشمون
امينة السيد الصباغ14171وحدة جريس ا اشمون
آيات خيري حسن نور الدين14172وحدة جريس ا اشمون
آيات صابر فھيم نبايل14173وحدة جريس ا اشمون
آيات محمد على إبراھيم14174وحدة جريس ا اشمون
إيمان إبراھيم عبد المجيد شعفة14175وحدة جريس ا اشمون
ايمان حنفي محمود ا�شموني 14176وحدة جريس ا اشمون
إيمان عبد الكريم عبد الموجود مشعل14177وحدة جريس ا اشمون
إيناس إسماعيل عبد المنعم الم,ح14178وحدة جريس ا اشمون
آية احمد فرحات الجزار14179وحدة جريس ا اشمون
آية ربيع عبد الحليم الشحات14180وحدة جريس ا اشمون
اية رمزي عبدالخالق الشافعي 14181وحدة جريس ا اشمون
آية شعبان على الخولي14182وحدة جريس ا اشمون
آية طارق سعد زغلول زيد14183وحدة جريس ا اشمون
آية عبد المنعم عبد الھادي نعام 14184وحدة جريس ا اشمون
اية علي عبدالموجود الدرس14185وحدة جريس ا اشمون
آية ياسر محمد البصلى 14186وحدة جريس ا اشمون
بسمة محمد مرسي المعرف 14187وحدة جريس ا اشمون
بھية رجب عبدالمنصف نورالين 14188وحدة جريس ا اشمون
خضرة محمد عبدالموجود السيسي 14189وحدة جريس ا اشمون
داليا ابراھيم مشحوت ابراھيم 14190وحدة جريس ا اشمون
دعاء عماد حلمي بكر 14191وحدة جريس ا اشمون
رحاب مجدي محمد ابراھيم 14192وحدة جريس ا اشمون
رضا سعيد إبراھيم صباح14193وحدة جريس ا اشمون
رضا فتحي محمد المعرف14194وحدة جريس ا اشمون
رضا عبدالعاطي غريب محمد 14195وحدة جريس ا اشمون
زينب احمد عبد التواب إسماعيل 14196وحدة جريس ا اشمون
زينب عبد المنعم عبد الموجود عبد الس,م 14197وحدة جريس ا اشمون
سارة اسماعيل مصطفي زيد 14198وحدة جريس ا اشمون
صباح علي حسن اسماعيل         14199وحدة جريس ا اشمون
سمر صابر السيد علي14200وحدة جريس ا اشمون
سمر نور الدين محمد نورالدين 14201وحدة جريس ا اشمون
سميرة شريف علي الم,ح 14202وحدة جريس ا اشمون
شيماء اسماعيل محمد مبارك 14203وحدة جريس ا اشمون
 شيماء جمال غانم محمد 14204وحدة جريس ا اشمون
صفاء جمال ابو الفتوح السيد 14205وحدة جريس ا اشمون
ضحى عبد الحميد السيد أحمد14206وحدة جريس ا اشمون
عائشة  سعيد ابراھيم صباح14207وحدة جريس ا اشمون
عبير السيد حسن أبو مصطفى14208وحدة جريس ا اشمون
عبير سامي حسن نور الدين 14209وحدة جريس ا اشمون
ع, احمد السيد خليفة14210وحدة جريس ا اشمون
ع, عبدالعاطي غريب محمد 14211وحدة جريس ا اشمون
فاتن يحيى بركات الم,ح14212وحدة جريس ا اشمون



فاتن محمود السيد احمد 14213وحدة جريس ا اشمون
فاطمة خيري عثمان زيد14214وحدة جريس ا اشمون
فاطمة عبدالھادي محمد الصياد 14215وحدة جريس ا اشمون
فايزة احمد جابر احمد 14216وحدة جريس ا اشمون
فريدة علي حامد الشافعي14217وحدة جريس ا اشمون
قمر فؤادمصطفي  الدن14218وحدة جريس ا اشمون
لبيبة محيى الدين احمد ياسين14219وحدة جريس ا اشمون
لمياء ھاني محمد ج,ل زيد14220وحدة جريس ا اشمون
مروة شوقي عبد العزيز أبو الخير14221وحدة جريس ا اشمون
مروة مصباح مصطفى زيد 14222وحدة جريس ا اشمون
مريم نجيب حنا يعقوب14223وحدة جريس ا اشمون
مني عبدالعال محمد 14224وحدة جريس ا اشمون
مني فوزي احمد الھواري14225وحدة جريس ا اشمون
نادية سمير كامل غالي 14226وحدة جريس ا اشمون
نادية عبدالمجيد علي زيد 14227وحدة جريس ا اشمون
ندا محمد محمد عبد الحليم14228وحدة جريس ا اشمون
نھا عبد الباقي محمد عبد الباقي14229وحدة جريس ا اشمون
نوال حسن على إبراھيم14230وحدة جريس ا اشمون
نورا محمود محمد جرادة14231وحدة جريس ا اشمون
نورھان س,مة محمود خليفة14232وحدة جريس ا اشمون
ھدى خيري احمد نور الدين14233وحدة جريس ا اشمون
ھدى شكري احمد نور الدين14234وحدة جريس ا اشمون
ھيام يحيى فتح ; إسماعيل14235وحدة جريس ا اشمون
و�ء محمود السيد حسن 14236وحدة جريس ا اشمون
إبراھيم ايمن إبراھيم زيد14237وحدة جريس ا اشمون
إبراھيم عادل إبراھيم الم,ح14238وحدة جريس ا اشمون
احمد جمال ثابت ابراھيم 14239وحدة جريس ا اشمون
احمد حسام الدين محمد شرف14240وحدة جريس ا اشمون
احمد شكري احمد الشامي14241وحدة جريس ا اشمون
احمد ص,ح عبد الھادي القن14242وحدة جريس ا اشمون
احمد عبدالتواب عبدالواحد الشافعي14243وحدة جريس ا اشمون
احمد على عبد الحميد غزال14244وحدة جريس ا اشمون
احمد فتحي احمد عوض ;14245وحدة جريس ا اشمون
احمد محمد احمد نور الدين14246وحدة جريس ا اشمون
احمد محمود عشماوي السيسي 14247وحدة جريس ا اشمون
إس,م ربيع حنفي عبد التواب 14248وحدة جريس ا اشمون
إس,م عبد ; شعبان بكر14249وحدة جريس ا اشمون
إس,م محمد على سكر14250وحدة جريس ا اشمون
اسماعيل مصطفي فتح ; اسماعيل 14251وحدة جريس ا اشمون
باسم محمد قطب الشيخة 14252وحدة جريس ا اشمون
ب,ل يحيى فھمي سعداوى14253وحدة جريس ا اشمون
تامر محمد عبد الحميد أبو يوسف14254وحدة جريس ا اشمون
حازم نجاح محمد نعام14255وحدة جريس ا اشمون
حسام محمود أنور أبو الحديد14256وحدة جريس ا اشمون
حسن احمد محمود شعفة 14257وحدة جريس ا اشمون
حسن جمال حسن خليفة14258وحدة جريس ا اشمون
حسن حسن محمد مصطفى14259وحدة جريس ا اشمون
حسن علي حسن كتيحة 14260وحدة جريس ا اشمون
حمدي احمد جابر احمد14261وحدة جريس ا اشمون
خالد عبدالرحمن عبدالواحد الشافعي14262وحدة جريس ا اشمون
شريف جمال أبو العنين أبو قورة14263وحدة جريس ا اشمون
عبد الحميد سعيد عبد الحميد القن 14264وحدة جريس ا اشمون
عبد الرافع جمال عبد الرافع عبد العزيز14265وحدة جريس ا اشمون
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز البوھي14266وحدة جريس ا اشمون
عبدالمحسن رزق عبدالمحسن ا�شموني 14267وحدة جريس ا اشمون
عبدالمنعم سامح عبدالمنعم نعام 14268وحدة جريس ا اشمون



عبدالھادي فتحي عبدالھادي فايد 14269وحدة جريس ا اشمون
ع,ء ابراھيم علي ابراھيم 14270وحدة جريس ا اشمون
علي محمد علي نورالدين 14271وحدة جريس ا اشمون
عمرو عبدالجواد فتحي القطقوطي 14272وحدة جريس ا اشمون
فايد ايمن فايد ابراھيم 14273وحدة جريس ا اشمون
كارم علي محمد علي 14274وحدة جريس ا اشمون
كرم مشحوت ابراھيم ا�شموني 14275وحدة جريس ا اشمون
كريم إبراھيم محمد نبايل14276وحدة جريس ا اشمون
محمد أسامة محمد نعام14277وحدة جريس ا اشمون
محمد امبابي محمد امبابي 14278وحدة جريس ا اشمون
محمد خيري إبراھيم مبارك 14279وحدة جريس ا اشمون
محمد دبركي دياب احمد14280وحدة جريس ا اشمون
محمد زينھم الجوھري السيد14281وحدة جريس ا اشمون
محمد سامي محمد حجازي 14282وحدة جريس ا اشمون
محمد سعيد عبدالعزيز عبدالتواب  14283وحدة جريس ا اشمون
محمد عاطف عبد الستار الطنطاوي14284وحدة جريس ا اشمون
محمد عبد المجيد عبد المجيد شعفة14285وحدة جريس ا اشمون
محمد كمال عبد الصمد مرسى14286وحدة جريس ا اشمون
محمد محسن حسن مصطفى 14287وحدة جريس ا اشمون
محمد محمد السيد شحاتة 14288وحدة جريس ا اشمون
محمد ھاني ابوبكر مصطفي 14289وحدة جريس ا اشمون
محمود اشرف محمود خ,ف14290وحدة جريس ا اشمون
محمود السيد محمود بدير14291وحدة جريس ا اشمون
محمود حسين علي حسن 14292وحدة جريس ا اشمون
محمود ربيع محمود البصلي 14293وحدة جريس ا اشمون
محمود شوقي عبدالعزيز المعرف 14294وحدة جريس ا اشمون
محمود على محمد عبد المنعم سعيد14295وحدة جريس ا اشمون
محمود فتحي محمد أمين الدرس14296وحدة جريس ا اشمون
محمود محمد عبدالرازق بركات 14297وحدة جريس ا اشمون
محمود محمد محمد ابومصطفي 14298وحدة جريس ا اشمون
مصطفى إبراھيم حسن نور الدين14299وحدة جريس ا اشمون
مصطفى حسن رجب على14300وحدة جريس ا اشمون
ھاني سعيد نصيف س,مة 14301وحدة جريس ا اشمون
ھشام أبو العنين محمود أبو العنين14302وحدة جريس ا اشمون
ھيثم شحات محمد زايد 14303وحدة جريس ا اشمون
اسراء السيد احمد زيد 14304جريس ا بنين اشمون
اسمى عماد احمد البوھى14305جريس ا بنين اشمون
اميرة سعيد السيد زيد14306جريس ا بنين اشمون
اميرة ممدوح حسن طلبة14307جريس ا بنين اشمون
امينة محمد عبدالغفار البوھى14308جريس ا بنين اشمون
ايمان مصطفى محمد الشافعى14309جريس ا بنين اشمون
آية محمد   محمود شرف14310جريس ا بنين اشمون
دعاء ماجدى محمد الشافعى14311جريس ا بنين اشمون
سلمى نبيه خالد شرف14312جريس ا بنين اشمون
شيماء السيد انور زيد14313جريس ا بنين اشمون
شيماء محمد عبدالمنعم عبدالجواد14314جريس ا بنين اشمون
صفاء عبدالصمد دياب شرف14315جريس ا بنين اشمون
عزة حسن ابراھيم حسن14316جريس ا بنين اشمون
غادة على محمد سعيد14317جريس ا بنين اشمون
لمياء محمد عبدالكريم محمد 14318جريس ا بنين اشمون
ليلى قنديل ابراھيم الشافعى14319جريس ا بنين اشمون
منى محمود بدوى الدرس14320جريس ا بنين اشمون
نورا سعيد سالم عبدالمولى14321جريس ا بنين اشمون
ھاجر اسماعيل احمد شرف14322جريس ا بنين اشمون
وفاء انور حسن شعفة14323جريس ا بنين اشمون
احمد السيد حامد صيفة14324جريس ا بنين اشمون



احمد السيد عبدالحميد زيد14325جريس ا بنين اشمون
احمد تامر احمد زيد14326جريس ا بنين اشمون
احمد عبد; حسن بدير14327جريس ا بنين اشمون
احمد ماھر محمد سعيد زيد14328جريس ا بنين اشمون
احمد محمد عبدالعزيز عبدربه14329جريس ا بنين اشمون
اسامة انور محمد فھيم شرف14330جريس ا بنين اشمون
اس,م ابراھيم عبدالتواب الترياقى14331جريس ا بنين اشمون
اس,م ع,ء الدين محمد البوھى14332جريس ا بنين اشمون
اسماعيل صبحى اسماعيل صيفة14333جريس ا بنين اشمون
اسماعيل عيد عبدالحليم نجم14334جريس ا بنين اشمون
خالد محمد خليفة الدرس14335جريس ا بنين اشمون
عبدالحميد امام عبدالحميد شرف14336جريس ا بنين اشمون
عبدالحميد شرف عبدالحميد شرف14337جريس ا بنين اشمون
عمرو السيد محمد الشافعى14338جريس ا بنين اشمون
عمرو محمد ابراھيم سويلم  14339جريس ا بنين اشمون
محمد احمد رجب حجازى14340جريس ا بنين اشمون
محمد احمد عبدالسميع الدرست14341جريس ا بنين اشمون
محمد عاطف عبدالفتاح محمد14342جريس ا بنين اشمون
محمد ھانى بدوى الدرس14343جريس ا بنين اشمون
محمود اشرف محمد سعيد14344جريس ا بنين اشمون
محمود صفوت محمود زيد14345جريس ا بنين اشمون
منصور صابر حميدة ناجى14346جريس ا بنين اشمون
اح,م فتحى احمد نور الدين14347خالد بن الوليد ا بجريساشمون
إسراء أحمد على سكر14348خالد بن الوليد ا بجريساشمون
اسراء خيرى عبد; عبد ربه14349خالد بن الوليد ا بجريساشمون
اسماء عبد; قطب المعرف14350خالد بن الوليد ا بجريساشمون
أسماء عصام عبد المجيد دياب14351خالد بن الوليد ا بجريساشمون
اسيل السيد ابوبكر خلف14352خالد بن الوليد ا بجريساشمون
آيات حسن عبد العزيز القاضى14353خالد بن الوليد ا بجريساشمون
آية خالد أحمد محمد14354خالد بن الوليد ا بجريساشمون
آية دسوقى رشاد الجزار14355خالد بن الوليد ا بجريساشمون
آية رمضان حنفى س,م14356خالد بن الوليد ا بجريساشمون
آية عماد محمد عبد الحليم14357خالد بن الوليد ا بجريساشمون
ايمان ابراھيم فوزى المعرف14358خالد بن الوليد ا بجريساشمون
ايمان جمال فھمى عبد الھادى14359خالد بن الوليد ا بجريساشمون
إيمان سامى محمد الشحات14360خالد بن الوليد ا بجريساشمون
إيمان عاطف محمد السبكى14361خالد بن الوليد ا بجريساشمون
إيمان عماد إمام بحيرى14362خالد بن الوليد ا بجريساشمون
بسمة أحمد محمد احمد14363خالد بن الوليد ا بجريساشمون
بسمة السيد احمد عوض14364خالد بن الوليد ا بجريساشمون
بسمه نصر ابراھيم محمود14365خالد بن الوليد ا بجريساشمون
حنان رشاد مصطفى الجزار14366خالد بن الوليد ا بجريساشمون
حنان على كمال أبو سنة14367خالد بن الوليد ا بجريساشمون
حنان كرم السيد القماش14368خالد بن الوليد ا بجريساشمون
دعاء عبد الھادى عبد الس,م نصر14369خالد بن الوليد ا بجريساشمون
دعاء عماد محمد الشحات14370خالد بن الوليد ا بجريساشمون
دينا دياب مشحوت نصر14371خالد بن الوليد ا بجريساشمون
رانيا شوقى محمد عطيه14372خالد بن الوليد ا بجريساشمون
رانيا ص,ح محمد مشعل14373خالد بن الوليد ا بجريساشمون
رحاب السيد عبد العزيز على14374خالد بن الوليد ا بجريساشمون
رحاب عيد ابراھيم على14375خالد بن الوليد ا بجريساشمون
رحمة محمد ابراھيم بسيونى14376خالد بن الوليد ا بجريساشمون
زينه صبرى محمد زيد14377خالد بن الوليد ا بجريساشمون
سارة احمد صابر ھوارى14378خالد بن الوليد ا بجريساشمون
سارة إسماعيل محمد على14379خالد بن الوليد ا بجريساشمون
سارة جمال محمد حلمى عبد الفضيل14380خالد بن الوليد ا بجريساشمون



سارة سعيد حامد عبدربة14381خالد بن الوليد ا بجريساشمون
سارة ص,ح الحسينى أحمد14382خالد بن الوليد ا بجريساشمون
سماح محمد احمد ابوعوض14383خالد بن الوليد ا بجريساشمون
سلمى أسامة عبد المنعم زيد14384خالد بن الوليد ا بجريساشمون
شيماء السيد على صبره14385خالد بن الوليد ا بجريساشمون
شيماء عادل عبد الكريم زيد14386خالد بن الوليد ا بجريساشمون
شيماء يحيى عبد العزيز خليفة14387خالد بن الوليد ا بجريساشمون
صفاء رجب غريب نعام14388خالد بن الوليد ا بجريساشمون
عزيزة عبد التواب فرج ابو السعود14389خالد بن الوليد ا بجريساشمون
عفاف احمد حامد البصلى14390خالد بن الوليد ا بجريساشمون
فاتن صابر حسان اJشمونى14391خالد بن الوليد ا بجريساشمون
فاطمة مصطفى صباح أحمد14392خالد بن الوليد ا بجريساشمون
منار شعبان عبدالمحسن البصلى14393خالد بن الوليد ا بجريساشمون
منى احمد محمد أبوإبراھيم14394خالد بن الوليد ا بجريساشمون
منى ص,ح سعيد البصلى14395خالد بن الوليد ا بجريساشمون
منى عبد المجيد عبد العزيز عطية14396خالد بن الوليد ا بجريساشمون
ندا محمد إبراھيم عطيه14397خالد بن الوليد ا بجريساشمون
نورا عنتر ابراھيم محمود14398خالد بن الوليد ا بجريساشمون
نورھان عبيد حمدى سالم14399خالد بن الوليد ا بجريساشمون
ھاجر عصام محمد امبابى14400خالد بن الوليد ا بجريساشمون
ھاجر على عبد المحسن الزيدى14401خالد بن الوليد ا بجريساشمون
ھاجر محمد مشحوت نصر14402خالد بن الوليد ا بجريساشمون
ھالة نبيل عبدالحميد الدرس14403خالد بن الوليد ا بجريساشمون
ھبه عاطف عبدالرازق السيد14404خالد بن الوليد ا بجريساشمون
ھبة على حسانين القن14405خالد بن الوليد ا بجريساشمون
ھدير إبراھيم إمام محمد14406خالد بن الوليد ا بجريساشمون
وفاء محمد انور شعبان14407خالد بن الوليد ا بجريساشمون
ياسمين بھجى فھمى عبد الھادى14408خالد بن الوليد ا بجريساشمون
ياسمين عبد الھادى ابراھيم نور الدين14409خالد بن الوليد ا بجريساشمون
إبراھيم أحمد عبد الرازق شاھين14410خالد بن الوليد ا بجريساشمون
ابراھيم السيد ابراھيم ع,م14411خالد بن الوليد ا بجريساشمون
ابراھيم شوقى ابراھيم الصباغ14412خالد بن الوليد ا بجريساشمون
احمد السيد عبد التواب ابو إسماعيل14413خالد بن الوليد ا بجريساشمون
احمد السيد محمد الجمل14414خالد بن الوليد ا بجريساشمون
احمد حلمى محمد الم,ح14415خالد بن الوليد ا بجريساشمون
احمد خيرى حنفى ابو العنين14416خالد بن الوليد ا بجريساشمون
احمد سعيد حسن خليفة14417خالد بن الوليد ا بجريساشمون
احمد سلمان وھبه شنب14418خالد بن الوليد ا بجريساشمون
احمد عبد الظاھر محمد محمد14419خالد بن الوليد ا بجريساشمون
احمد عبد العزيز محمود خليفة14420خالد بن الوليد ا بجريساشمون
احمد عبد المنعم رجب عبد المنعم14421خالد بن الوليد ا بجريساشمون
احمد كمال حامد البصلى14422خالد بن الوليد ا بجريساشمون
احمد محمد على الشافعى14423خالد بن الوليد ا بجريساشمون
احمد محمد محمد إبراھيم14424خالد بن الوليد ا بجريساشمون
احمد محمد منصور زيد14425خالد بن الوليد ا بجريساشمون
احمد نصر إبراھيم رضوان14426خالد بن الوليد ا بجريساشمون
احمد ھانى ابو الحديد الم,ح14427خالد بن الوليد ا بجريساشمون
اسامة اسماعيل محمد رفاعى14428خالد بن الوليد ا بجريساشمون
اس,م محمد دبركى الشافعى14429خالد بن الوليد ا بجريساشمون
اس,م محمد محمد رشاد قورة14430خالد بن الوليد ا بجريساشمون
إس,م محمود خليفة الدرس14431خالد بن الوليد ا بجريساشمون
اس,م ھانى على عبد العزيز14432خالد بن الوليد ا بجريساشمون
اسماعيل ص,ح محمد عبد14433خالد بن الوليد ا بجريساشمون
اشرف احمد محجوب جرادة14434خالد بن الوليد ا بجريساشمون
باسم محمد عبد المنعم محمود14435خالد بن الوليد ا بجريساشمون
حاتم بدر الدين غانم زايد14436خالد بن الوليد ا بجريساشمون



حسام أحمد عبد الموجود جرادة14437خالد بن الوليد ا بجريساشمون
حسام محمد إسماعيل نبايل14438خالد بن الوليد ا بجريساشمون
حسام محمد محمد رشاد قورة14439خالد بن الوليد ا بجريساشمون
حسن احمد حسن سكر14440خالد بن الوليد ا بجريساشمون
حسن اشرف مصطفى عويس14441خالد بن الوليد ا بجريساشمون
حسن على حسن الدرس14442خالد بن الوليد ا بجريساشمون
رجب محمود على شحاتة14443خالد بن الوليد ا بجريساشمون
سالم على سالم زيد14444خالد بن الوليد ا بجريساشمون
شكرى عاطف عبد القادر زيد14445خالد بن الوليد ا بجريساشمون
عبد الرحمن أبو الحديد دياب نصر14446خالد بن الوليد ا بجريساشمون
عبد الرحمن أحمد عبد الحميد السيد14447خالد بن الوليد ا بجريساشمون
عبد العزيز ابراھيم عبدالعزيز المعرف14448خالد بن الوليد ا بجريساشمون
عبد العزيز أحمد عبد العزيز سالم14449خالد بن الوليد ا بجريساشمون
عبد; شعبان شعبان الشافعى14450خالد بن الوليد ا بجريساشمون
عبد ; عاطف عبد ; خليل14451خالد بن الوليد ا بجريساشمون
عبد; فتحى حسن سكر14452خالد بن الوليد ا بجريساشمون
عبد المنعم محمد عبد المنعم أبو العنين14453خالد بن الوليد ا بجريساشمون
عرفة عبدالناصر عبدالحليم الشحات14454خالد بن الوليد ا بجريساشمون
عمر فتحى عبد الرسول س,م14455خالد بن الوليد ا بجريساشمون
محمد ابراھيم ابراھيم ابومصطفى14456خالد بن الوليد ا بجريساشمون
محمد ابراھيم وھبه جرادة14457خالد بن الوليد ا بجريساشمون
محمد اشرف عبدربه عبد الواحد14458خالد بن الوليد ا بجريساشمون
محمد السيد احمد ابو عوض14459خالد بن الوليد ا بجريساشمون
محمد السيد محمد قنبر14460خالد بن الوليد ا بجريساشمون
محمد حسين محمد عبدالرحمن14461خالد بن الوليد ا بجريساشمون
محمد سعيد رمضان عامر14462خالد بن الوليد ا بجريساشمون
محمد عادل عبد التواب البوھى14463خالد بن الوليد ا بجريساشمون
محمد عاطف عبد الرازق السيد14464خالد بن الوليد ا بجريساشمون
محمد عبد العزيز محمود البصلى14465خالد بن الوليد ا بجريساشمون
محمد عبد المجيد عثمان زيد14466خالد بن الوليد ا بجريساشمون
محمد على محمد ابو ابراھيم14467خالد بن الوليد ا بجريساشمون
محمد مطاوع منوفى الدرس14468خالد بن الوليد ا بجريساشمون
محمد فتحى امام محمد14469خالد بن الوليد ا بجريساشمون
محمد فتحى حسن ابراھيم14470خالد بن الوليد ا بجريساشمون
محمد ناصر شحاته نعام14471خالد بن الوليد ا بجريساشمون
محمد ھانى محمد عبد الصمد14472خالد بن الوليد ا بجريساشمون
محمود حسنى محمود عبد القادر14473خالد بن الوليد ا بجريساشمون
محمود رجب عبدربة عبدالواحد14474خالد بن الوليد ا بجريساشمون
محمود سامى سعيد شعبان14475خالد بن الوليد ا بجريساشمون
محمود ص,ح عثمان احمد14476خالد بن الوليد ا بجريساشمون
محمود عبد المجيد عبد العزيز نور الدين14477خالد بن الوليد ا بجريساشمون
محمود عبد النبى محمد اسماعيل14478خالد بن الوليد ا بجريساشمون
محمود فوزى عبد الرؤف عامر14479خالد بن الوليد ا بجريساشمون
محمود محمد سامى غانم زيد14480خالد بن الوليد ا بجريساشمون
محى الدين على محى الدين الشافعى14481خالد بن الوليد ا بجريساشمون
مصطفى رجب عبدالنبى بكر14482خالد بن الوليد ا بجريساشمون
ھانى شوقى عبدالنبى يوسف14483خالد بن الوليد ا بجريساشمون
وليد عبد العزيز محمد عبد العزيز14484خالد بن الوليد ا بجريساشمون
أسماء أبو الخير عبد العزيز شرف14485جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
اسماء احمد محمد صباح 14486جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
أسماء على سعد الشافعي 14487جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
أسماء كمال محمد إبراھيم 14488جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
أسماء محمود عبد الھادي محمد14489جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
إسراء ج,ل محمد فؤاد الشافعي 14490جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
إسراء عادل ج,ل محمد14491جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
إسراء عبد الحميد عبد الحليم خليفة14492جريس اPبتدائية المشتركة اشمون



إسراء عبد الھادي محمد شرف14493جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
أ�ء سعيد احمد نعام14494جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
ايات جميل محمد السعدنى14495جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
إيمان إبراھيم محمد الجمل14496جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
ايمان خيرى موسى بدير14497جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
إيمان عبد التواب بدوى غنيم14498جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
إيمان على محمد على 14499جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
أم محمد حسب النبى محمدعثمان14500جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
أمل محمود احمد البصلي14501جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
بسمة عبد الس,م عبد الحميد المھدى14502جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
بسمة عبد الھادي إبراھيم يوسف14503جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
دعاء السيد محمود الدرس14504جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
دعاء ربيع عبد المنعم الصباغ14505جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
دعاء عماد شحاتة عبد الصمد14506جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
دينا سعيد عبد المحسن شرف14507جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
دينا عبد ; أنور الجمل 14508جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
رحاب محمد عبد الحميد زيد14509جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
ريھام صبحي أبو بكر الشافعي 14510جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
سارة  ج,ل العراقى محمد14511جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
سارة عماد الدين لطفي خلف14512جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
سعاد اشرف احمد �شين14513جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
سلمى شكري محمد البوھى14514جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
سلمى كرم السيد خليفة14515جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
سلمى عبده احمد السيسى14516جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
سماح سمير على السرساوى14517جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
سماح صبحى محمود زيد14518جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
سھام صبحى ابو بكر الشافعى14519جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
سمر سمير عبد العزيز البوھى 14520جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
شيماء السيد محمود الدرس14521جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
شيماء أسامة محمد الترياقى 14522جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
شيماء خيري حامد سو يلم 14523جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
شيماء عاطف محمود زيد14524جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
شيماء على ابراھيم عطية14525جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
شيماء محمد وھبة زيد14526جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
صفاء سامى عبد العزيز خليفة14527جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
ع, عبد المؤمن عبد الرازق محمود14528جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
غادة حامد عبد الحميد زيد 14529جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
فاطمة عيد حلمى بدوى14530جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
فريدة جمال سعد الشافعي14531جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
مروة عمر حسن ا�عصر 14532جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
مروة محمد عبد الحميد زيد 14533جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
مھا خيري فھيم الفخرانى14534جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
ناھد كرم شعبان إسماعيل14535جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
نسمة احمد عبد الوھاب جرادة14536جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
نھى احمد محمود قمبر14537جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
ھبة عادل محمد فؤاد الشافعي 14538جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
ھيام محمد حسب النبي �شين14539جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
ھند فتح ; محمد زيد14540جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
و�ء محمد احمد الشافعي14541جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
ياسمين خيري على عبد الجواد 14542جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
ياسمين سعيد إسماعيل غنيم 14543جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
إبرام عماد نزيه ميخائيل14544جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
إبراھيم السيد ابراھيم حسن14545جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
إبراھيم صبحي دياب القط14546جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
ابراھيم شعبان شعبان  الشافعى14547جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
احمد إبراھيم قرني زيد14548جريس اPبتدائية المشتركة اشمون



احمد ابراھيم محمد الجمل 14549جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
احمد جمعة عبد ربة السيد14550جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
احمد رجب احمد شرف14551جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
احمد رمضان عراقي قطب14552جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
احمد سعيد احمد مصطفى14553جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
احمد سعيد محمود إسماعيل14554جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
احمد شحات احمد بكار14555جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
احمد عبد العزيز عبد الحميد شرف14556جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
أحمد محمد مرزوق الصباغ14557جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
اسعد مجدي اسعد ميخائيل 14558جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
إس,م جمال سعد الشافعي14559جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
اس,م جمال فھمى شرف14560جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
إس,م عبد الحليم محمد كرش14561جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
إس,م على على  محمد 14562جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
إس,م كرم الجوھري السيد14563جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
إس,م محمد احمد القاضي14564جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
إس,م محمد محمد أبو العنين14565جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
إسماعيل حمدي محمد خلف 14566جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
اسماعيل عبد التواب اسماعيل غنيم14567جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
إسماعيل ممدوح محمد الشافعي 14568جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
حامد عبد الحميد حامد سويلم14569جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
جمعة جمال جمعة محمد 14570جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
دياب جمال دياب طلبة14571جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
رمضان مصطفى محمود القاضي14572جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
روماني ميخائيل زكى ميخائيل14573جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
سمير سعيد عبد العزيز �شين14574جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
عبد الرحمن إبراھيم محمد خلف 14575جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
عبد الرحمن أحمد عبد الفتاح الفخرانى14576جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
عبد الرحمن جمال جادا لرب زيد14577جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
عبد ; مسعود دياب طلبة14578جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
كريم فرج محمود غنيم14579جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد إبراھيم عبد الحميد الشافعي14580جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد إبراھيم منصور احمد14581جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد جمال عبده عبد الجواد14582جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد سامي إبراھيم يوسف14583جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد سعيد احمد غنيم14584جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد سمير لطفي السيد14585جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد عاصم محمد خلف14586جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد عبد الواحد محمد عبد الواحد14587جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد عوض عبد الحميد الدرس14588جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد فتحي عبد الفتاح شعفة14589جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد فخري قرني زيد14590جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد محمد فخري حامد خلف14591جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد محمد لطفي خلف14592جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد محمود فؤاد محمود14593جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
محمود احمد عبد الحميد الشافعي14594جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
محمود أسامة محمود البوھى 14595جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
محمود رجب ابراھيم14596جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
محمود عادل محمد حسن14597جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
محمود عبد العزيز احمد غنيم14598جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
محمود عبد الوھاب احمد السبكى14599جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
محمود محمد عبد البر صيفة 14600جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
محمود محمد عبد الفضيل مصطفى 14601جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
محمود محمد محمود حنفى مصطفى14602جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
مصطفى ربيع كمال البلتاجى14603جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
مصطفى عاطف رفاعى مصطفى14604جريس اPبتدائية المشتركة اشمون



مصطفى عبد المنعم احمد عبد السميع14605جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
مصطفى عبد الناصر جابر مصطفى14606جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
مصطفى فوزي جاد زيد14607جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
مصطفى محمود حنفي  مسود 14608جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
مصطفى نبيل عبد الحميد المھدي14609جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
يوسف ربيع بركات الم,ح14610جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
اح,م محمد احمد ضلع14611حسني مبارك أبو عوالياشمون
اسراء جمعه حسن ابراھيم14612حسني مبارك أبو عوالياشمون
اسراء خليفه عبد العزيز حسن14613حسني مبارك أبو عوالياشمون
اسراء رزق معوض ناجى14614حسني مبارك أبو عوالياشمون
اسراء عبدالحكيم حسين الكي,نى14615حسني مبارك أبو عوالياشمون
اسراءعبدالفتاح عبد; السيد14616حسني مبارك أبو عوالياشمون
اسراء محمد على اللبودى14617حسني مبارك أبو عوالياشمون
اسماء جابر عبدالعزيز خضر14618حسني مبارك أبو عوالياشمون
اسماء حامد ابراھيم عيد14619حسني مبارك أبو عوالياشمون
اسماء رمضان عبد; ابوعمر14620حسني مبارك أبو عوالياشمون
اسماء رمضان فرحات الكي,نى14621حسني مبارك أبو عوالياشمون
اسماء شعبان السيد السيسى14622حسني مبارك أبو عوالياشمون
ا�ء اسماعيل عبدالعطى اسماعيل14623حسني مبارك أبو عوالياشمون
ا�ء حسن عبدالعزيز حسن14624حسني مبارك أبو عوالياشمون
اماني اشرف ياسين قطب14625حسني مبارك أبو عوالياشمون
امنية خالد عبدالعزيز ابراھيم14626حسني مبارك أبو عوالياشمون
اميرة شعبان ابراھيم الصيفى14627حسني مبارك أبو عوالياشمون
اميره ابراھيم غانم ابراھيم14628حسني مبارك أبو عوالياشمون
اميره فرحات كمال  ابواحمد14629حسني مبارك أبو عوالياشمون
اميمة الدبركى دياب بركات14630حسني مبارك أبو عوالياشمون
اميمة كارم عبدالرسول قاسم14631حسني مبارك أبو عوالياشمون
اية أحمد غانم الصيفى14632حسني مبارك أبو عوالياشمون
اية عبدالموجود عبدالعزيز العراقى14633حسني مبارك أبو عوالياشمون
ايمان السيد رمضان محمد14634حسني مبارك أبو عوالياشمون
ايمان السيد على الجيزاوى14635حسني مبارك أبو عوالياشمون
ايمان سعد حامد دومه14636حسني مبارك أبو عوالياشمون
ايمان س,مه يوسف شنب14637حسني مبارك أبو عوالياشمون
ايمان عبداللطيف عبد; الشيخ14638حسني مبارك أبو عوالياشمون
ايه احمد عبدالعزيز بيومى14639حسني مبارك أبو عوالياشمون
اية جمال خالد خليفة14640حسني مبارك أبو عوالياشمون
اية حسين السيد ابوعثمان14641حسني مبارك أبو عوالياشمون
اية عبدالھادى عبدالرسول قاسم14642حسني مبارك أبو عوالياشمون
اية على على عبدالتواب14643حسني مبارك أبو عوالياشمون
اية عماد حسن عمار14644حسني مبارك أبو عوالياشمون
اية فرحات محمد الصيفى14645حسني مبارك أبو عوالياشمون
بسمة ابراھيم مصطفى الصيفى14646حسني مبارك أبو عوالياشمون
بسمة احمد عبدالعظيم عمارة14647حسني مبارك أبو عوالياشمون
بسمه سعيد عبدالموجود رجب14648حسني مبارك أبو عوالياشمون
بسمه مسعود عيسي عبدالحميد14649حسني مبارك أبو عوالياشمون
بھية س,مه عبدالفتاح محمود14650حسني مبارك أبو عوالياشمون
تغريد شعبان مندوه الشيخ14651حسني مبارك أبو عوالياشمون
جواھر مھدى عابد خلف14652حسني مبارك أبو عوالياشمون
حميده حسن عبدالحليم14653حسني مبارك أبو عوالياشمون
حنان احمد عبدالعزيز زغلول14654حسني مبارك أبو عوالياشمون
حنان رمضان ابراھيم دومه14655حسني مبارك أبو عوالياشمون
دعاء ب,ل محمد ضلع14656حسني مبارك أبو عوالياشمون
دعاء محمد محمود السيد14657حسني مبارك أبو عوالياشمون
دعاء مصطفى شحاته دومه14658حسني مبارك أبو عوالياشمون
دينا اشرف رمضان حيدر14659حسني مبارك أبو عوالياشمون
دينا بكر سعيد حامد14660حسني مبارك أبو عوالياشمون



دينا س,مة يوسف عيسى14661حسني مبارك أبو عوالياشمون
دينا عماد رشاد ضلع14662حسني مبارك أبو عوالياشمون
رانيا محمد على عبدالحميد14663حسني مبارك أبو عوالياشمون
رباب رمضان ابراھيم السيد14664حسني مبارك أبو عوالياشمون
رحاب س,مه محيى الدين اسماعيل14665حسني مبارك أبو عوالياشمون
رضا نبيه ابوالحديد عبد;14666حسني مبارك أبو عوالياشمون
روايح سعيد عبدالعزيز وھدان14667حسني مبارك أبو عوالياشمون
ريھام سامى حامد اللبودى14668حسني مبارك أبو عوالياشمون
سارة ربيع فرج خلف14669حسني مبارك أبو عوالياشمون
ساره محمد عبدال, عامر14670حسني مبارك أبو عوالياشمون
ساره مصطفى عبدالعزيز بيومى14671حسني مبارك أبو عوالياشمون
سماح رأفت السيد محمد 14672حسني مبارك أبو عوالياشمون
سمر سعيد صابر زعتر14673حسني مبارك أبو عوالياشمون
سمر صبرى على سالم14674حسني مبارك أبو عوالياشمون
سميرة محمود حمعه رفاعي14675حسني مبارك أبو عوالياشمون
سميرة رجب عبدالحليم العراقى14676حسني مبارك أبو عوالياشمون
سھام رمضان السيد جاب ;14677حسني مبارك أبو عوالياشمون
سھيلة معوض ج,ل ابوعمر14678حسني مبارك أبو عوالياشمون
سيده عبدالھادى عبدالرازق14679حسني مبارك أبو عوالياشمون
سيده عصام شحات محمد14680حسني مبارك أبو عوالياشمون
شروق شحات عبدالونيس14681حسني مبارك أبو عوالياشمون
شيماء زغلول عبدالمعبود الجوھرى14682حسني مبارك أبو عوالياشمون
شيماء س,مة عبدالفتاح سليمان14683حسني مبارك أبو عوالياشمون
شيماء شحاته السيد شحاته14684حسني مبارك أبو عوالياشمون
شيماء عاطف خيرى زيد14685حسني مبارك أبو عوالياشمون
شيماء عبدالمنطلب سليمان عبدالغنى14686حسني مبارك أبو عوالياشمون
صفاء شعبان يحيى الطويل14687حسني مبارك أبو عوالياشمون
عالية مصباح عبدالفضيل14688حسني مبارك أبو عوالياشمون
عبير جمال عبد; الشيخ14689حسني مبارك أبو عوالياشمون
عبير عبدالناصر مختار عمار14690حسني مبارك أبو عوالياشمون
عزيزة حامد السيد ابوعثمان14691حسني مبارك أبو عوالياشمون
عزيزة عيد يحى خلف14692حسني مبارك أبو عوالياشمون
ع, رجب ابوالحديد دومه14693حسني مبارك أبو عوالياشمون
ع, وحيد مصطفى نافع14694حسني مبارك أبو عوالياشمون
علياء ابوالحديد فھيم حربى14695حسني مبارك أبو عوالياشمون
فاطمه عيد قطب ابوالحديد14696حسني مبارك أبو عوالياشمون
فرح رمضان محمد خضر14697حسني مبارك أبو عوالياشمون
فرحة س,مة عبدالعزيز14698حسني مبارك أبو عوالياشمون
مروة السيد فايد الغنام14699حسني مبارك أبو عوالياشمون
مروة على ابودخان رمضان14700حسني مبارك أبو عوالياشمون
مريم ھاني مي,د فھيم14701حسني مبارك أبو عوالياشمون
مشيرة درويش محمد ا�حول14702حسني مبارك أبو عوالياشمون
مني السيد عبدالعزيز غراب14703حسني مبارك أبو عوالياشمون
مھا محمد فھيم دومه14704حسني مبارك أبو عوالياشمون
نج,ء محمود غانم بكر14705حسني مبارك أبو عوالياشمون
نجوى كرم دياب الصيفى14706حسني مبارك أبو عوالياشمون
نرمين ايمن ابوالحديد عيسى14707حسني مبارك أبو عوالياشمون
نرمين عزت عزيز عبدالم,ك14708حسني مبارك أبو عوالياشمون
نسرين ھ,ل عبدالجواد14709حسني مبارك أبو عوالياشمون
نشوى مدحت السيد س,م14710حسني مبارك أبو عوالياشمون
نورا على عبد; حفنى14711حسني مبارك أبو عوالياشمون
نوره يوسف عبدالعزيز غراب14712حسني مبارك أبو عوالياشمون
نورھان ابراھيم سعد عيسى14713حسني مبارك أبو عوالياشمون
ھاجر عبدالقوي مصطفي عبد القوى14714حسني مبارك أبو عوالياشمون
ھادية شوقى عبدالحليم الصيفى14715حسني مبارك أبو عوالياشمون
ھاله رجب عبدالحفيظ عيسى14716حسني مبارك أبو عوالياشمون



ھاله شحات جويده عطيه14717حسني مبارك أبو عوالياشمون
ھالة صدقى عبدالمنعم زيد14718حسني مبارك أبو عوالياشمون
ھانم حمدى على الصيفى14719حسني مبارك أبو عوالياشمون
ھدير رمضان عبدالواحد ادريس14720حسني مبارك أبو عوالياشمون
ھناء جمال على عتمان14721حسني مبارك أبو عوالياشمون
ھند عبدالستار عبدالعزيز عبد المقصود14722حسني مبارك أبو عوالياشمون
ھند محمود حنفى شوك14723حسني مبارك أبو عوالياشمون
ھند وھبه عبدالعزيز الجوھرى14724حسني مبارك أبو عوالياشمون
ھيام السيد محمد السيد14725حسني مبارك أبو عوالياشمون
ورده عبدالنبى رمضان مبارك14726حسني مبارك أبو عوالياشمون
ياسمين بكر محمد بكر14727حسني مبارك أبو عوالياشمون
ياسمين ج,ل ابراھيم عبد;14728حسني مبارك أبو عوالياشمون
ياسمين شحاته احمد سليمان14729حسني مبارك أبو عوالياشمون
ياسمين عبدالمجيد خالد زيد14730حسني مبارك أبو عوالياشمون
ياسمين ممدوح غانم عبد الرازق14731حسني مبارك أبو عوالياشمون
يسرية ياسر ياسين دومة 14732حسني مبارك أبو عوالياشمون
ابراھيم عماد طه ابوزيد14733حسني مبارك أبو عوالياشمون
ابوالحديد جمال ابوالحديد14734حسني مبارك أبو عوالياشمون
احمد السيد غريب خلف14735حسني مبارك أبو عوالياشمون
احمد بدر غريب خلف14736حسني مبارك أبو عوالياشمون
احمد جابر خميس دومه14737حسني مبارك أبو عوالياشمون
احمد جبريل احمد القطقوطى14738حسني مبارك أبو عوالياشمون
احمد رأفت محمد دومه14739حسني مبارك أبو عوالياشمون
احمد رجب عبدالجيد ابوورد14740حسني مبارك أبو عوالياشمون
احمد رجب عبد; ابوحسين14741حسني مبارك أبو عوالياشمون
احمد رمضان جمعه السيسى14742حسني مبارك أبو عوالياشمون
احمد سامى عبدالرازق الصيفى14743حسني مبارك أبو عوالياشمون
احمد شحاته راشد وھدان14744حسني مبارك أبو عوالياشمون
احمد شعبان عبدالعزيز ابودخان14745حسني مبارك أبو عوالياشمون
احمد صبرى عبدالرحمن عيسى14746حسني مبارك أبو عوالياشمون
احمد عبدالخالق احمد القطقوطي14747حسني مبارك أبو عوالياشمون
احمد عبدالمنعم عبدالحميد عيسى14748حسني مبارك أبو عوالياشمون
احمد عبدرب النبى محمد السرساوى14749حسني مبارك أبو عوالياشمون
احمد عيد سيداحمد ا�حول14750حسني مبارك أبو عوالياشمون
احمد عيد قطب ابوحسين14751حسني مبارك أبو عوالياشمون
احمد محمد قطب ابوالحديد14752حسني مبارك أبو عوالياشمون
احمد مصباح حسين ابوحسين14753حسني مبارك أبو عوالياشمون
احمد ھشام احمد مبارك14754حسني مبارك أبو عوالياشمون
ارسانى موريس عزيز صادق14755حسني مبارك أبو عوالياشمون
اس,م سعد عبدالرحيم الدينارى14756حسني مبارك أبو عوالياشمون
اس,م صبحى كامل ابراھيم14757حسني مبارك أبو عوالياشمون
اس,م عمرو محمد السيد14758حسني مبارك أبو عوالياشمون
اس,م محمد شعبان رجب14759حسني مبارك أبو عوالياشمون
اس,م مصطفى محمود السرساوى14760حسني مبارك أبو عوالياشمون
اس,م يوسف محمد دومه14761حسني مبارك أبو عوالياشمون
السيد رمضان السيد ابواحمد14762حسني مبارك أبو عوالياشمون
السيد عاطف محمود عبدالخالق14763حسني مبارك أبو عوالياشمون
امير عبدالحميد غانم ابوحمد14764حسني مبارك أبو عوالياشمون
انور رجب انور عيسى14765حسني مبارك أبو عوالياشمون
ايمن عيد محمود عتمان14766حسني مبارك أبو عوالياشمون
ايھاب ص,ح كي,نى دومه14767حسني مبارك أبو عوالياشمون
باسم شعبان السيد ابراھيم14768حسني مبارك أبو عوالياشمون
بھاء معوض بسيونى درويش14769حسني مبارك أبو عوالياشمون
بيتر عطا; حلمى عبدالم,ك14770حسني مبارك أبو عوالياشمون
جمال س,مة عطية دومه14771حسني مبارك أبو عوالياشمون
جمال عبدالناصر جويده بركات14772حسني مبارك أبو عوالياشمون



جمال محمد عبدالرازق فتيان14773حسني مبارك أبو عوالياشمون
جميل عبدالعزيز كمال عيسى14774حسني مبارك أبو عوالياشمون
جون يوسف شكرى ندا14775حسني مبارك أبو عوالياشمون
حسام شعبان عبدربه محمد14776حسني مبارك أبو عوالياشمون
حسام صبحى حلمى ع,م14777حسني مبارك أبو عوالياشمون
حسام محمد حسن اسماعيل14778حسني مبارك أبو عوالياشمون
حسام ناجح عبدالس,م احمد14779حسني مبارك أبو عوالياشمون
حسن عامر حسن علي14780حسني مبارك أبو عوالياشمون
حسن  عيد عبدالرسول ا�حول14781حسني مبارك أبو عوالياشمون
خالد ناصر محمد عبدالحميد14782حسني مبارك أبو عوالياشمون
راضى عبدالحليم عبدالعظيم14783حسني مبارك أبو عوالياشمون
ربيع بدر عبدالصمد خطاب14784حسني مبارك أبو عوالياشمون
رجب محمد عبدالواحد سالم14785حسني مبارك أبو عوالياشمون
رمضان عبدالعاطي السيد قاسم14786حسني مبارك أبو عوالياشمون
رمضان عبدالعزيز السيد وھدان14787حسني مبارك أبو عوالياشمون
رمضان عبدالعزيز رمضان سعد14788حسني مبارك أبو عوالياشمون
رمضان عبدالموجود محمد ھوارى14789حسني مبارك أبو عوالياشمون
سامى محمد على الشافعى14790حسني مبارك أبو عوالياشمون
سعيد عبدالعزيز سعيد الجيزاوى14791حسني مبارك أبو عوالياشمون
سمير صبرى فاروق محمود14792حسني مبارك أبو عوالياشمون
سيد مبروك السيد عبدالنبى14793حسني مبارك أبو عوالياشمون
شريف عبدالنبى شريف الجيزاوى14794حسني مبارك أبو عوالياشمون
شريف عزت عبدالعزيز بيومى14795حسني مبارك أبو عوالياشمون
شعبان نجاح شعبان تھامى14796حسني مبارك أبو عوالياشمون
صابر ابراھيم حامد الصيفي 14797حسني مبارك أبو عوالياشمون
صبري سعد اسماعيل ع,م14798حسني مبارك أبو عوالياشمون
صموئيل نجيب فرج ابراھيم14799حسني مبارك أبو عوالياشمون
عبدالحليم رجب عبدالحليم خضر14800حسني مبارك أبو عوالياشمون
عبدالخالق ابراھيم عبدالخالق بكر14801حسني مبارك أبو عوالياشمون
عبدالخالق سالم عبدالخالق ابوحسين14802حسني مبارك أبو عوالياشمون
عبدالرحمن محمد محمود السرساوى14803حسني مبارك أبو عوالياشمون
عبدالعزيز عبدالستار عبدالعزيز خضر14804حسني مبارك أبو عوالياشمون
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الجوھرى14805حسني مبارك أبو عوالياشمون
عبدالفضيل طنطاوي عبدالفضيل عماره14806حسني مبارك أبو عوالياشمون
عبد; مغاورى عبد; الصيفى14807حسني مبارك أبو عوالياشمون
عبدالموجود السيد عبدالموجود 14808حسني مبارك أبو عوالياشمون
عبدالواحد فرج عبدالواحد الحفناوي14809حسني مبارك أبو عوالياشمون
عبده فتحى عبد المعبود عبد الحميد14810حسني مبارك أبو عوالياشمون
ع,ء شعبان ابراھيم الصيفى14811حسني مبارك أبو عوالياشمون
على رجب على ابواحمد14812حسني مبارك أبو عوالياشمون
على عاطف توفيق الصيفى14813حسني مبارك أبو عوالياشمون
عمرو رمضان ابراھيم سالم14814حسني مبارك أبو عوالياشمون
عيد عبدالموجود محمد ھواري14815حسني مبارك أبو عوالياشمون
غانم السيد غانم الجيزاوي14816حسني مبارك أبو عوالياشمون
غانم جمال عبد; ابوعمر14817حسني مبارك أبو عوالياشمون
غانم سامي غانم الجيزاوي14818حسني مبارك أبو عوالياشمون
فؤاد رجب فؤاد رجب14819حسني مبارك أبو عوالياشمون
كرم عبدالفضيل عبدالفضيل عمارة14820حسني مبارك أبو عوالياشمون
كريم مجدى بسيونى درويش14821حسني مبارك أبو عوالياشمون
محمد ع,ء محمد وھدان14822حسني مبارك أبو عوالياشمون
محمد احمد على الصيفى14823حسني مبارك أبو عوالياشمون
محمد بيومى ابوالحديد خ,ف14824حسني مبارك أبو عوالياشمون
محمد جمال عبد; سالم14825حسني مبارك أبو عوالياشمون
محمد حامد راشد وھدان14826حسني مبارك أبو عوالياشمون
محمد حماده بريك اسماعيل14827حسني مبارك أبو عوالياشمون
محمد خميس على دسوقى14828حسني مبارك أبو عوالياشمون



محمد رجب عبدالرسول14829حسني مبارك أبو عوالياشمون
محمد سالم حامد بكر14830حسني مبارك أبو عوالياشمون
محمد سالم حداد عبدال,14831حسني مبارك أبو عوالياشمون
محمد سامي يحيي خلف14832حسني مبارك أبو عوالياشمون
محمد سيداحمد محمد عماره14833حسني مبارك أبو عوالياشمون
محمد صالح محمد العربي14834حسني مبارك أبو عوالياشمون
محمد ص,ح محمد عبدربه14835حسني مبارك أبو عوالياشمون
محمد عبدالحميد ابوبكر زيد14836حسني مبارك أبو عوالياشمون
محمد عبد; يونس عبد المقصود14837حسني مبارك أبو عوالياشمون
محمد عزت عبدالعزيز ابودخان14838حسني مبارك أبو عوالياشمون
محمد كرم محمد ابوعمر14839حسني مبارك أبو عوالياشمون
محمد مصطفى حسين س,م14840حسني مبارك أبو عوالياشمون
محمد نجاح حسن س,م14841حسني مبارك أبو عوالياشمون
محمود اسماعيل جمعه الغنام14842حسني مبارك أبو عوالياشمون
محمود السيد محمود ابراھيم14843حسني مبارك أبو عوالياشمون
محمود حمدي صابر ضلع14844حسني مبارك أبو عوالياشمون
محمود عادل مصطفى شرف14845حسني مبارك أبو عوالياشمون
محمود عمر محمود زيد14846حسني مبارك أبو عوالياشمون
محمود محمد شوقى عيسى14847حسني مبارك أبو عوالياشمون
محمود نصر جابر محمد14848حسني مبارك أبو عوالياشمون
مصطفي مصباح بريك عبدالقادر14849حسني مبارك أبو عوالياشمون
ميخائيل عماد ميخائيل عازر14850حسني مبارك أبو عوالياشمون
ھاشم عبدالحميد عيسى14851حسني مبارك أبو عوالياشمون
ھشام عبدالھادي مختار عمار14852حسني مبارك أبو عوالياشمون
وائل سعيد طنطاوى دومه14853حسني مبارك أبو عوالياشمون
وليد سعيد عبدالرحمن قاسم14854حسني مبارك أبو عوالياشمون
وليد محمد عبدالواحد سالم14855حسني مبارك أبو عوالياشمون
يوساب بولس عبده منصور14856حسني مبارك أبو عوالياشمون
أيات مبروك على محمد 14857عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
أآية ربيع ابراھيم الحبشى 14858عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
اسراء بحيرى عبدالمنعم أمبارك14859عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
اسراء خليل محمود خليل 14860عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
اسراء زكريا زكريا المعرف 14861عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
أسماء خيرى سامى عيسى 14862عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
أسماء فھمى أحمد عيسى 14863عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
امل نادر أحمد زايد 14864عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
أميرة ص,ح عبدالعزيزمحمود 14865عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
امينه حنفى حامد قمبر 14866عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
إيمان قنديل حامد جعفر 14867عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
إيمان ھ,ل مصطفى السكرمى 14868عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
جھاد حسن محمد زھران 14869عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
حبيبه محمود احمد جويلى 14870عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
حمامة فوزى عبدالعاطى محمد عوض 14871عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
دعاء أحمد محمد المھوى 14872عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
دعاء السيد موسى عبد; 14873عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
دعاء فكرى عبدالخالق ناصف 14874عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
دينا حسن سعيد عبد; 14875عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
رابعه جميل السيد أيوب 14876عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
رحاب إبراھيم أحمد نعام 14877عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
رحاب عاطف حسن عبدالكريم 14878عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
رضا جمال أحمد جويلى 14879عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
رانيا كرم أبوالحديد طعيمة 14880عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
سارة يحي حامد عبدالحميد 14881عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
سامية سامى إسماعيل محمد 14882عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
سماح إبراھيم عبدالعزيز المھوى14883عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
سمر موسى عبدالعزيز موسى 14884عزبة طعيمة  ت  . س اشمون



سھا شعبان أحمد أبوالخير 14885عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
شيماء جمال عبده ابراھيم 14886عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
شيماء سعيد عبدالعاطى محمد 14887عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
شيماء صبحى محمد إمام الشافعى 14888عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
شيماء فؤاد على حسن 14889عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
ع, شحات عبدالجواد جابر 14890عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
فتحية كرم حامد يوسف 14891عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
فيفى عيد محمد نعام 14892عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
لبنى محمود عبدالعزيزعبدالرازق 14893عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
لمياء عبدالكريم رشدى عيسى 14894عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
مروة أحمد على مصطفى 14895عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
مروة جمال موسى عوض 14896عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
منال أحمد س,مة طعيمة 14897عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
ميادة محمد أبوالخير عيسى 14898عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
نجوى إبراھيم محمد إبراھيم 14899عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
ندا إبراھيم محمد الفقى 14900عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
ندا نبيل عوض عبدالحميد 14901عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
نھله حسين عمر زھران 14902عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
ھيام عبدالكريم عبدالخالق أمبارك 14903عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
ياسمين مصطفى أيوب محمود 14904عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
إبراھيم حسن عبدالفتاح عيسى 14905عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
إبراھيم عبدالناصر محمد كردى 14906عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
أحمد إبراھيم احمد نعام 14907عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
أحمد جمال عبدالخالق سليم 14908عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
أحمد حسن عبدالواحد عشماوى 14909عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
أحمد عبدالحميد محمد أمبارك14910عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
أحمد عبدالمنعم ربيع عيسى 14911عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
أحمد مصطفى أحمد حسانين14912عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
أحمد ناصر عبد; سعيد 14913عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
أحمد نبيل السيد أيوب 14914عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
إس,م أحمد عبدالغفار عيسى 14915عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
إس,م أيمن مسعود مبارك 14916عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
إس,م خيرى محمود خليفة14917عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
السيد عصام إبراھيم زايد 14918عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
أيمن شكرى على جعفر 14919عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
باسم جميل محمد نعام 14920عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
حسام حلمى محمود مبروك 14921عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
حسام سيد فتحى عيسى 14922عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
خيرى محمد نجيب حسن عيسى 14923عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
س,مه أحمد س,مه طعيمة14924عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
عبدالرحمن عفيفى حامد عفيفى 14925عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
عبدالفتاح صبرى عبدالفتاح عوض 14926عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
عبد; إبراھيم محمد عبدالمقصود 14927عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
عبد; جمال محمود محمد 14928عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
عبد; سامى احمد حسن 14929عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
عبدالمنعم محمد عبدالمنعم اسماعيل 14930عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
عبدالھادى ع,ئ الدين عبدالھادى 14931عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
عثمان عربى عثمان زھران 14932عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
ع,ء محمود عبدالعاطى عوض14933عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
على خالد على زيد 14934عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
على خطاب عبدالمنعم حسن 14935عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
عمار جمعة على محمد 14936عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
عمرو جمال جمعه زيد 14937عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
عمرو عبدالفتاح محمود شرف 14938عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
عوض فؤاد عوض عبدالحميد 14939عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
محمد إبراھيم عبدالمحسن زھران 14940عزبة طعيمة  ت  . س اشمون



محمد أشرف عباس فرج 14941عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
محمد جمال عبدالفتاح عيسى 14942عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
محمد جميل فرج أمبارك 14943عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
محمد حامد فاروق على 14944عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
محمد حمدى إبراھيم جعفر 14945عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
محمد شحاته عبدالغفار عيسى 14946عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
محمد صبحى محمد إمام 14947عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
محمد فراج محمد بيومى 14948عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
محمد فراج محمد زيد 14949عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
محمد فوزى أحمد حسانين 14950عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
محمد قنديل حامد جعفر 14951عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
محمد محمود حسن قورة 14952عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
محمد محمود محمد محمود14953عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
محمد موسى عبدالعزيز موسى 14954عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
محمود حسانين موسى حسانين 14955عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
محمود عبدالنبى سمير رستم 14956عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
محمود فتحى محمود نعام 14957عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
محمود ناصف محمد فتحى عواد 14958عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
مصطفى جمال حسبالنبى رويشى 14959عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
مصطفى محمد محمود خليفة 14960عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
ھانى محمد محمد قمبر14961عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
وھبه سعيد وھبه جعفر 14962عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
ياسر عبدالمنعم محمد حسن 14963عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
ابراھيم السيد قطب محمد 14964عزبة طعيمة  ت  . س اشمون
ا�ء سعيد محمود مشحوت14965مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
ايه احمد محمد بكر14966مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
ايه حمدي عبدالحميد عبدالغني14967مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
ايه سعيد عبدالرحمن محمد14968مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
ايه عبدالواحد محمود عبدالواحد14969مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
ايه محمد ص,ح محمد14970مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
اسيا سيد مشحود صديق14971مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
اسماء احمد عبدالنافع احمد14972مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
اسراء جمال الدين صابح علي14973مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
اسراء مرزوق حسين عيد14974مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
اسراء محمد عبد العزيز محمد14975مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
اميرة ابوالفتوح عثمان حسن14976مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
اميره ايمن السيد ھنداوي14977مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
اميرة سعيد حسين احمد14978مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
اميره سعيد يوسف احمد14979مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
اميره سليمان عبدالمھدي سليمان14980مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
ايمان ابراھيم عبد; محمد 14981مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
ايمان حمدي محمد عبدالعظيم14982مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
ايمان رضا عبدالحميد محمد14983مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
ايمان طلعت عبد المجيد ھنداوي14984مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
ايمان محمد سيداحمد عباس14985مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
احسان بكر حسين عيد14986مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
اسماء فتحي عيد متولي14987مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
اسماء محمد اسماعيل محمود14988مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
اماني مصطفى محروس قطب14989مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
حنان ابراھيم صبري محمد14990مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
حنان س,مه رشاد محمد14991مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
حياة يسري ابراھيم عبدالقادر14992مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
دينا نادي السيد عبدالحميد14993مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
رانيا حمدي عبدالعزيز امين14994مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
رانيا وجيه ناشد ميخائيل14995مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
رضا جمال كامل منصور14996مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون



رضا عرفه عبدالستار مشحوت14997مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
روضه مصطفى احمد ليله14998مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
روحيه محمود حامد محمود14999مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
دعاء عربي حامد محمود15000مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
زكيه محمد محمود مشحوت15001مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
ساره السيد عبد الحليم مھدى15002مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
ساره محمد علي عبدالرحمن15003مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
ساره مصطفى شحاته متولى15004مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
ساره محمد مشحوت منصور15005مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
سعاد محمد عبد; حسن15006مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
سميره سعيد فھمي ابوالحديد15007مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
شيماء س,مه شوقي حسين15008مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
شيماء عماد عبدالستار ابوالقمصان15009مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
فاطمه س,مه عبد المولى علي15010مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
مي ابراھيم حمدي احمد15011مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
مي ابراھيم يحي عبدالرحمن15012مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
منار عبدالعظيم عبدالمؤمن خضر15013مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
منال كمال محمد حامد15014مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
مروه السيد عبدالعزيز ابراھيم15015مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
نورھان رمضان عبدالستار عبدالعال15016مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
نورھان شريف عبدالغفار سالم15017مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
ھناء سعيد عبدالباري ابوالمكارم15018مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
ھبه سعد سعيد مھدي15019مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
ھدى سعد محمد على15020مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
و�ء عبدالمعطي عبدالعزيز الزھار15021مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
وفاء مبروك علي عبدالسميع15022مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
ياسمين اسماعيل محروس عبدالمجيد15023مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
ياسمين ايمن عبدالحميد عبدالرحمن15024مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
ياسمين ناصر مكارم احمد15025مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
ابراھيم فتحي عوض ; رق ;15026مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
احمد اشرف حمدي محمد15027مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
احمد السيد عبدالحميد الرومي15028مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
احمد حمدان حسين سليمان15029مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
احمد حسين محمد مرسي15030مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
احمد رضا عبد; حسن15031مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
احمد فھمي بديع الشافعى15032مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
احمد محمد حمدي محمود 15033مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
احمد مصطفى عبد الحميد علي15034مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
احمد محمد دسوقي محمود15035مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
احمد وائل ص,ح محمد15036مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
اس,م السيد احمد محمد15037مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
اس,م اشرف شعبان مشحوت15038مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
اس,م جمال السيد علي15039مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
اس,م جميل كامل خليفه15040مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
اس,م سعد ابوالحديد سالم15041مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
اس,م شوقي السيد عبدالحميد15042مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
ايھاب محمد عبدالمجيد قطب15043مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
جمال محمد عبدالفتاح محمود15044مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
حسين حمدي عبدالفتاح النجار15045مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
حسين محمد احمد محمد15046مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
عبد; ابراھيم فاروق عبدالحميد15047مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
علي احمد علي عبد الوھاب15048مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
علي عبد الفتاح علي احمد15049مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
عبد العزيز محمد عبدالعزيز ابراھيم15050مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
عمرو محمد عبدالعليم محمد15051مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
عرفه ناصر عرفه امين15052مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون



غالى سعيد غالي سعد15053مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
فؤاد علي عبدالغفار علي15054مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
كريم حسين سلطان البطاوي15055مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد ابراھيم شحاته ابراھيم15056مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد احمد عامر محمد15057مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد حامد عمر عبدالغفار15058مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد حسني فضل السيد15059مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد سعيد حسين عيد15060مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد شعبان الياس عبدالخالق15061مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد شعبان رومي عبدالمجيد15062مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد شعبان محمد حامد15063مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد عبد الغفار السيد محمود15064مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد عباس عبدالعزيز عباس15065مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد عماد محمدالشيخ15066مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد عبدالراضي احمد ايوب15067مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد مصطفى احمد مبروك15068مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد محمد عبدالفتاح محمد15069مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد محمود احمد محمد15070مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد نادي رجب مبروك15071مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
محمود ابراھيم عبدالغفار ابراھيم15072مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
محمود احمد حسين عبد اللطيف15073مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
محمود عباس ابراھيم عباس15074مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
محمود عبدالحميد حامد عبدالحميد15075مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
محمود مصطفى ابراھيم متولى15076مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
محمود محمد عبد الغفار محروس15077مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
محمود محمد مرسي علي15078مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
مصطفى محمود عبدالفتاح يوسف15079مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
مطر محمد مطر علي15080مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
م,ك رزق امين عطا ;15081مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
مينا نزيه ابراھيم اسكندر15082مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
ماھر سامي ماھر وھبة15083مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
نزيه سعيد عوض ; رزق ;15084مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
ھيثم سعد علي الديمي15085مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
ھشام حسني محمود احمد15086مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
ھاني شاكر ابراھيم محمد15087مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
ھاني مجدي فوزي ميخائيل15088مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
يحى ناصر علي متولي15089مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
ياسر محمد احمد مبروك15090مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
يوسف مصطفى يوسف احمد15091مؤنسة  اPبتدائية المشتركة اشمون
ابتسام سعيد احمد على 15092منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
إسراء عادل فارس سعد 15093منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
إسراء مبروك رفاعى احمد 15094منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
أسماء س,مه علوى حواش 15095منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
أمل رزق محمد الشافعى 15096منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
أمل فوزى محمد فودة 15097منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
أميرة حسين سليمان احمد 15098منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
أمينة عبد; محمد الصباغ 15099منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
إنجى عاطف نصار عبدالمقصود 15100منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
أية إبراھيم فتحى عبداللطيف 15101منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
أية السيد عبدالفتاح محمد 15102منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
أية س,مه محمد عبدالموجود 15103منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
إيمان ابو زيد محمود ابو العينين 15104منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
إيمان شحات راشد زاھر محمد 15105منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
إيمان عاطف ابوالعيين حسين 15106منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
أية جمال حواش علوى 15107منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
بھية عبدالدايم سنوسى مبروك 15108منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون



تيسير س,مه محمد ابو العنيين15109منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
جما�ت ابو الحديد  محمد مشحوت15110منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
جھاد على محمود ھ,ل 15111منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
حبايب خطاب صالح خطاب 15112منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
حسناء ماھر حسانين سيداحمد 15113منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
داليا ابراھيم عبدالفضيل بھنسى 15114منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
دينا ابراھيم ايوب محمد 15115منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
رانيا حسين مبروك خضر 15116منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
راوية خالد السيد محمد 15117منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
زينب عبدالحميد دبركى عبدالحميد 15118منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
سامية سامى طه عبدالواحد 15119منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
سعده ماھر محمد محمد 15120منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
سلمى عصام عطية محمد 15121منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
شيماء احمد حسانيين غنيم 15122منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
صفاء عبدالحميد عبدالشافى غريب 15123منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
عبير على ابراھيم عباس 15124منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
ع, اسامه زھران عبدالمجيد 15125منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
غادة السيد على محمود 15126منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
فاطمة شوقى عبدالفضيل عبدالحميد 15127منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
فاطمه سعيد سيداحمد سيداحمد 15128منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
فاطة عبدالغنى عبدالكريم عبدالجواد15129منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
ماجدة سعيد يحيى عبد; 15130منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
مبروكة رمضان عبدالعزيز السيد 15131منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
مروة عماد نجم سيداحمد نجم 15132منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
منى على العقباوى عزام 15133منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
نادية عزت احمد اسماعيل 15134منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
نادية مصطفى بركات مصطفى 15135منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
نج,ء فتحى ابراھيم مبروك 15136منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
ندا خطاب على عابد 15137منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
نرمين مصطفى عطية محمد 15138منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
نعيمة محمد حامد ابراھيم 15139منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
نفين ماھر عبدالبارى راغب 15140منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
ھاجر اسماعيل عبدالسيد مصطفى 15141منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
ھاجر دسوقى حامد محمد 15142منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
ھاجر سامى مبروك ابراھيم 15143منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
ھاله عبد; ابراھيم عباس 15144منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
ھالة محمد حامد ابراھيم 15145منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
ھدى بدر عبدالرسول حسن 15146منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
ھدى مبروك كامل مبروك 15147منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
ھند نبيل السيد ايوب 15148منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
ياسمين صابر حواش علوى 15149منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
ابراھيم السيد عبدالفتاح محمد 15150منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
ابراھيم سامى سليمان احمد 15151منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
ابراھيم محمود على ابوالسعود 15152منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
احمد س,مه عبداللطيف على 15153منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
احمد عبدالمقصود بسيونى نصار 15154منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
احمد عبدالنبى عبدالفتاح ھ,ل 15155منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
احمد محمد عبدالحكيم الكفراوى 15156منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
اس,م س,مه حسين عبدالمقصود15157منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
اس,م عادل عشرى محمد عبدالدايم 15158منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
اس,م فتحى سطوحى احمد 15159منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
ايھاب عبدالرحيم زكريا مبروك 15160منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
بھاء اسماعيل محمود ابوالعينين 15161منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
بھاء س,مه فرماوى متولى 15162منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
حامد دسوقى حامد محمد 15163منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
حسام سعيد ابراھيم ابراھيم 15164منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون



حسام عبدالس,م كمال عبدالس,م 15165منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
ربيع محمد مرزق حسن 15166منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
رمضان ابراھيم عبدالحميد ابراھيم 15167منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
صابر ابراھيم صابر خليف 15168منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
صالح رضا صالح على عسل 15169منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
طارق مصطفى  سليمان محمد 15170منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
طاريق ميخائيل رمزى ميخائيل 15171منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
عادل خيرى سامى عيسى15172منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
عاطف شوقى مصطفى السيد 15173منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
عبدالعظيم زاھر محمد ابراھيم 15174منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
عمر شريف عبدالقوى عبدالدايم 15175منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
عمرو عبدالس,م محمود راشد 15176منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
غاندى حامد مصطفى عبدالدايم 15177منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
كامل حسين كامل عبدالمجيد 15178منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
كريم محمد ابراھيم عزام 15179منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد ابراھيم سعد حواش محمد 15180منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد ابراھيم محمد عبدالعزيز 15181منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد ابراھيم محمود الشرقاوى  15182منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد جمال يحى عبد; 15183منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد جمعة محمد عبدالعزيز 15184منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد حسين سنوسى مبروك 15185منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد رمضان محمد محمد 15186منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد عبدالعاطى  محمد عباس 15187منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد عبدالنبى عبدالموجود على 15188منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد عصام عثمان عبدالمنعم 15189منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد عصام محمود ابو العينين 15190منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
محمود حامد علوى حواش 15191منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
محمود حامد محمود السيد 15192منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
محمود عبدالمنصف عبدالس,م عيسى 15193منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
محمود ماھر محمود ابراھيم 15194منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
محمود محمد محمود عبدالسميع 15195منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
مرقص فؤاد رمزى ميخائيل 15196منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
مصطفى محمد عبدالعاطى عبدالباسط15197منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
نادر حسين سليمان مبروك 15198منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
ھشام محمد ابراھيم اللظامى 15199منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
يوسف احمد محمود حسن 15200منشأة جريس اPبتدائية المشتركة اشمون
أية جمعة عثمان عمار15201شما اPبتدائية بنيناشمون
أية حمدي سليمان مرسي15202شما اPبتدائية بنيناشمون
أية عادل سعيد المصري15203شما اPبتدائية بنيناشمون
أية عادل عبدالمنعم محمد15204شما اPبتدائية بنيناشمون
أية عيد عبدالھادي أبوالزين15205شما اPبتدائية بنيناشمون
أية محمد عبد; كركيت15206شما اPبتدائية بنيناشمون
إسراء حاتم عبدالفتاح الشعراوي15207شما اPبتدائية بنيناشمون
إسراء حمدي محمد عامر15208شما اPبتدائية بنيناشمون
إسراء سالم مصطفي سالم15209شما اPبتدائية بنيناشمون
اسراء عبدالرحمن عبداللطيف الجداوي15210شما اPبتدائية بنيناشمون
اسراء عدلي فھيم البركي15211شما اPبتدائية بنيناشمون
اسراء محمد عبدالحفيظ عبدالمجيد15212شما اPبتدائية بنيناشمون
أسماء حافظ محمد السھيتي15213شما اPبتدائية بنيناشمون
أسماء عبدالعظيم عبداللطيف موسي15214شما اPبتدائية بنيناشمون
أسماء عبدالھادي نابليون عبد;15215شما اPبتدائية بنيناشمون
أسماء مجدي رمضان ياسين15216شما اPبتدائية بنيناشمون
أماني حاتم علي الشيتي15217شما اPبتدائية بنيناشمون
أماني حمدي محمود سالم15218شما اPبتدائية بنيناشمون
أماني محمد سليمان اسماعيل15219شما اPبتدائية بنيناشمون
أمنية دسوقي رفعت عبد;15220شما اPبتدائية بنيناشمون



أميرة حاتم معوض خضر15221شما اPبتدائية بنيناشمون
أميرة عبدالناصر محمد أبوسعده15222شما اPبتدائية بنيناشمون
أميرة ممدوح رمضان كامل15223شما اPبتدائية بنيناشمون
أمينة كمال عبدالعزيز ھ,ل15224شما اPبتدائية بنيناشمون
ايمان جمعة عبدالرحمن نوفل15225شما اPبتدائية بنيناشمون
ايمان عيد سعيد حواش15226شما اPبتدائية بنيناشمون
ايمان محمد توفيق سالم15227شما اPبتدائية بنيناشمون
ايناس رمضان محمد رمضان15228شما اPبتدائية بنيناشمون
بسمة أشرف يوسف محمد15229شما اPبتدائية بنيناشمون
جميلة كمال مصطفي جبر15230شما اPبتدائية بنيناشمون
حبيبة عبدالحكيم عبدالعزيز عامر15231شما اPبتدائية بنيناشمون
دينا حسام الدين محمد أمين15232شما اPبتدائية بنيناشمون
دينا نصر فوزي عفيفي15233شما اPبتدائية بنيناشمون
رانيا عزت ابراھيم زھو15234شما اPبتدائية بنيناشمون
رانيا نصر عبدالعظيم عطية15235شما اPبتدائية بنيناشمون
رحاب سمير عبدالرحمن عبد;15236شما اPبتدائية بنيناشمون
رنا رزق عبدالغني محمد15237شما اPبتدائية بنيناشمون
ريھام بدر محمد عبد;15238شما اPبتدائية بنيناشمون
ريھام شعبان أحمد زكري15239شما اPبتدائية بنيناشمون
سارة رضا مھتدي ع,م15240شما اPبتدائية بنيناشمون
سھام رمضان عبدالحليم داؤد15241شما اPبتدائية بنيناشمون
شروق أيمن سعيد خليفة15242شما اPبتدائية بنيناشمون
ضحي جمعة عبدالعزيز كركيت15243شما اPبتدائية بنيناشمون
علياء عبدالوھاب خليل زھو15244شما اPبتدائية بنيناشمون
غادة عبدالعظيم عبدالغفار العجوري15245شما اPبتدائية بنيناشمون
فاتن شريف محمد المصري15246شما اPبتدائية بنيناشمون
فاطمة صبحي ابراھيم حسن15247شما اPبتدائية بنيناشمون
فاطمة ماھر مرزوق زھو15248شما اPبتدائية بنيناشمون
ناھد بسيوني فرج زھو15249شما اPبتدائية بنيناشمون
ناھد عزت عبدالظاھر زھو15250شما اPبتدائية بنيناشمون
نبيلة عبدالرحمن شعبان جبريل15251شما اPبتدائية بنيناشمون
ندا شعبان عبدالظاھر زھو15252شما اPبتدائية بنيناشمون
ندا عاشور سيداحمد وھبه15253شما اPبتدائية بنيناشمون
ندا عبدالناصر يوسف محمد15254شما اPبتدائية بنيناشمون
ندا عزت جابر عمارة15255شما اPبتدائية بنيناشمون
ندا عزت عبدالمعبود أبوالزين15256شما اPبتدائية بنيناشمون
ندا فتحي محمد سليمان15257شما اPبتدائية بنيناشمون
نسرين طلعت سعيد أبوالعز15258شما اPبتدائية بنيناشمون
نظلة محمد رمضان اسماعيل15259شما اPبتدائية بنيناشمون
نعمة محمد اسماعيل حمزة15260شما اPبتدائية بنيناشمون
نورا محمود عبدالرازق طاحون15261شما اPبتدائية بنيناشمون
نورھان رضا فتحي ابوالزين15262شما اPبتدائية بنيناشمون
ھاجر احمد محمد عبداللطيف15263شما اPبتدائية بنيناشمون
ھاجر فرحات ابراھيم الجداوي15264شما اPبتدائية بنيناشمون
ھالة كامل مصطفي طاحون15265شما اPبتدائية بنيناشمون
ھبة ربيع علي البركي15266شما اPبتدائية بنيناشمون
ھبة سليمان عبدالفتاح الشعراوي15267شما اPبتدائية بنيناشمون
ھبة نبيل رشاد مرزوق15268شما اPبتدائية بنيناشمون
ھيام عزت فھمي علي15269شما اPبتدائية بنيناشمون
ياسمين حامد مصطفي سالم15270شما اPبتدائية بنيناشمون
ياسمين رضا محمود طاحون15271شما اPبتدائية بنيناشمون
ياسمين سعد رمضان ياسين15272شما اPبتدائية بنيناشمون
ياسمين شعبان رشاد ابوالعز15273شما اPبتدائية بنيناشمون
ياسمين محمد عبدالحميد موسي15274شما اPبتدائية بنيناشمون
أحمد ابراھيم جابر جمعة15275شما اPبتدائية بنيناشمون
أحمد خميس عبدالرحمن ابوسعده15276شما اPبتدائية بنيناشمون



احمد خميس عبدالعظيم داؤد15277شما اPبتدائية بنيناشمون
احمد صالح علي طاحون15278شما اPبتدائية بنيناشمون
احمد عبدالرحمن عبداللطيف الجداوي15279شما اPبتدائية بنيناشمون
أحمد عبدالعاطي عبدالتواب عطية15280شما اPبتدائية بنيناشمون
أحمد عبدالعزيز حسن خضر15281شما اPبتدائية بنيناشمون
أحمد عبدالفتاح محمد سليم15282شما اPبتدائية بنيناشمون
أحمد فتحي عمري عبد;15283شما اPبتدائية بنيناشمون
أحمد كمال عبدالعزيز ھ,ل15284شما اPبتدائية بنيناشمون
احمد لبيب حمدي طاحون15285شما اPبتدائية بنيناشمون
احمد محمد جمعة زھو15286شما اPبتدائية بنيناشمون
احمد ناصف عبدالرحمن ابوسعده15287شما اPبتدائية بنيناشمون
احمد نبيل عبدالمنعم وھدان15288شما اPبتدائية بنيناشمون
اسامة ابراھيم عبداللطيف عبدالمقصود15289شما اPبتدائية بنيناشمون
اس,م فتحي مشحوت ا�شموني15290شما اPبتدائية بنيناشمون
اس,م محمد فتحي طاحون15291شما اPبتدائية بنيناشمون
اس,م محمد مرزوق قناوي15292شما اPبتدائية بنيناشمون
السيد محمد سعيد عبدالسميع15293شما اPبتدائية بنيناشمون
ايمن فرحات مشحوت ا�شموني15294شما اPبتدائية بنيناشمون
توفيق عبدالحميد توفيق المصري15295شما اPبتدائية بنيناشمون
حسام سعيد محمد جاد15296شما اPبتدائية بنيناشمون
حسام محمد ابراھيم جاد 15297شما اPبتدائية بنيناشمون
حسن محمد محمود ابوالزين15298شما اPبتدائية بنيناشمون
حسن نصر فرج ا�سيوطي15299شما اPبتدائية بنيناشمون
حسين خالد محمد جاد ;15300شما اPبتدائية بنيناشمون
حمدي عاطف ابراھيم اسماعيل15301شما اPبتدائية بنيناشمون
خالد احمد عبدالحكيم وھدان15302شما اPبتدائية بنيناشمون
رزق صبحي رزق يوسف15303شما اPبتدائية بنيناشمون
رمزي عماد الدين احمد رمزي15304شما اPبتدائية بنيناشمون
سعيد محمد سعيد سويلم15305شما اPبتدائية بنيناشمون
سعيد ناصف سعيد ا�شقر15306شما اPبتدائية بنيناشمون
سليمان حمادة سليمان اسماعيل15307شما اPبتدائية بنيناشمون
شادي صالح احمد عيسي15308شما اPبتدائية بنيناشمون
عادل كارم عبدالحميد حسن15309شما اPبتدائية بنيناشمون
عبدالرحمن جمال عبدالحميد عميرة15310شما اPبتدائية بنيناشمون
عبدالرحمن معوض عبدالرحمن ابوسعده15311شما اPبتدائية بنيناشمون
عبدالس,م محمد سيداحمد وھبه15312شما اPبتدائية بنيناشمون
عبدالعزيز حمادة عبدالعزيز شعبان15313شما اPبتدائية بنيناشمون
عبد; ايمن رشاد عبد;15314شما اPبتدائية بنيناشمون
عبد; محمود عبد; عامر15315شما اPبتدائية بنيناشمون
ع,ء كارم سالم عطية15316شما اPبتدائية بنيناشمون
ع,ء محمد ابوالحديد اسماعيل15317شما اPبتدائية بنيناشمون
علي اشرف علي محمد عوض ;15318شما اPبتدائية بنيناشمون
علي محمد حسني طاحون15319شما اPبتدائية بنيناشمون
كريم جمال صابر سيداحمد15320شما اPبتدائية بنيناشمون
محروس محمد محروس الصعيدي15321شما اPبتدائية بنيناشمون
محمد السيد محمود قنديل15322شما اPبتدائية بنيناشمون
محمد بدر سعيد طاحون15323شما اPبتدائية بنيناشمون
محمد جابر محمد مرسي ابراھيم15324شما اPبتدائية بنيناشمون
محمد سعيد محمد شانه15325شما اPبتدائية بنيناشمون
محمد س,مة فتحي ابوالزين15326شما اPبتدائية بنيناشمون
محمد شعبان نوح رية15327شما اPبتدائية بنيناشمون
محمد صبحي رزق يوسف15328شما اPبتدائية بنيناشمون
محمد عادل احمد صليحة15329شما اPبتدائية بنيناشمون
محمد عبدالعاطي عبدالتواب عطية15330شما اPبتدائية بنيناشمون
محمد عبدالفتاح احمد ناجي15331شما اPبتدائية بنيناشمون
محمد عبدربه رمضان ابوعطيه15332شما اPبتدائية بنيناشمون



محمد عزت عبدالعزيز الديب15333شما اPبتدائية بنيناشمون
محمد عصام عبدالغني محمد15334شما اPبتدائية بنيناشمون
محمد فتحي نوح اسماعيل15335شما اPبتدائية بنيناشمون
محمد ممدوح حسين ابوالعز15336شما اPبتدائية بنيناشمون
محمد ناصر محمد الجارحي15337شما اPبتدائية بنيناشمون
محمد نصر عبدالعليم عطية15338شما اPبتدائية بنيناشمون
محمود حمدي محمود زھو15339شما اPبتدائية بنيناشمون
محمود خالد كامل عمارة15340شما اPبتدائية بنيناشمون
محمود صبحي سعد ضوه15341شما اPبتدائية بنيناشمون
محمود عبدالعزيز فھمي شعبان15342شما اPبتدائية بنيناشمون
محمود عبدالھادي محمد شعبان15343شما اPبتدائية بنيناشمون
محمود ع,ء ابراھيم ابوالعينين15344شما اPبتدائية بنيناشمون
محمود عيد محمد عبد;15345شما اPبتدائية بنيناشمون
محمود كمال عبدالعزيز ھ,ل15346شما اPبتدائية بنيناشمون
محمود محمد عبدالمجيد ب,ل15347شما اPبتدائية بنيناشمون
محمود محيي الدين مشحوت المصري15348شما اPبتدائية بنيناشمون
محمود مصطفي قطب محمد15349شما اPبتدائية بنيناشمون
محمود نصر كمال زھو15350شما اPبتدائية بنيناشمون
مصطفي ابراھيم عبدالفتاح اسماعيل15351شما اPبتدائية بنيناشمون
مصطفي أسعد مشحوت سعده15352شما اPبتدائية بنيناشمون
مصطفي جمال محمد المصري15353شما اPبتدائية بنيناشمون
مصطفي رفاعي عبد; شوشه15354شما اPبتدائية بنيناشمون
مصطفي فتحي محمد نميس15355شما اPبتدائية بنيناشمون
مصطفي ھاني محمد انس15356شما اPبتدائية بنيناشمون
نادر السيد عبدالفتاح عطية15357شما اPبتدائية بنيناشمون
نشأت عبدالھادي نابليون عبد;15358شما اPبتدائية بنيناشمون
وائل وليد عبدالحكيم موسي15359شما اPبتدائية بنيناشمون
أسماء رياض أبو الحديد15360شما اPبتدائية بناتاشمون
أسماء مجدى محمد العجرودى15361شما اPبتدائية بناتاشمون
أسماء محمد حمد ; دومة 15362شما اPبتدائية بناتاشمون
اسماء محمد على طاحون15363شما اPبتدائية بناتاشمون
الشيماء وجيه أبو دھبة15364شما اPبتدائية بناتاشمون
أمانى جمال يسري شعبان15365شما اPبتدائية بناتاشمون
أماني سعيد عبد السميع محمد 15366شما اPبتدائية بناتاشمون
امانى محمد عبدالعليم رية15367شما اPبتدائية بناتاشمون
أمانى محمود أحمد طاحون15368شما اPبتدائية بناتاشمون
أمل على عبد الرسول طاحون15369شما اPبتدائية بناتاشمون
أمل مصطفي طاحون15370شما اPبتدائية بناتاشمون
أميرة السيد ص,ح 15371شما اPبتدائية بناتاشمون
أميرة خيري الليثى15372شما اPبتدائية بناتاشمون
أميرة رضا السيد الحفناوى15373شما اPبتدائية بناتاشمون
أميرة س,مة رشاد دومة  15374شما اPبتدائية بناتاشمون
انتصار عزت فؤاد جمعة15375شما اPبتدائية بناتاشمون
إيناس الليثي محمد الليثي15376شما اPبتدائية بناتاشمون
إيمان عاطف أحمد الدعباس15377شما اPبتدائية بناتاشمون
إيمان فتحي ابراھيم ماجورة15378شما اPبتدائية بناتاشمون
ايمان محمد أنور عبدالعزيز15379شما اPبتدائية بناتاشمون
أية رفاعي محمد خميس 15380شما اPبتدائية بناتاشمون
أية سامى رمضان عيسي15381شما اPبتدائية بناتاشمون
أية عزت عبدالعزيز الحفناوى15382شما اPبتدائية بناتاشمون
اية كارم سعد ھدھود15383شما اPبتدائية بناتاشمون
أية محمد عبد اللطيف أنس 15384شما اPبتدائية بناتاشمون
اية محمد فكرى طاحون15385شما اPبتدائية بناتاشمون
ايه نبيل محمد طاحون15386شما اPبتدائية بناتاشمون
بسمة حمدى محمد دومة15387شما اPبتدائية بناتاشمون
حنان حامد السيد النجار15388شما اPبتدائية بناتاشمون



دينا عبد; محمد شوشة15389شما اPبتدائية بناتاشمون
رحاب ممدوح جاب السيسي15390شما اPبتدائية بناتاشمون
رضوى عادل عبدالعزيز ا�زھرى15391شما اPبتدائية بناتاشمون
ريھام اسماعيل محمود عبدالجليل 15392شما اPبتدائية بناتاشمون
سارة صبحى جابر حبيب15393شما اPبتدائية بناتاشمون
سارة محمد حسنى شرف الدين15394شما اPبتدائية بناتاشمون
سعاد محمود ابو  زيد 15395شما اPبتدائية بناتاشمون
سماح انور طاحون15396شما اPبتدائية بناتاشمون
سھام بدر محمد طاحون 15397شما اPبتدائية بناتاشمون
شروق حمدي عبد; دومة15398شما اPبتدائية بناتاشمون
صفاء محمد ربيع طاحون15399شما اPبتدائية بناتاشمون
ضحي عاطف محمد رجب 15400شما اPبتدائية بناتاشمون
فاطمة ابراھيم محمد رجب 15401شما اPبتدائية بناتاشمون
فاطمة محمد سامى طاحون15402شما اPبتدائية بناتاشمون
ميادة محمد على جمعة15403شما اPبتدائية بناتاشمون
نج,ء محمد عبدالرحمن الشاذلى15404شما اPبتدائية بناتاشمون
ندا اس,م ھاشم طاحون15405شما اPبتدائية بناتاشمون
ندا خليل محمد نلصف15406شما اPبتدائية بناتاشمون
ندا فتحى محمود موسي15407شما اPبتدائية بناتاشمون
ندا محمود رجب جمعة 15408شما اPبتدائية بناتاشمون
ندا محمود عبدالس,م غنيم15409شما اPبتدائية بناتاشمون
ندا معروف بخيت شوشة15410شما اPبتدائية بناتاشمون
ندا نوح نوح طاحون 15411شما اPبتدائية بناتاشمون
ندى صبحي على موسي15412شما اPبتدائية بناتاشمون
ندى عربي أبو اليزيد دومة15413شما اPبتدائية بناتاشمون
ندى محمود مصطفى طاحون15414شما اPبتدائية بناتاشمون
نعمة عبدالحميد العجرودى 15415شما اPبتدائية بناتاشمون
نورا سمير ابراھيم سلطان15416شما اPبتدائية بناتاشمون
نورا عادل محمد العجرودى15417شما اPبتدائية بناتاشمون
نورا عماد عمر حمودة15418شما اPبتدائية بناتاشمون
نورا عبدالھادى مشحوت 15419شما اPبتدائية بناتاشمون
نورا ناجي مھدى مفتاح15420شما اPبتدائية بناتاشمون
نورھان حاتم لبيب عبد;15421شما اPبتدائية بناتاشمون
نورھان محمد محمود ع,م15422شما اPبتدائية بناتاشمون
نھى س,مة خليل طاحون15423شما اPبتدائية بناتاشمون
ھايدى ھادل محمد عبدالغفار 15424شما اPبتدائية بناتاشمون
ھبه خالد عبدالرحمن عيد15425شما اPبتدائية بناتاشمون
و�ء فتحى نصر عبدالغفار15426شما اPبتدائية بناتاشمون
و�ء ھاشم محمود خضر15427شما اPبتدائية بناتاشمون
ياسمين سالم شعبان 15428شما اPبتدائية بناتاشمون
ياسمين عبد الحميد أحمد15429شما اPبتدائية بناتاشمون
ياسمين محمد جمعة سويلم15430شما اPبتدائية بناتاشمون
أحمد باسم محمد طاحون15431شما اPبتدائية بناتاشمون
أحمد جاد جابر طاحون 15432شما اPبتدائية بناتاشمون
أحمد راضى عبدالجواد رية15433شما اPبتدائية بناتاشمون
أحمد رضا فرج س,م15434شما اPبتدائية بناتاشمون
أحمد س,مة حمد شوشة15435شما اPبتدائية بناتاشمون
أحمد عبدالرحمن محمد حبيب15436شما اPبتدائية بناتاشمون
أحمد فرحات محمد طاحون15437شما اPبتدائية بناتاشمون
أحمد مجدى كمال طاحون 15438شما اPبتدائية بناتاشمون
أحمد محمد عبدالحميد عيسي15439شما اPبتدائية بناتاشمون
أحمد محمد عبدالرحمن خليل15440شما اPبتدائية بناتاشمون
أحمد  محمد عبدالعزيز15441شما اPبتدائية بناتاشمون
أحمد محمد عبدالعظيم محمد 15442شما اPبتدائية بناتاشمون
أحمد نصر محمود النجار15443شما اPبتدائية بناتاشمون
احمد نوح نوح طاحون15444شما اPبتدائية بناتاشمون



إس,م عادل على الليثي15445شما اPبتدائية بناتاشمون
إس,م عبدالرزاق سليمان 15446شما اPبتدائية بناتاشمون
اس,م عزت عبدالھادى15447شما اPبتدائية بناتاشمون
إس,م فرج عثمان عبداللطيف15448شما اPبتدائية بناتاشمون
اس,م محمد فرحات ابراھيم15449شما اPبتدائية بناتاشمون
حامد عبدالعظيم حمد ;15450شما اPبتدائية بناتاشمون
س,مة أبو الفتوح جبريل 15451شما اPبتدائية بناتاشمون
عبدالحميد مھدى العقدة15452شما اPبتدائية بناتاشمون
عبدالرحمن ابراھيم عبدالرحمن15453شما اPبتدائية بناتاشمون
عبدالرحمن رشاد عيد سرحان 15454شما اPبتدائية بناتاشمون
عبدالرحمن مجدى زكى15455شما اPبتدائية بناتاشمون
عبد; اسامة على بدوي15456شما اPبتدائية بناتاشمون
عبد; أشرف معوض فايد 15457شما اPبتدائية بناتاشمون
عبد; خميس مصطفى 15458شما اPبتدائية بناتاشمون
عبد; سعيد عبدالھادى 15459شما اPبتدائية بناتاشمون
عبد; صبحى شوشة 15460شما اPبتدائية بناتاشمون
عبد; ناصف عبدالمقصود 15461شما اPبتدائية بناتاشمون
عبد; نصر محمد ابراھيم15462شما اPبتدائية بناتاشمون
عبدالمقصود ناصف أبو يوسف 15463شما اPبتدائية بناتاشمون
عبدالمقصود ناصف دومة15464شما اPبتدائية بناتاشمون
عثمان عثمان عبداللطيف راشد15465شما اPبتدائية بناتاشمون
ع,ء نور الدين على دھبة15466شما اPبتدائية بناتاشمون
على ماھر عبد الفتاح عيسي15467شما اPبتدائية بناتاشمون
فتحى عصام بسة 15468شما اPبتدائية بناتاشمون
فرج سعد صبحى دومة 15469شما اPبتدائية بناتاشمون
محمد اشرف ابراھيم شرف الدين15470شما اPبتدائية بناتاشمون
محمد أيمن مرزوق السباعى 15471شما اPبتدائية بناتاشمون
 محمد حاتم فھيم دومة 15472شما اPبتدائية بناتاشمون
محمد سامى عبداللطيف انس 15473شما اPبتدائية بناتاشمون
محمد سعيد عمر دومة 15474شما اPبتدائية بناتاشمون
محمد شعبان محمد الحفناوى15475شما اPبتدائية بناتاشمون
محمد ص,ح السيد رية 15476شما اPبتدائية بناتاشمون
محمد عاصم على دھبة 15477شما اPبتدائية بناتاشمون
محمد عبدالحكيم فتحى قابيل15478شما اPبتدائية بناتاشمون
محمد عثمان ابراھيم طاحون15479شما اPبتدائية بناتاشمون
محمد عثمان محمد عيسي 15480شما اPبتدائية بناتاشمون
محمد فتحى السيد على 15481شما اPبتدائية بناتاشمون
محمد فريد طلبة دومة 15482شما اPبتدائية بناتاشمون
محمد فؤاد ياقوت عيسي15483شما اPبتدائية بناتاشمون
محمد محمد سعيد عبدالبارى15484شما اPبتدائية بناتاشمون
محمد نصر سعيد متولى15485شما اPبتدائية بناتاشمون
محمد نصر متولى 15486شما اPبتدائية بناتاشمون
محمود جمال عيد طاحون15487شما اPبتدائية بناتاشمون
محمود رضا عبدالجواد 15488شما اPبتدائية بناتاشمون
محمود رمضان على خليفة15489شما اPبتدائية بناتاشمون
محمود سامى كمال حمودة15490شما اPبتدائية بناتاشمون
محمود سعد سعيد العريبي15491شما اPبتدائية بناتاشمون
محمود شريف فھيم دومة 15492شما اPبتدائية بناتاشمون
محمود عاطف وھدان 15493شما اPبتدائية بناتاشمون
محمود محمد بخيت ابو ظريفة15494شما اPبتدائية بناتاشمون
مصطفى محمود السيد الزلطى 15495شما اPبتدائية بناتاشمون
مصطفى مشحوت عبدالغني15496شما اPبتدائية بناتاشمون
نبيل ع,ء حسين عيد15497شما اPبتدائية بناتاشمون
نعيم عيد نعيم دومة15498شما اPبتدائية بناتاشمون
ااية جابر محمود اسماعيل 15499فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
ااية ناصف معوض علم الدين 15500فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون



ااية ھنداوى عيد عطية 15501فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
 احسان فتحى حسانين عامر15502فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
اح,م حلمى صابر زايد 15503فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
اسماء فتحى على الديب 15504فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
اسماء مصطفى عبد الظاھر المصرى 15505فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
امل خيري القطب عبد ;15506فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
اميرة الشحات ابراھيم عبد العزيز15507فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
اميرة خيرى محمد مرزوق15508فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
اميرة ع,ء عبد المنصف السحر15509فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
اميرة محمد فراج شوشة 15510فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
انتصار فرحات على الجداوى 15511فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
ايمان سامى عبد اللطيف المصرى 15512فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
ايمان عادل مرعى المشطاوى 15513فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
ايمان عزت ابراھيم سالم 15514فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
ايناس ايمن عبد الغفار دومة 15515فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
ايناس رجب ابراھيم الششتاوى 15516فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
ا�ء بدر محمد عامر 15517فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
باسنت وليد رشاد س,م 15518فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
حنان صبحى محمد الجارحى 15519فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
داليا سامى محمد جبريل 15520فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
دعاء عبد العزيز محمد ا�كحل 15521فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
دينا صفوت حافظ امين 15522فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
رانيا بدر محمد ابو العز 15523فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
ريھام جميل رمضان على 15524فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
ريھام غريب احمد كريمة 15525فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
سامية عطية خميس السيد15526فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
سعاد ابراھيم عبد الحميد الصعيدى15527فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
سماح محمد ابر اھيم عبد ; 15528فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
سماح مسعود صبحى مصطفى 15529فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
شيماء ابو اليزيد عبد ; خميس 15530فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
شيماء حمدى عبد العزيز كركيت15531فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
شھيرة ابراھيم مشحوت خليل 15532فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
عزيزة سعيد محمد الدھشان 15533فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
ع, نصر بكر طاحون15534فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
غادة بدر جابر شرف الدين 15535فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
غادة خميس عبد المجيد نور الدين 15536فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
فاتن جمال السيد مرزوق 15537فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
فاطمة الزھراء س,مة البركى 15538فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
ماريان كحيل سامى عبد المللك15539فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
مريم رجاء فرج سيدھم 15540فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
منار حمدى عبد السيد الحنفى 15541فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
ندا الدسوقى سعيد العيسوى 15542فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
ندا انور محمدعامر 15543فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
ندا على محمد طاحون 15544فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
ندا محمد رمضان عطية 15545فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
ندى جمال ماھر س,م 15546فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
ندى فتحى محمد طاحون 15547فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
نعمة عمارة محمد كركيت 15548فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
نورا سعيد عبد الرحمن طاحون 15549فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
نورا سعيد على منصور 15550فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
نورھان عصام رزق الشعراوى15551فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
ھداية محسن على العدس 15552فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
ھناء فرحات ابراھيم الششتاوى 15553فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
ياسمين عادل عبد ; جعفر 15554فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
يوستينا سمير رمزى لبس15555فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
ابراھيم رجب كمال شعبان 15556فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون



ابراھيم س,مة محمود موسى 15557فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
احمد ابراھيم محمود 15558فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
احمد اسامة احمد شعبان 15559فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
احمد جمعة عبد الحليم اسماعيل 15560فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
احمد ج,ل معوض قنديل 15561فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
احمد حمادة محمد السحر 15562فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
احمد خميس الحسينى 15563فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
احمد رمضان عبد ; كركيت 15564فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
احمد طلعت لطفى فاضل 15565فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
احمد عاطف توفيق البركى 15566فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
احمد عبد المقصود رجب 15567فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
احمد على فكرى طاحون 15568فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
احمد ماھر على السيد 15569فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
احمد محمد عبدالفتاح قناوي15570فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
احمد مجدى صبحى الزلطى15571فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
احمد محمد سعيد العيسوى 15572فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
احمد نصر عبد العزيز عبد الفتاح 15573فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
اسامة عامر بكر طاحون15574فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
اسامة كمال محمد احمد  15575فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
اس,م احمد الرفاعى س,مة 15576فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
اس,م شحاته محمد ظريفة 15577فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
اس,م على خليفة سالم 15578فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
اس,م عوض ; رمضان 15579فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
اس,م مجاھد عاطف سليمان 15580فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
بسيونى ع,ء بسيونى عوض ; 15581فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
سعد نصر سعد بطرس 15582فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
عبد الرحمن جمال الحنفى 15583فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
عبد الرحمن كارم محمد سعدة 15584فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
عبد العزيز احمد عبد العزيز ع,م 15585فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
عبد العزيز ناصف احمد الجارحى 15586فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
عبد المنصف ياسر محمد السيسى15587فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
عبد الھادى شعبان عبد الھادى 15588فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
عزت عبد العاطى15589فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
عماد حمدي عثمان المنوفي 15590فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
عمرو اشرف عبدالنبي حنفي 15591فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
على خالد ابو العينين 15592فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
على عزت على الشبينى 15593فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
على عماد على الشيخ 15594فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
على محمد على عبد الفتاح 15595فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
فارس عبد الناصر احمد حريرة 15596فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
فوزى احمد فوزى الصعيدى 15597فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
كريم صفوت حافظ ابراھيم 15598فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
كريم محمود رمضان زايد 15599فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
عبدالرحمن علي عبدالحميد محمد15600فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
محمد ابراھيم السيد مصطفى 15601فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
محمد حامد عبد المقصود السمادونى 15602فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
محمد سعد عبد الحميد فايد 15603فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
محمد صابر عبد الغفار قناوى 15604فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
محمد عاطف عثمان محمد 15605فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
محمد عماد عبد السيد الحنفى15606فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
محمد ناصر عثمان المنوفي15607فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
محمد ناصف عبد الرحمن محمود 15608فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
محمد نصر بكر طاحون 15609فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
محمد نوح عبد العزيز 15610فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
محمد ھشام زين الدين 15611فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
محمود جمعة عبد المجيد شعبان 15612فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون



محمود حمادة ماھر يس 15613فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
محمود حمدان محمود المصرى  15614فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
محمود رجب عبد العزيز مرزوق 15615فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
محمود شريف عبد المنعم طاحون 15616فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
محمود عزت عبد العظيم الديب 15617فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
محى الدين على محى الدين شنب 15618فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
مصطفى خالد على طاحون 15619فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
مصطفى سامى محمود سويلم 15620فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
مصطفي فراج سعد ضيف ; 15621فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
مصطفى عادل عبد العليم وھبة 15622فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
مصطفى مجدى ابراھيم زيادة 15623فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
مصطفى محمد فوزى داؤد 15624فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
ناجى صابر جورج كرلس 15625فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
ھشام اشرف عبد المقصود رجب 15626فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
وجدى السيد على السيد 15627فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
يحيى حمدى مصفى الدعباس 15628فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
يسرى اشرف يسرى كامل 15629فاطمة الزھراء  ا بشمااشمون
آ�ء السيد حسن خليفة15630عبد الس,م وھبة بشمااشمون
آيه أحمد عبد الفتاح عفيفى15631عبد الس,م وھبة بشمااشمون
آيه عاطف سعيد الحنفى 15632عبد الس,م وھبة بشمااشمون
آيه على محمد طاحون15633عبد الس,م وھبة بشمااشمون
آمال رجب كمال دومه15634عبد الس,م وھبة بشمااشمون
أميرة جمال مصطفى ذھبه15635عبد الس,م وھبة بشمااشمون
آميرة محسن حلمى عيد15636عبد الس,م وھبة بشمااشمون
الھام سعيد عبد العزيز طاحون15637عبد الس,م وھبة بشمااشمون
حنان نصر أحمد نصار 15638عبد الس,م وھبة بشمااشمون
دعاء رمضان عبد العظيم15639عبد الس,م وھبة بشمااشمون
رنيا رمضان جمعه جبريل15640عبد الس,م وھبة بشمااشمون
رحاب سمير قطب الصو 15641عبد الس,م وھبة بشمااشمون
رحاب عيد عبد الرحمن رجب 15642عبد الس,م وھبة بشمااشمون
رحمه عبد البصير احمد عمارة15643عبد الس,م وھبة بشمااشمون
رضا رمضان عبد الرحمن الدھشان15644عبد الس,م وھبة بشمااشمون
سماح سامى منصور ابراھيم15645عبد الس,م وھبة بشمااشمون
سحر محمد عبد المقصود عيسى15646عبد الس,م وھبة بشمااشمون
سوميه عبد الفتاح محمد فايد15647عبد الس,م وھبة بشمااشمون
شيماء صالح رمضان كامل15648عبد الس,م وھبة بشمااشمون
غاده سعيد محمد اسماعيل15649عبد الس,م وھبة بشمااشمون
غادة حمدى محمود بسه15650عبد الس,م وھبة بشمااشمون
غاده رضا عيد الصعيدى15651عبد الس,م وھبة بشمااشمون
فاطمه جاد ; رزق عبد الس,م15652عبد الس,م وھبة بشمااشمون
فاطمه عبد العزيز عبد الباسط ناصف15653عبد الس,م وھبة بشمااشمون
لمياء خالد محمد الجزيرى15654عبد الس,م وھبة بشمااشمون
منار سعيد على مصطفى شنب 15655عبد الس,م وھبة بشمااشمون
منى سالم عبد العزيز سالم15656عبد الس,م وھبة بشمااشمون
ندا ابراھيم محمود نميس15657عبد الس,م وھبة بشمااشمون
ندا أشرف محمود أمين15658عبد الس,م وھبة بشمااشمون
ندا محمد عبد الفتاح اسماعيل15659عبد الس,م وھبة بشمااشمون
ندا محمد عبد العزيز طاحون15660عبد الس,م وھبة بشمااشمون
ندى عبد الفتاح محمد عبد العليم15661عبد الس,م وھبة بشمااشمون
نورھان ابراھيم عبد الونيس ابراھيم15662عبد الس,م وھبة بشمااشمون
ھاجر محمد على محمد على 15663عبد الس,م وھبة بشمااشمون
ھبه خميس عبد الفتاح اسماعيل15664عبد الس,م وھبة بشمااشمون
ھدير جابر سعيد محمد15665عبد الس,م وھبة بشمااشمون
أحمد ايمن كمال عبد الغفار 15666عبد الس,م وھبة بشمااشمون
أحمد انسان فرج جبريل15667عبد الس,م وھبة بشمااشمون
أحمد بدر ج,ل مرزوق15668عبد الس,م وھبة بشمااشمون



أحمد ج,ل حلمى عيد15669عبد الس,م وھبة بشمااشمون
أحمد رضا ھاشم حمام 15670عبد الس,م وھبة بشمااشمون
أحمد سامى رمضان طواح15671عبد الس,م وھبة بشمااشمون
أحمد سامى محجوب محمد15672عبد الس,م وھبة بشمااشمون
أحمد شعبان أحمد الديب15673عبد الس,م وھبة بشمااشمون
أحمد عباس عبد الغفار الجارحى15674عبد الس,م وھبة بشمااشمون
أحمد عبد المرضى احمد العيسوى15675عبد الس,م وھبة بشمااشمون
أحمد ع,ء عثمان محمد15676عبد الس,م وھبة بشمااشمون
أحمد كارم عبد العزيز الجارحى15677عبد الس,م وھبة بشمااشمون
أحمد مجدى عبد النبى فتح ;15678عبد الس,م وھبة بشمااشمون
إس,م مختار ابراھيم موسى 15679عبد الس,م وھبة بشمااشمون
أيمن جمعة يوسف العليمى15680عبد الس,م وھبة بشمااشمون
حسام بد عبد الوھاب الصباغ15681عبد الس,م وھبة بشمااشمون
زياد ع,ء الدين ابراھيم سلطان15682عبد الس,م وھبة بشمااشمون
سعيد عباس سعيد جبريل15683عبد الس,م وھبة بشمااشمون
صبرى أحمد رمضان عبد ;15684عبد الس,م وھبة بشمااشمون
صبرى طلعت ج,ل السيسى15685عبد الس,م وھبة بشمااشمون
عبد الرحمن رجب فھمى بدوى15686عبد الس,م وھبة بشمااشمون
على عصام على الشيخ15687عبد الس,م وھبة بشمااشمون
عمرو عماد الصو15688عبد الس,م وھبة بشمااشمون
عيد محمود فوزى أحمد15689عبد الس,م وھبة بشمااشمون
كريم رجب حسن أنس 15690عبد الس,م وھبة بشمااشمون
كريم مرزوق ج,ل مرزوق 15691عبد الس,م وھبة بشمااشمون
محمد حلمى عبد الباسط ناصف15692عبد الس,م وھبة بشمااشمون
محمد شاكر عبد العظيم طواح15693عبد الس,م وھبة بشمااشمون
محمد عبد الغفار توفيق عبد الغفار15694عبد الس,م وھبة بشمااشمون
محمد عبد المقصود فرج اJشمونى 15695عبد الس,م وھبة بشمااشمون
محمد عزت جمعه زھو15696عبد الس,م وھبة بشمااشمون
محمد عنتر أبو الحديد زھو15697عبد الس,م وھبة بشمااشمون
محمد على محمد السيسى15698عبد الس,م وھبة بشمااشمون
محمد فتحى محمد الحنفى 15699عبد الس,م وھبة بشمااشمون
محمد فرحات عبد الرحمن شوشه15700عبد الس,م وھبة بشمااشمون
محمد ياسر كمال طاحون15701عبد الس,م وھبة بشمااشمون
محمود جمال نصر أحمد سليمان 15702عبد الس,م وھبة بشمااشمون
محمود عبد المقصود محمد دومه15703عبد الس,م وھبة بشمااشمون
نصر عبد ; على خلفية15704عبد الس,م وھبة بشمااشمون
وليد رضا محمد شرف الدين15705عبد الس,م وھبة بشمااشمون
أروى مصطفى عبد ; مصطفى 15706الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
إسراء يسرى حسن دويدار15707الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
أسماء أشرف إمام سليمان 15708الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
أسماء سالم عبد ; سالم 15709الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
أسماء فوزى عطية سليمان 15710الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
أسماء شحات عبد الفتاح حسين 15711الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
أسماء يحيى محمد تھامى 15712الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
أ�ء حسن عيد محمود 15713الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
أ�ء محمد عبد ; مصطفى 15714الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
أميرة غريب ماھر غريب 15715الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
أيه جمال عبد الكريم عبد الرحمن 15716الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
أية عبد الودود ج,ل عبد الودود 15717الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
أيه وحيد سيد أحمد محمد 15718الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
إيمان أحمد محمد أبو الحديد 15719الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
إيمان شمس حجازى أحمد 15720الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
إيمان عبد النبى عبد الفتاح أحمد 15721الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
إيناس رمضان أبوزيد إبراھيم 15722الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
أيه عمارة محمد عمارة 15723الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
بسمة جاب ; محمود الفرماوى 15724الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون



بسنت خالد عبد المعطى أحمد 15725الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
جھاد أيمن سعد رمضان 15726الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
جھاد يحيى محمد الغريب 15727الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
حسناء يحيى سليمان مبروك 15728الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
دنيا محمد يوسف إبراھيم نوفل 15729الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
دينا عبد المرضى أحمد السيد 15730الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
دينا محروس عبد الفتاح أحمد 15731الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
رانيا مسعود محمد بھجت 15732الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
رحباب عبد الفتاح أمين السيد 15733الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
رھف عبد العظيم أحمد عبد العظيم 15734الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
ريھا م حمد ٮحسن مصطفى 15735الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
زينب رمضان الحسينى السيد 15736الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
سارة على محمد حسين 15737الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
سلمى عبد الغنى أحمد عبد العظيم 15738الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
شيماء ع,ء الدين بسيونى على 15739الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
شيماء عيد إبراھيم معروف 15740الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
فاطمة محمد على محمد 15741الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
منال محمود محمد على يوسف 15742الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
منيرة فرج سعد أمين 15743الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
ندا عماد محمد سعد دويدار 15744الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
ندا فوزى أبو العينين عبد الحميد 15745الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
ندا محمود محمد دويدار 15746الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
نسرين خالد محمد حسين 15747الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
نھا جمال الدين رفاعى محمد 15748الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
نھلة سامى حسن سيد أحمد 15749الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
نورھان رمضان مرسى طلبه 15750الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
ھاجر عطية محمود محمد 15751الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
ھاله عادل عبد الس,م عطية 15752الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
ھبه حسن إبراھيم عبد العليم 15753الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
ھدير السيد محمد فرحات 15754الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
وداد محمد سعيد قطب 15755الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
و�ء جمال فوزى على ھ,ل 15756الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
ياسمين محمود عبد السيد عفيفى 15757الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
أحمد جمال محمد حفنى 15758الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
أحمد حسن محمد أبو العينين 15759الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
أحمد فرج إبراھيم معروف 15760الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
أحمد فريد عبد الواحد س,م 15761الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
أحمد كحيل فتحى أمين 15762الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
أحمد محمد إبراھيم حسن 15763الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
أحمد محمد أحمد إبراھيم 15764الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
أحمد محمد سعد موسى 15765الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
أحمد ياسر أحمد على ھ,ل 15766الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
إس,م فتحى عبد العزيز محمد 15767الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
أمير أنور السيد مصطفى 15768الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
جمال عبد الناصر محمود نصر 15769الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
حسام جمال غريب معوض 15770الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
حسام عبد الفتاح أبو بكر مبروك 15771الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
عادل سعد حسنين ھ,ل 15772الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
عبد الفتاح عماد عبد الفتاح عبد الشھيد 15773الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
عبد ; إبراھيم عبد ; إبراھيم 15774الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
عبد ; أحمد محمد ھندى 15775الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
عبد ; إيھاب عبد ; السيد 15776الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
عبد ; ياسر عبد ; عبد الرسول 15777الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
على إيھاب عبد الس,م عطية 15778الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
على ص,ح على الجندى 15779الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
عمرو محمد عبد ; محمد على 15780الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون



كرم كمال السيد جابر س,م 15781الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
كريم محمد أحمد عيد 15782الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
مازن فوزى محمد عفيفى 15783الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
محمد أحمد عصمت محمد س,م 15784الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
محمد توفيق فوزى توفيق 15785الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
محمد جميل عبد المھدى أمين 15786الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
محمد حامد عبد المطلب س,م 15787الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
محمد حسن عبد الحليم حمودة 15788الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
محمد خالد محمد عزالدين 15789الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
محمد سامى محمد الجزيرى 15790الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
محمد سعيد محمد عبد الجواد 15791الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
محمد شريف محمد رشدى 15792الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
محمد شمس حسن شمس 15793الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
محمد عادل معروف فرج 15794الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
محمد عبد ; محمد عوض 15795الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
محمد ع,ء محمد عبد العظيم 15796الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
محمد عمر محمود زنكل 15797الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
محمد عمرو محمد ھ,ل 15798الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
محمد محمود عبد الموجود سالم 15799الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
محمد ناصر السيد حسين 15800الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
محمود أحمد زايد سالم البارودى 15801الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
محمود أنور محمد حسن 15802الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
محمود خالد على على حسن 15803الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
محمود عبد الواحد محمود الفرماوى 15804الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
مصطفى أحمد محمود أحمد 15805الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
مصطفى حسين عبد الواحد س,م 15806الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
مصطفى عيد إبراھيم معروف 15807الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
مصطفى عيد حسن مرسى 15808الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
مصطفى سعيد شحاته طه 15809الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
مصطفى عزت فؤاد نصر 15810الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
مصطفى ماھر أبو العينين عبد المقصود 15811الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
مصطفى محمود عبد الفضيل على 15812الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
مصطفى ھشام عبدة حسن 15813الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
موسى محمد محمود غيته 15814الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
ياسر محمود حسن محمود 15815الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
يوسف سامى كامل س,م 15816الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
يوسف عبد الفتاح عبد ; السيد 15817الشھيد وحيد قنديل بالرمالة اشمون
آ�ء ص,ح عبد الجيد عبد المقصود15818النھضة برملة اJنجباشمون
آية عماد الدين إسماعيل محمد15819النھضة برملة اJنجباشمون
آية محمد عبد النبى جودة15820النھضة برملة اJنجباشمون
إسراء عبد ; محمد حسانين15821النھضة برملة اJنجباشمون
إسراء على سعد على حربى15822النھضة برملة اJنجباشمون
إسراء على فرج على15823النھضة برملة اJنجباشمون
إسراء محمد فوزى إبراھيم15824النھضة برملة اJنجباشمون
أسماء شريف محمد عبد الجواد15825النھضة برملة اJنجباشمون
أميرة عبد العظيم جاد عبد المحسن15826النھضة برملة اJنجباشمون
أميرة عزمى مصطفى طاحون15827النھضة برملة اJنجباشمون
بدرية مصطفى رجب رمضان15828النھضة برملة اJنجباشمون
حياة عبد المجيد محمد مصطفى15829النھضة برملة اJنجباشمون
دعاء محمود محمد محمد الشعراوى15830النھضة برملة اJنجباشمون
دينا صبحى حلمى عامر15831النھضة برملة اJنجباشمون
زينب صبحى إبراھيم الوكيل15832النھضة برملة اJنجباشمون
سلوى محمد خليفة عبد العظيم15833النھضة برملة اJنجباشمون
سلوى ناصر زيدان محمود15834النھضة برملة اJنجباشمون
سماح أنور عبد ; محمد15835النھضة برملة اJنجباشمون
سيدة وحيد بحيرى عبد المقصود15836النھضة برملة اJنجباشمون



شروق محمد مبارك ھ,ل15837النھضة برملة اJنجباشمون
شيماء عادل معوض محمد15838النھضة برملة اJنجباشمون
صفاء رضا عبد ; راشد15839النھضة برملة اJنجباشمون
ضحى عبد العليم يوسف إبراھيم15840النھضة برملة اJنجباشمون
فاطمة ص,ح حسن إبراھيم15841النھضة برملة اJنجباشمون
فاطمة فتحى الصاوى على قايد15842النھضة برملة اJنجباشمون
فتحية جمال سعد حسبو15843النھضة برملة اJنجباشمون
لميس مصطفى فرج مصطفى15844النھضة برملة اJنجباشمون
منى ص,ح على عوض15845النھضة برملة اJنجباشمون
مى ص,ح محمد ھوارى15846النھضة برملة اJنجباشمون
مھا على أحمد ھ,ل15847النھضة برملة اJنجباشمون
ندى عبد العليم يوسف إبراھيم15848النھضة برملة اJنجباشمون
نوران ع,ء عطية محمد مطر15849النھضة برملة اJنجباشمون
ھدى أحمد محمود يوسف15850النھضة برملة اJنجباشمون
يارة شريف فؤاد محمد15851النھضة برملة اJنجباشمون
إبراھيم سعيد إبراھيم عوض15852النھضة برملة اJنجباشمون
أحمد السيد عبد الغنى الشحات15853النھضة برملة اJنجباشمون
أحمد محمد محمد س,مة15854النھضة برملة اJنجباشمون
أحمد محمد أبوالغيط على س,م15855النھضة برملة اJنجباشمون
أحمد شعبان عبد الحارث عبيد15856النھضة برملة اJنجباشمون
أحمد سمير عبد المحسن عرفة15857النھضة برملة اJنجباشمون
أحمد ممدوح سالم عبد الحميد15858النھضة برملة اJنجباشمون
إس,م عماد حماد س,م15859النھضة برملة اJنجباشمون
إس,م ص,ح محمد الشعراوى15860النھضة برملة اJنجباشمون
إس,م مصطفى على ريحان15861النھضة برملة اJنجباشمون
إس,م مجاھد عنتر فھمى15862النھضة برملة اJنجباشمون
إس,م ھشام جاد ; معوض15863النھضة برملة اJنجباشمون
إس,م يسرى صميدة بسيونى15864النھضة برملة اJنجباشمون
أمير عبد العزيز دويدار عبد الغفار15865النھضة برملة اJنجباشمون
سيد محمد أحمد السيد15866النھضة برملة اJنجباشمون
حلمى إيھاب حلمى قايد15867النھضة برملة اJنجباشمون
عبد الرحمن سمير فوزى محمد15868النھضة برملة اJنجباشمون
ع,م محمد ع,م عبد الغفار15869النھضة برملة اJنجباشمون
عمرو أنور عبد الفضيل محمد15870النھضة برملة اJنجباشمون
عمرو محمد محمود قطب15871النھضة برملة اJنجباشمون
عزام صبحى محمد محمد الشعراوى15872النھضة برملة اJنجباشمون
فتحى أحمد جاد; معوض15873النھضة برملة اJنجباشمون
فتحى محمد فتحى على عوض15874النھضة برملة اJنجباشمون
فھمى سمير فھمى السيد15875النھضة برملة اJنجباشمون
كريم محمود ع,م عبد الغفار15876النھضة برملة اJنجباشمون
محمد إبراھيم محمد مرزوق15877النھضة برملة اJنجباشمون
محمد أحمد محمد السيد سالم15878النھضة برملة اJنجباشمون
محمد أحمد محمد عطية15879النھضة برملة اJنجباشمون
محمد بسيونى عبد المؤمن محمود15880النھضة برملة اJنجباشمون
محمد أشرف محمد عبد الرسول على15881النھضة برملة اJنجباشمون
محمد سعيد سليمان مبروك15882النھضة برملة اJنجباشمون
محمد حامد عبد الحميد أحمد15883النھضة برملة اJنجباشمون
محمد عماد عبد العظيم طواح15884النھضة برملة اJنجباشمون
محمد ص,ح معوض أمين15885النھضة برملة اJنجباشمون
محمد على عبد الغفار الريس15886النھضة برملة اJنجباشمون
محمد فرج على عوض15887النھضة برملة اJنجباشمون
محمد محيى عبد الحميد أحمد15888النھضة برملة اJنجباشمون
محمد محمود عرفة عبد ;15889النھضة برملة اJنجباشمون
محمود رمضان رجب عبد الرحمن15890النھضة برملة اJنجباشمون
محمود شعبان عبد الغفار محمد15891النھضة برملة اJنجباشمون
مصطفى إبراھيم عبد الكريم على15892النھضة برملة اJنجباشمون



مصطفى جمال أبوبكر عفيفى السيد15893النھضة برملة اJنجباشمون
نور على أبوالغيط على15894النھضة برملة اJنجباشمون
يوسف شريف صديق عبد الحميد15895النھضة برملة اJنجباشمون
أح,م أيمن حميدة حسانين15896ليشية اPبتدائية المشتركة اشمون
احسان محمد عبد المجيد محمد15897ليشية اPبتدائية المشتركة اشمون
اسراء صبحى عبد الستار عامر15898ليشية اPبتدائية المشتركة اشمون
اسراءء عادل شحات موسى 15899ليشية اPبتدائية المشتركة اشمون
أميرة موسى عبد الرازق موسى 15900ليشية اPبتدائية المشتركة اشمون
ايمان أحمد عبد العليم محمد15901ليشية اPبتدائية المشتركة اشمون
ايمان حسن عمر حسن 15902ليشية اPبتدائية المشتركة اشمون
آية عاطف حماد مرعى 15903ليشية اPبتدائية المشتركة اشمون
آية محمد كرم عبد المعبود15904ليشية اPبتدائية المشتركة اشمون
جم,ت أدھم لطفى ابراھيم 15905ليشية اPبتدائية المشتركة اشمون
خلود ص,ح حسين سالم 15906ليشية اPبتدائية المشتركة اشمون
ريم ياسر عبد ; عبد المعبود 15907ليشية اPبتدائية المشتركة اشمون
سناء جميل عبد الواحد حسوبة 15908ليشية اPبتدائية المشتركة اشمون
منة ; مسعد احمد على 15909ليشية اPبتدائية المشتركة اشمون
منار سمير فتحى محمد 15910ليشية اPبتدائية المشتركة اشمون
نبيلة قدرى سعد على 15911ليشية اPبتدائية المشتركة اشمون
ندى ابراھيم زكى ابراھيم 15912ليشية اPبتدائية المشتركة اشمون
ھاجر عبد العزيز ابراھيم محمد 15913ليشية اPبتدائية المشتركة اشمون
أبانوب سمير رزق ابراھيم 15914ليشية اPبتدائية المشتركة اشمون
ابراھيم جمال بليغ عبد الستار 15915ليشية اPبتدائية المشتركة اشمون
ابراھيم محمد احمد أحمد خليل 15916ليشية اPبتدائية المشتركة اشمون
أحمد حلمى حميد حسانين 15917ليشية اPبتدائية المشتركة اشمون
أحمد سمير صبرى على 15918ليشية اPبتدائية المشتركة اشمون
أحمد عبد ; بدير شلبى 15919ليشية اPبتدائية المشتركة اشمون
اس,م شعبان عبد الفتاح 15920ليشية اPبتدائية المشتركة اشمون
اس,م محمد ابراھيم يوسف 15921ليشية اPبتدائية المشتركة اشمون
اس,م مدحت خيرى عبد المطلب 15922ليشية اPبتدائية المشتركة اشمون
أشرف مجدى جرجس عطية 15923ليشية اPبتدائية المشتركة اشمون
اميل عزمى حبشى عبد الم,ك15924ليشية اPبتدائية المشتركة اشمون
رياض عوض رياض عوض 15925ليشية اPبتدائية المشتركة اشمون
رياض ياسر رياض فرج 15926ليشية اPبتدائية المشتركة اشمون
سيف النصر أحمد سيف النصر 15927ليشية اPبتدائية المشتركة اشمون
عبد الحميد عاصم عبد الحميد محمد 15928ليشية اPبتدائية المشتركة اشمون
عبد الرحمن أنور عاشور  15929ليشية اPبتدائية المشتركة اشمون
عبد الرازق مجدى عبد الرازق 15930ليشية اPبتدائية المشتركة اشمون
عبد الحميد فتحى عبد الحميد15931ليشية اPبتدائية المشتركة اشمون
عبد الرحمن ياسر محمد عبد الجيد 15932ليشية اPبتدائية المشتركة اشمون
عبد المھدى سعد عبد المھدى سعد 15933ليشية اPبتدائية المشتركة اشمون
عبد المجيد نصر عبد المجيد دسوقى 15934ليشية اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد أيمن حميدة حسانين 15935ليشية اPبتدائية المشتركة اشمون
محمود عصام محمود عبد الجيد 15936ليشية اPبتدائية المشتركة اشمون
مصطفى السيد عبد ربه عبد العزيز 15937ليشية اPبتدائية المشتركة اشمون
مصطفى محمود عبد المعطى 15938ليشية اPبتدائية المشتركة اشمون
ھشام طارق عبد ; عبد الموجود 15939ليشية اPبتدائية المشتركة اشمون
آ�ء رياض على اسماعيل 15940فاطمة الزھراء بلبشة اشمون
آيه ابراھيم عبدالباقى ابراھيم15941فاطمة الزھراء بلبشة اشمون
آيه رمضان ابراھيم محمد15942فاطمة الزھراء بلبشة اشمون
آيه رياض على اسماعيل15943فاطمة الزھراء بلبشة اشمون
أميره سمير محمد نعيم15944فاطمة الزھراء بلبشة اشمون
أمينة منتصر عبدالحميد الخولى15945فاطمة الزھراء بلبشة اشمون
حنان أحمد حامد أحمد15946فاطمة الزھراء بلبشة اشمون
دينا سعيد جودة عبدالحميد15947فاطمة الزھراء بلبشة اشمون
رضا يحيى محمود أحمد15948فاطمة الزھراء بلبشة اشمون



راندا شلبى محمد شلبى 15949فاطمة الزھراء بلبشة اشمون
روحية عبدالكريم عبدالحميد حسنين15950فاطمة الزھراء بلبشة اشمون
شربات حلمى حميدة حسانين15951فاطمة الزھراء بلبشة اشمون
شيماء حمدى وھبة عبداللطيف15952فاطمة الزھراء بلبشة اشمون
 فوزيه عماد عبدالحميد عبدالمولى15953فاطمة الزھراء بلبشة اشمون
قمر عيد حسن مصطفى15954فاطمة الزھراء بلبشة اشمون
ليلى مرزوق على ابراھيم 15955فاطمة الزھراء بلبشة اشمون
منار حمادة جودة عبدالحميد15956فاطمة الزھراء بلبشة اشمون
ھاجر ابراھيم عبدالرحمن خليفة15957فاطمة الزھراء بلبشة اشمون
ھبة عبدالعزيز عبدالرحمن محمد15958فاطمة الزھراء بلبشة اشمون
ابراھيم حمدى عبدالحليم محمد15959فاطمة الزھراء بلبشة اشمون
ابراھيم مسعد عبدالرازق عبدالوھاب15960فاطمة الزھراء بلبشة اشمون
أحمد ص,ح ابراھيم عبدالبر15961فاطمة الزھراء بلبشة اشمون
أحمد محمد حسن سيف 15962فاطمة الزھراء بلبشة اشمون
أحمد معتمد خ,ف على 15963فاطمة الزھراء بلبشة اشمون
 أسامه سعيد عبدالستار جمعة15964فاطمة الزھراء بلبشة اشمون
إس,م نبيل السيد بدير15965فاطمة الزھراء بلبشة اشمون
بدر رمضان محمد عبدالرحمن15966فاطمة الزھراء بلبشة اشمون
ب,ل عدلى عبد; محمود15967فاطمة الزھراء بلبشة اشمون
سامى ع,ء سامى عبدالرحمن15968فاطمة الزھراء بلبشة اشمون
سيف ابراھيم سيف الخولى15969فاطمة الزھراء بلبشة اشمون
عبدالغنى محمد محمد عبدالفتاح15970فاطمة الزھراء بلبشة اشمون
على عماد سعد الخولى15971فاطمة الزھراء بلبشة اشمون
عمرو رأفت عبدالستار جمعة15972فاطمة الزھراء بلبشة اشمون
محمد باسم محمد عبدالغنى15973فاطمة الزھراء بلبشة اشمون
محمد رمضان راشد على15974فاطمة الزھراء بلبشة اشمون
محمد  عبدالفتاح عبدالحميد عبدالفتاح15975فاطمة الزھراء بلبشة اشمون
محمد عثمان عبدالمنصف جمعة15976فاطمة الزھراء بلبشة اشمون
محمد عماد عبد; محمد15977فاطمة الزھراء بلبشة اشمون
مشحوت خالد مشحوت مصطفى15978فاطمة الزھراء بلبشة اشمون
مصطفى عبدالرحيم شبل عبدالرحيم15979فاطمة الزھراء بلبشة اشمون
مصطفى عبدالغنى محمد عبدالغنى15980فاطمة الزھراء بلبشة اشمون
أسماء السيد علي السيد15981كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
أسماء سعيد إبراھيم ھاشم 15982كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
آ�ء إسماعيل شعبان محمد15983كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
أTء محمد عبد الشافي علي 15984كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
أماني حامد إبراھيم سليمان 15985كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
أميرة شعبان محروس يوسف15986كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
آيات يوسف بركات عامر15987كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
آية شحات محمد أمين 15988كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
آية محمد طه عبدالس,م15989كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
إيمان صبرى محمد متولي 15990كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
إيمان مختار عبدالعزيز س,م 15991كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
بسمة عادل مشحوت خليل 15992كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
جھاد شعبان سعد س,م15993كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
جھاد صبرى عبدالمجيد عثمان 15994كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
خضرة أنور عبدالجواد رفاعي 15995كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
ريھام زكريا زكى عبد النبي 15996كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
سارة عبدالمنعم عبدالعزيز محمود15997كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
سارة يحيي زكريا السيد 15998كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
سندس نبيل عمران أحمد15999كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
شيماء عاطف أحمد بدر سعد16000كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
شيماء عاطف عبد الصادق 16001كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
ع, صبحى حماد على16002كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
علياء عبدالواحد عبد; حمور16003كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
علياء منير عبدالجواد الجمل 16004كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون



غادة ب,ل جاب ; حسن 16005كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
فاطمة سمير شكرى محمود16006كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
فاطمة سند السيد محجوب16007كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
فلة عادل عبد الفتاح ليلة 16008كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
مروة حسنى حماد يونس 16009كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
منال سعيد أحمد بدر سعد16010كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
منة ; باسم حلمى س,م16011كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
منة ; خالد صابر س,م16012كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
ھدير سعيد عبد اللطيف س,م 16013كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
وسام خالد منصور عانوس 16014كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
و�ء سمير مشحوت معتمد16015كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
ياسمين رمضان جاب ; حسن 16016كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
ياسمين فارس مندوه حماد16017كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
ياسمين محمد إسماعيل الكومى 16018كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
أبانوب أشرف فايز كامل 16019كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
أحمد السيد حماد علي حماد 16020كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
أحمد ب,ل عبدالحسيب إسماعيل 16021كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
أحمد رجب فرج أحمد16022كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
أحمد سليمان إمام سليمان 16023كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
أحمد ص,ح أبو الع, محمد16024كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
أحمد عبدالمرضى عبدالغفار مدكور 16025كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
أحمد ماھر السيد عبد الجواد16026كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
أحمد محمد فتحي محمد16027كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
أحمد مسعد رمضان عبد الجواد 16028كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
أيمن إبراھيم السيد عبد الفضيل 16029كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
ب,ل عبدالنافع عبدربه أبو الجلب 16030كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
رضا رأفت داوود كامل 16031كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
س,م محى الدين فوزى حماد 16032كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
سيف يحى  عبد المعبود إبراھيم16033كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
شعبان السيد سالم عبد الدايم 16034كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
شكرى فارس شكرى إبراھيم 16035كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
صالح نوح محمد سالم16036كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
عبدالحميد سالم عبدالحميد بدر 16037كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
عبد الحميد سامي عبد الحميد سعيد 16038كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
عبدالحميد صبرى عبدالحميد 16039كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
عبد; دياب على طمآن 16040كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
عبدالحميد يوسف محمد عبد الحميد 16041كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
عبد; عبدالباسط أحمد علي 16042كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
ع,ء السيد عبدالمؤمن محمد16043كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
علي كرم علي حماد 16044كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
كامل محمد كامل حسانين 16045كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد السيد أمين  السيد 16046كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد السيد عبدالجيد عز الدين 16047كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد بھاء حلمى عبد الس,م س,م 16048كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد رمضان عبدالباقى السيد 16049كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد شريف مبروك علي 16050كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد عادل مصطفى أحمد 16051كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد عبد الباسط أحمد علي 16052كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد عبد الحميد مشحوت عبد الحميد 16053كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد عبدالناصر سعد أبو سنة16054كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد فرج محمد عمران 16055كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد فوزى منصور عانوس16056كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
محمد محروس عبدالمنعم بدوى 16057كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
محمود جمعة إبراھيم دومه 16058كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
محمود سمير زكي رزق 16059كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
محمود ص,ح محمود عمر 16060كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون



محمود محمد إبراھيم ھاشم 16061كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
مصطفى السيد عبد المنعم بدوى 16062كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
مصطفى صابر عبدالغفار بدر 16063كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
مصطفي نوح محمد سالم حجازي 16064كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
ھاني يوسف عبد الفتاح محمد 16065كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
ھشام رفعت السيد  غالي 16066كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
ھشام سعيد شعبان محمد16067كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
وليد ص,ح محمود حماد 16068كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
وليد فرج فتحي محمد16069كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
ياسر عصام محمد إبراھيم 16070كفر الغريب اPبتدائية المشتركة اشمون
ايه حين محمد نور الدين16071 اJنجب اPبتدائية اشمون
ايه خيري مشحوت عبد ;16072 اJنجب اPبتدائية اشمون
ايه رضا عبد الرخمن عبد الباقي16073 اJنجب اPبتدائية اشمون
ايه محمد صابر عبد العزيز16074 اJنجب اPبتدائية اشمون
ايه منصور ابراھيم منصور16075 اJنجب اPبتدائية اشمون
ايه نصر حلمي محمود16076 اJنجب اPبتدائية اشمون
ابتسام عادل عبد الحميد شلبي16077 اJنجب اPبتدائية اشمون
اح,م ثابت لطفي حسنين16078 اJنجب اPبتدائية اشمون
اسراء عبد الحميد سعد منصور16079 اJنجب اPبتدائية اشمون
اسراء عماد الدين حلمي محمود16080 اJنجب اPبتدائية اشمون
اسراء نصرعبد الفتاح السيد16081 اJنجب اPبتدائية اشمون
اسماء ابراھيم عبد الحميد ابراھيم16082 اJنجب اPبتدائية اشمون
اسماء اشرف محمود عبد الغفار16083 اJنجب اPبتدائية اشمون
اسماء مسعد عبد الفضيل محمد16084 اJنجب اPبتدائية اشمون
الھام منتصر عبد الحلم حسن16085 اJنجب اPبتدائية اشمون
امنيه عادل عبد الرحمن عبد الباقي16086 اJنجب اPبتدائية اشمون
اميمه حامد ابراھيم منصور 16087 اJنجب اPبتدائية اشمون
اميمه عزت حمدي ابراھيم16088 اJنجب اPبتدائية اشمون
ايمان انور سامي طعيمه16089 اJنجب اPبتدائية اشمون
ايمان شعبان عبد المؤمن محمد عسيلي16090 اJنجب اPبتدائية اشمون
ايمان طلعت عزب محمد16091 اJنجب اPبتدائية اشمون
ايمان عبد الحميد ص,ح الدين عبد الحميد 16092 اJنجب اPبتدائية اشمون
ايمان عبد الغفار عبد الس,م نور الدين16093 اJنجب اPبتدائية اشمون
ايمان محي الدين منصور سيف الدين16094 اJنجب اPبتدائية اشمون
ايمان نصر مشحوت عبد ;16095 اJنجب اPبتدائية اشمون
بسمه عبد الشافي عبد الباقي عمر16096 اJنجب اPبتدائية اشمون
بسمه عبد الموجود عبد الباري ھ,ل 16097 اJنجب اPبتدائية اشمون
جيھان حمدي عبد المعبود حنفي16098 اJنجب اPبتدائية اشمون
حنان حامد سعيد محمد خطاب16099 اJنجب اPبتدائية اشمون
حنان عبد الشافي عبد الباقي عمر16100 اJنجب اPبتدائية اشمون
خضره محمد عباس محمد16101 اJنجب اPبتدائية اشمون
دنيا احمد عبد النبي شحاته16102 اJنجب اPبتدائية اشمون
دينا عبد الحي عبد القادر محمد16103 اJنجب اPبتدائية اشمون
دينا مھدي كامل قطب16104 اJنجب اPبتدائية اشمون
رانيا مبروك حلمي نور الدين16105 اJنجب اPبتدائية اشمون
سارة شريف عبد اللطيف السيد16106 اJنجب اPبتدائية اشمون
سارة عبد العظيم نعيم الشنواني16107 اJنجب اPبتدائية اشمون
سعاد خميس عيد حسانين16108 اJنجب اPبتدائية اشمون
سعاد محمد يحيي عبد الوھاب16109 اJنجب اPبتدائية اشمون
سماح السيد عبيد السيد16110 اJنجب اPبتدائية اشمون
سماح عزت حمدي ابراھيم16111 اJنجب اPبتدائية اشمون
سماح مختار مندوه احمد16112 اJنجب اPبتدائية اشمون
سمر سعيد عبد المجيد الصوفاني16113 اJنجب اPبتدائية اشمون
سندس شعبان ابراھيم محمد16114 اJنجب اPبتدائية اشمون
غاده س,مه محمد عيسي16115 اJنجب اPبتدائية اشمون
فاطمه عبد الفتاح عبد المجيد علي16116 اJنجب اPبتدائية اشمون



فاطمه مجدي عبد العليم يحيي16117 اJنجب اPبتدائية اشمون
كوثر عبد الشافي مشحوت البدوي16118 اJنجب اPبتدائية اشمون
مروه حامد محمد نور الدين16119 اJنجب اPبتدائية اشمون
منار صبحي حلمي محمود16120 اJنجب اPبتدائية اشمون
منار عاطف عبد ; عبد الباري16121 اJنجب اPبتدائية اشمون
منار عبد الباقي عبد المجيد حسن16122 اJنجب اPبتدائية اشمون
نج,ء فتحي علي محمد شنب16123 اJنجب اPبتدائية اشمون
نھال عبد الس,م حسن شلبي16124 اJنجب اPبتدائية اشمون
نورا ابو الحديد حلمي ابو الحديد16125 اJنجب اPبتدائية اشمون
ھاله عبد الباسط حماده يونس16126 اJنجب اPبتدائية اشمون
ھبه شلبي محمد عمري16127 اJنجب اPبتدائية اشمون
ھبه صبحي محمد زيدان16128 اJنجب اPبتدائية اشمون
ھبه عاطف كامل عبد ;16129 اJنجب اPبتدائية اشمون
ھدى صالح منصور مصطفى16130 اJنجب اPبتدائية اشمون
ھند سمير عبد المقصود السيد 16131 اJنجب اPبتدائية اشمون
ھيام عبد العزيز محمد عبد العزيز16132 اJنجب اPبتدائية اشمون
ابراھيم سعد سعد الدين نوح16133 اJنجب اPبتدائية اشمون
ابراھيم فتحي علي محمد16134 اJنجب اPبتدائية اشمون
احمد حمدي ص,ح الدين عبد الحميد16135 اJنجب اPبتدائية اشمون
احمد درويش خضر درويش16136 اJنجب اPبتدائية اشمون
احمد سعد محمد سعد16137 اJنجب اPبتدائية اشمون
احمد عيد محمد عيد16138 اJنجب اPبتدائية اشمون
احمد مجدي عبد العليم يحي16139 اJنجب اPبتدائية اشمون
احمد محمود مشحوت محمود 16140 اJنجب اPبتدائية اشمون
احمد يحي خضر طعيمه16141 اJنجب اPبتدائية اشمون
اسامه خالد عبد الجيد عبد الحميد16142 اJنجب اPبتدائية اشمون
اسامه نبيل محمود عمر 16143 اJنجب اPبتدائية اشمون
اس,م احمد قطب ابو الحديد 16144 اJنجب اPبتدائية اشمون
اس,م اسامه راشد خليل نور الدين16145 اJنجب اPبتدائية اشمون
اس,م  بدر علي محمد ناصف16146 اJنجب اPبتدائية اشمون
اس,م شعبان عبد الحافظ خليفه16147 اJنجب اPبتدائية اشمون
اس,م عبد الحميد عبد الجيد خليفه16148 اJنجب اPبتدائية اشمون
اس,م عبد الناصر عطا النياد16149 اJنجب اPبتدائية اشمون
اس,م عجمي فوزي عجمي 16150 اJنجب اPبتدائية اشمون
اس,م محي الدين منصور 16151 اJنجب اPبتدائية اشمون
اس,م نصر مندوه احمد16152 اJنجب اPبتدائية اشمون
امير رجب محمد ابراھيم16153 اJنجب اPبتدائية اشمون
باسم عماد الدين شندي16154 اJنجب اPبتدائية اشمون
حازم خالد ابو زيد فرج16155 اJنجب اPبتدائية اشمون
حسام عبد الغفار محمد الفوال16156 اJنجب اPبتدائية اشمون
حسن ضياء الدين ھاشم علي16157 اJنجب اPبتدائية اشمون
حسين عبد الغفار عبد العبود عبد الغفار16158 اJنجب اPبتدائية اشمون
رياض محمود رياض رجب16159 اJنجب اPبتدائية اشمون
سعيد حامد سعيد علي16160 اJنجب اPبتدائية اشمون
س,مه خالد السيد عمر16161 اJنجب اPبتدائية اشمون
شعبان ص,ح السيد عبد القادر 16162 اJنجب اPبتدائية اشمون
عادل شريف عبد اللطيف شلبي16163 اJنجب اPبتدائية اشمون
عاصم ھاشم حمود عبد الغفار16164 اJنجب اPبتدائية اشمون
عبد الحميد محمود عبد الحميد عبد الغفار16165 اJنجب اPبتدائية اشمون
عبد الرحمن ابراھيم احمد خير ;16166 اJنجب اPبتدائية اشمون
عبد الرحمن رجب سعد بھنسي16167 اJنجب اPبتدائية اشمون
عبد الرحمن صابر مرزوق 16168 اJنجب اPبتدائية اشمون
عبد الرسول محمد عبد الرسول طعيمه16169 اJنجب اPبتدائية اشمون
عبد الغفار نور الدين عبد الغفارنور الدين16170 اJنجب اPبتدائية اشمون
عبد ; محمد اسماعيل محمد16171 اJنجب اPبتدائية اشمون
عبد العبود جمعه عبد العبود سليم16172 اJنجب اPبتدائية اشمون



عبد الموجود رجب عبد الوجود محمد16173 اJنجب اPبتدائية اشمون
عبدالھادي شعبان عبد الھادي عبد الحميد16174 اJنجب اPبتدائية اشمون
عبد الونيس شبل عبد الونيس جاب ;16175 اJنجب اPبتدائية اشمون
ع,ء دياب عبد الحميد ا�حمر16176 اJنجب اPبتدائية اشمون
ع,ء عبد الناصر رياض خميس16177 اJنجب اPبتدائية اشمون
لطفي ثابت لطفي حسانين16178 اJنجب اPبتدائية اشمون
مجاور عبد لحميد محمد الفقي16179 اJنجب اPبتدائية اشمون
محمد زغلول فتحي عبد الحميد16180 اJنجب اPبتدائية اشمون
محمد سعيد محمد البدوي16181 اJنجب اPبتدائية اشمون
محمد سمير فتح ; السيد16182 اJنجب اPبتدائية اشمون
محمد صبحي عبد القصود السيد16183 اJنجب اPبتدائية اشمون
محمد عبد الرحمن عطا النياد16184 اJنجب اPبتدائية اشمون
محمد عيد السيد عبد القادر16185 اJنجب اPبتدائية اشمون
محمد عبد ; خالد عبده16186 اJنجب اPبتدائية اشمون
محمد عبد الطلب عيد عبد الطلب16187 اJنجب اPبتدائية اشمون
محمد علي عبد النبي محمد16188 اJنجب اPبتدائية اشمون
محمد فتحي السيد المصري 16189 اJنجب اPبتدائية اشمون
محمد فتحي عبد العظيم طعيمه16190 اJنجب اPبتدائية اشمون
محمود اسامه  مجاور صبحي16191 اJنجب اPبتدائية اشمون
محمود رجب عبد الفتاح علي16192 اJنجب اPبتدائية اشمون
محمود صالح محمد سالم16193 اJنجب اPبتدائية اشمون
محمود صبحي حسن ابراھيم16194 اJنجب اPبتدائية اشمون
محمود طارق فايز الشنواني16195 اJنجب اPبتدائية اشمون
محمود عاطف اسماعيل درويش16196 اJنجب اPبتدائية اشمون
محمود مختار مندوه احمد16197 اJنجب اPبتدائية اشمون
محمود موسي سعيد موسي16198 اJنجب اPبتدائية اشمون
محمود محمد ناصف طعيمه16199 اJنجب اPبتدائية اشمون
محمود ياسر محمد رشاد16200 اJنجب اPبتدائية اشمون
مصطفي ابو الحديد ابراھيم ابو الحديد16201 اJنجب اPبتدائية اشمون
مصطفي حسين عبد لھادي شرف16202 اJنجب اPبتدائية اشمون
مصطفي عزمي محمد حسن16203 اJنجب اPبتدائية اشمون
ھشام  السيد محمد حسن16204 اJنجب اPبتدائية اشمون
ھشام خيري احمد عبد التواب 16205 اJنجب اPبتدائية اشمون
ھشام فراج عبد المجيد الصوفاني16206 اJنجب اPبتدائية اشمون
ياسر فرحات جمعه جاب ;16207 اJنجب اPبتدائية اشمون
يوسف شعبان عبد العال ابو ريه16208 اJنجب اPبتدائية اشمون
يوسف عبد الرحمن السيد16209 اJنجب اPبتدائية اشمون
إحسان ابراھيم سيد احمد خواجة16210ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
إسراء إمام عبد العظيم الحداد16211ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
إسراء سعيد أحمد سالم16212ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
إيسراء سعيد زكي الجاھل16213ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
إسراء سمير أحمد الخشن16214ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
إسراء عصام عبد الفتاح عبد المقصود16215ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
إسراء كارم محمد داود16216ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
إسراء كامل محمود شادي16217ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
إسراء مسعود حميده عبد الجليل16218ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
إسراء يسري أحمد أبو زايد16219ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
أسماء ابراھيم الحسيني غنيم16220ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
أسماء أشرف سعيد الغز�ني16221ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
أسماء رفعت ابراھيم محمد16222ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
أسماء عطعوط سعيد عطعوط16223ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
أسماء فتحي عبد التواب عبد الرازق16224ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
أسماء محمود عبد العال خواحة16225ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
أسماء محمود عبد العزيز خليل16226ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
أصالة عبد الحميد محمود الخشن16227ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
أميرة أحمد أحمد الخشن16228ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون



أميرة جمال زكي شرف16229ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
أميرة علي مبروك القطاوي16230ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
أميرة ناصر السيد عبد المطلب 16231ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
أميرة وجيه محمد عامر16232ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
أمينة ابراھيم عبد العزيز حبيب16233ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
أمينة عبد العزيز بھجات نصر16234ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
ايمان انسان السيد بكرحسين16235ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
ايمان جابر عبد العزيز دغيدى16236ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
آية السيد عبد الوھاب سليمان16237ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
بسمة مجدى عبد الغفار عمران16238ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
حنان صبحى السيد محمد الجاھل16239ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
حنان محمد حسين معنا16240ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
خلود شريف عبد العاطى حسن16241ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
دعاء عادل على محمد16242ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
دينا عصام محمد عماد16243ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
رانيا محمد فوزى سحبان16244ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
رحاب صبحى ابراھيم عفيفى محروس16245ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
سارة جمال عيسى بھنسى16246ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
سارة عاطف أحمد على16247ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
سارة عاطف نزية الخشن16248ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
سارة محسن موسى صالح16249ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
سماح مھدى أحمد صقر16250ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
مھا محي الدين محمد محمد الخشن16251ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
شرين رضا محمد فرغل16252ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
شيماء أحمد عبد المولى مبروك16253ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
شيماء محمد رضا السيد16254ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
شيماء يحي فارق بكر حسين16255ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
صباح أنور بريك القطاوي16256ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
عبير عبد الغني محمد خواجه16257ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
عزيزة سعيد رمضان نافع16258ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
غادة محمد عبد العزيز القاضي16259ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
فاطمه أيمن عبد اللطيف الغز�ني16260ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
فاطمه عبد المجيد عبد الرازق أحمد16261ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
فاطمه فرحات سيد احم الشافعي16262ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
فايزة أحمد ياسين شعبان16263ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
مبروكه رمضان حسن نافع16264ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
مروه مبروك حسين معنا16265ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
مھرائيل عماد محفوظ سامي16266ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
مي ابراھيم عبد الحميد سرحان16267ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
نادية السيد عبد ; عبد الفتاح16268ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
ندا صبحي مبروك مخيمر16269ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
ندي سيد احمد أبو طالب صقر16270ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
ندى عادل علي حسن مخيمر16271ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
ندى عاطف أمين الخشن16272ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
ندى عبد المعبود رجب أبو دريس16273ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
نعيمه ياسر شفيق القاضي16274ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
نورا عاطف محمود السھيتي16275ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
ھبه أبو بكر أحمد حسين16276ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
ھدسر سامي محمود سيد احمد16277ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
ھدير صبحي عباس شتلة16278ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
ھدى عادل خيري مھتدي 16279ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
ھويدا محمد عبد المعبود سعد16280ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
وفاء حسان أبو زيد فرج16281ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
وفاء فوزي السيد أبو حسين16282ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
و�ء بكر فاروق أبو بكر16283ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
ياره عبد العال مبروك الفرماوي16284ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون



ياسمين عبد الكريم عوض ; محمد فتحي16285ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
إبراھيم السيد عبد الخالق فرغل16286ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
ابراھيم سعيد ذكي ريه16287ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
ابراھيم مھدي ابراھيم حبيب16288ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
احمد ابراھيم السيد زيدان16289ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
أحمد ابراھيم محمود نافع16290ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
أحمد السيد محمد أبو عمار16291ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
أحمد جابر محمد خليل16292ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
أحمد حسام السيد عبد المقصود16293ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
أحمد رجب محمد رمضان16294ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
أحمد رزق علي الغز�ني16295ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
أحمد سمير علي ابراھيم16296ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
أحمد صبحي أحمد عفيفي16297ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
أحمد عبد الناصر ابراھيم البركي16298ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
أحمد عد المنعم محمد الخشن16299ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
أحمد فتحي ابراھيم عفيفي16300ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
أحمد محمود عبد الحميد الخشن16301ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
أحمد ناصف محمد الغز�ني16302ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
أسامه رمضان بدوي شتلة16303ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
إس,م سعد عبد ; سعد16304ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
إس,م فتحي عبد السعيد مرزوق16305ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
إس,م فتحي عيد نافع16306ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
اJمير حسين سيد احمد الشافعي16307ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
إيھاب جمال محمد عبد المنعم16308ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
حازم محمد فتحي الخشن 16309ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
حسام السيد محمد عبد اللطيف16310ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
حسام شكري عبد المنعم دغيدي16311ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
حسين محروس محمود عبد القوي حسين16312ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
سعيد الخشن عبد الغفار فازع16313ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
سعيد علي عبد العال السروي16314ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
سعيد مرتضي سعيد الزغبي16315ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
عادل سامي محفوظ سامي ميخائيل16316ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
عبد العظيم رشاد عبد العظيم ابراھيم16317ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
عصام عزوز السيد نصر16318ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
ع,ء حسني فوزي ھ,ل16319ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
ع,ء عثمان عبد الحميد حسن16320ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
ع,ء صالح فتحي حبيب16321ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
علي أحمد عوض المصري16322ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
عيد شمس الدين عيد شادي 16323ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
كريم احمد ماھر السھيتي16324ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
كريم محمد يوسف عبد القادر16325ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
محمد السيد ابو زيد السيد16326ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
محمد أيمن زكي الخشن16327ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
محمد خالد السيد الخشن16328ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
محمد خيري محمد محمود16329ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
محمد سعيد فرج عبد النبي16330ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
محمد شفيق محمد القطاوي16331ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
ص,ح سليمان جبر16332ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
محمد عادل كمال الدين الخشن16333ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
محمد عاشور أحمد سالم16334ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
محمد عبد ; توفيق الخشن 16335ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
محمد عبد النعيم محمد عمار16336ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
محمد عبد ربه عاشور عبد ربه16337ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
محمد عزوز سيد احمد محمد ابراھخيم16338ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
محمد علي علي الدين ابراھيم 16339ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
محمد علي مبروك القطاوي 16340ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون



محمد مجدي عبد النبي صالح16341ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
محمود ابراھيم جابر موسى16342ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
محمود حماده مشحوت صالح16343ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
محمود خالد سعيد شرف16344ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
محمود صبحي مبروك مخيمر16345ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
محمود عبد ; توفيق الخشن16346ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
محمود عز الدين موسى صالح16347ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
محمود عصام ج,ل ابو زيد16348ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
محمود فتحي عبد الفتاح عطعوط16349ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
محمود فوزي عبد البر شادي16350ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
محمود محمد عبد الفتاح حسين16351ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
محمود محمد مشحوت الجندي16352ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
مصطفى جمال عبد الملك القاضي16353ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
مصطفى محمد ابراھيم مخيمر16354ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
ھشام رجب مصطفى ابراھيم محمد16355ساقية المنقدي اPبتدائيةاشمون
أح,م عطية محمد صالح 16356وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
أسماء احمد عبد العزيز معزان 16357وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
أسماء حمدي عبد النبي عدس 16358وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
 أسماء سامي السيد شعيب 16359وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
أسماء سامي لبيب شلبي 16360وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
أسماء ص,ح الدين نويصر 16361وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
أسماء فوزي عبدالعزيز العياط 16362وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
أسماء محمد رجب الھ,لي 16363وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
آ�ء فتحي عبدالرازق سعد 16364وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
الشيماء السيد سيد احمد الھ,لي16365وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
أميرة إبراھيم أبو بكر جاد ; 16366وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
أميرة عمر عبدالعزيز جمعة 16367وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
أميرة عبدالمنعم احمد الجمال 16368وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
أمينة عبدالحليم فريد الزردق 16369وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
أمينة عبدالخالق فريد العياط 16370وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
إيمان أبو الحديد عبدالعزيز الجمل 16371وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
إيمان حسن محمد خليل 16372وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
إيمان سامي محمود رس,ن 16373وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
إيمان عبدالرؤف محمد السم,وي 16374وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
آية حسن عبداللطيف الحصري 16375وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
آية عاطف عبدالستار عبدالجليل 16376وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
آية عبدالعزيز عبدالفتاح طيرة 16377وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
بسمة خيري توفيق ب,ش 16378وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
جمي,ت محمود غازي الكشاك 16379وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
جھاد علي حسن شيخ السوق 16380وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
حسناء أشرف حسن ناصف 16381وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
دعاء أبو بكر عبدالصمد جمعة 16382وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
دعاء السيد محمد احمد 16383وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
دعاء سيدھم ناصف نويصر 16384وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
دعاء فتحي عبدالعال رضوان 16385وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
ديما عبدالمطلب عبدالعزيز على 16386وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
دينا عزت عبدالصمد شاھين 16387وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
دينا عبدالغفار عبداللطيف الكشاك 16388وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
دينا محمود عبدالحميد النجار 16389وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
رحاب السيد عبدالمنصف عرب 16390وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
رضا عبدالشافي عبدالخالق درار 16391وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
رضا صبحي عبد المحسن زلط 16392وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
رغدة جمال عبدالحكيم الشاذلي 16393وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
روفيدا متولي حامد عدس 16394وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
ريھام سامي أحمد شريبة 16395وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
سارة ماھر عبدالفتاح الھ,لي 16396وحدة طھواي اPبتدائية اشمون



ريھام عبدالجواد احمد عبدالحميد 16397وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
سلمى محمد عبدالصمد درار 16398وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
سماح إبراھيم عبدالفتاح 16399وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
سماح عبد; فاروق غنيم 16400وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
شروق عبدالفتاح عبدالرحمن 16401وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
شيرين سامي عبدالعزيز ب,ش 16402وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
شيماء عاطف عبدالمحسن الحصري 16403وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
شيماء عبدالعزيز حسين عزو 16404وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
شيماء عيد عبدالفتاح الصياد 16405وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
شيماء وليد محمود نفيسة 16406وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
صفاء ربيع بسيوني احمد 16407وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
صفاء كرم على الصياد 16408وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
عبير إبراھيم خنفي خليل 16409وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
ع, عاطف محمد أبو طيرة 16410وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
علياء ج,ل عبد العظيم خليل 16411وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
علياء جمعة درويش خليفة 16412وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
غادة رجب محمد درويش 16413وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
فاطمة مصطفى محمد الزردق 16414وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
فاطمة سامي محمود معزان 16415وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
ماريان عاطف حلمي يوسف 16416وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
نادية يوسف وديع يوسف 16417وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
نورا إبراھيم على غيث 16418وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
نورا جمال عبدالحميد ب,ش 16419وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
نورھان أيمن يوسف احمد 16420وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
نورھان عبدالمنعم حسين 16421وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
نورھان مجدي عبدالصمد بكر 16422وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
نھال جمال محمد طيرة 16423وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
ھبة احمد محمد أبو ديب 16424وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
ھدير جمعة سعد متولي 16425وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
ھديل سميح عبدالمنعم حمامة 16426وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
ھناء احمد عبداللطيف حسان 16427وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
ھند جمال محمد الصعيدي 16428وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
ھيام محمد بسيوني محمد 16429وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
ياسمين سعيد توفيق محرم 16430وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
يسرا سمير عبدالعزيز عبدالشافي 16431وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
إبراھيم على رمضان نوفل 16432وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
إبراھيم محمد إبراھيم معزان 16433وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
أحمد ايمن عبدالمنعم العياط 16434وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
احمد بركات حسن الھ,لي 16435وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
احمد حامد أبو الحديد النجار 16436وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
احمد حلمي عبدالخالق اPسدودي 16437وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
أحمد خيري عبدالرازق سعد 16438وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
احمد سامي سليمان ستين 16439وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
احمد سعيد عطية عبد; 16440وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
احمد سمير محمد نوار 16441وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
احمد عاطف عبدالجواد سيد احمد 16442وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
احمد عبدالحميد محمد أبو عامر 16443وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
احمد عبدالرازق محمود عبدالجليل 16444وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
احمد عبدالغفار السيد شريبة 16445وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
احمد عبدالمنعم عبدالرحمن عجينة 16446وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
احمد محمد خير الفخراني 16447وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
احمد محمد سعيد الترحي 16448وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
احمد نبيل اسماعيل عبدالعليم 16449وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
اس,م انور مكايد الكشكي 16450وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
إس,م سمير عبدالعزيز ب,ش 16451وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
إس,م عبدالغني محمود خضر 16452وحدة طھواي اPبتدائية اشمون



أشرف رجب سعد متولي 16453وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
أيمن احمد عبدالعزيز عيسى 16454وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
باسم محمد عبدالغفار عمران 16455وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
بدر مصطفى عبدالغني الحفني 16456وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
توفيق توفيق دسوقي خليل 16457وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
جمعة عبدالحميد عبدالفتاح عبدالعزيز 16458وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
حسام إبراھيم عبداللطيف الكشاك 16459وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
حسام عبد ا�Pه  السيد عدس 16460وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
حسام حسن احمد شيخ السوق 16461وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
حسن حمدي حسن طيرة 16462وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
حسن على عبدالعزيز ابو ھدرة 16463وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
حمدي احمد عبدالس,م سليمان 16464وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
حمدي عبدالغفار على أبو ميرة 16465وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
رؤف نزيه فؤاد يوسف 16466وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
سامي محمد عبدالسيد الكشاك 16467وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
ساھر سامي عبدالعزيز ب,ش 16468وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
سعيد عبد السيد احمد ألشيمي 16469وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
سمير صبري عبدالونيس محفوظ 16470وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
عبدالحميد يحيى عبدالحميد فضل 16471وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
عبدالعال السيد عبدالعال جاد ; 16472وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
عبدالعال فتحي عبدالعال رضوان 16473وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
عبد; حسين عبد; الحداد 16474وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
عبدالمولى سعيد عبدالمولى زلط 16475وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
ع,ء س,مة عبد النور معزان 16476وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
ع,ء محمود محمد قناوي 16477وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
على السيد على أبو النصر 16478وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
على كرم على ب,ش 16479وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
على محمد على غيث 16480وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
فريد شوقي نصيف حنين 16481وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
كرم مصطفى زيدان الصياد 16482وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
مايكل رأفت توفيق فرج ; 16483وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
محمد أمين محمد العتر 16484وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
محمد السيد عبدالخالق طاحون 16485وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
محمد جمال عبدالمنصف شيخ السوق 16486وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
محمد رمضان عبد العزيز الخشن 16487وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
محمد عبداJله عبد السيد الجزيري 16488وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
محمد محمود ھاشم إبراھيم 16489وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
محمد مصطفى محمد الزردق 16490وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
محمود أحمد عبدالرازق أبو الفرح 16491وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
محمود حسين إبراھيم زلط 16492وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
محمود صبري سيد احمد عبد الجليل 16493وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
محمود عبد اللطيف بكر الھ,لي 16494وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
محمود عبد الحميد محمد فايد 16495وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
نشأت عماد فؤاد يوسف 16496وحدة طھواي اPبتدائية اشمون
ابتھال محمد مصطفى الجمال16497طھواي الحديثة اشمون
اسراء محمد عبدالحفيظ طاحون16498طھواي الحديثة اشمون
اسماء جمال ابراھيم الجزيرى16499طھواي الحديثة اشمون
أسماء محمد إبراھيم الزمرانى16500طھواي الحديثة اشمون
اسماء مرسى السيد غيث16501طھواي الحديثة اشمون
أسماء ناصر محمود نوح16502طھواي الحديثة اشمون
السيده فتحى امام أبوالنصر16503طھواي الحديثة اشمون
اميره عنتر طه ابوالنصر16504طھواي الحديثة اشمون
امينه ابراھيم مصطفى كشك16505طھواي الحديثة اشمون
ايمان اشرف عبدالصمد الزردق16506طھواي الحديثة اشمون
ايمان جمال عبدالعال نافع16507طھواي الحديثة اشمون
ايمان حمدان محمود حجاج16508طھواي الحديثة اشمون



ايمان محمد على شريف16509طھواي الحديثة اشمون
ايمان مرسى السيد غيث16510طھواي الحديثة اشمون
آيه حسن أحمد ادريس16511طھواي الحديثة اشمون
حنان محمد محمود صقر16512طھواي الحديثة اشمون
دينا عبدالعال على مناع16513طھواي الحديثة اشمون
رنا جمال حسين الشيخ16514طھواي الحديثة اشمون
ريھام إنسان حسانين البنوانى16515طھواي الحديثة اشمون
سارة حسن مصطفى الجمال16516طھواي الحديثة اشمون
ساره منصور عبدالوسيع مبروك16517طھواي الحديثة اشمون
سھام محمد عبدالرحمن درار16518طھواي الحديثة اشمون
شرين سعيد محمد عزو16519طھواي الحديثة اشمون
شاھنده اشرف حسن شكر16520طھواي الحديثة اشمون
شرين يوسف محمد البنوانى16521طھواي الحديثة اشمون
غاده رجب عبدالخالق الكشاك16522طھواي الحديثة اشمون
فاطمه محمد عثمان عبدالعزيز16523طھواي الحديثة اشمون
لمياء عبدالحميد حسن غنيه16524طھواي الحديثة اشمون
مروه وائل عبدالخالق الزردق16525طھواي الحديثة اشمون
منار خيرى عبدالشھيد خليل16526طھواي الحديثة اشمون
منار ماھر عبدالعزيز ضيان16527طھواي الحديثة اشمون
مھا عاطف عبدالخالق العياط16528طھواي الحديثة اشمون
نج,ء أشرف عبدالنور معزان16529طھواي الحديثة اشمون
ندا ناصر ابوالحديد العباسى16530طھواي الحديثة اشمون
نھال خميس محمد عمر16531طھواي الحديثة اشمون
نھال مبروك عبدالمقصود اسحاق16532طھواي الحديثة اشمون
نھى صبرى ھدايه على16533طھواي الحديثة اشمون
نورا ناصر محمود نوح16534طھواي الحديثة اشمون
نورھان عاطف امين صالح16535طھواي الحديثة اشمون
نورھان يسرى سليمان العياط16536طھواي الحديثة اشمون
سماح انور محمود الصياد16537طھواي الحديثة اشمون
ھبه عبدالرحمن عثمان ھدايه16538طھواي الحديثة اشمون
احمد السيد عبداللطيف العياط16539طھواي الحديثة اشمون
أحمد سمير عبدالصبور عمار16540طھواي الحديثة اشمون
احمد صياد على الجزيرى16541طھواي الحديثة اشمون
احمد عادل عبدالغفار عمران16542طھواي الحديثة اشمون
احمد عطيه عبدالھادى درار16543طھواي الحديثة اشمون
أحمد على أحمد قنصوه16544طھواي الحديثة اشمون
احمد فوزى عبدالغنى الحفنى16545طھواي الحديثة اشمون
احمد ماھر عبدالعزيز رس,ن16546طھواي الحديثة اشمون
أحمد محمد السيد حمامه16547طھواي الحديثة اشمون
أحمد محمد عفيفى كوت16548طھواي الحديثة اشمون
احمد محمد محمد الزردق16549طھواي الحديثة اشمون
احمد نبيل س,مه غنيم16550طھواي الحديثة اشمون
اس,م ادھم سعيد ادم16551طھواي الحديثة اشمون
إس,م كارم عبدالسيد عيسى16552طھواي الحديثة اشمون
اس,م محمد عبدالموجود فارس16553طھواي الحديثة اشمون
امام فتحى امام ابوالنصر16554طھواي الحديثة اشمون
باسل عبدالحكيم عبدالمنعم غيث16555طھواي الحديثة اشمون
باسم عادل لطفى عمار16556طھواي الحديثة اشمون
بدر حامد محمد ابودريس16557طھواي الحديثة اشمون
حسام السيد عبدالرحمن سويلم16558طھواي الحديثة اشمون
حسام عبدالستار عبدالسيد الخولى16559طھواي الحديثة اشمون
حسام على عبدالغفار شع,ن16560طھواي الحديثة اشمون
حسن جمال حسن عبدالھادى16561طھواي الحديثة اشمون
حسن حمدى محمد الربع16562طھواي الحديثة اشمون
حسين حافظ حسن شيخ السوق16563طھواي الحديثة اشمون
حسين عبدالنبى حسين الحداد16564طھواي الحديثة اشمون



حمادة عبدالغفور عبدالعزيز القط16565طھواي الحديثة اشمون
حمدى سيدھم حسانين إدريس16566طھواي الحديثة اشمون
حمدى عاطف عبدالخالق العياط16567طھواي الحديثة اشمون
سامح فتحى محمد درار16568طھواي الحديثة اشمون
شھاب عماد جمعه عبدالجليل16569طھواي الحديثة اشمون
عبدالحميد محمد عبدالحميد ناصف16570طھواي الحديثة اشمون
عبدالرحمن حامد عبدالرحمن عجينه16571طھواي الحديثة اشمون
عبدالعزيز رجاء عبدالعزيز ضيان16572طھواي الحديثة اشمون
عبدالعزيز كمال عبد; ھدايه16573طھواي الحديثة اشمون
عبدالفتاح محمد عبدالفتاح أحمد16574طھواي الحديثة اشمون
عبدالمعطى ابراھيم عبدالمعطى الفخرانى16575طھواي الحديثة اشمون
عبدالمنعم فريد عبدالمنعم الزردق16576طھواي الحديثة اشمون
عبده سمير عبدالمنصف طيره16577طھواي الحديثة اشمون
على انور محمد ادريس16578طھواي الحديثة اشمون
على عبدالحكيم على فرج16579طھواي الحديثة اشمون
على فتحى على الجزيرى16580طھواي الحديثة اشمون
عمرو راشد عبدالتواب عبدالمقصود16581طھواي الحديثة اشمون
عمرو محمد لطفى عمار16582طھواي الحديثة اشمون
محمد أنور محمد الصياد16583طھواي الحديثة اشمون
محمد جمال قطب خنيزى16584طھواي الحديثة اشمون
محمد جميل عبدالعزيز حريره16585طھواي الحديثة اشمون
محمد خالد إدريس شرف16586طھواي الحديثة اشمون
محمد ص,ح احمد الجمال16587طھواي الحديثة اشمون
محمد عاطف طه أوالنصر16588طھواي الحديثة اشمون
محمد عبدالشافى حافظ شيخ السوق16589طھواي الحديثة اشمون
محمد على ابراھيم على16590طھواي الحديثة اشمون
محمد على صابر ناجى16591طھواي الحديثة اشمون
محمد على محمد أبو النصر16592طھواي الحديثة اشمون
محمد فتحى سيدأحمد نوار16593طھواي الحديثة اشمون
محمد ماھر زھران عبدالرازق16594طھواي الحديثة اشمون
محمود ايمن على ابراھيم16595طھواي الحديثة اشمون
محمود جابر عبدالشافى درار16596طھواي الحديثة اشمون
محمود فتحى محمد الكشاك16597طھواي الحديثة اشمون
محمود مدحت محمد السبكى16598طھواي الحديثة اشمون
مصطفى على إبراھيم عدس16599طھواي الحديثة اشمون
سامح شعبان ابو زيد عبدالعال16600طھواي الحديثة اشمون
ھادى محمد عبدالرازق ابراھيم16601طھواي الحديثة اشمون
ياسر عبدالمنعم محمود درويش16602طھواي الحديثة اشمون
اس,م عبدالسميع على  يوسف16603طھواي الحديثة اشمون
شاكر سعد شاكر عدس16604طھواي الحديثة اشمون
ابنھال عادال محمد منيسى 16605طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
اسماء محمود عبدالصبور عمار 16606طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
اسماء حمدى عبدالغنى السيوفى 16607طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
اسماء عبدالرحمن نويصر عبدالرحمن 16608طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
افراح بكر محمد  خليل 16609طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
اميره محمد ابراھيم الشافعى 16610طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
ايناس سعيد عبدالرازق المؤذن 16611طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
ايمان على  على الزردق 16612طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
ايمان خالد حسن سامى 16613طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
ايمان رزق رزق خليل 16614طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
ايمان صبرى ص,ح سيداحمد 16615طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
ايمان محمد على نافع 16616طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
ايمان سامى احمد الرفاعى 16617طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
ايه حمدى مرعى العدلى 16618طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
ايه عبدالغنى حسين درويش 16619طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
ايه رشدى كمال العياط 16620طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون



ايه محمود محمد الحضرى 16621طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
ايه السيد عمرى زيدان 16622طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
ايه حسن عبدالغنى السيوفى 16623طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
ايه محمد على الكعب 16624طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
ايه صبحى احمد فايد16625طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
بسمه عبدالحليم  عبدالموجود بدوى16626طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
رشيده احمد عبدالقوى بدوى16627طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
رضا حسنى سيداحمد ابو زيد16628طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
ساره عبدالعليم محمود اسحاق16629طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
سعديه احمد  السيد الحداد16630طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
سعديه سمير يوسف ندا16631طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
سميحه السيد عيد السيد16632طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
شيرين سعيد عرفه  ابو عيده16633طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
شيرين عبدالمحسن محمود الصياد16634طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
شيماء شداد بدر العبد16635طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
صفاء حمدى محمد العقله16636طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
عزه سليمان  ابراھيم ابو الخير16637طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
فاطمه يسرى يوسف جمعه16638طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
فايده سامى على ابو النصر16639طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
فتحيه على محمد السيسى16640طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
ميرفت سامى احمد غنيم16641طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
مروه فتحى عبدالفتاح درويش16642طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
مى انور عبدالعاطى الكشاك16643طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
نج,ء عبدالحميد محمد غنيم16644طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
نھال محمد صابر حامد درار16645طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
نوره ممد سعد النمر16646طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
نورھان ابراھيم عبدالفتاح حسان16647طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
ھدير عبدالرحمن مشحوت الحضرى16648طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
ھناء حسن سعد قنديل16649طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
وفاء كمال شعبان قنصوه16650طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
احمد ابو العزم سعيد درار16651طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
احمد ابو العينين شعبان ابو العينين16652طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
احمد بكر بكر محمد خليل16653طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
احمد سامى حسنين خليفه16654طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
احمد حسن عبدالشافى الصياد16655طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
احمد عاطف محمد نافع16656طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
احمد محمد عبدالوھاب خطاب16657طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
ابراھيم حمدى على  صقر16658طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
ابراھيم  لطفى غازى قنديل16659طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
اسامه جمال  على  درار16660طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
اسامه عبدالعليم عبدالصمد شاھين16661طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
اس,م احمد مشحوت ابو سريه16662طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
اس,م عبدالعظيم عبدالغفار  المزين16663طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
اس,م  درويش مشحوت الحضرى16664طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
اس,م ماھر مبروك الكتاتنى16665طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
اس,م غنيم خير الفخرانى16666طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
امير محمد عبدالمنصف غربى16667طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
السيد اشرف السيد دياب16668طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
السيد عبدالنبى  السيد ستين16669طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
ايمن رمضان عبدالعزيز البنوانى16670طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
بدر راشد عبدالحميد النجار16671طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
باسم ھشام عبدالمجيد  قابيل16672طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
حسام حسن السيد على شريبه16673طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
حسن سامى حسن قنصوه16674طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
حسن محمد عبدالصمد شاھين16675طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
حازم صابر ابو الع, رجب16676طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون



حامد انور حامد درار16677طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
حمدى احمد خليفه مقبول16678طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
شھاب عنتر حسين امين16679طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
شعبان سعد محمد العدلى16680طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
عبدالعزيز على عبدالعزيز رضوان16681طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
عبدالمنعم السيد مكايد طعيمه16682طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
عبداللطيف عبدالجليل عبداللطيف عبدالجليل16683طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
عرفه محمد عرفه ابو عيده16684طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
عصام احمد السيد جاد16685طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
عمرو الليسى عبدالحمي درار16686طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
ع,ء حسين السيد الديباوى16687طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
ع,ء محمد عبدالمنعم  ناصف16688طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
طارق عبدالستار حسين درار16689طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
كريم مصطفى سعيد طيره16690طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
محمد احمد عبدالقوى بدوى16691طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
محمد اشرف محمد عبدالحميد16692طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
محمد السيد حسين الشيمى16693طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
محمد الليثى عبدالمجيد عثمان16694طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
محمد عبدالناصر سعيد سلطان16695طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
محمد عبدالمطلب عبدالقادر عدس16696طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
محمد عبدالوھاب فاروق عزو16697طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
محمد عبدالعزيز عبدالفتاح  القعقاع16698طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
محمد السيد عبدالخالق شع,ن16699طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
محمد فتحى باب الخير خليفه16700طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
محمد محمد امام العباسى16701طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
محمد سعيد رشاد زلط16702طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
محمد عماد رشاد غيث16703طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
محمد عبدالبصير عبدالغفار الشرقاوى16704طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
محمد سمير عبدالصمد نويصر16705طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
محمد محروس حسن الشيمى16706طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
محمد فؤاد عبدالفضيل على16707طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
ھشام عبدالحميد احمد مقبول16708طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
محمود عصام  محمد موسى16709طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
مھدى ماھر احمد حميده16710طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
ناصف محمد ناصف الجمسى16711طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
وجيه امين حسين معزان16712طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
ياسر عبدالحميد احمد غنيم16713طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
يوسف سامى احمد غنيم16714طھواي اPبتدائي المشتركة اشمون
ابتسام عبدالحليم عبدالباسط عبدالمقصود16715 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
اسراء عبدالفضيل رفاعى عبدالفضيل16716 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
اسراء عبد; عبدالشھيد عبدالجواد16717 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
اسماء ابراھيم فرج النواجى16718 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
اسماء خضير حسن ابوناب16719 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
اسماء عبدالغفار السيد ابوزيد16720 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
اسماء محمود عبدالخالق الرصاصى16721 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
ايمان رمضان عبدالس,م دره16722 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
ايمان سامى جمعه الترحى16723 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
ايمان شحات عبدالتواب حسين16724 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
آية شحاتة نوح عبدالس,م16725 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
بسمة عبد; عبدالمقصود عبدالرحمن16726 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
جيھان ناصر عبدالفتاح امبابى16727 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
خيرية احمد فرج الشماوى16728 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
ديناعبدالجوادعبدالفتاح الصياد 16729 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
رباب سامى عبدالحميد ابو شبك16730 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
رضا خالد رشاد احمد16731 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
رضا عبدالناصر زكى سحالى16732 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون



رضا محمد عبدالرءوف بلح16733 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
رغدة سامى رشاد احمد16734 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
ريھام عبدالناصر ابراھيم اسماعيل16735 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
سارة سعيد محمد عبدالعاطى16736 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
سعاد بدران عبدالحفيظ الصيفى16737 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
سماح احمد احمد الرصاصى16738 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
سھام عادل عبدالعزيز الصياد16739 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
شيماء فتحى كامل عبدالمولى16740 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
شيماء فرج على عبدالرحمن16741 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
صابرين منصور محمد حجازى16742 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
صابرين ناجح توفيق الھمدان16743 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
صباح ھليل بسيونى مختار16744 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
عبير متولى عبدالبارى محمد 16745 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
غادة رجب صابر جمعة16746 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
غادة شحات عبده عبدالعزيز16747 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
فاطمة محمد ابراھيم محمد16748 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
لطيفة على س,مة الصياد16749 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
مبروكة عبدالرحيم بسيونى اسماعيل16750 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
مروة لبيب احمد يونس16751 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
منى ابراھيم محمد جاد;16752 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
منى محمد عبدالعزيز شعبان16753 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
ناھد سامى ابراھيم الرصاصى16754 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
نرمين سامى عبد; عبدالعزيز16755 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
نرمين محمد احمد عبدالعظيم16756 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
نسمة على ابراھيم حجازى16757 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
نعمة عبدالفتاح عبدالحليم شحاتة16758 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
ھالة حامد محمد ابوشبك16759 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
و�ء خيرى محمود حجازى16760 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
أبانوب رضا فرج سيدھم16761 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
ابراھيم السيد ابراھيم عبدالعال16762 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
ابراھيم عبدالحليم ابراھيم عبدالس,م16763 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
احمد حامد محمد ابوشبك16764 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
احمد حسنين شعبان حسنين16765 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
احمد خالد محمد الشامى16766 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
احمد صابر حسن عبدالمھدى16767 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
احمد ص,ح عبدالوھاب السيسى16768 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
احمد عبدالحفيظ عبدالمولى سريح16769 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
احمد على عبدالحميد صالح 16770 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
احمد مسعود عبدالحفيظ جمعة16771 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
احمد منصور احمد عبدالغنى16772 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
اشرف قاسم عبدالغنى الرصاصى16773 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
السيد ايمن السيد الزقازيقى16774 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
جميل جمال على ابوشبك16775 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
حامد احمد حامد منصور16776 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
حسان محمد حسان احمد16777 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
حمادة وجية السيد خليفه16778 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
حمدى ناجح احمد سعيد16779 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
رامى مصطفى توفيق الصاصى16780 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
رمضان يحى محمد السيسى16781 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
عبدالغنى نزية عبدالغنى فھد16782 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
عبده رمضان عبده عبدالعزيز16783 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
عمار نبيل محمود الصيفى16784 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
عمر عبدالعزيز عبدالخالق الكشاك16785 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
عمر عبدالفتاح عمر الخنانى16786 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
عمرو عبدالناصر محى الدين ابوطالب16787 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
عمرو محمد كمال عواد16788 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون



محمد اشرف عبدالحفيظ عبدالمولى16789 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
محمد حسن عطيه حسن16790 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
محمد رضا عبدالعزيز الصياد16791 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
محمد سعيد جمعه الترحى16792 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
محمد سعيد على محمود 16793 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
محمد سعيد محمود جمعه16794 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
محمد س,مة السيد البسومى16795 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
محمد صافى محمد عبدالعاطى16796 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
محمد عماد عبد; جاد16797 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
محمد عيسى عبدالمعطى عبدالحميد16798 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
محمد محمود منصور عبدالجواد16799 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
محمد ممدوح مساعد الصيفى16800 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
محمود احمد محمود احمد16801 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
محمود حسن عبدالحفيظ الصيفى16802 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
محمود عثمان محمود البسيونى16803 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
محمود ممدوح محمد الخولى16804 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
مصطفى محمود سعيد ابوقابيل16805 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
نور الدين لواء الحمد عبد; عبدالبصير16806 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
وليد اشرف عبدالمجيد قابيل16807 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
وليد ج,ل عبدالسعيد عبدالرحمن16808 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
وليد خالد على ابوشبك16809 مدرسة المنصورة ا بعزبة كرماشمون
إسراء رفاعى متولى رفاعى16810مدرسة عزبة كرم ااشمون
إسراء عصام مساعد محمود16811مدرسة عزبة كرم ااشمون
إسراء ماھر يوسف محمد16812مدرسة عزبة كرم ااشمون
أسماء حجاج محمد الجمسى16813مدرسة عزبة كرم ااشمون
أسماءمختار حسن البسومى16814مدرسة عزبة كرم ااشمون
آيه عبد الغنى مشحوت عبد الغنى16815مدرسة عزبة كرم ااشمون
آيه عبد الواحد أحمد عبد الواحد16816مدرسة عزبة كرم ااشمون
إيمان أحمد مصطفى حجازى16817مدرسة عزبة كرم ااشمون
إيمان محمد السيد طلبه 16818مدرسة عزبة كرم ااشمون
إيمان محمد عبد السيد زھران 16819مدرسة عزبة كرم ااشمون
بسمه عبد الكريم السيد ابو زيد16820مدرسة عزبة كرم ااشمون
دعاء عبد العزيز مساعد الصيفى16821مدرسة عزبة كرم ااشمون
دينا محمد عبد الحميد خليل16822مدرسة عزبة كرم ااشمون
رانيا عبد الواحد أحمد عبد الواحد16823مدرسة عزبة كرم ااشمون
رانيا عنتر رمضان صقر16824مدرسة عزبة كرم ااشمون
ساره حمدى عبد الحميد محمود16825مدرسة عزبة كرم ااشمون
غاده إبراھيم عمرى زيدان16826مدرسة عزبة كرم ااشمون
فاطمة عبد الجواد عبد الفتاح الصياد16827مدرسة عزبة كرم ااشمون
لطيفه محمد على الشماوى16828مدرسة عزبة كرم ااشمون
مروه محمد رياض الھمدان16829مدرسة عزبة كرم ااشمون
مروه ياسر يوسف حمامه16830مدرسة عزبة كرم ااشمون
منى السيد ج,ل زيدان16831مدرسة عزبة كرم ااشمون
نورا محمد عبد ; السيد16832مدرسة عزبة كرم ااشمون
ورده شامل عبد الھادى سيد احمد16833مدرسة عزبة كرم ااشمون
إبراھيم سامى إبراھيم البيلى16834مدرسة عزبة كرم ااشمون
أدھم محمود عبد المطلب أبو إبراھيم16835مدرسة عزبة كرم ااشمون
أحمد إبراھيم عبد البصير أبو طالب16836مدرسة عزبة كرم ااشمون
أحمد سمير على عبد الرحمن16837مدرسة عزبة كرم ااشمون
أحمد على أحمد المنوفى16838مدرسة عزبة كرم ااشمون
حسام ناصر قطب بكر16839مدرسة عزبة كرم ااشمون
ربيع بكر ربيع البنوانى16840مدرسة عزبة كرم ااشمون
سامح إمام عبد العال المنوفى16841مدرسة عزبة كرم ااشمون
شريف على عمرى زيدان16842مدرسة عزبة كرم ااشمون
عبدالفتاح عبد الجواد عبد الفتاح أبو النجا16843مدرسة عزبة كرم ااشمون
عبد المولى سعيد عبد المولى حجازى16844مدرسة عزبة كرم ااشمون



محمد السيد عبد الغفار عبد العاطى16845مدرسة عزبة كرم ااشمون
محمود جمال عطيه تركى16846مدرسة عزبة كرم ااشمون
يوسف أحمد محمد يونس16847مدرسة عزبة كرم ااشمون
أسماء جمال الدين عبد اللطيف16848مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
أسماء شجيع رجب ابراھيم 16849مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
أسماء مرسي عبد الفتاح ابراھيم 16850مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
أسماء ناصر سعد شحاته16851مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
أسماء نصر السيد علي16852مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
أسماء نوح عبد الغني خواجه16853مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
أ�ء عبد ; محمد علي16854مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
أ�ء محمود كمال ابراھيم16855مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
إلھام فتحي قطب جاد16856مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
أم العز محمود عاشور محروس16857مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
أميرة توفيق رشاد البكراوي16858مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
أميرة محمد خلف ابو زيد 16859مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
أميرة محمد عبد الواحد محمد16860مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
أميرة ھنداوي محمود الشناوي16861مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
إيمان أيمن رمضان صبيح16862مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
إيمان ناصف راضي الشناوي16863مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
آية نجيب فرج عبد النبي16864مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
رنيا ص,ح ابو الع, خلف16865مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
رشا علي يوسف حمادة16866مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
رضا محمد سعد شحاته16867مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
زكية محروس عبد الغفار خضر16868مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
زينب حمدي محمد سليمان16869مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
سعدية عبد الرحمن ابراھيم حسن16870مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
سماسم عبد الصمد محمد عبد المنعم16871مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
سمر محمود عبد الحليم غيث16872مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
سھا محمد رمضان صبيح \16873مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
شيماء محمود عبد ; عبد المنعم16874مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
صباح عوض عبد المنعم علي16875مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
فاطمة محرم مرسي حمادة16876مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
فروالة عاطف محمد رفاعي16877مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
مريم نجيب جاد حسن16878مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
مھا عبد الحكيم دسوقي خضر16879مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
ميادة ناصر محمد خضر16880مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
نج,ء فتحي علي حمادة16881مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
نج,ء فتحي مبروك حسنين16882مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
نعيمة عاطف محمد رفاعي16883مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
نورا ابو الغيط محمد حسن16884مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
نورا عبد الونيس سليمان محمد16885مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
نورا فرحات عيد جمعة16886مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
نورا محمد راتب الشناوي16887مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
نورا نزية عبد اللطيف مبروك16888مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
نورا زكي السيد ابو جميل16889مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
ھانم احمد حمدي خلف16890مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
ھدير مرعي عبد الحميد امام16891مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
ھند شعبان خليفة محرم16892مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
ورد سامي رمضان البكراوي16893مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
ورد محروس عبد الغفار خضر16894مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
وفاء رمضان عبد اللطيف16895مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
و�ء سامي لبيب مبروك16896مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
ابراھيم ابراھيم محمد عبد الواحد16897مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
أحمد حارث عبد الحليم خضر16898مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
أحمد عبد الحميد عبد الغفار محروس16899مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
أحمد محمد عرفة صبيح16900مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون



أحمد مسعد فھمي عبد العظيم16901مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
أحمد مسعود عبد; عبد الفتاح16902مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
أحمد مشحوت صباح محرم16903مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
أحمد ممدوح رمضان الشماوي16904مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
أحمد ناصر عبد السميع16905مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
أحمد ناصر كمال عبد الرحيم16906مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
إس,م جمعة ابراھيم ابو النجا16907مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
أشرف س,مة الغرباوي16908مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
بدر منصور محمد سرحان16909مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
حسام فرج الديب شحاتة16910مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
حسني سامي رمضان البكراوي16911مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
حسين السيد حسين علي16912مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
رأفت محمد ابراھيم عطية 16913مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
رزق عبد الدايم شاكر16914مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
رمضان عاطف محمد رفاعي16915مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
سليمان أحمد سليمان خلف16916مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
شادي بكر محمود الشماوي16917مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
عبد الرحمن شوقي عبد الرحمن 16918مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
عبد الرحمن وحيد عبد المقصود16919مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
عبد ; السيد زيدان محمد\16920مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
ع,ء محمد جمعة عمران16921مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
علي محمد أحمد علي 16922مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
عمار عبدالدايم شاكر القلينى16923مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
عيد ناصر عيد عبد;16924مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
فتحى محمد فتحى الشناوى16925مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
كمال ابراھيم شاكر القلينى16926مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
كمال ابراھيم كمال القلينى16927مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
محمد ابراھيم عبداللطيف المصرى16928مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
محمد أحمد خلف أبوزيد16929مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
محمد أحمد عبدالخالق غيث16930مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
محمد حامد محمود محجوب16931مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
محمد حسنين سيبويه أبوزيد16932مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
محمد رفاعى محمد أبوالنجاه16933مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
محمد سمير على عطيه16934مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
محمد شعبان عيد جمعه16935مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
محمد عبدالحكيم دسوقى خضر16936مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
محمد عبدالعظيم محمد المزين16937مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
محمد محمود عبدالعزيز عطيه16938مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
محمد ھنداوى عبدالعزيز خلف16939مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
مرسى أحمد مرسى حماده16940مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
نورالدين بيومى نورالدين16941مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
وليد جمال مصطفى محجوب16942مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
وليد رجب ابراھيم جمعه  16943مدرسة جزيرة ابونشابة اشمون
اسراء ايمن عبدالرشيد16944مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
اسماء عبدالعزيز السيد 16945مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
اسماء عبد; عبد اللطيف 16946مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
اسماء على رفاعى الزقازيقى16947مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
اسماء محمد خليل عبدالرحيم16948مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
امل احمد ابراھيم شامية16949مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
امل كمال سعيد محمد16950مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
اميرة ابراھيم طه ابراھيم16951مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
اميرة شحات احمد جاد;16952مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
آية ايمن مشحون محمد16953مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
ايمان ابو الحسن عبدالستار16954مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
ايمان محمود عطية تركي16955مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
بسمة ج,ل طلبة عبد;16956مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون



بسمة رمضان حسن محمد16957مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
بسمة عبدالرحمن السيد16958مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
جھاد احمد عبدالرحمن محمد16959مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
جھاد محمد ابراھيم رحيم16960مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
جھاد نصر مرزوق عدس16961مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
حسنية محمد السيد عبدالفضيل 16962مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
داليا مجدي احمد ابراھيم16963مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
دعاء حمدى جمعه الجوھرى16964مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
دينا عبد الس,م عبد; عبدالمجيد16965مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
رانيا عبدالحميد عيسى رشاد16966مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
راوية فتحى عبدالعزيز16967مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
رحاب سمير معتمد الجمل16968مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
رحمة السيد رفاعى امين16969مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
رضا حمدى شعيب على16970مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
شمس رضا مصطفى محمد16971مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
شيماء الرفاعى عبدالحفيظ16972مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
صباح ج,ل منصور احمد16973مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
ع, السيد على مبروك16974مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
فاطمة حمدى عبدالحفيظ16975مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
فاطمة عبدالفتاح عباس16976مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
ماجدة محمود محمد مشاحيت16977مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
نج,ء السيد عبدالبارى16978مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
نورا السيد عبدالغنى مشاحيت16979مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
ھاجر اشرف سعيد محمود16980مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
ھدى ابراھيم محمد مصطفى16981مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
ياسمين عبدالحليم ابراھيم16982مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
احمد ابوالغيط عامرابوالغيط16983مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
احمد حمدى عبدالفضيل16984مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
احمد سعيد فؤاد الدمنھورى16985مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
احمد شحات عبدالرحيم16986مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
احمد عبدالفتاح كمال 16987مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
احمد عبدالفتاح محمد منصور16988مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
احمد عزت رجب محمد16989مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
احمد على حواش قطب16990مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
احمد على شحاته داود16991مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
احمد محمد منصور احمد16992مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
اس,م سعيد عبدالعظيم16993مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
اس,م عبدالبصير عبدالسيد16994مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
اس,م محمد احمد الدمنھورى16995مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
اس,م ھنداوى اسماعيل16996مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
ايمن جمال شحاته على16997مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
بسام جمال فؤاد صالح16998مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
بھاء محمد حسن ھنداوى16999مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
حسن سعيد احمد دره17000مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
حمدى حسان سعد زايد17001مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
خالد صبرى عبدالصادق17002مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
سعداوى محمد محمود حسين17003مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
سيد نزيه السيد الفنجرى17004مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
طارق عبد; عبدالحفيظ حاتى17005مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
عبدالحليم عبدالحافظ عبدالصادق17006مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
عبدالحميد احمد عبدالحميد17007مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
عبد; عبدالجواد على17008مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
عماد حسن عبدالغنى الجوھرى17009مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
عمرو محمود احمد على17010مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
فؤاد رضا فؤاد الدمنھورى17011مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
كريم السيد محمد ابراھيم17012مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون



محسب حمدى محسب المكاوى17013مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
محمد ابوالغيط عامرابوالغيط17014مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
محمد احمد عبدالتواب عبدالوھاب17015مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
محمد السيد جمعه عبدالمنعم17016مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
محمد حسن عزب شكر17017مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
محمد زين العابدين محمد17018مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
محمد عاطف عبدالحميد منصور17019مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
محمد عبدالرازق عبدا�له17020مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
محمد على حواش قطب17021مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
محمد على عبدالغفور على17022مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
محمد محسن احمد رزق17023مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
محمد محمد عاشور احمد17024مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
محمد مصطفى عبدالعزيز محمد17025مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
محمد نوح ابراھيم رحيم17026مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
محمودصفوت محمود حسين17027مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
محمود عبد; السيد س,مه17028مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
محمود عبد; بسيونى خليل17029مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
ھشام جمال عبدالمعطى المكاوى17030مدرسة دلھمو ا المشتركةاشمون
أسماء أبو بكر كامل منصور17031مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
أسماء عبد المطلب حامد عبد المطلب17032مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
أفنان أحمد محمد أحمد17033مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
أماني أبو الريش فتحي أبو الريش17034مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
أميرة رحيم كامل رحيم 17035مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
انجي عادل إسماعيل موسى17036مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
أنصاف سامي لبيب محمد17037مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
إيمان كارم عبد العظيم أبو المجد17038مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
حبيبة سيد عبد الرحمن محمد17039مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
داليا إبراھيم محمود ھنداوي17040مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
رحاب حسن سامي حسن17041مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
رحمة سمير شحاته عبد الرءوف17042مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
سحر سطوحي أحمد السطوحي17043مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
سمر عبده لبيب محمد17044مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
شربات جمال عبد العظيم عبد الغني17045مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
شيماء أحمد عبد الغني س,مة17046مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
شيماء عادل كامل أبو قوطة17047مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
شيماء عبد ; عبد الرازق منصور17048مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
فاطمة حمدي محمد دربالة17049مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
فاطمة رشاد عبد النور عبد الغني17050مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
مريم عمر أبو بكر علي17051مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
نورھان عبد المنعم عبد الشھيد عبد الجواد17052مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
نعمة سعيد أحمد عبد الس,م17053مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
ھبة محمود عبد الحفيظ أحمد17054مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
ھدى محمود محمد محمود17055مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
أحمد أسامة عبد الفتاح اJطرش17056مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
أحمد البربري عبد الغني شومان 17057مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
أحمد شريف عبد المنصف حسنين17058مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
أحمد مجدي عبد الحكيم الجوھري17059مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
أحمد محمد عبد الرشيد عبد القادر17060مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
أحمد محمد عبد المھيمن عبد الوھاب17061مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
إس,م أحمد عبد الوسيع أحمد17062مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
إس,م شعبان حسن محمد17063مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
إس,م عبد العزيز السيد أبو طالب17064مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
إسماعيل جمال عبد الظاھر شلبي17065مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
أنس محمود فؤاد حافظ17066مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
ص,ح كمال ص,ح زكي17067مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
شادي عبد الرحمن محمد علي17068مدرسة النصر ا بدلھمواشمون



شريف أشرف محمد عبد الفضيل17069مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
طارق مصطفى حسن الخولي17070مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
عبد الرازق ماھر عبد الرازق عبد النور17071مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
عبد الرحمن فوزي فتح ; محمود17072مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
عبد العظيم يحي عبد العظيم بھجات17073مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
عبد ; أحمد محمد يوسف17074مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
عمار عاطف السيد حسن 17075مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
عمرو سعيد بسيوني رمضان17076مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
محمد إبراھيم محمد إبراھيم17077مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
محمد أحمد حسين السيد17078مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
محمد سعيد عبد العظيم عوض 17079مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
محمد سمير ج,ل طلبة17080مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
محمد عماد منصور أحمد17081مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
محمد محمد س,مة المكاوي17082مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
محمود ج,ل عبد العزيز محمود17083مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
نادر السيد محمد عبد الحافظ17084مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
ھشام إمام عبد الوھاب طلبة17085مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
ھيثم أبو المعاطي حسن أبو العزم17086مدرسة النصر ا بدلھمواشمون
أمانى محمد فوزى شبل 17087مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
أيه معوض عبدالحميد تركى 17088مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
أيمان إبراھيم محمد الليثى 17089مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
إيمان جويده زھران درار 17090مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
إيمان سمير طه عبد المصود17091مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
إيمان محمد عبدالسيد تركى 17092مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
إيمان محمد عبدالغفور الشامى 17093مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
إيمان مشحوت محمد خلف ; 17094مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
بسمة عطية سيد أحمد تركى 17095مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
بسمة صابر عبد الرحمن تركى 17096مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
رضا عزالعرب عبدالھادى سرحان17097مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
رضا على محمد على 17098مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
سھام عصام شكرى الجبالى 17099مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
سھام نصر عبدالصمد بسيونى17100مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
شيماء حسن عبدالحكم عوض 17101مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
شيماء رمضان عبدالحميد إدريس  17102مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
شيماء فرج محمد الحداد17103مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
صابحة سمير طة عبدالمقصود17104مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
صباح أحمد أحمد إدريس 17105مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
عزيزة سمير عبدالحميد شعبان 17106مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
ع, على عبدالصمد الحداد 17107مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
ع, كامل حسين تركى 17108مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
فاطمة عبدالس,م محمد شنب17109مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
كريمة أحمد خطاب الشامى 17110مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
لبنى عبدالبديع عبدالرحمن أحمد17111مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
لمياء حامد محمد حسينى 17112مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
مريم بيومى عباس جمعة 17113مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
ندى حامد زكريا  طاحون 17114مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
ندى سامى مشحوت عبدالمنعم 17115مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
ندى كمال بسيونى أحمد 17116مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
نعمه السيد عبدالحليم تركى17117مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
نورا على مصطفى على17118مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
نورا محمد عبدالرحمن فرج17119مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
نيره عماد كمال بسيونى17120مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
ھدى حمدى مشحوت تركى17121مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
و�ء إبراھيم عبدالرازق راشد 17122مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
و�ء على الصاوى تركى 17123مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
و�ء محمد رشدى المليجى17124مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون



ياسمين العربى عبدالفضيل عوض17125مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
ياسمين سمير متولى الشافعى17126مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
إبراھيم س,مه احمد طاحون 17127مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
احمد إبراھيم عبدالغنى الشيخ17128مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
احمد بكر عبدالحميد حسن17129مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
احمد عبدالسميع أبوالمجد الشافعى17130مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
احمد عطا الصاوى عطا 17131مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
احمد ع,ء احمد على حسن 17132مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
احمد فتح ; محمد جاب ; 17133مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
احمد محمد مشحوت تركى 17134مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
احمد محمود ابراھيم عبد الرحمن 17135مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
أحمد مشحوت فتحى إدريس 17136مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
أدھم سمير عبدالرحمن محمد فرج 17137مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
أسامة جمال عبدالحميد يوسف17138مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
أس,م دسوقى يوسف دسوقى 17139مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
بسام طارق محمد على 17140مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
حازم محمد التھامى تركى 17141مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
حسام محمد نبيل شوشة 17142مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
حمادة محمد عبدالصمد الحداد 17143مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
صابر السيد صابر الفرماوى 17144مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
عبدالرحمن عبدالغنى عبدالرحمن تركى 17145مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
ع,ء إبراھيم عبد; طاحون  17146مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
كريم شحاته عبدالصمد بحبح17147مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
محمد إبراھيم عبدالفتاح بحبح17148مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
محمد  إبراھيم فتحى يوسف 17149مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
محمد السيد عبدالغنى سالم 17150مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
محمد أيمن إبراھيم زھران 17151مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
محمد خالد عبدالحميد إبراھيم 17152مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
محمد صابر مساعد عبدالنبى الشرانى 17153مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
محمد عبدالصمد عبدالفتاح عبدالصمد17154مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
محمد عبدالكريم إبراھيم النجار 17155مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
محمد على زكى السيد عارف17156مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
محمد كمال عبدالصمد بسيونى 17157مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
محمد مشحوت محمد جبريل 17158مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
محمد يسرى عبدالھادى زھران 17159مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
محمود مصطفى محمود الغمارى 17160مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
ھشام صابر عبدالباقى جمعة  17161مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
ھشام محمد عبدالغنى تركى 17162مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
يوسف إبراھيم عبدالحى جبريل 17163مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
يوسف سامح ص,ح سليمان 17164مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
يوسف س,مة أحمد شوشة 17165مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
يوسف محمد محمود داود17166مدرسة اللواء الشامى ا بكفر الطراينةاشمون
إسراء شحات محمود فرج17167مدرسة الس,م ا بكفر الطراينةاشمون
أسماء السيد عبدالعليم إدريس17168مدرسة الس,م ا بكفر الطراينةاشمون
أسماء مصطفى طه عبدالمقصود17169مدرسة الس,م ا بكفر الطراينةاشمون
اميرة فوزى محمد عامر17170مدرسة الس,م ا بكفر الطراينةاشمون
إيمان إنسان عمر جاب ;17171مدرسة الس,م ا بكفر الطراينةاشمون
إيمان عبدالرحمن كامل الشيخ17172مدرسة الس,م ا بكفر الطراينةاشمون
جھاد بدر رشدى المليجى17173مدرسة الس,م ا بكفر الطراينةاشمون
رانيا ج,ل عبدالرازق سيداحمد17174مدرسة الس,م ا بكفر الطراينةاشمون
رحاب إبراھيم إبراھيم حشاد17175مدرسة الس,م ا بكفر الطراينةاشمون
زينب عبدالحليم عبدالحميد داود17176مدرسة الس,م ا بكفر الطراينةاشمون
سمر ج,ل على عبد ربه17177مدرسة الس,م ا بكفر الطراينةاشمون
سمر عماد عبدالغنى الحلو17178مدرسة الس,م ا بكفر الطراينةاشمون
شيماء السيد عبدالعزيز عبد الفتاح17179مدرسة الس,م ا بكفر الطراينةاشمون
شيماء جمال عبدالفضيل إبراھيم17180مدرسة الس,م ا بكفر الطراينةاشمون



شيماء محمد السيد الباجورى17181مدرسة الس,م ا بكفر الطراينةاشمون
فاطمة عبد الفتاح عبدالحميد متولى17182مدرسة الس,م ا بكفر الطراينةاشمون
فاطمة على عبدالجيد بسيونى17183مدرسة الس,م ا بكفر الطراينةاشمون
فتحية  راضى محمد تركى17184مدرسة الس,م ا بكفر الطراينةاشمون
كريمه عبدالوھاب عبد الوھاب فنجرى17185مدرسة الس,م ا بكفر الطراينةاشمون
مريم محمد ابراھيم داود17186مدرسة الس,م ا بكفر الطراينةاشمون
ميادة خالد عبد; الشيخ17187مدرسة الس,م ا بكفر الطراينةاشمون
ابراھيم عفيفى محمد عبد السيد17188مدرسة الس,م ا بكفر الطراينةاشمون
احمد راضى  عبدالھادى سطوحى17189مدرسة الس,م ا بكفر الطراينةاشمون
احمد مصطفى زكى الكاشف17190مدرسة الس,م ا بكفر الطراينةاشمون
إس,م عبد الرحمن كامل الشيخ17191مدرسة الس,م ا بكفر الطراينةاشمون
ايمن حسن كامل  طه17192مدرسة الس,م ا بكفر الطراينةاشمون
حمادة ب,ل عبدالحميد حسن17193مدرسة الس,م ا بكفر الطراينةاشمون
سليمان بكرى محمد شوشه17194مدرسة الس,م ا بكفر الطراينةاشمون
عبدالفتاح احمد عبدالفتاح الشامى17195مدرسة الس,م ا بكفر الطراينةاشمون
عبدالفتاح حسن عبدالرحمن جابر17196مدرسة الس,م ا بكفر الطراينةاشمون
ع,ء محمد حامد رضوان17197مدرسة الس,م ا بكفر الطراينةاشمون
عمار عبدالحليم عبدالحميد داود17198مدرسة الس,م ا بكفر الطراينةاشمون
محمد ابراھيم عبدالونيس جابر17199مدرسة الس,م ا بكفر الطراينةاشمون
محمد ابراھيم محمد الليثى17200مدرسة الس,م ا بكفر الطراينةاشمون
محمد ربيع رشاد الكاشف17201مدرسة الس,م ا بكفر الطراينةاشمون
محمد فتح ; مصطفى تركى17202مدرسة الس,م ا بكفر الطراينةاشمون
محمد فوزى السيد الشيخ17203مدرسة الس,م ا بكفر الطراينةاشمون
محمد فوزي عبد الملك طاحون17204مدرسة الس,م ا بكفر الطراينةاشمون
محمد عبدالكريم عبدالھادى جابر17205مدرسة الس,م ا بكفر الطراينةاشمون
محمد محمد عبدالرحمن فرج17206مدرسة الس,م ا بكفر الطراينةاشمون
محمد  محمد معتمد  محمد17207مدرسة الس,م ا بكفر الطراينةاشمون
محمد يحيى عثمان تركى17208مدرسة الس,م ا بكفر الطراينةاشمون
محمود ابراھيم  محمد مشحوت17209مدرسة الس,م ا بكفر الطراينةاشمون
محمود خالد محمد تركى17210مدرسة الس,م ا بكفر الطراينةاشمون
محمود عادل عبدالرحمن ادريس17211مدرسة الس,م ا بكفر الطراينةاشمون
محمود عاطف محمد مشحوت17212مدرسة الس,م ا بكفر الطراينةاشمون
إبتسام إبراھم عبدالصمد الحداد17213مدرسة كفر الطرانية ااشمون
آ�ء دھب الحسينى الحسينى17214مدرسة كفر الطرانية ااشمون
آ�ء فتحى عبدالغنى جبريل17215مدرسة كفر الطرانية ااشمون
جمي,ت فرج عبدالمطلب إبراھيم17216مدرسة كفر الطرانية ااشمون
دعاء أحمد عبدالخالق إسماعيل17217مدرسة كفر الطرانية ااشمون
ريم عبدالحافظ مشحوت عبداللطيف17218مدرسة كفر الطرانية ااشمون
زينب السيد عبد; الشرانى17219مدرسة كفر الطرانية ااشمون
سارة بيومى محمد الحسينى17220مدرسة كفر الطرانية ااشمون
سارة ج,ل أبوحمزة الشيخ17221مدرسة كفر الطرانية ااشمون
سارة س,مة عبدالمجيد توفيق17222مدرسة كفر الطرانية ااشمون
سمحاء سعداوى مشحوت طه17223مدرسة كفر الطرانية ااشمون
شيماء إبراھيم شحات محمود17224مدرسة كفر الطرانية ااشمون
شيماء عبدالخالق حسن شاھين17225مدرسة كفر الطرانية ااشمون
عبير محمد إبراھيم متولى17226مدرسة كفر الطرانية ااشمون
فاطمة على عبدالبارى عبيد17227مدرسة كفر الطرانية ااشمون
فاطمة محمد على سالم17228مدرسة كفر الطرانية ااشمون
فتحية على عبدالعزيز الشيخ17229مدرسة كفر الطرانية ااشمون
مروة فرج عبدالمطلب إبراھيم17230مدرسة كفر الطرانية ااشمون
نج,ء عبدالخالق عبدالعليم الشيخ17231مدرسة كفر الطرانية ااشمون
ندي اسامه فتحي فھيم17232مدرسة كفر الطرانية ااشمون
نرمين خالد  احمد الجبالي-17233مدرسة كفر الطرانية ااشمون
نورا قطب أحمد اJخرس17234مدرسة كفر الطرانية ااشمون
نورا عبدالغنى عبالحكم عوض17235مدرسة كفر الطرانية ااشمون
إبراھيم حسن إبراھيم صالح17236مدرسة كفر الطرانية ااشمون



احمد ج,ل متولى الشيخ17237مدرسة كفر الطرانية ااشمون
إس,م محمد عبدالمعطٮفضل17238مدرسة كفر الطرانية ااشمون
سليمان ناصر سليمان شوشة17239مدرسة كفر الطرانية ااشمون
عبدالمنعم طه عبدالمنعم إدريس17240مدرسة كفر الطرانية ااشمون
ع,ءعماد محمد عبدالمعطى17241مدرسة كفر الطرانية ااشمون
على خيرى علي النزھى17242مدرسة كفر الطرانية ااشمون
كريم فتحى عبد الرازق اJخرس17243مدرسة كفر الطرانية ااشمون
محمد حمدى عد الصمد بسيونى17244مدرسة كفر الطرانية ااشمون
محمد عصام محمود الحضرى17245مدرسة كفر الطرانية ااشمون
محمد تزية عبدالجبد عبيد17246مدرسة كفر الطرانية ااشمون
مصطفى محمود عبدالجيد بسيوني17247مدرسة كفر الطرانية ااشمون
ھشام محمد أبو السعود17248مدرسة كفر الطرانية ااشمون
يوسف عبدالغنى يسين عوض17249مدرسة كفر الطرانية ااشمون
أسماء أشرف إبراھيم عافية17250مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
أسماء عادل منوفي الفقي17251مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
آ�ء جمال فراج التوبي17252مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
أماني أشرف عبد اللطيف فرماوي17253مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
أميره فھمي محمد شرف17254مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
آيات صابر سعيد متولي17255مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
آيه أيمن علي حشيش17256مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
بسمة نجاح حداد اJكرت17257مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
بسمة إبراھيم فتح ; القطان17258مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
حبيبة سامي عبد الحميد دخان17259مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
دعاء حمدي عبد السميع عافية17260مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
رحاب ابراھيم محمد النوبي17261مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
رحمة خالد عبده حسين17262مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
رحمة ياسر عبد المعز عافية17263مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
سارة حسن خليل القطان17264مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
سارة ممدوح عبد الحكيم عبد الحميد17265مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
سحر اسماعيل زكي دخان17266مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
سمر أحمد اسحق حسين17267مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
شروق مسعد عبد الونيس عبد ;17268مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
شيماء محمود عبد العاطي بدوي17269مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
فاطمة أشرف عبد الرازق عافية17270مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
منة ; ياسر عبد العزيز الفخراني17271مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
نج,ء مجدي عبد الحميد ھبد المعطي17272مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
ندى حسن زكي أحمد17273مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
ندى محمد صابر الفزاري17274مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
نرمين عمر كمال عبد ;17275مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
نھلة عماد طه القطان17276مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
نورھان علي عبد اللطيف عافية17277مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
ھدير خالد رياض محمد17278مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
ياسمين سليمان عبد السميع سليمان17279مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
ياسمين صبحي علي متولي17280مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
ياسمين صفوت اسماعيل س,مة17281مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
ياسمين ماھر متولي دخان17282مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
يمنى أحمد صالح عافية17283مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
أحمد عبد العزيز عبد الفتاح عافية17284مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
أحمد عبده جوده عبده17285مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
أحمد فايق فھيم الميھي17286مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
أحمد فتحي السيد عبد الرحمن17287مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
أحمد كمال إبراھيم عافية17288مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
أحمد ماھر عبده عبد العاطي17289مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
أحمد نبيل كمال عبد العزيز 17290مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
أدھم عبد الرحمن محمود عافية17291مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
أسامة السيد منصور السيد17292مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون



أسامة مجدي عبد الحميد شحاتة17293مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
إس,م السيد حسين القطان17294مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
إس,م محمد عبد الجليل الصبي17295مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
إس,م مسعد محمد كمال عصر17296مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
إس,م ممدوح توفيق غريب17297مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
باسل محمد بدوي جودة17298مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
ص,ح أيمن ص,ح أحمد17299مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
عبد الرحمن شاكر علي أبو سعده17300مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
عبد الرحمن عبد الحميد حداد القطان17301مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
عبد الرحمن محمد عبدالرسول عافية17302مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
عبد الرحمن سامي عبد الھادي سعده17303مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
عبد ; حداد فھمي الميھي17304مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
ع,ء عنتر نجيب المريجي17305مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
علي كامل عبد الھادي الرفاعي17306مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
عمرو فتحي عبد الحميد النوبي17307مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
محمد أحمد عبد الموجود الفخراني17308مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
محمد أحمد عزت عافية17309مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
محمد أشرف عبد الونيس حميدة17310مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
محمد السيد زكي السيد17311مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
محمد توفيق طه القطان17312مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
محمد جمال عبد الحميد النقيب17313مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
محمد جمال عبد الواحد القطان17314مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
محمد حسام السيد حسين 17315مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
محمد حمدي فريد القطان17316مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
محمد صابر فھمي دخان17317مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
محمد فتحي صابر شديد17318مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
محمد نبيل أحمد طراد17319مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
محمود سعيد عبد العظيم سالم حسين17320مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
محمود صبحي علي متولي17321مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
محمود عرفان محمود حداد17322مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
محمود محمد حسن عافية17323مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
محمود محمد كامل مختار17324مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
مصطفى ماھر أحمد القطان17325مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
مصطفى محمد صابر عبد ;17326مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
مصطفى محمد عابد حمدان17327مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
ھادي محمد عبد ; مرسي17328مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
ھمام سيد دياب عافية17329مدرسة حمدى القطان بشنشوراشمون
اح,م ايمن احمد شفيق17330مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
اسراء اسامة شفيق شعيرة17331مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
اسراء حمدى عبدالحميدزھرة17332مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
اسراء عادل عبدالموجود الفخرانى17333مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
اسماء نبيل زينھم سليمان17334مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
اسيل رجب عراقى الظيظى17335مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
ا�ء ضياء فرحات عافية17336مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
امانى اسحاق السيد احمد ابوشادى17337مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
امانى شعبان عبدالمقصود البكل17338مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
امل جمال شاكر درويش17339مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
امل رأفت حسن البكل17340مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
امل وحيد على محمود17341مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
اميرة شعبان جمعه نجم17342مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
اميرة محمد عبدالمحسن البارودى17343مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
اميرة مدحت محمد المھدى17344مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
اميرة موسى مبروك القطان17345مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
ايمان ع,ء سعد محخمد الخولى17346مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
ايناس صبرى توفيق امين17347مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
اية ابوبكر عبدالعال القطان17348مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون



اية حسين توفيق بدوى17349مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
اية خالد فريد الدسوقى17350مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
اية رمضان طه شعيرة17351مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
اية عادل زين العابدين عبدالعزيز17352مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
اية مجدى نظيف زاھر17353مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
بسمة محمد مختار عبد;17354مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
تبارك احمد محمود الفيشاوى17355مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
تقى طارق محمد طراد17356مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
جھاد سمير زكى محمود17357مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
حسناء عادل حامدابوسيداحمد17358مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
حنان جمال محمود صبرى طبيب17359مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
داليا ايمن عبدالستار الشامى17360مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
داليا جمال محمود احمد البكل17361مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
داليا سعيد اسماعيل س,مة17362مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
دعاء محمد حسن زھران17363مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
دعاء ناصر عبدالمولى محمد على17364مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
دنيا طارق عبدالحكيم احمد 17365مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
دينا محمد توفيق ا�كرت17366مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
رانيا ناصر لطفى جنبات17367مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
رحاب مولد السيد عبدالعال17368مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
رحمة رافت محمود البكل17369مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
رحمة خالد على حسين17370مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
روان اسامة حسين تاج الدين17371مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
ريم سمير عبدالجليل محمد17372مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
سارة زكى عبدالعزيز زكى17373مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
سحر امير احمد شفيق احمد17374مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
سلفانا سامى عبده عاذر17375مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
سماح جمال حداد جبريل17376مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
سمر سعيد محمد خاطر17377مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
سمر محمد سعيد عثمان17378مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
سميرة سعيد مرسى العيسوى17379مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
سمية جمال الدين شعبان س,م17380مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
شروق خالد عبدالحميد نجم17381مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
شروق خالد محمد الفخرانى17382مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
شيماء ابراھيم طه القطان 17383مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
عزة اشرف موسى زيدان17384مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
علياء فؤاد محمد سليم17385مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
غادة اشرف عبدالعاطى محمد17386مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
فاطمة ايھاب توفيق طراد17387مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
لبنى احمد نجاح معوض غريب17388مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
مرام عادل زكى عفيفى الميھى17389مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
منار جمعه مصطفى ابوشادى17390مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
ميادة عبدالباسط عبدالفتاح جبريل17391مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
ميرنا محمد احمد محروس17392مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
نجوى ابراھيم محمد قنديل17393مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
ندى كامل محمود ابوعزيزة17394مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
ندى مجدى رمضان الجمال17395مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
نھا نجاح على جبريل17396مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
نھلة حمدى حسن شبل17397مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
نھلة مسعد شبل ابراھيم17398مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
نيرة محمد احمد دردير17399مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
ھاجر فتحى فريد رزق حسن17400مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
ھبة ; عبدالعزيز امام عبدالعزيز17401مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
ھبة عادل ج,ل رس,ن 17402مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
ھدير نجاح موسى النوبى17403مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
وردة ماھر محمد ابوزيد17404مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون



و�ء عماد الدين شاكر البكل17405مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
ياسمين سمير توفيق ابوكيلة17406مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
ياسمين فكرى عبدالعظيم ع,م17407مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
ابانوب جرجس موسى جرجس17408مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
ابراھيم اسامة عبدالونيس عبدالعليم17409مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
ابراھيم حسام عبدالونيس عبدالعليم17410مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
ابوزيد جمال سعيد النوبى17411مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
احمد ايمن احمد زكى زھران17412مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
احمد حلمى غريب سليمان17413مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
احمد ص,ح الدين محمود اسماعيل17414مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
احمد طارق ابراھيم البكل17415مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
احمد عادل حمدى ٮس,مة17416مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
احمد عادل شديد البكل17417مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
احمد عادل وھبى النوبى17418مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
احمد محمود مشحوت عوض 17419مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
احمد ناصر فريد عامر17420مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
ادھم فرحات بركات البكل17421مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
اس,م سعيد السيد على جنبات17422مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
اس,م عفيفى محمد حسن سروة17423مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
حسن محمد حسن احمد بدر17424مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
حماده عبدالسيد عبدالعظيم عبدالسيد17425مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
حماده وھبة خير وھبة 17426مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
حمدى اشرف حمدى عبدالرسول17427مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
رمضان فوزى محمود النوبى17428مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
سامى جمال محمود محمد17429مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
سمير رجب محمود حشيش17430مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
شعبان حمدى عبدالعظيم جبل17431مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
صابر جميل محمود صابر طبيب17432مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
طارق اسماعيل عبدالرحيم ابوشطية17433مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
عاصم سعيد موسى حواش17434مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
عبدالرحمن اسامة محمد حامد17435مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
عبدالرحمن السيد امين شرارة17436مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
عبدالرحمن سامى زكريا محمد17437مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
عبدالرحمن محمد احمد حواش الصبى17438مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
عبد; جمال على زھران17439مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
عماد سامى عبدالفتاح عبد;17440مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
فؤاد مجدى فؤاد البكل17441مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
فادى ميخائيل نصيف ميخائيل17442مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
فريد عبدالعزيز فريد النوبى17443مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
فوزى محمد فوزى العجوانى17444مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
كريم خيرى اسماعيل البكل17445مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
كريم ممدوح عبدالجواد الفيومى17446مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
محمد احمد عبدالعزيز الخولى17447مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
محمد حامد احمد الجمال17448مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
محمد حمدى محمد قشطة17449مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
محمد خالد محمد فايد17450مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
محمد رافت نعيم الجريسى17451مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
محمد سمير محمد الظنينى17452مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
محمد شعبان حسن جبريل17453مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
محمد عادل محمود سلطان 17454مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
محمد عصام عاطف جبريل17455مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
محمد كرم محمد طه17456مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
محمد مجدى مختار البكل17457مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
محمود احمد ابراھيم مصطفى17458مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
محمود اشرف امين شرارة17459مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
محمود ايمن معوض محمد17460مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون



محمود حنفى محمود عبدالرازق17461مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
محمود رضا سالم ابراھيم17462مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
محمود رمزى رمضان الفخرانى17463مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
محمود رمضان بھنسى عبدالعزيز 17464مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
محمود مجدى معوض فايد17465مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
محمود محمد عبدالجواد الفيومى17466مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
محمود محمد محمود الدسوقى17467مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
محمود محمد نجيب محمود حشيش17468مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
محمود مسعود عراقى العربى17469مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
محمود مولد محمود العربى17470مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
محمود وليد معوض سروة17471مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
مصطفى ابراھيم حسين تاج الدين17472مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
مصطفى اسماعيل محمد بدوى17473مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
مصطفى عبدالمحسن فرماوى البارودى17474مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
مصطفى محمد محمود عبدالغنى عوض17475مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
مصطفى محمود حمدى ابوحسين17476مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
معتز ھشام مبروك القطان17477مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
مي,د سمير اسحق حنا17478مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
يوسف محمد على عباس17479مدرسة الشيخ متاع القطان بشنشوراشمون
آ�ء عاطف عبد الحميد سيد أحمد17480مدرسة العرب ا شنشوراشمون
إسراء مجدي سعيد حسن17481مدرسة العرب ا شنشوراشمون
إسراء أسامة عبد الشھيد سيد احمد17482مدرسة العرب ا شنشوراشمون
آية رجب عبد العزيز المريجى17483مدرسة العرب ا شنشوراشمون
أمنية سامي شوقي البكل17484مدرسة العرب ا شنشوراشمون
إيمان كمال زكي الفقي17485مدرسة العرب ا شنشوراشمون
بسمة محمد كامل عباس 17486مدرسة العرب ا شنشوراشمون
حنان سعد محمد اJكرت17487مدرسة العرب ا شنشوراشمون
دينا أحمد سعد عبد الحميد17488مدرسة العرب ا شنشوراشمون
دنيا محمود عبد الحميد محمد17489مدرسة العرب ا شنشوراشمون
دينا حسني موسي حواش17490مدرسة العرب ا شنشوراشمون
رقية حداد حسن أبو حربة17491مدرسة العرب ا شنشوراشمون
سمر محمد محمود شحاتة17492مدرسة العرب ا شنشوراشمون
عبير عبد الشافي عبد الدايم الجمال17493مدرسة العرب ا شنشوراشمون
مروة حمدي محمد زھرة17494مدرسة العرب ا شنشوراشمون
نورھان ج,ل عبد الرحيم أمنا17495مدرسة العرب ا شنشوراشمون
ھدي جمال فرحات حماد17496مدرسة العرب ا شنشوراشمون
ھدير ص,ح عامر جبريل17497مدرسة العرب ا شنشوراشمون
إبراھيم كمال مرسي أبو شادي17498مدرسة العرب ا شنشوراشمون
أبو بكر عادل أحمد إبراھيم17499مدرسة العرب ا شنشوراشمون
أحمد أشرف منصور شخيخة17500مدرسة العرب ا شنشوراشمون
أحمد حمدي عبد المولي فرحات 17501مدرسة العرب ا شنشوراشمون
أحمد حمدي محمد زھرة 17502مدرسة العرب ا شنشوراشمون
أحمد محمود فوزي النوبي 17503مدرسة العرب ا شنشوراشمون
إس,م محمد علي فھيم17504مدرسة العرب ا شنشوراشمون
عبد الرحمن إبراھيم عبد العزيز البكل17505مدرسة العرب ا شنشوراشمون
عمر عاطف صابر شرف17506مدرسة العرب ا شنشوراشمون
كريم ناصر حسن حشيش17507مدرسة العرب ا شنشوراشمون
محمد خالد عبد المحسن عافية17508مدرسة العرب ا شنشوراشمون
محمد س,مة محمد زھرة17509مدرسة العرب ا شنشوراشمون
محمد عبد الناصر عبد الستار جبريل17510مدرسة العرب ا شنشوراشمون
محمد عماد ص,ح عافية17511مدرسة العرب ا شنشوراشمون
محمد فيصل محمد عبد ;17512مدرسة العرب ا شنشوراشمون
محمود أشرف مصطفي الخولي17513مدرسة العرب ا شنشوراشمون
محمود حداد فوزي جبريل17514مدرسة العرب ا شنشوراشمون
محمود سامي حمدي سروة17515مدرسة العرب ا شنشوراشمون
محمود عبد الحميد محمود الدسوقي17516مدرسة العرب ا شنشوراشمون



محمود فؤاد حسن سروة17517مدرسة العرب ا شنشوراشمون
مصطفي محمد عبد الحميد قنديل17518مدرسة العرب ا شنشوراشمون
يوسف جمال مختار عمار 17519مدرسة العرب ا شنشوراشمون
يوسف مجدي سيد أحمد غباشي17520مدرسة العرب ا شنشوراشمون
آ�ء إبراھيم جمعة حسن17521 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
آية حسن كمال عبد العزيز 17522 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
آية طارق عبد العزيز الصاوي17523 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
آية ع,ء إبراھيم القطان17524 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
إسراء سامي منوفي عرابي17525 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
أسماء عبد المجيد شعبان عبد المجيد17526 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
أماني محمد موسي عبد العظيم17527 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
أميرة على عبد العزيز الشيشيني17528 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
أمينة محمود فراج إبراھيم النوبي17529 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
إيمان حمدي إسماعيل عافيه17530 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
رحمه عبد العزيز محمد الدقونى 17531 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
رضا رجب عبد الحميد نصر17532 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
روفيدا خالد محمد أبو عياد 17533 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
شيماء جمال مصطفى إبراھيم 17534 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
صفا رمضان جمعة الدينارى17535 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
عطيات عبد ; أحمد إبراھيم17536 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
ليلى السيد منصور السيد17537 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
مريم محمود أحمد الفيشاوي 17538 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
منار أسامة فھيم محمد عافية17539 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
نج,ء محمود صبحي عافيه17540 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
نورا حسن محمد عافيه17541 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
نورا محمود زكريا محمود17542 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
ھند على صالح عافيه 17543 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
ياسمين على سيد احمد عافيه17544 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
إبراھيم سمير إبراھيم عافيه17545 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
أحمد حسن حمدى جابر17546 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
أحمد حلمي عبد الشھيد جبريل 17547 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
أحمد سامي سعد الميھى 17548 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
أحمد طارق عبده طراد17549 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
إس,م محمد عبدالجواد فرج17550 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
رشاد أشرف رشاد القللى17551 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
صالح محمد صالح حمدان17552 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
عاصم حمدي حامد عبد الحليم17553 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
عبد الرحمن طارق إبراھيم عافيه17554 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
عبد الرحمن كرم عبد المحسن حجازي17555 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
عبد الرحمن محمد زكى عبد العزيز17556 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
عبده مصطفى حواش عوض17557 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
عمرو خالد سعد أحمد17558 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
فؤاد ھشام عبد الحليم سليمان17559 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
كريم حسين أبو سريع حسين عبد ;17560 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
محمد أشرف سالم النوبي17561 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
محمد جمال سعيد متولي17562 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
محمد جمال منوفي حجاج17563 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
محمد سعيد السيد السقا17564 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
محمد عادل جعفر جاويش17565 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
محمد عبد ; صبري عافيه17566 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
محمد ع,ء إبراھيم القطان17567 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
محمد على سالم حشيش17568 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
محمد فھيم مصطفى عبد;17569 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
محمد مجدي جودة حجازي17570 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
محمود عادل فھيم الميھى 17571 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
ھشام مجدي عبد الحميد سعده17572 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون



وليد سامي سعيد أبو المجد17573 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
يوسف رأفت سعيد النوبي 17574 مدرسة عبد الواحد شنشوراشمون
   آيه حداد عمارة عافية17575مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
   آية رمضان عبد الحليم بدوي17576مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
   آ�ء أيمن علي حماد17577مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
آ�ء محسن خليل إبراھيم17578مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
ابتسام عماد سعيد النقيب17579مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
إسراء خالد عمر طراد17580مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
إسراء سعيد عبد الحميد أبو الحديد17581مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
أسماء مجدي جاد علي سمك17582مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
إلھام عبده محمد الميھي17583مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
إيمان أبو العزم السيد حماد17584مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
بسنت بركات عبد الفتاح الميھي17585مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
حورية صبحى عبد العاطى عافية17586مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
دينا محمد وھبي عمار17587مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
رانيا محمد صابر محمد17588مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
رحاب فيصل عبد العزيز حداد17589مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
زينب خالد لبيب عافية17590مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
سلمى أشرف عبد ال,ه أمنا17591مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
سماح نبيل عمارة حداد17592مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
شروق خليل إبراھيم الھ,لي17593مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
شيماء عبد الحليم إبراھيم عبد العال17594مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
شيماء عماد الدين عبد ال,ه أمنا17595مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
عزة عبد الناصر عبد القتاح عافية17596مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
فاطمة كمال سعد عافية17597مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
لقاء وليد أحمد عبد الحليم 17598مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
مروة مجدي عبد الشافي مليجي17599مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
ندى بكر عبد الفتاح عبد ;17600مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
ندا أنور الشاذلي مصطفى17601مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
ندى فتحي أحمد حسن أمنا17602مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
نورا فكري كامل عمار17603مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
نورھان السيد عبد الطيف طراد17604مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
ھند خالد عبد المحسن الميھي17605مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
أحمد حماده محمد القطان 17606مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
أحمد عبد التواب بدوي عافية17607مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
أحمد عصام سليمان المريجي17608مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
أحمد ماھر عبد الجليل مختار17609مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
أحمد محمود شوقي النوبي17610مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
أحمد ناصر كمال فھيم17611مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
أحمد وليد خليل البيومي17612مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
أسامة مجدي عبد العظيم عبداللطيف17613مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
إس,م فيصل عبد الفتاح الميھي17614مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
أيمن عاطف السيد عافية17615مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
حسام آسر عبد السميع عافية17616مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
حسن سامي أحمد حجازي17617مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
حمدي ناصر حمدي الميھي17618مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
عبد الرحمن خيري ذكي الميھي17619مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
عبد الرحمن محمد بكر عافية17620مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
عبد ; سالم بكر محمد عاقية17621مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
عبد ; فوزي السيد الميھي17622مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
عبده جابر عبد الحميد اJكرت17623مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
عثمان محمود عثمان عبد ;17624مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
علي السيد محمد الميھي17625مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
علي عماد علي حرب17626مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
كريم محسن خليل البيومي17627مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
محمد أسامة كمال سعد17628مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون



محمد رأفت محمد طراد17629مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
محمد عادل عبده حماد17630مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
محمد عبد المنعم عبد الس,م الميھي17631مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
محمد فكري إبراھيم الھ,لي17632مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
محمد ناصر ص,ح شرف17633مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
محمود عمر خطاب عافية17634مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
محمود وليد عبد النبي عافية17635مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
محمود سعيد محمود عافية17636مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
مصطفى أحمد حموده عافية17637مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
مصطفى محمد فھمي الدقوني17638مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
مھدي سمير محمد عافية17639مدرسة مولد محمود بدوى ا بشروة حسناشمون
إسراء أحمد خليل أحمد17640مدرسة كوم عياد ااشمون
إسراء عصام الدين مختارعياد17641مدرسة كوم عياد ااشمون
إسراءيسرى عبدالمطلب مختار17642مدرسة كوم عياد ااشمون
آمال محمود محمد عياد17643مدرسة كوم عياد ااشمون
أميرة أحمد عبدالواحد النحريرى17644مدرسة كوم عياد ااشمون
أميرة عماد عبدالفضيل نور الدين17645مدرسة كوم عياد ااشمون
إيمان أشرف عبدالنعيم عبدالواحد17646مدرسة كوم عياد ااشمون
آية مجدى مصطفى شرارة17647مدرسة كوم عياد ااشمون
جم,ت ياسر مصطفى النحريرى17648مدرسة كوم عياد ااشمون
خلود خالد معوض عبدالنبى17649مدرسة كوم عياد ااشمون
داليا حسين سليمان شرارة17650مدرسة كوم عياد ااشمون
رانيا أسامة محمود شحاتة17651مدرسة كوم عياد ااشمون
رانيا شعبان عبدالمنعم مراد17652مدرسة كوم عياد ااشمون
رانيا شوقى فتحى عطية17653مدرسة كوم عياد ااشمون
رانيا ياسر عطية محمد17654مدرسة كوم عياد ااشمون
رحمة س,مة نجيب دردير17655مدرسة كوم عياد ااشمون
شيماء عاطف عبدالعاطى سعدة17656مدرسة كوم عياد ااشمون
عطيات سامى طلبة سعيد17657مدرسة كوم عياد ااشمون
فاتن نزية محروس عبدالفتاح17658مدرسة كوم عياد ااشمون
فاطمة أحمد عبدالحميد السيد أحمد17659مدرسة كوم عياد ااشمون
فاطمة كامل عبدالحى أبوسعدة17660مدرسة كوم عياد ااشمون
فV أنور سيداحمد حامد17661مدرسة كوم عياد ااشمون
كريمة حسام الدين عبدالمعبودشوقى17662مدرسة كوم عياد ااشمون
منى صبرى عبدالرسول سيد أحمد17663مدرسة كوم عياد ااشمون
مھا محمد سيد احمد على17664مدرسة كوم عياد ااشمون
مى حسين جمعة صابر17665مدرسة كوم عياد ااشمون
ندى ص,ح فتحى عبدالواحد17666مدرسة كوم عياد ااشمون
نرمين أحمد شوقى فايد17667مدرسة كوم عياد ااشمون
ھبة إبراھيم عنانى العنانى17668مدرسة كوم عياد ااشمون
ھبة ابوالنصر عبده أبوالنصر17669مدرسة كوم عياد ااشمون
ھند محمود عبدالھادى السيسى 17670مدرسة كوم عياد ااشمون
أحمد ابراھيم أحمد قشطة 17671مدرسة كوم عياد ااشمون
أحمد أشرف لطفى عبدالجليل 17672مدرسة كوم عياد ااشمون
أحمد ناصر عبدالبر القللى 17673مدرسة كوم عياد ااشمون
أحمد محمد عبدالحميد على17674مدرسة كوم عياد ااشمون
إس,م جمال جمعة محمود 17675مدرسة كوم عياد ااشمون
إس, محمد عبدالھادى أيوب 17676مدرسة كوم عياد ااشمون
إيھاب عبدالباسط عبدالمنعم مراد17677مدرسة كوم عياد ااشمون
حسنين عاطف حسنين محمود 17678مدرسة كوم عياد ااشمون
حمدى رشاد عبدالعزيز أبوخليل 17679مدرسة كوم عياد ااشمون
سمير رشاد محمد سروة17680مدرسة كوم عياد ااشمون
عادل ناصر على حمزة 17681مدرسة كوم عياد ااشمون
عبدالرحمن إس,م محمود عبدالموجود17682مدرسة كوم عياد ااشمون
عبدالھادى سمير عبدالھادى الجميل17683مدرسة كوم عياد ااشمون
عمرو عادل عبدالعاطى أبوسعدة 17684مدرسة كوم عياد ااشمون



عمرو محمود محمد عياد 17685مدرسة كوم عياد ااشمون
عيد محمد عبدالحميد على 17686مدرسة كوم عياد ااشمون
محمد السيد  احمد فؤاد عياد17687مدرسة كوم عياد ااشمون
محمد حمدى ذكى شرارة17688مدرسة كوم عياد ااشمون
محمد طارق رمضان عبدالغنى17689مدرسة كوم عياد ااشمون
محمد محمود عبدالوھاب نور الدين17690مدرسة كوم عياد ااشمون
محمود أحمد تھامى شحاتة 17691مدرسة كوم عياد ااشمون
محمود سعيد محمد سروة 17692مدرسة كوم عياد ااشمون
محمود عاطف لطفى حمدى 17693مدرسة كوم عياد ااشمون
محمود على عبدربه حامد17694مدرسة كوم عياد ااشمون
محمود ناصر موسى السيد17695مدرسة كوم عياد ااشمون
مصطفى محمد محمود عبدالدايم17696مدرسة كوم عياد ااشمون
مصطفى ص,ح فتحى عبد الواحد17697مدرسة كوم عياد ااشمون
ابتسام فتحى عبد ; صالح17698مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
اسراء احمد شفيق عبد الحميد17699مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
اسراء فرج دسوقى الشريف17700مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
اسراء نجاح عبد الوھاب منصور17701مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
اسراء نظيف جمعه الدينارى17702مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
اسماء حمدى محمد جاد ;17703مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
اسماء خالد كمال عمران17704مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
أسماء سمير عبد المجيد فايد17705مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
اسماء ص,ح سيد احمد عبد المعطى17706مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
اسماء كرم عبده ح,وه17707مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
اسماء محمد احمد مصطفى17708مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
امانى ياسر صابر عبد ;17709مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
الھام ابراھيم رمضان ابراھيم17710مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
أنوار سعيد صابر حجاج17711مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
إيمان محمد عبدالغنى طعيمة17712مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
بسمه عيد عبد الحميد ھديوه17713مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
خلود عاطف محمد ونيس17714مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
سارة عاصم ابراھيم الشاذلى17715مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
سارة يسرى عامر السعودى17716مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
سماره كرم محمود عبد الوھاب17717مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
شيماء عادل ابو ذكرى حداد  17718مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
شيماء انور عبد الرسول السبكى17719مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
صفا ص,ح عبد النعيم محمد17720مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
ع, احمد عبد الغنى الديب17721مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
فاطمة عيد عبد الھادى عيد17722مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
فاطمة مصطفى عبد الفتاح عبد الخالق17723مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
فاطمة محمد عبدالغنى حجاج17724مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
مرام طلعت نعمانى على17725مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
مروة ص,ح عبد النعيم محمد17726مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
منال شحات على السيد17727مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
منى نبيل عبد السميع عبد اللطيف17728مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
نج,ء عبد الناصر عبد النبى17729مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
نادية ايمن سعيد السبكى17730مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
ندا رمضان احمد عبد الجواد17731مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
ندى ھمام عبد الھادى السيد17732مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
ندى وجدى زين الفتوح على17733مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
ندى ياسر محمد السيد17734مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
ھاجر عماد فھمى احمد17735مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
ھبة عبدالعليم عبدالعزيز الحفناوى17736مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
و�ء حسين عبد الس,م بدوى17737مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
يارا مجدى سعيد ھيكل17738مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
ياسمين سمير محمد ابراھيم17739مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
ياسمين سعيد عباس فرج17740مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون



ابراھيم حماده عبد الھادى ابراھيم17741مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
ابراھيم زكريا احمد الديب17742مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
ابراھيم ع,ء السيد محمد17743مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
ابراھيم محمد نادى محمد17744مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
احمد اشرف فرج رحيم17745مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
احمد السيد سالم مرسى17746مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
احمد س,مه عبد المولى س,مه17747مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
احمد طارق فايز عمران17748مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
احمد عادل عبد الھادى فرج17749مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
احمد عبد الغفار صابر عبد الغفار17750مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
احمد عبد ; فھمى الجمال17751مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
احمد عبد الھادى محمد محمد17752مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
احمد محمد السيد محمد17753مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
احمد محمد عبد الھادى عبد الغنى17754مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
ايھاب لبيب عبد الھادى عبد المؤمن17755مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
حسام عزام عبد الھادى السيد17756مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
حسام مجدى شاكر عافية17757مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
حسن محمد حسن إسماعيل17758مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
خالد كمال عبد المقصود عشرى17759مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
عبد الرحمن جمعه نظيف سعفان17760مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
عبد الرحمن حجاج فاضل حجاج17761مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
عبد الرحمن منصور صابر النقيب17762مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
عبد العزيز محمود عبد العزيز أحمد17763مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
عبد ; حسام جمعه النقيب17764مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
عبده كرم عبده امبابى17765مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
على رافت سليمان شرارة17766مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
علي محمد رجب محمد17767مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
كريم رمضان أحمد عبد الجواد17768مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
محمد احمد عبد الرءوف جداوى17769مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
محمد ايمن عبد النعيم سيد احمد17770مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
محمد حجاج عبد الحميد حجاج17771مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
محمد خيرى عبد الرازق فھيم17772مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
محمد ربيع محمد عليوه17773مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
محمد رضا عبد الفتاح حمزه17774مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
محمد سمير عبد العظيم العيسوى17775مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
محمد صبرى معوض حسن17776مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
محمد فيصل حداد الشاذلى17777مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
محمد مصطفى حسن عبد الحميد17778مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
محمود مجدى ابراھيم الزغبى17779مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
مصطفى سمير أحمد على17780مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
نادر ايمن عبد الفتاح محمد17781مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
ھ,ل رمضان أبو الورد النحاس17782مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
يوسف وجدى عبد العظيم العيسوى17783مدرسة الشھيد عز الدين حجاجاشمون
أح,م عبد الجواد السيدكي,نى17784مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
إسراء أسامة سامى الدقونى17785مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
أسماء أبو الحديد حافظ أبوحسن17786مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
أسماءجمال أحمدعوض17787مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
أسماء حجازى أحمدطعيمة17788مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
أسماء رجب عبد المحسن شادى17789مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
أسماءسمير محمد أبودشيش17790مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
أسماءعبدالعزيزحلمى عبدالعزيز 17791مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
أسماءمحمدعبد الموجود الباجورى 17792مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
أسماء مسعود السيد الصحصاح17793مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
أمانى محمود محمود يونس17794مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
أمل حجازى صابر بحيرى17795مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
أمل محمد فاروق حسب النبى17796مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون



أمينةعماد محمد ع,م17797مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
أمينة ناصر عبد المقصود شادى17798مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
أمينة ياسر السيدأبو الحديد17799مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
أميرة السيد محمد الھوارى17800مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
أميرة على عنتر فھيم17801مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
أيةجميل محمدى رزق17802مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
أيةعمرو خليل أبوزيد17803مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
أية فرج محمدى النمر17804مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
أية محمود مبروك  قابيل17805مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
إيمان اسامة على الخولى17806مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
إيمان جابر محمود أبويوسف17807مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
إيمان حربى عبد الحليم عبد الموجود17808مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
إيمان ص,ح زكى الخامى17809مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
إيمان ماھر محمد عبد الشافى17810مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
إيمان محمد رزق محمد مرسى17811مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
بسنت مفيد صديقى  ابراھيم17812مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
دعاء حجاج عاطف يوسف17813مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
دعاء  كرم حسن حداد17814مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
رانيا ثابت حجاج محمد17815مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
رانيا رأفت ص,ح أبو الحديد17816مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
رضوى أيمن محمد نجم17817مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
رقية رفيق محمد أمين17818مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
رقية سعيد فھيم  محمد نديم17819مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
ريھام إنسان السيد مصلحى17820مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
حنان رمضان حامد العوينى17821مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
سارة أيمن فرج جبر17822مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
سارة مجدى عبد الجواد سعد17823مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
سارة محمد معوض نصر الدين17824مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
سامية ياسر محمد الشيخ محمدى17825مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
سعاد رجب سليمان زكى17826مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
سماح أنور بيومى عبد الغنى17827مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
سماح عبد الصمد السيد عبد الصمد17828مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
سمية ياسر عبد الرشيد رزق17829مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
شروق محمد سعيد الخامى17830مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
شفاء رشاد عبد الغنى يونس17831مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
شيماء رجب عبد المحسن شادى17832مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
شيماء سعد ظريف شاكر17833مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
صباح عبد الناصر سعيد السيد 17834مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
ضحى فتحى ابراھيم  خليل17835مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
غادة جميل عبد العال محمد17836مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
غادة محمد حامد العوينى17837مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
فاطمة طارق حلمى الدقونى17838مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
فاطمة محمد أحمد نبوى17839مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
فاطمة محمد  عبد الرشيد 17840مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
فاطمة ناجى مھتدى الشيمى17841مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
مريم عزت محمد الشيمى17842مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
منة ; كرم سعيد مدكور17843مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
منى أشرف محمدى الشيمى17844مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
مھا أشرف سليمان زكى17845مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
مى أمين محمد حسين17846مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
ندا سعيد شوقى مدكور17847مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
ندى عارف عبد الحكيم شادى17848مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
ندى عبد المحسن عبد السميع حداد 17849مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
نورا سامى معوض نصر الدين17850مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
نورھان عبد الرحمن أحمد نبوى17851مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
ھاجر أشرف قنحى  سويلم17852مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون



ھاجر أيمن محروس زكى17853مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
ھاجر رمضان مصطفى محمود17854مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
ھالة عبد الشھيد عبده عبد الحليم17855مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
ھبة ھ,ل محمد المرسى17856مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
ھدى جمال فراج عابد17857مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
ھدى محمد رزق مرسى17858مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
ھدير حلمى جمعة أحمد17859مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
ھناء سمير مھتدى مدكور 17860مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
شرين يحى معوض الخولى17861مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
ابراھيم حسن على غنيم17862مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
أحمد أقسم عبد الحميد عبد الس,م 17863مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
أجمد ج,ل أحمد حداد فايد17864مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
أحمد جميل مختار المزين17865مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
أحمد خيرى طعيمة محمد17866مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
أحمد سامى محمد ابراھيم17867مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
أحمد سعيد محمد على17868مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
أحمد طريف محمد مدكور17869مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
أحمد عبد المحفوظ محمد عمران 17870مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
أحمد عبد الناصر فتحى جعفر17871مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
أحمد عزت أبو الفتوح حسن17872مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
أحمد ماھر صابر الشامى17873مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
أحمد ماھر عمر دشيش17874مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
أحمد محمدى عبد العزيز أبو أحمد 17875مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
أحمد مرتضى عبد الحى أحمد المزين 17876مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
أحمد مھتدى محمد شادى17877مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
أحمد نھاد ى أحمد باھى 17878مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
أحمد ياسر السيد ابراھيم17879مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
إس,م أحمد عبد ; المزين17880مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
إس,م أشرف ابراھيم النحريرى17881مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
اس,م أشرف حامد الخامى17882مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
اس,م جمال محمد الدقونى17883مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
اس,م ص,ح محمد عبد الجليل17884مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
اس,م عبد لھادى أحمد جمعة17885مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
اس,م مجدى أحمد الدقونى 17886مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
اس,م محمد صابر الشامى17887مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
اسماعيل عبد الناصر اسماعيل مصلحى17888مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
السيد عابد السيد عبد المحسن17889مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
الفاروق جمال فاروق حسب النبى 17890مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
ايھاب ماھر  محمود سويف17891مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
باسل قاسم عبد الحفيظ شادى17892مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
جمال مجدى محمد ياسين17893مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
حسام أسامة فتحى عبد الحافظ17894مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
حسام حسن جبر أبو شوشة17895مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
حسام عادل طه أبو شوشة17896مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
حسام محمد محمدى النمر17897مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
حسام معتمد محمد الصحصاح17898مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
خالد أحمد محمد مدكور17899مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
زكريا ھشام زكريا عبد الحافظ17900مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
زكى أشرف معوض يونس17901مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
زياد قاسم عبد الحفيظ أبو شادى17902مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
سعد فراج سعد عبد الحميد17903مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
س,م رضا محمود س,م17904مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
صالح عبد ; عبد العاطى صالح 17905مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
عبد الرحمن على السيد أبو عيش 17906مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
عبد ; السيد رزق الخولى17907مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
عبد ; محى محمد الحافى17908مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون



عبد الرحمن  راضى نبوى حسين 17909مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
على اسامة عبد الحميد شادى17910مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
عماد جمال عبد الرسول سيد أحمد 17911مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
عماد كرم نبوى محمد17912مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
عمر عبد المقصود ص,ح غنيم17913مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
عمرو جمال عبد العزيز عبد المعطى 17914مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
عمرو عبد الحميد محمد عوض17915مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
عمرو ھاشم بھجت السيد17916مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
فوزى محمد محمد عبد المجيد17917مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
قاسم ھاشم مصطفى الخولى17918مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
كريم مجدى محمد عوض17919مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
كريم نظيف عبد الرسول خضر17920مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
مبروك عماد الدين مبروك الشيمى17921مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
محمد أيمن عبد المقصود أبو يوسف17922مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
محمد جمال الدين حسن عبد العزيز 17923مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
محمد حسن عبد المحسن خضر17924مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
محمد  سامح عبد العاطى سيد17925مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
محمد سعيد اسماعيل قابيل17926مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
محمد س,م السيد حماد17927مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
محمد عادل زكى الدقونى17928مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
محمد على معوض بحيرى17929مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
محمد فؤاد محمد المنسى17930مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
محمد مجدى عبد الرازق قابيل17931مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
محمد مجدى محمد عبد الجواد17932مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
محمد مسعود السيد محمد17933مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
محمد حمدى مرزوق مبارك17934مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
محمد ھانى س,م محمد17935مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
محمد يحى شعبان مصطفى17936مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
محمود انسان فضل عفيفى17937مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
محمود سامى خليل مختار 17938مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
محمود كرم سامى الدقونى17939مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
محمود مجدى عبد الونيس شعبان 17940مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
محمود محمد السيد عبد المحسن17941مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
محمود محمد فوزى شادى17942مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
محمود معوض مبروك مدكور17943مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
محمود ناصر السيد فايد17944مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
مصطفى فارس محمد عبد الواحد17945مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
مصطفى محمود علم الدين نصر الدين 17946مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
مطيع عربى عبد العاطى سيد أحمد17947مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
ناجى نبيل حسن محمد يوسف 17948مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
نادر ناصر عبد الحكيم عبد اللطيف17949مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
ھشام أشرف سيد أحمد محمد17950مدرسة الشھيد فوزي شوشاياشمون
آية شعبان عبد الفتاح سيد أحمد17951مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
آية عبد الخالق عبد النبي على17952مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
آية محمد توفيق إبراھيم17953مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
أسماء شريف محمد أحمد 17954مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
أسماء طارق عبد العليم محمد17955مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
أمنيه سعيد قطب زيدان17956مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
أمينه معوض عبد اللطيف محمد17957مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
أميره رمضان عبد الفتاح محمد17958مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
أميره شعبان على السيد17959مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
إسراء أشرف أحمد عفيفي17960مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
إسراء جمال عبد الواجد عبد النبي17961مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
إسراء شريف عبد المجيد أبو الع,17962مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
إسراء شكري جمعه محمد17963مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
إسراء محمد عبد الخالق حسن17964مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون



إيمان محمد عيد عفيفي17965مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
ثراء عماد سعد على17966مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
دعاء سعد عبد الغنى محمد17967مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
دينا سعد عبد الس,م حسن17968مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
دينا طارق سعيد السيد17969مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
رحمه رجب عبد الرحمن حسانين17970مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
رحمه رضا عبد المنصف إبراھيم17971مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
رحمه عيد عمر سعد17972مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
سلمى رمضان إبراھيم محمد بدوى17973مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
صباح وائل فتحي عبد اللطيف17974مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
عزه كرم فايز إندراوس17975مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
غادة أيمن شاكر حسين17976مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
غادة رجب أحمد خليل17977مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
فاطمة عيد صابر أبو الحديد17978مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
فاطمة محمد عبد العزيز محمد17979مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
مريم جمال عبد ربه الشافعي17980مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
منار نجاح حداد حسانين17981مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
منى يوسف عبد المجيد يوسف17982مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
مھا عبد النبي شعبان عبد المقصود 17983مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
مي أمين خطاب أمين17984مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
ندا محيى مبروك الجز يرى 17985مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
ندى محمد عبد الحميد إمام17986مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
نعمه جمعه عبد العزيز إبراھيم17987مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
نعمه سعد شعبان عبد المقصود17988مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
نعمه س,مه عطية سليمان17989مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
نوال دياب موسى دياب17990مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
نورھان خالد عبد المحسن حسن17991مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
ھايدى كرم إسماعيل أمين17992مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
ھدير أمين شعبان قطب17993مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
و�ء خالد محمد سليمان17994مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
ياسمين سمير فھيم محمد17995مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
ياسمين نبيل قطب زيدان17996مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
السيد رشدي السيد عشري17997مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
أحمد رجب محمود عبد ;17998مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
أحمد رشدي محمد عبد الحميد17999مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
أحمد رمضان على متولي18000مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
أحمد سعيد عبد الرحمن عبد النبي18001مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
أحمد شعبان عبد الرسول إبراھيم18002مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
أحمد صبحي حسانين عبد المقصود18003مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
أحمد طلعت عبد الخالق عبد الفتاح18004مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
أحمد فتحي جمعه محمد18005مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
أحمد محمد حسين رواش18006مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
أحمد محمد عبد ; عبد المقصود18007مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
أحمد وليد ج,ل حسانين18008مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
أسامه إبراھيم أحمد أبو الحديد18009مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
أمير رضا عبد الحميد حداد 18010مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
إس,م رجب عبد الرحمن حسانين18011مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
إس,م شعبان سعيد عبد الرازق18012مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
تھامى أحمد تھامى محمد18013مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
حسام حسن سعد عبد النبي18014مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
حسن رمضان إبراھيم عبد العظيم18015مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
رجب ھاني رجب فھمي 18016مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
سعيد عبد اللطيف سعيد عبد اللطيف18017مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
سمير عزت مبروك الجز يرى18018مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
صابر صبحي صابر عبد المقصود18019مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
عبد الرحمن حسن حسن حسانين18020مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون



عبد الرحمن طلعت حلمي عثمان18021مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
عبد المجيد أسامه عبد المجيد يوسف18022مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
فتحي بسري فتحي جمعه18023مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
كريم محمد إبراھيم محمد18024مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
محمد أحمد عبد الصمد عبد الوھاب18025مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
محمد أحمد محمد حماد 18026مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
محمد أحمد محمد زكى18027مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
محمد أشرف رجب عبد السميع18028مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
محمد رمضان صابر عبد العظيم18029مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
محمد سامي حسين محمد18030مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
محمد سعيد أحمد محمود18031مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
محمد سيد عبد الفتاح السيد18032مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
محمد شريف فتحي توفيق18033مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
محمد شوقي عبد الحافظ أبو العينين18034مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
محمد عدلي أحمد حسن18035مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
محمد ع,ء عبد الجيد مختار18036مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
محمد عماد رجب عبد السميع18037مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
محمد فتحي عبد الھادي عبد الفتاح18038مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
محمد ناصر فتحي عبد الفضيل18039مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
محمود خالد محمد أحمد18040مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
محمود شعبان محمد جاد18041مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
محمود ناصر جمعه إبراھيم18042مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
محمود ھاني سعيد عبد اللطيف18043مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
مصطفى سعد لطفي خليل18044مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
مصطفى عادل فرحات الصاوي18045مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
مصطفى عبد المنصف عبد اللطيف حسين 18046مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
مصطفى ممدوح محمود البكل18047مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
مصطفى ناصر فاروق أحمد18048مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
معاذ خالد لطفي خليل18049مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
نسيم صبري نسيم ميخائيل18050مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
يوسف سمير السيد على18051مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
يوسف شعبان على غانم18052مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
يوسف عبد الناصر عبد الحميد سالم18053مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
يوسف ع,ء الدين درويش محمد18054مدرسة الس,م  ا بمجيريا اشمون
 إسراء أبو الحديد أحمد على 18055مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
 إسراء شريف محمد أبو الحديد 18056مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
 إسراء عبد ; مصطفى السيد 18057مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
أسماء إبراھيم رجب ابراھيم18058مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
اسماء احمد عبد الخالق محمد18059مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
اسماء سامي فتحي عبد الفتاح 18060مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
ا�ء عبد المؤمن حسين عبد الجواد 18061مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
أماني رمضان ابراھيم احمد 18062مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
امل عبد الناصر عبد الفتاح عمر 18063مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
أميرة ابو الحديد ابراھيم عبد العظيم 18064مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
اميرة حسني عبد الس,م ابراھيم 18065مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
آيات ابو الحديد ابراھيم عبد العظيم 18066مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
ايمان شعبان مشحوت رمضان 18067مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
ايمان رشدي ابو العز توفيق 18068مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
ايمان عبد السميع عبد السميع محمد 18069مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
ايه علي عبد الغفار عامر18070مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
ايه ياسر محمد احمد 18071مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
دنيا رمضان السيد عبدالحميد 18072مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
دنيا عبد ; حداد حسنين 18073مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
دينا وليد عبد الخالق حداد 18074مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
رحاب ابراھيم رجب ابراھيم 18075مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
رحاب شعبان عبد الھادي عبد الفتاح 18076مدرسة مجبربة المشتركةاشمون



رحمة حسن عبد المنصف رجب 18077مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
رحمة شعبان عبد السيد محمد 18078مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
رحمة عصام الدين عبد المنصف خليل 18079مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
 رشا معتمد شعبان عبد العزيز 18080مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
رقية عبد الجواد عفيفي عبد الجواد 18081مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
شيماء ص,ح عبد المنصف خليل 18082مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
شيماء عبد الحليم ابو زيد عريض 18083مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
شيماء عبد ; محمد عامر 18084مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
شيماء شريف سيف النصر عبد الفتاح 18085مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
فاطمة عيد عبد الس,م مصطفي 18086مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
فردوس عصام رجب عمر 18087مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
مودة حسين سعد عبد المقصود 18088مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
مھا ع,م رجب عمر 18089مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
نوار عبد العزيز علي فرج 18090مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
نورھان شعبان عمر ابراھيم 18091مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
نورھان عصام عبد الفتاح ابراھيم 18092مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
ھند ھاني محمود عبد النبي 18093مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
وفاء احمد محمد احمد 18094مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
و�ء نجاح عبد النبي سيد احمد 18095مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
ياسمين سالم سيد احمد عبد ; 18096مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
ياسمين عبد النبي محد سليمان 18097مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
ياسمين ياسر محمد عفيفي 18098مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
رحاب عبد المنصف يسري الجزيري 18099مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
ابراھيم جمال ابراھيم السيد 18100مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
احمد سامي كمال عبد الس,م 18101مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
احمد عدلي علي محمد 18102مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
احمد ع,ء مشحوت سيد احمد 18103مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
احمد عماد سيف النصر عبد الفتاح 18104مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
احمد ناصر زغلول امين 18105مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
احمد نجاح عبد النبي سيد احمد 18106مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
احمد عيد فتحي رجب 18107مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
عبد الرحمن اسامة فرحات ابراھيم 18108مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
ع,ء محي رفعت محمد 18109مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
محمد رمضان محمد عبد ربه 18110مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
محمدسمير فتحي رجب 18111مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
محمد صفوت عبد المنصف احمد 18112مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
محمد علي  ابراھيم احمد 18113مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
محمد فتحي ابوالحديد ابو الحديد 18114مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
محمد فوزي السيد ابو طالب 18115مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
محمد فوزي محمد السيد 18116مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
محمد ماھر محمد عد المنعم 18117مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
محمود خالد سعد محمد18118مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
محمود عبدالنبى حواش عبدالنبى 18119مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
محمود كرم محمد ابراھيم18120مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
محمود محمد عبد المجيد ابو الحديد18121مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
محمود السيد محمد السيد18122مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
مصطفى احمد محمد سالم18123مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
مصطفى محمد سعيد محمد18124مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
مصطفى سيد مصطفى منصور 18125مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
مصطفى عاشور توفيق عبد الھادى 18126مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
مصطفى عادل عبد المجيد محمد18127مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
مصطفى عماد رجب ابو الحديد 18128مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
مصطفى على ابراھيم منصور 18129مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
مصطفى محمود شحاته محمود18130مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
مصطفى رأفت عبد المؤمن محمد18131مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
رمضان سليمان محمد سيد احمد18132مدرسة مجبربة المشتركةاشمون



ھشام عبد المحسن عبد الحليم ابو عيسى 18133مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
وليد سامح عبد الغفار السيد 18134مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
يوسف السيد محمد السيد 18135مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
يوسف شعبان على متولى 18136مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
طارق عيد قطب أحمد 18137مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
كريم ناصر سعد محمد18138مدرسة مجبربة المشتركةاشمون
آية سعد عمر سعد18139مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
آية صابر سيد احمد شحاتة18140مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
آية مصطفى سعيد عبد المطلب18141مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
إسراء شريف سعيد محمد18142مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
إسراء مختار فتحي مختار18143مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
أسماء قطب مصطفى رجب18144مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
الشيماء عصام مصطفى احمد18145مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
أماني خالد فوزي حسين18146مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
أميرة رضا سعد عبد السيد18147مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
أميرة عبد ; على محمد18148مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
أمنية أبو الحديد شوقي أبو الحديد18149مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
داليا عاطف عبد الحميد أبو الحديد18150مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
دعاء خالد شعبان عبد النبي18151مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
دينا اشرف إبراھيم شعبان18152مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
رندا رمضان عبد المنصف عبد الغفار18153مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
رقية أحمد شعبان أحمد18154مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
سارة احمد بدر عبد الموجود18155مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
سارة سمير مختار محمد18156مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
شيماء شعبان سيد احمد عبد اللطيف18157مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
صابرين جمعة شحاتة محمود18158مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
عبير ع,ء إسماعيل أمين18159مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
غادة رضا خضر طلبة 18160مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
فاطمة جمال الدين محجوب عبد المجيد18161مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
مروة سامي محمد على 18162مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
نعمة احمد عبد الرسول احمد18163مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
نھاد رمضان عبد النبي محمد18164مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
نورا طه وھبي احمد18165مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
ھدى أشرف أحمد أمين18166مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
ھند يسرى عبد المرضى على 18167مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
ياسمين ناصر إمام أبو عياد18168مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
أحمد جمال عبده محمد18169مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
أحمد حمدي فتحي مرزوق18170مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
أحمد حمدي محمد عبد العليم18171مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
أحمد خيري أبو بكر السيد18172مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
أحمد رضا السيد محمد18173مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
أحمد شعبان احمد فؤاد18174مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
أحمد فوزي محمد عبد العليم 18175مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
أحمد مصباح على محمد18176مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
إس,م ع,ء جمعة سليمان18177مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
إس,م عيد علي عبد المقصود18178مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
أمين أحمد أمين حسانين18179مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
باسم جمال مختار محمد18180مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
حسين ب,ل حسين محمد18181مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
حسن عبد الخالق عيسوى18182مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
حماده جمال مرزوق محمد18183مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
رمضان غندور رمضان محمد18184مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
رمضان محي رمضان محمد18185مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
عبد الحميد حسيني السيد عبد الحميد 18186مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
عبد الرحمن حسين فوزي حسين18187مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
عبد الرحمن سليمان علي غريب18188مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون



عبدا B شرف ص,ح شرف الدين18189مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
عبد ; عبد الغفار عبد ; عبد الغفار18190مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
عبد ; عبد الفضيل حداد ابو عياد18191مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
علي محمد عبد الھادي عبد الس,م18192مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
محمدأحمد سعيد أحمد18193مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
محمد دياب عبد السميع راغب18194مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
محمد فريد إبراھيم عبد الحكيم18195مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
محمد عاطف محمد عبد العظيم18196مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
محمد ھشام عبد السيد عيد18197مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
محمود رجب محمود عبد الموجود 18198مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
محمود طارق سعيد أحمد18199مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
مصطفى بكري إبراھيم بكرى18200مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
يوسف نجاح حسانين السيد18201مدرسة على بدوى ا بمجريااشمون
اسماء فوزى احمد عفيفى 18202مدرسة عزبة العشرين بمجريااشمون
اسراء محمد فتحى سالم 18203مدرسة عزبة العشرين بمجريااشمون
اية عاشور عبد المنصف 18204مدرسة عزبة العشرين بمجريااشمون
الشيماء محمود عبد الحق رجب 18205مدرسة عزبة العشرين بمجريااشمون
انتصار عبد الحكيم سالم اللبيشى 18206مدرسة عزبة العشرين بمجريااشمون
زينب صبحى عبد العزيز عيد 18207مدرسة عزبة العشرين بمجريااشمون
صفاء رمضان عفيفى عبد النبى 18208مدرسة عزبة العشرين بمجريااشمون
غادة جمعة عبد اللطيف ابوالحديد 18209مدرسة عزبة العشرين بمجريااشمون
فاطمة ھشام حسن  عبد العال 18210مدرسة عزبة العشرين بمجريااشمون
مروة محمد السيد محمد18211مدرسة عزبة العشرين بمجريااشمون
ياسمن خيرى عبد الكريم محمد18212مدرسة عزبة العشرين بمجريااشمون
احمد فتحى ابراھيم عبد الحميد 18213مدرسة عزبة العشرين بمجريااشمون
احمد سمير محمد س,م 18214مدرسة عزبة العشرين بمجريااشمون
احمد عيد محمد س,م18215مدرسة عزبة العشرين بمجريااشمون
سليمان مصطفى سليمان امين 18216مدرسة عزبة العشرين بمجريااشمون
طاھر عبد الستار رجب عبد المقصود 18217مدرسة عزبة العشرين بمجريااشمون
عبد االفتاح محمد عبد الفتاح محمد18218مدرسة عزبة العشرين بمجريااشمون
محمدناصر محمد ابو الحديد 18219مدرسة عزبة العشرين بمجريااشمون
محمد ابراھيم عبد الكريم محمد 18220مدرسة عزبة العشرين بمجريااشمون
محمود عربى محمود عبد الغنى 18221مدرسة عزبة العشرين بمجريااشمون
مصطفى خالد عبد الفتاح عفيفى 18222مدرسة عزبة العشرين بمجريااشمون
اسراء رمضان يوسف  سعدان18223مدرسة ناصراشمون
اسراء محمد رمضان امين18224مدرسة ناصراشمون
اسماء حجازى شاھين احمد18225مدرسة ناصراشمون
اسماء عادل مصطفى على18226مدرسة ناصراشمون
ا�ء محمد جلشانى شھيب18227مدرسة ناصراشمون
الشيماء السيد بدر ابونصر18228مدرسة ناصراشمون
أمل فتحى طه ابوسعدة18229مدرسة ناصراشمون
اميرة ص,ح شحات بكر18230مدرسة ناصراشمون
اية اشرف محمد س,م18231مدرسة ناصراشمون
أية خالد جميل عيسى18232مدرسة ناصراشمون
أية عاطف رمضان كامل18233مدرسة ناصراشمون
ايرينى عادل وليم حبيب18234مدرسة ناصراشمون
ايمان شعبان عبدالفضيل ناصر18235مدرسة ناصراشمون
ايمان عاطف احمد خطاب18236مدرسة ناصراشمون
ايمان غازى عبدالمؤمن عبدالحليم18237مدرسة ناصراشمون
بسمة رجب محمود س,م18238مدرسة ناصراشمون
بسيمة طارق احمد عمران18239مدرسة ناصراشمون
خلود عبد الفتاح عبد الفتاح سعدة18240مدرسة ناصراشمون
دعاء محمد على ابوزيد18241مدرسة ناصراشمون
رباب سامى عبد الفتاح احمد18242مدرسة ناصراشمون
رانيا رضا محمد مسبح 182431مدرسة ناصراشمون
رقية اشرف احمد عبد;18244مدرسة ناصراشمون



زينب السيد رجب ابوعيسى18245مدرسة ناصراشمون
سارة محمود رمضان محمد18246مدرسة ناصراشمون
صفاء خالد محمد شھوان18247مدرسة ناصراشمون
مروة محمد سليمان الميت18248مدرسة ناصراشمون
ندا احمد فرحات احمد18249مدرسة ناصراشمون
ندا عبد الغنى عبد السميع على18250مدرسة ناصراشمون
نعمة محمد احمد عمران18251مدرسة ناصراشمون
نھال طلعت سعيد محليس18252مدرسة ناصراشمون
نورھان محمود عبد المغنى محمد18253مدرسة ناصراشمون
ھالة محمود على بكر18254مدرسة ناصراشمون
ھيبة على رفاعى ا�حول18255مدرسة ناصراشمون
ھند محمد كمال النمس18256مدرسة ناصراشمون
وسام سمير زكريا عباسى18257مدرسة ناصراشمون
ياسمين محمد رس,ن احمد18258مدرسة ناصراشمون
ياسمين محمد رشدى عبد الونيس18259مدرسة ناصراشمون
ابراھيم ايمن محمد ع,م18260مدرسة ناصراشمون
ابراھيم عادل ابراھيم خطاب18261مدرسة ناصراشمون
ابراھيم يسرى جابر الحلى18262مدرسة ناصراشمون
احمد امين محمد عبد الحليم18263مدرسة ناصراشمون
احمد عبد العليم احمد صحصاح18264مدرسة ناصراشمون
احمد فوزى احمد جمعة18265مدرسة ناصراشمون
احمد مجدى عبد الحسيب عبد الھادى18266مدرسة ناصراشمون
احمد محمد احمد عامر18267مدرسة ناصراشمون
احمد محمد عبد الموجود س,م18268مدرسة ناصراشمون
اخمد محمد عبد المحسن عز18269مدرسة ناصراشمون
اس,م زكريا احمد الغزولى18270مدرسة ناصراشمون
ايھاب نبوى محمود عبد الس,م18271مدرسة ناصراشمون
بطرس سمير فھيم بطرس18272مدرسة ناصراشمون
حجازى سامى على النمس18273مدرسة ناصراشمون
حسن ربيع رمضان امين18274مدرسة ناصراشمون
رضا رجب رمضان المغربى18275مدرسة ناصراشمون
رومانى جرجس عبدة انيس18276مدرسة ناصراشمون
سعيد وحيد خليفة الميت18277مدرسة ناصراشمون
طارق محمد عمران عبد الفضيل18278مدرسة ناصراشمون
عبد; شوقى عبد الفضيل الشاذلى18279مدرسة ناصراشمون
عبد; ص,ح عبد; س,م18280مدرسة ناصراشمون
عبد; محمد لبيب الشرقاوى18281مدرسة ناصراشمون
فادى صبرى فھيم عطا18282Bمدرسة ناصراشمون
قاسم محمد قاسم س,م18283مدرسة ناصراشمون
كريم شريف عدلى شھيب18284مدرسة ناصراشمون
كريم وليد عبد الوھاب عبد الس,م18285مدرسة ناصراشمون
محمد احمد عمر نافع18286مدرسة ناصراشمون
محمد اشرف طه حلوه18287مدرسة ناصراشمون
محمد السيد محمد السيد سيدأحمد18288مدرسة ناصراشمون
محمد حسن محمد حسن18289مدرسة ناصراشمون
محمد سعيد عبد; س,م18290مدرسة ناصراشمون
محمد طارق على محليس18291مدرسة ناصراشمون
محمد عبد الحفيظ على بكر18292مدرسة ناصراشمون
محمود احمد فكرى الشيخ على18293مدرسة ناصراشمون
محمود اشرف محمود ابوسعدة18294مدرسة ناصراشمون
محمود جمال السيد ھيبة18295مدرسة ناصراشمون
محمود حسن ص,ح شھيب18296مدرسة ناصراشمون
محمود خالد محمد جعفر18297مدرسة ناصراشمون
محمود محمد احمد عبد الحق18298مدرسة ناصراشمون
مصطفى غازى عبد المؤمن خطاب18299مدرسة ناصراشمون
مصطفى محمود بيومى احمد18300مدرسة ناصراشمون



معتز ابراھيم جابر حسين18301مدرسة ناصراشمون
مينا سليمان بشارة خليل18302مدرسة ناصراشمون
ھ,ل ص,ح نصر عبداللطيف محمد18303مدرسة ناصراشمون
يوسف مجدى سليمان نصيف18304مدرسة ناصراشمون
اية جمال عبدالحليم احمد18305مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
ايه رضا رمضان محمد18306مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
ايه طارق عبدالعظيم بركات18307مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
ايه عاطف عيد ابوخلف18308مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
ايه عبدالنبى على مصطفى18309مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
ايه منصور احمد علوان18310مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
اسراء عاطف عيد ابوخلف18311مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
اسراء غريب سعيد الخطيب18312مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
اسراء فتحى محمد جعفر18313مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
اسراء محمد احمد خلف18314مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
اسراء محمد محمود قريقر18315مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
اسماء السيد اسماعيل عبدالمنعم18316مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
اسماء السيد قطب شرف18317مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
اسماء جمال عبدالحفيظ س,مه18318مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
اسماء عبدالواحد عبدالفتاح عبدالحليم18319مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
اسماء لطفى معوض سعيد18320مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
امل مسعد حسن الخطيب18321مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
اميرة جمال مصطفى سليمان18322مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
اميرة محمد عبد; شرف18323مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
ايمان سامى حسين الھجين18324مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
ايمان سامى محمد ا�قرع18325مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
ايمان سعيد محمد عبدالحافظ18326مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
ايمان فتحى ابراھيم احمد18327مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
بسمه بيومى رشاد الديب18328مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
بسمه ربيع عبدالتواب عبدالمنعم 18329مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
تقى رمضان حامد محمد18330مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
تقى كرم على الكفراوى 18331مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
حنان طارق محمد ابوزيد18332مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
دعاء رجب محمد شمس الدين 18333مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
دينا عيد ابراھيم مصطفى 18334مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
دينا رمضان احمد ابوحسين18335مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
رحاب مصطفى عبدالرحمن المغربى18336مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
رشا ابراھيم محمد السيد18337مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
زينب احمد السيد مصطفى18338مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
زينب جمال محمود الرفاعى18339مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
زينب عبدالوھاب عبدالحليم نصر الدين 18340مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
زينب عبدالحفيظ عبدالفتاح مغنين18341مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
ساره حمدى عبدالفضيل وافى 18342مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
ساره عبدالرازق محمد حسين18343مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
ساره عماد فرحات شرف18344مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
ساره وائل محمد مصطفى18345مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
ساره مصطفى محمد عبدالمجيد 18346مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
سمر اشرف حجازى ا�قرع18347مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
سمر محمد حسن الخطيب18348مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
سوسن ايھاب عبد; رفاعى18349مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
شيماء احمد عبدالعظيم خلف18350مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
شيماء محمد كامل شلبى18351مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
صابرين فتحى محمد سليم 18352مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
صباح حماده محمد عبدالمجيد18353مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
عبير السيد شحات ا�قرع18354مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
عبير عيد على الشرقاوى18355مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
غاده خالد اسماعيل س,م18356مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون



غاده رجب عبدالمنعم شرف18357مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
غاده محمود محمد ا�حوال18358مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
فاطمه ناصر محمد عفيفى18359مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
فيفى عزالدين ذكى عبدالفتاح18360مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
لبنى خالد عبد; المجاھد18361مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
مرفت امين السيد عبدالقوى18362مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
مرفت حسن محمد عبدالفتاح18363مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
منار احمد على الشرقاوى18364مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
مى على امين ابولبده18365مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
مياده ربيع شحات الظيظى18366مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
ناھد حسن السيد قريقر18367مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
نادا جمال عبدالعليم محمد18368مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
ندا رجب ابراھيم الباجورى18369مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
ندا عبدالنبى عبدالعظيم القصاص18370مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
ندا محمد محمود الجمال18371مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
نسمه محمد احمد الرفاعى18372مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
نعمه جمال محمد عبدالمجيد18373مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
نورا جمال ص,ح عبدالرازق18374مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
نورا حماده ابراھيم ا�خصاصى 18375مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
نورا حمدى صابر ابراھيم18376مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
نورھان جمال حسنى الرفاعى18377مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
ھاله احمد على الشرقاوى18378مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
ھاله وحيد فاروق على18379مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
ھدير طارق فاروق س,م18380مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
ھدير سعيد عباس الباشا18381مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
ھيام محمد عبدالعزيز عبدالمنعم18382مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
وفاء سامى ابوالع, جابر18383مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
يارا على السيد مدكور 18384مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
ياسمين طه ابراھيم ا�حول18385مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
ياسمين وحيد صابر شھيب18386مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
احمد حسين عبدالنبى والى18387مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
احمد حمدى عبد; شرف18388مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
احمد رجب محمد شمس الدين18389مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
احمد سعيد حسن الخولى18390مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
احمد سعيد شحاته مدبولى18391مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
احمد س,مه عبداللطيف على18392مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
احمد شاكر فھمى مرسى18393مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
احمد عادل صابر فراج18394مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
احمد عبدالظاھر حجازى السيد18395مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
احمد عبداللطيف احمد محليس18396مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
احمد عصام عبدالحليم القاضى18397مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
احمد عماد عواد مسعود18398مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
احمد فتحى رفاعى ا�حول18399مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
احمد مبروك سالم خلف18400مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
احمد محمد رزق س,مه18401مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
احمد محمد محمدى عبدالحق18402مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
اس,م سامى عبدالحكيم ابوزيد18403مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
اس,م عزوز محمد عبدالمجيد18404مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
اس,م على اسماعيل المغربى18405مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
اس,م عمرو عبدالعزيز العقلة18406مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
اس,م محمد عبدالوھاب السيد18407مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
السيد محمد السيد الھجين18408مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
امين ايھاب سعيد ابوالعز18409مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
بسام عماد محمد الشرقاوى18410مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
بيشوى كرم ممدوح عطيه18411مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
حمدى محمد حمدى صحصاح18412مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون



ربيع رضا شعبان ابوالعلى18413مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
رجب غازى على رضوان18414مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
سامح زكريا شاكر ابراھيم18415مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
سامح محمد حجازى السيد18416مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
سليم وطنى محمد امام18417مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
طارق عبدالتواب عبدالخالق 18418مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
عادل مجدى السيد على18419مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
عبدالحليم محمد عبدالحليم ابوزيد 18420مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
عبد; فتحى محمود عبدالمعطى18421مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
عبد; نبيل عبدالحكيم محليس18422مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
عبدالمنعم عاطف عبدالمنعم ناصر18423مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
ع,ء عربى كامل شلبى18424مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
على حسن مبروك محمد18425مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
عماد نادى عبدالمنعم الجندى18426مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
عمرو اسامه عبدالفتاح حلوة18427مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
عمرو عاطف عبدالمحسن الحلى18428مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
فھمى كرم فھمى س,م18429مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
كريم اشرف سباعى ذكى18430مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
 محمد احمد جابر طعيمه18431مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
محمد اشرف فرحات زيدان18432مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
محمد السيد السيد عامر18433مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
محمد بدر عبدالمنعم مقلد18434مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
محمد جمال شحات بكر18435مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
محمد حاتم سعيد الجندى18436مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
محمد حاتم فرحات جليلة18437مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
محمد حسن محمد ابوجندى18438مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
محمد درويش على زوين18439مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
محمد رجب سعيد اسماعيل18440مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
محمد شعبان احمد ا�قرع18441مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
محمد صابر عباس شرف18442مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
محمد طاھر عبدالرحمن سعده18443مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
محمد عادل ابراھيم الخطيب18444مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
محمد عاطف عبد; محمود18445مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
محمد عاطف محمد ابوالفتوح18446مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
محمد عبدالحكيم عبدالفضيل جندى18447مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
محمد عبد; متولى سالم18448مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
محمد عبدالنبى خليفه موسى18449مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
محمد عماد احمد زيدان18450مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
محمد عمرى محمد محجوب18451مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
محمد فؤاد محمد ميره18452مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
محمد مسعد محمد عامر18453مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
محمد نبوى السيد عبدالحق18454مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
محمد وجيه على عزام18455مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
 محمود جمال ابوالعز السيد18456مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
محمود صابر عباس شرف18457مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
محمود محمد فتوح ابورجيلة18458مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
مصطفى احمد حجازى ابوعمر18459مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
مصطفى احمد محمد فھمى القاضى18460مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
مصطفى سعيد السيد عبدالمنعم18461مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
مصطفى محمود عبدالتواب عبدالحليم 18462مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
ھشام شاكر فرحات شلبى18463مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
ھشام محمد احمد القاضى18464مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
وليد جمال شحات بكر18465مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
يحيى ابراھيم امين س,مه18466مدرسة سبك ا�حد ا الجديدةاشمون
ابتھال طارق احمد الشاذلى18467مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
اسراء يسرى فرحات18468مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون



اسراء رضا محمود عامر جعفر18469مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
اسماء ايمن عمران محمد18470مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
ا�ء السيد محمد18471مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
ا�ء عماد محمود الشاذلى18472مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
اميره سعيد محمود الجمال18473مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
ايمان مسعد محمد سويلم18474مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
ايه محمود ھاشم ابوالعز18475مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
آيه وائل عبد الحكيم محروس18476مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
بسنت جمال عبدالموجود شلبى18477مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
حسناء اشرف عيد سويلم18478مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
حنان عبد; حلمى رس,ن18479مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
خلود معوض فتوح فرحات18480مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
داليا حسن على ابوحسين18481مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
رانيا ھشام كمال الدين مختار18482مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
رانيا ناصر بكر شراقى18483مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
راويه ص,ح سعيد ميره18484مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
ساره خالد منير حسن18485مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
ساره عزت عبدالرحمن المغربى18486مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
سلمى محمود محمد ھيبة18487مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
سھام عماد محمد أحمد18488مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
شيماء ممدوح نبوى جعفر18489مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
فاطمه سعيد محمود الصاوى18490مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
لمياء جمال عبدالعظيم ابوالعز18491مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
مروه سعيد عبدالحميد عبدالقوى18492مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
ندى احمد حسين احمد18493مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
نورا عادل عثمان ناصر18494مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
نورة طارق السيد محمد18495مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
نورھان بيومى فتوح عبدالرسول18496مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
ھدير ايمن توفيق سويلم18497مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
ھدير ماجد سعيد سيداحمد18498مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
ھدير مجدى ابوالفتوح شراقى18499مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
ياسمين أبوالمجد فتوح عبد الرسول18500مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
ياسمين احمد عبدالحفيظ العشرى18501مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
ياسمين سعد عبدالحليم فايد18502مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
احمد سامى شعراوى القاضى18503مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
حمد عبدالغنى محمود س,م18504مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
أحمد السيد محمد ھيبه18505مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
احمد مجدى محمد عمران18506مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
باسم ربيع محمد الشاذلى18507مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
بسام رأفت زكريا عمران18508مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
ب,ل حمدى عبدالمنعم فرحات18509مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
حسام مصطفى على مرسى18510مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
حسام مصطفى محمد سويلم18511مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
حمادة صابر ابوطالب 18512مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
حمدى احمد عبدالمنعم عمر18513مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
رضا حسين محمود18514مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
عادل على محمد فرحات18515مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
عبدالظاھر عبدالعزيز عبدالفتاح سعد18516مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
عبدالفضيل فؤاد عبدالفضيل الشاذلى18517مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
عبد; محمد السيد ابوعمه18518مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
على احمد محمد فايد18519مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
كريم ع,ء محمد لطفى18520مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
   محمد عزوز محمد  العشرى18521مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
محمد محمود كمال الجمسى18522مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
محمد ابراھيم محمد السيد السقا18523مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
محمد حسين مصطفى ناجى18524مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون



محمد صبرى حمدى الخطيب18525مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
محمد عماد محمد القاضى18526مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
محمد مبروك محمد مبروك18527مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
محمد محمود عبدالمنعم عمر18528مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
محمود عصمت ابراھيم صيرى18529مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
محمود محمد محمود عاصى18530مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
  مدحت السيد عيد الزغبى18531مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
مصطفى مجدى محمد الجروانى18532مدرسة ابو بكر سبك ا�حداشمون
آيات سعيد فھمى مرسى18533مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
آية رضا عيسى الجروانى 18534مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
آية محمد حسنى عبد اللطيف18535مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
آية مصطفى محمد عمران18536مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
ايمان رأفت عبد العظيم ابو العز18537مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
ايمان عماد الدين سعيد ابو العز18538مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
دينا اوسامه حسن الخطيب18539مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
رانيا رس,ن محمودحنفى18540مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
شيماء صبرى على محجوب18541مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
فاطمةايمن شعبان عبد العظيم18542مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
فرحة عبد المنعم اسماعيل عبد المنعم18543مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
منار سامى عبد الفضيل رمضان18544مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
مھا موسى رمضان فايد18545مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
ندى عماد فتحى شرف18546مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
نورا محمد محمد السقا18547مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
ھديةعمادعلى الشريف18548مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
ھناءمحمودمحمدحبش18549مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
ھند صابر محمد محمود18550مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
ياسمين ايمن صالح عبد المنعم18551مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
ياسمين خالدعبد اللطيف18552مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
 ياسمين فؤاد يوسف النمس18553مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
اباكيربشرى فھيم كيرلس 18554مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
احمد حجازى عيد الزغبى18555مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
احمدعبداللطيف على ابواحمد18556مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
احمد عبد المنعم احمد عبد التواب18557مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
احمد محمد رشاد الديب 18558مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
ايمن احمد السيد صيرى18559مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
اس,م محمدعبد المحسن ميرة18560مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
اسماعيل ابراھيم محمد السقا18561مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
حازم احمدحلمى رس,ن18562مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
حسن مجدى عبد; حبش18563مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
جرجس زكريانسيم عوض18564مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
رفيق وھبة صليب مرقس18565مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
رمضان مجدى عبد; حبش18566مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
سامر سماح ھاشم عوض 18567مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
سامى عبد المنصف محمد القاضى18568مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
شريف محمد حسين القصاص18569مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
ضياءاحمدالسيدشرف18570مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
عبدالحليم فتحى عبد الحليم فايد18571مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
عبد الرحمن مجدى محمد مصطفى18572مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
عبدالمؤمن رضاعبدالمؤمن صيرى18573مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
على محمودعبدالغنى مراد18574مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
عمادحمدى عبدالعليم فايد18575مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
محمداحمدمحمد عيسى18576مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
محمدسميرعفيفى نصرالدين18577مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
محمد سيد فتحى محمد18578مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
محمدفتحى بكرمقلد18579مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
محمد فؤاد يوسف النمس18580مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون



محمودسعيدمحمدالشاذلى18581مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
محموديسرى فتوح فايد18582مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
معتز عبد الحكيم محمود س,م18583مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
مصطفى محمود مبروك أبوزيد18584مدرسة التعليم ا�ساس بسبك ا�حداشمون
إسراء عبد الرحمن صبيح النمر18585مدرسة اللواء احمد رضا عزبة الباشا سبك ا�حداشمون
أسماء جمال سعد على18586مدرسة اللواء احمد رضا عزبة الباشا سبك ا�حداشمون
أميرة زاھر شعبان اPخصاصي18587مدرسة اللواء احمد رضا عزبة الباشا سبك ا�حداشمون
آية عيد صبيح عامر18588مدرسة اللواء احمد رضا عزبة الباشا سبك ا�حداشمون
الشيماء السيد احمد سليمان18589مدرسة اللواء احمد رضا عزبة الباشا سبك ا�حداشمون
أيه رضا عبد الحليم عبد اللطيف18590مدرسة اللواء احمد رضا عزبة الباشا سبك ا�حداشمون
رضا زكريا عبد الفضيل ا�خصاصى18591مدرسة اللواء احمد رضا عزبة الباشا سبك ا�حداشمون
مكاسب مختار عبد النبي السيد ابو طالب18592مدرسة اللواء احمد رضا عزبة الباشا سبك ا�حداشمون
ميادة حسن إبراھيم بليق18593مدرسة اللواء احمد رضا عزبة الباشا سبك ا�حداشمون
مي اشرف السيد بليق18594مدرسة اللواء احمد رضا عزبة الباشا سبك ا�حداشمون
ندا عبد الباسط سعد النمر18595مدرسة اللواء احمد رضا عزبة الباشا سبك ا�حداشمون
نورا محمد سعد بليق18596مدرسة اللواء احمد رضا عزبة الباشا سبك ا�حداشمون
نورھان عبد الباسط سعد النمر18597مدرسة اللواء احمد رضا عزبة الباشا سبك ا�حداشمون
ھدير السيد عبد الباقي حنفي18598مدرسة اللواء احمد رضا عزبة الباشا سبك ا�حداشمون
ھدير حمدي عبد المنعم ا�خصاصى18599مدرسة اللواء احمد رضا عزبة الباشا سبك ا�حداشمون
ھند محمد عبد المقصود النمر18600مدرسة اللواء احمد رضا عزبة الباشا سبك ا�حداشمون
و�ء السيد احمد رمضان18601مدرسة اللواء احمد رضا عزبة الباشا سبك ا�حداشمون
احمد بدر محمد عتمان18602مدرسة اللواء احمد رضا عزبة الباشا سبك ا�حداشمون
احمد جميل توفيق ا�خصاصى18603مدرسة اللواء احمد رضا عزبة الباشا سبك ا�حداشمون
احمد خالد محمد السيد ابو طالب18604مدرسة اللواء احمد رضا عزبة الباشا سبك ا�حداشمون
احمد محمد عبد المنعم ا�خصاصى18605مدرسة اللواء احمد رضا عزبة الباشا سبك ا�حداشمون
إس,م أيمن سعد ا�خصاصى18606مدرسة اللواء احمد رضا عزبة الباشا سبك ا�حداشمون
اشرف عبد البر عبد المقصود فھمي18607مدرسة اللواء احمد رضا عزبة الباشا سبك ا�حداشمون
اشرف محمد عبد الحكيم عبد الحفيظ18608مدرسة اللواء احمد رضا عزبة الباشا سبك ا�حداشمون
جميل السيد فتحي محمد18609مدرسة اللواء احمد رضا عزبة الباشا سبك ا�حداشمون
جميل عزوز صبحي بيومي18610مدرسة اللواء احمد رضا عزبة الباشا سبك ا�حداشمون
حسام حسن إبراھيم بليق18611مدرسة اللواء احمد رضا عزبة الباشا سبك ا�حداشمون
خالد رضا عبد الباقي حنفي18612مدرسة اللواء احمد رضا عزبة الباشا سبك ا�حداشمون
عبد الشافي محمد عبد الشافي مصطفى18613مدرسة اللواء احمد رضا عزبة الباشا سبك ا�حداشمون
محمد إسماعيل إبراھيم عبد الرحيم18614مدرسة اللواء احمد رضا عزبة الباشا سبك ا�حداشمون
محمد خالد عبد المحسن محمود18615مدرسة اللواء احمد رضا عزبة الباشا سبك ا�حداشمون
محمد سليمان عبد المنعم اPخصاصي18616مدرسة اللواء احمد رضا عزبة الباشا سبك ا�حداشمون
محمد مجدي محمد عبد الحليم18617مدرسة اللواء احمد رضا عزبة الباشا سبك ا�حداشمون
محمد مجدي محمد عبد القادر18618مدرسة اللواء احمد رضا عزبة الباشا سبك ا�حداشمون
محمود سعيد محمد علي18619مدرسة اللواء احمد رضا عزبة الباشا سبك ا�حداشمون
محمود محمد عبد الشافي بليق18620مدرسة اللواء احمد رضا عزبة الباشا سبك ا�حداشمون
نادر جمال محمد فتوح عبد المقصود النمر18621مدرسة اللواء احمد رضا عزبة الباشا سبك ا�حداشمون
ناصر مسعود رشاد بليق18622مدرسة اللواء احمد رضا عزبة الباشا سبك ا�حداشمون
ابتسام السيد عبد الجيد محمد 18623مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
الشيماء شرف الدين شرف الدين18624مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
أية عبد العزيز عبد العزيز عبدالرحمن18625مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
إيمان عبد الواحد محمد عبدالواحد18626مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
أميرة عبد البر عبد الكريم عبدالبر18627مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
أمينة محمد عمار محمد18628مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
أميمة سرحان حمدي محمود18629مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
دعاء جميل شحاته محمد18630مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
دعاء شعبان محمد شرف الدين18631مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
دعاء عبد المولى عبد الغفار حسن18632مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
رحاب عبد الحميد احمد عبدالحميد18633مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
ريھام محمد احمد عبد الحميد 18634مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
ريھام محمد حامد حلمي18635مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
زينب السيد علي علي18636مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون



زينب نصر فتحى إبراھيم 18637مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
سعاد السيد عبد الحميد زكي18638مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
سمر زكريا السيد عبدالمحسن18639مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
شروق ايمن عبد الونيس السيد18640مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
شيماء رجب السيد محمد18641مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
شيماء عبد التواب أبو الغيط عبدالتواب18642مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
صفاء محمد إبراھيم احمد18643مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
فاطمة حمدى محمود حمد18644مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
فاطمة محمود على درويش18645مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
ميرفت رجب توفيق ابوزيد18646مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
مروة السيد عبد الحميد محمد18647مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
ميادة بدر إبراھيم احمد 18648مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
مي عبد الرازق عبد النبي عبد الحميد18649مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
نداء رزق عبد المجيد عبدالمجيد18650مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
نداء عزت فتحى حسٮن18651مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
نيرمين خالد احمد محمود 18652مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
ھبه عصام عبد الرحمن عبدالمنعم18653مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
و�ء فرحات حامد إبراھيم 18654مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
إبراھيم سعيد إبراھيم محمد18655مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
احمد السيد محمود محمدى18656مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
احمد جمال خير ; قطب18657مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
احمد سعيد محمود زكى 18658مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
احمد صابر فتحى عبد الحميد 18659مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
احمد ص,ح حلمى عبدالرازق18660مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
احمد عيد عبد العاطى محمد18661مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
احمد محمد ابو الغيط عبد التواب 18662مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
احمد ناصر محمود على 18663مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
اس,م زكى سعد  جودة18664مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
اس,م عبد الغنى السيد مصطفى18665مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
السيد عبد العظيم بكري إبراھيم18666مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
بسام على مختار على 18667مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
حسن السيد حسن الصاوي18668مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
حمادة عيد حلمى عبداللة18669مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
رجب على عمران طلبة18670مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
شعبان محمد عمر الفوال 18671مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
طاھر على عبد; حسن18672مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
عبد ; أسامة السيد احمد 18673مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
عبد ; عادل عبد العال راشد18674مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
عصام صابر محمود محمد 18675مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
عمرو وھدان عبد الصمد عبدالصمد18676مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
على شعبان بدران السيد 18677مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
فھمى حسن فھمى فايد 18678مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
كريم رضا عبده شحاتة 18679مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
كريم شعبان قطب حافظ18680مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
محمد اشرف جمعه محمد 18681مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
محمد جمال ابو الحديد معوض18682مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
محمود احمد محمد عبد الحميد 18683مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
مؤنس أشرف عبد الونيس السيد18684مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
مصطفى اشرف صابر السيد 18685مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
مصطفى رجب حلمى محمد 18686مدرسة خالد بن الوليد بالقناطريناشمون
اخ,ص السيد صابر مختار 18687مدرسة القناطرين ا المشتركةاشمون
اسراء ع,ء محمد أنور 18688مدرسة القناطرين ا المشتركةاشمون
أسماء أشرف السيد السيد 18689مدرسة القناطرين ا المشتركةاشمون
أميرة عادل سعد عبدالھادي 18690مدرسة القناطرين ا المشتركةاشمون
أيمان حسن محمد محمد 18691مدرسة القناطرين ا المشتركةاشمون
إيمان عبدالحليم محمد عبدالحليم 18692مدرسة القناطرين ا المشتركةاشمون



أيمان مصطفي عيد محمد 18693مدرسة القناطرين ا المشتركةاشمون
تغريد محمد محمود عبدالحليم 18694مدرسة القناطرين ا المشتركةاشمون
جھاد محسن صبحي أحمد 18695مدرسة القناطرين ا المشتركةاشمون
دعاء إبراھيم محمد عبدالواحد18696مدرسة القناطرين ا المشتركةاشمون
دينا عبد; عبدالعزيز محروس18697مدرسة القناطرين ا المشتركةاشمون
ريھام عبد; س,م عبداللطيف 18698مدرسة القناطرين ا المشتركةاشمون
زينب س,مة عبدالغني محمد 18699مدرسة القناطرين ا المشتركةاشمون
شيماء ھ,ل السيد أبوزيد 18700مدرسة القناطرين ا المشتركةاشمون
صفاء عاطف فوزي أحمد 18701مدرسة القناطرين ا المشتركةاشمون
فاطمة الزھراء إسماعيل علي 18702مدرسة القناطرين ا المشتركةاشمون
فاطمة حميدة محمود حمدي 18703مدرسة القناطرين ا المشتركةاشمون
ھانم ص,ح نصر الدين حسن18704مدرسة القناطرين ا المشتركةاشمون
ھبة أسامة إبراھيم محمد 18705مدرسة القناطرين ا المشتركةاشمون
أحمد الھامي شحات علي 18706مدرسة القناطرين ا المشتركةاشمون
أحمد جمال عبدالستار موسي18707مدرسة القناطرين ا المشتركةاشمون
أحمد شديد علي خليل 18708مدرسة القناطرين ا المشتركةاشمون
أحمد علي فرحات عابد18709مدرسة القناطرين ا المشتركةاشمون
أحمد فرج أبوزيد علي 18710مدرسة القناطرين ا المشتركةاشمون
أس,م عيد محمد عوض 18711مدرسة القناطرين ا المشتركةاشمون
اس,م يحي عبدالمولي يحي18712مدرسة القناطرين ا المشتركةاشمون
اسماعيل شحات زكي محمود18713مدرسة القناطرين ا المشتركةاشمون
حسام سعيد عبدالنبي محمد 18714مدرسة القناطرين ا المشتركةاشمون
حسن علي فرحات عابد18715مدرسة القناطرين ا المشتركةاشمون
حمدي محمد مرسي محمد 18716مدرسة القناطرين ا المشتركةاشمون
سالم رشدي عبد; أحمد 18717مدرسة القناطرين ا المشتركةاشمون
سعد زغلول عبدالمنعم أحمد18718مدرسة القناطرين ا المشتركةاشمون
عبدالحكيم محمد عبدالحكيم محمد18719مدرسة القناطرين ا المشتركةاشمون
عبد; السيد السيد محمدي 18720مدرسة القناطرين ا المشتركةاشمون
عباB عبدالحميد علي قطب 18721مدرسة القناطرين ا المشتركةاشمون
عبد; عبدالنبي علي الصول 18722مدرسة القناطرين ا المشتركةاشمون
فارس عيد حسني أبراھيم 18723مدرسة القناطرين ا المشتركةاشمون
محمد عل خلف بنودي   18724مدرسة القناطرين ا المشتركةاشمون
مصطفي صبري غنيم س,مة18725مدرسة القناطرين ا المشتركةاشمون
نبيل بدر ابراھيم أحمد 18726مدرسة القناطرين ا المشتركةاشمون
اية احمد عبد العزيز عبد المعطي18727الشھيد شوقي منيل دويباشمون
اية عبد الغفار محمد عبد الغفار18728الشھيد شوقي منيل دويباشمون
اية عماد حامد موسى18729الشھيد شوقي منيل دويباشمون
ابتسام جمال عبد ربه محمد18730الشھيد شوقي منيل دويباشمون
اسماء احمد رمضان محمد18731الشھيد شوقي منيل دويباشمون
اسماء خالد حامد حسان18732الشھيد شوقي منيل دويباشمون
اسماء مصطفى رمضان محمد18733الشھيد شوقي منيل دويباشمون
امينة احمد محمد عبد المحسن18734الشھيد شوقي منيل دويباشمون
اميرة عبد النبى عبد الرحمن بدر18735الشھيد شوقي منيل دويباشمون
ايمان ص,ح احمد السيد18736الشھيد شوقي منيل دويباشمون
ايمان عبد المنصف رجب احمد18737الشھيد شوقي منيل دويباشمون
ايمان فرج حسن على 18738الشھيد شوقي منيل دويباشمون
ايمان محمد صالح فرجانى18739الشھيد شوقي منيل دويباشمون
داليا مصطفى اسماعيل فرج18740الشھيد شوقي منيل دويباشمون
دعاء ربيع عبد الغفار على18741الشھيد شوقي منيل دويباشمون
رقية ابراھيم ابراھيم محمد18742الشھيد شوقي منيل دويباشمون
ريھام محمد عبد الباسط ابراھيم18743الشھيد شوقي منيل دويباشمون
سار ة طه سليمان على فتيان18744الشھيد شوقي منيل دويباشمون
سمر رمضان عمر السيد18745الشھيد شوقي منيل دويباشمون
شرين مصطفى عبد الھادى ابراھيم18746الشھيد شوقي منيل دويباشمون
شيماء اسماعيل فوزى ابراھيم18747الشھيد شوقي منيل دويباشمون
شيماء سعيد عبد ; محمد مرسى18748الشھيد شوقي منيل دويباشمون



شيماء يحى محمد ربيع18749الشھيد شوقي منيل دويباشمون
صفية يونان ابراھيم نصر ;18750الشھيد شوقي منيل دويباشمون
عبير سعيد ص,ح محمد18751الشھيد شوقي منيل دويباشمون
عبير فتحى مختار عبد الغفار18752الشھيد شوقي منيل دويباشمون
فاطمة جمال سعد محمود18753الشھيد شوقي منيل دويباشمون
فوزية محمد عبد الحكيم عبد الھادى18754الشھيد شوقي منيل دويباشمون
كريمة على محمد موسي18755الشھيد شوقي منيل دويباشمون
مادونا صبحى عبد الم,ك ايوب18756الشھيد شوقي منيل دويباشمون
مادونا عماد عبد الم,ك مي,دة18757الشھيد شوقي منيل دويباشمون
مادونا عماد نبيل عزيز18758الشھيد شوقي منيل دويباشمون
محاسن محمد كمال الدين اسما عيل18759الشھيد شوقي منيل دويباشمون
مروة مجدى عبد المعبود محمد18760الشھيد شوقي منيل دويباشمون
مھا ص,ح عبد الھادى عبد الھادى 18761الشھيد شوقي منيل دويباشمون
مھا على محمود على18762الشھيد شوقي منيل دويباشمون
نج,ء ابو المعاطى مصيلحى ابو المعاطى18763الشھيد شوقي منيل دويباشمون
نفيسة مصطفى عبد ربه عبد الحليم18764الشھيد شوقي منيل دويباشمون
نورھان ھانى فتحى جمعة فھيم18765الشھيد شوقي منيل دويباشمون
ھاله رمضان ابوسريع احمد18766الشھيد شوقي منيل دويباشمون
ھبه عبد العليم ابراھيم محمد18767الشھيد شوقي منيل دويباشمون
ھدى صالح محمد فؤاد صالح18768الشھيد شوقي منيل دويباشمون
ھي,نة سمير جرجس فيليبس18769الشھيد شوقي منيل دويباشمون
ياسمين خالد محمد عبد الجيد18770الشھيد شوقي منيل دويباشمون
ابراھيم جمال خليل حسن18771الشھيد شوقي منيل دويباشمون
احمد ثابت على على18772الشھيد شوقي منيل دويباشمون
احمد السيد عرفه السيد18773الشھيد شوقي منيل دويباشمون
احمد حمدى احمد يوسف الحو18774الشھيد شوقي منيل دويباشمون
احمد سعيد عبد ; عيسى18775الشھيد شوقي منيل دويباشمون
احمد سيد بحيرى سيد18776الشھيد شوقي منيل دويباشمون
احمد حمدى ابراھيم الصاوى18777الشھيد شوقي منيل دويباشمون
احمد عبد الحليم عبد ربه عبد الحليم18778الشھيد شوقي منيل دويباشمون
احمد عصام عرفه سويلم18779الشھيد شوقي منيل دويباشمون
احمد ماھر محمد محمد الفاضى18780الشھيد شوقي منيل دويباشمون
احمد محمد فؤاد تعيلب18781الشھيد شوقي منيل دويباشمون
اسامه سعيد ابراھيم السيد18782الشھيد شوقي منيل دويباشمون
اسماعيل ابراھيم اسماعيل ابراھيم18783الشھيد شوقي منيل دويباشمون
اسماعيل محمد عبد ; عبد الرحمن18784الشھيد شوقي منيل دويباشمون
انطونيوس رزق عبد الم,ك يعقوب18785الشھيد شوقي منيل دويباشمون
بو� لويس اندراوس حنا18786الشھيد شوقي منيل دويباشمون
بيشوى لويس بطرس بولس18787الشھيد شوقي منيل دويباشمون
حسنى شحات حسنى عبد المعطى18788الشھيد شوقي منيل دويباشمون
حمادة محمد السيد اJلفى18789الشھيد شوقي منيل دويباشمون
حمدى جمال شحاته حداد18790الشھيد شوقي منيل دويباشمون
خالد شحات ص,ح محمد18791الشھيد شوقي منيل دويباشمون
خالد فتحى محمد يوسف18792الشھيد شوقي منيل دويباشمون
زكريا عبد المجيد عبد المجيد محمود18793الشھيد شوقي منيل دويباشمون
شھاب حسن عبد الرؤوف امين 18794الشھيد شوقي منيل دويباشمون
عبد ; سليمان عبد ; سليمان18795الشھيد شوقي منيل دويباشمون
عبد الخالق اشرف عبد الخالق فراج18796الشھيد شوقي منيل دويباشمون
عزت عادل مصطفى عزت18797الشھيد شوقي منيل دويباشمون
عياد زكريا غبV شحاته18798الشھيد شوقي منيل دويباشمون
عيد محمد عبد المقصود محمد18799الشھيد شوقي منيل دويباشمون
كريم محمد ابراھيم حسين18800الشھيد شوقي منيل دويباشمون
كريم مرسي محمد مرزوق18801الشھيد شوقي منيل دويباشمون
كيرلس ابراھيم اندراوس حنا18802الشھيد شوقي منيل دويباشمون
مجدى سيد محمد عبد الحميد18803الشھيد شوقي منيل دويباشمون
محمد رمضان على ابراھيم18804الشھيد شوقي منيل دويباشمون



محمد رمضان محمد عبد القوى18805الشھيد شوقي منيل دويباشمون
محمد سعيد عبد العليم خير الدين18806الشھيد شوقي منيل دويباشمون
محمد عيد عبد النبى سعيد18807الشھيد شوقي منيل دويباشمون
محمد عبد النبى عبد ; عبد النبى18808الشھيد شوقي منيل دويباشمون
محمد عبد المعطى سليمان عبد المعطى18809الشھيد شوقي منيل دويباشمون
محمد محسن محمد عبد المحسن18810الشھيد شوقي منيل دويباشمون
محمود ابراھيم محمد احمد18811الشھيد شوقي منيل دويباشمون
محمود على ابوطالب عبد العزيز18812الشھيد شوقي منيل دويباشمون
محمود ماھر عبد العليم خير الدين18813الشھيد شوقي منيل دويباشمون
محمود عبد العليم اسماعيل السيد18814الشھيد شوقي منيل دويباشمون
مينا صبحى عبد السيد سمعان18815الشھيد شوقي منيل دويباشمون
مينا م,ك سرور مي,دة18816الشھيد شوقي منيل دويباشمون
ياسر خالد عبد ربه ھيكل18817الشھيد شوقي منيل دويباشمون
إسراء أشرف فاروق فرماوى18818عزبة الفرعونية اشمون
إسراء ج,ل عبد الحميد السنة18819عزبة الفرعونية اشمون
اسراء خالد ابراھيم عبد المقصود18820عزبة الفرعونية اشمون
اسراء شحات عبد الحكيم مراد18821عزبة الفرعونية اشمون
اسراء مسعد عبد الحكيم قطب18822عزبة الفرعونية اشمون
اسماء محمد عبد الفتاح عبد الغنى18823عزبة الفرعونية اشمون
امانٮصبرى ص,ح عبد الحكيم18824عزبة الفرعونية اشمون
امل محمد محمدى محمد مراد18825عزبة الفرعونية اشمون
امينة السيد شحات شوارب18826عزبة الفرعونية اشمون
انشراح عبد المحسن عبد المحسن محمود18827عزبة الفرعونية اشمون
آية وجيه على جمعة18828عزبة الفرعونية اشمون
بسمة فيصل حامد فراج18829عزبة الفرعونية اشمون
دينا احمد على بدوى18830عزبة الفرعونية اشمون
دينا محمد عطا صابر18831عزبة الفرعونية اشمون
سارة جمعة عبد المنعم مجاھد18832عزبة الفرعونية اشمون
سماح اشرف بيومى نور الدين18833عزبة الفرعونية اشمون
شاھندة ياسر احمد حسين18834عزبة الفرعونية اشمون
شروق حجازى عبد الستار عوض18835عزبة الفرعونية اشمون
شيماء عادل عبد الحميد عبد المجيد18836عزبة الفرعونية اشمون
عبير السيد عبد الجليل زمزم18837عزبة الفرعونية اشمون
مريم صابر محمد محمود18838عزبة الفرعونية اشمون
منار عبد النبى منشاوى مراد18839عزبة الفرعونية اشمون
نورا محمد فوزى عيد18840عزبة الفرعونية اشمون
ھاجر اسماعيل عبد ; عبد الصمد18841عزبة الفرعونية اشمون
ھاجر جمعة عبد المنعم مجاھد18842عزبة الفرعونية اشمون
ھاجر نجاح شحاتة محمد18843عزبة الفرعونية اشمون
ھدير مصطفى ابراھيم الصاوى18844عزبة الفرعونية اشمون
احمد ابراھيم عبد الرازق مراد18845عزبة الفرعونية اشمون
احمد ص,ح محمد زكى18846عزبة الفرعونية اشمون
احمد عبد الحميد على عبد الجواد دعبس18847عزبة الفرعونية اشمون
احمد عبد الناصر ابراھيم محمود18848عزبة الفرعونية اشمون
احمد عبد النبى محمد ابو زيد18849عزبة الفرعونية اشمون
احمد محمد شحاتة الدحن18850عزبة الفرعونية اشمون
احمد محمود شحاتة بدوى18851عزبة الفرعونية اشمون
احمد ھانى عبد الرحيم بدوى18852عزبة الفرعونية اشمون
اسامة احمد عبد الفتاح زمزم18853عزبة الفرعونية اشمون
اس,م نبيل محمد عبد المقصود18854عزبة الفرعونية اشمون
السيد ھانى السيد محمود18855عزبة الفرعونية اشمون
حسام حسن منشاوى مراد18856عزبة الفرعونية اشمون
حسام ھانى محمد عبد المقصود18857عزبة الفرعونية اشمون
حمادة شرف محمد ابو زيد18858عزبة الفرعونية اشمون
عبد المجيد جمال عبد المجيد عوض18859عزبة الفرعونية اشمون
عبد الرحمن خالد زكى محمد18860عزبة الفرعونية اشمون



عوض حلمى عوض محروس18861عزبة الفرعونية اشمون
كريم رافت عبد الرازق مراد18862عزبة الفرعونية اشمون
محمد رضا فتحى زكى دعبس18863عزبة الفرعونية اشمون
محمود حسين شعبان حسين18864عزبة الفرعونية اشمون
محمود عبد المقصود محمد جبر18865عزبة الفرعونية اشمون
مرسى عادل المرسى المرسى غنيم18866عزبة الفرعونية اشمون
نور الدين محمد على ابراھيم18867عزبة الفرعونية اشمون
ھشام جمال عبد المنعم بدوى 18868عزبة الفرعونية اشمون
وليد ص,ح عبد المنصف السيد18869عزبة الفرعونية اشمون
ايه صالح بيومى محمد18870عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
ّاية عبدالرازق السيد محمد18871عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
اسماء ربيع فرحات جعفر18872عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
اميرة نصر معوض18873عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
ايمان شعبان محمد محمد18874عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
داليا شكرى سيد رجب18875عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
رانيا محمد السيد رجب18876عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
ايمان ع,ءمحمد عبدالحميد18877عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
رحاب محمود رمضان احمد18878عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
سارة عبد; حامد مصطفى18879عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
سامية جمال لطفى ابراھيم18880عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
سعدية سامى محمد عبدالحميد18881عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
صفية على سليمان محمد18882عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
فاطمة حمدى شاكر محمد18883عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
فاطمة سعيد محمد متولى18884عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
فاطمة السيد سعد رفاعى18885عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
فاطمة عبدالحميد محمود على18886عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
فوزية محمد عبدالحكيم عبد المقصود18887عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
ليلى ابراھيم محمد مصطفى18888عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
مروة سعيد حامد مصطفى18889عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
مريم منصور سليمان محمد18890عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
منة ; محمد السيد محمد18891عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
ندى السيد منصور السيد18892عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
ھانم  شعبان فوزى عبدالعظيم18893عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
ھبة ناصر حسن احمد18894عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
ياسمين اسامة مصطفى على18895عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
ياسمين على مصطفى حامد18896عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
ابراھيم ص,ح عبدالعال18897عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
ابراھيم طلعت ابراھيم احمد18898عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
اس,م ابراھيم منصور تركى18899عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
احمد السيد امين ابراھيم18900عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
احمد السيد سليمان سليمان18901عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
احمد سامى محمد مرزوق18902عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
احمد عزت عبد النعيم محمد18903عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
احمد عمرو سعيد عبدالغفار18904عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
حازم صفوت شكرى ابراھيم18905عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
حميدة عبد الستار حسن18906عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
شعبان  رمضان محروس18907عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
عبدالعليم على عبدالعليم العكل18908عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
عبد; انور عبد; احمد18909عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
على س,مة على س,مه18910عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
فوزى محمد فوزى عبد المجيد18911عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
كريم محمد ابراھيم السقا18912عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
محمد السيد محمد حامد 18913عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
محمد جاد رجب احمد18914عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
محمد جمال شحات على 18915عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
محمد حامد احمد حامد18916عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون



محمد سيد منسى احمد18917عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
محمد طارق عبد الحكيم زمزم18918عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
محمد مصطفى حامد مصطفى18919عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
محمد موھوب على س,مة18920عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
محمد ناجى اسماعيل محمد18921عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
محمود ابوالع, اسماعيل مرسى18922عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
محمود احمد حنفى مھدى18923عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
مرزوق خالد فتح الباب منسى18924عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
مصطفى محمود احمد حبيب18925عمر بن الخطاب أبو رقبةاشمون
أسماء السيد عاشور رجب18926قورص المشتركة اشمون
انجي عيسي عبدالونيس محمد18927قورص المشتركة اشمون
آية نصر يوسف محمد18928قورص المشتركة اشمون
أبتسام ھاني شاكر عبدالعليم18929قورص المشتركة اشمون
أسراء رجب فرحات على18930قورص المشتركة اشمون
أسماء ابوطالب ذكى محجوب18931قورص المشتركة اشمون
أميرة حمدى محمد ابراھيم18932قورص المشتركة اشمون
رضا شرف الدين محمد  18933قورص المشتركة اشمون
سماح رمضان السيد عبدالمجيد 18934قورص المشتركة اشمون
سماح عبدالعظيم عبدالعزيز عبدالعظيم18935قورص المشتركة اشمون
علياء حمدي ج,ل عبدالمنعم18936قورص المشتركة اشمون
غادة عادل محروس نجم 18937قورص المشتركة اشمون
فاطمة ضياء سمير عبدالجليل18938قورص المشتركة اشمون
منى سعيد عيد عبدالخالق عيد18939قورص المشتركة اشمون
نرمين حسن صادق مبروك18940قورص المشتركة اشمون
نھى مجدى يوسف على18941قورص المشتركة اشمون
نورھان حمدى ابراھيم عبدالعظيم 18942قورص المشتركة اشمون
ھدير اشرف محمد طنطاوى18943قورص المشتركة اشمون
ھدير أسامة علي حسن18944قورص المشتركة اشمون
ھند اشرف حسين الدسوقى18945قورص المشتركة اشمون
وسام معوض عتريس محمدين 18946قورص المشتركة اشمون
وفاء زكريا صبرى محمد18947قورص المشتركة اشمون
احمد صبحى جاد عبداللطيف18948قورص المشتركة اشمون
احمد محمد انور ابراھيم18949قورص المشتركة اشمون
احمد محمد رجب أبوالسعود18950قورص المشتركة اشمون
احمد نصر شفيق عبدالخالق18951قورص المشتركة اشمون
احمد ياسر عبدالحميد على18952قورص المشتركة اشمون
ب,ل محمود نصر محمود18953قورص المشتركة اشمون
حسن سلطان محمد حسن18954قورص المشتركة اشمون
خلف مختار خلف قطب18955قورص المشتركة اشمون
رجب وليد رجب عطية18956قورص المشتركة اشمون
سعيد محمد ص,ح خليفة18957قورص المشتركة اشمون
عبد; احمد خيري عفيفي عبدالكريم 18958قورص المشتركة اشمون
عبد; محمد عبد; يوسف18959قورص المشتركة اشمون
عماد حمدى محمد عفيفى18960قورص المشتركة اشمون
فارس عصام ادريس محمد18961قورص المشتركة اشمون
فالح محمود فالح محمد18962قورص المشتركة اشمون
محمد اشرف حسين الدسوقى18963قورص المشتركة اشمون
محمد حجاج محمد حجاج18964قورص المشتركة اشمون
محمد ربيع نصر محمود18965قورص المشتركة اشمون
محمد عاشور عبدالباسط شاھين18966قورص المشتركة اشمون
محمد عزت رجب على18967قورص المشتركة اشمون
محمد ع,ء السيد عبدالمقصود18968قورص المشتركة اشمون
محمد كمال السعداوي علي18969قورص المشتركة اشمون
محمود احمد السيد  عبداللطيف18970قورص المشتركة اشمون
نادر محمد حسين عبدالعاطى18971قورص المشتركة اشمون
يوسف شريف يوسف عبدالمنعم 18972قورص المشتركة اشمون



محمد السيد عاشور رجب18973قورص المشتركة اشمون
الشيماء محمد أحمد طه18974أبو بكر كفر قورصاشمون
امل سعيد أحمد قطب18975أبو بكر كفر قورصاشمون
ايمان ابراھيم بحيري ابراھيم18976أبو بكر كفر قورصاشمون
ايمان ص,ح طنطاوي مسعود18977أبو بكر كفر قورصاشمون
ايمان حمدي محمد بساطي18978أبو بكر كفر قورصاشمون
ايمان عبد المؤمن علي تاج الدين18979أبو بكر كفر قورصاشمون
ايمان مجدي ابراھيم محمد18980أبو بكر كفر قورصاشمون
آيه عزمي محمد زكي18981أبو بكر كفر قورصاشمون
بثينه عصام أبو المكارم محمد18982أبو بكر كفر قورصاشمون
خلود عبد الرازق محمد أحمد18983أبو بكر كفر قورصاشمون
دينا محمد عبد الحسيب منصور 18984أبو بكر كفر قورصاشمون
ريھام السيد عبد الحميد سليمان18985أبو بكر كفر قورصاشمون
سجده نصر علي عبد الحميد18986أبو بكر كفر قورصاشمون
شيماء فكري عبد الكريم عز الدين18987أبو بكر كفر قورصاشمون
شيماء السيد رمضان محمد18988أبو بكر كفر قورصاشمون
شروق شعبان عبد الرازق عبد العزيز18989أبو بكر كفر قورصاشمون
شاھيناز محمد أحمد قطب18990أبو بكر كفر قورصاشمون
ع, ھاني طلبة عفيفي18991أبو بكر كفر قورصاشمون
غادة رجب عبد العاطي رجب18992أبو بكر كفر قورصاشمون
مروه عادل عبد الرحمن سالم18993أبو بكر كفر قورصاشمون
ھدير شعبان محمد السيد18994أبو بكر كفر قورصاشمون
ھيام حمدي محمد ج,ل18995أبو بكر كفر قورصاشمون
و�ء صبري محمد عبد الواحد18996أبو بكر كفر قورصاشمون
ياسمين صبحي عبدالنبي منسي18997أبو بكر كفر قورصاشمون
ياسمين ماھرأمين عبد الموجود18998أبو بكر كفر قورصاشمون
فاتن سعيد محمدعبد النبي18999أبو بكر كفر قورصاشمون
ورده السيد ابراھيم رمضان19000أبو بكر كفر قورصاشمون
أحمد عبد الرحيم شحاتة علي19001أبو بكر كفر قورصاشمون
أحمد عبد الغفار محمد عبد الغفار19002أبو بكر كفر قورصاشمون
رمضان محمد ابراھيم عبد الحميد19003أبو بكر كفر قورصاشمون
سعد محمد سعد عمر19004أبو بكر كفر قورصاشمون
سلمان ممدوح سلمان عبد العاطي19005أبو بكر كفر قورصاشمون
شعبان محمد ابراھيم عبد الحميد19006أبو بكر كفر قورصاشمون
صابر القطب ياسين الورداني19007أبو بكر كفر قورصاشمون
عبد; أكرم حسن محمد19008أبو بكر كفر قورصاشمون
علي طارق علي محمد الكفراوي19009أبو بكر كفر قورصاشمون
كريم امام السيد حسن19010أبو بكر كفر قورصاشمون
محمد عبد الرءوف موسي محمد19011أبو بكر كفر قورصاشمون
محمد ماھر محمد عبد الواحد19012أبو بكر كفر قورصاشمون
محمد صبحي محمد محمود19013أبو بكر كفر قورصاشمون
محمد حسن محمد السيد19014أبو بكر كفر قورصاشمون
محمود محمد رمضان عبد ;19015أبو بكر كفر قورصاشمون
محمد أحمد عبدالبر جبريل19016أبو بكر كفر قورصاشمون
محمودمعروف يوسف محمد19017أبو بكر كفر قورصاشمون
يوسف سرحان موسي محمد19018أبو بكر كفر قورصاشمون
محمد محمد جمال محمد 19019أبو بكر كفر قورصاشمون
محمد يحيى السيد قطب19020أبو بكر كفر قورصاشمون
اسراء وائل عبد الفتاح عبدالمنعم19021مدرسة المحمدية ا بكفر قورصاشمون
أمل رأفت محمد معوض19022مدرسة المحمدية ا بكفر قورصاشمون
دينا جمال عبدالعزيز محمد 19023مدرسة المحمدية ا بكفر قورصاشمون
سھام مجدي السيد محمد 19024مدرسة المحمدية ا بكفر قورصاشمون
غادة سيدأحمد محمد عبد;19025مدرسة المحمدية ا بكفر قورصاشمون
فاتن حسين عطية عبد;19026مدرسة المحمدية ا بكفر قورصاشمون
فاطمة حمدي مصطفي محمد 19027مدرسة المحمدية ا بكفر قورصاشمون
فV صبري بشري محمود 19028مدرسة المحمدية ا بكفر قورصاشمون



مروة رجب محمد عبدالرحمن 19029مدرسة المحمدية ا بكفر قورصاشمون
ناھد مجدي محمد فھيم19030مدرسة المحمدية ا بكفر قورصاشمون
ندي صالح محمد مبروك 19031مدرسة المحمدية ا بكفر قورصاشمون
نيرة سعيد عبد; عبدالمنعم19032مدرسة المحمدية ا بكفر قورصاشمون
ھدي فتحي أحمد معوض 19033مدرسة المحمدية ا بكفر قورصاشمون
ياسمين سعيد فتحي برعي 19034مدرسة المحمدية ا بكفر قورصاشمون
أحمد عصام عطية عبد;19035مدرسة المحمدية ا بكفر قورصاشمون
أحمد محمود درويش ذكي19036مدرسة المحمدية ا بكفر قورصاشمون
أحمد وجية شفيق حسن19037مدرسة المحمدية ا بكفر قورصاشمون
اس,م السيد السيد علي19038مدرسة المحمدية ا بكفر قورصاشمون
أشرف أكرم عبدالستار مصطفي 19039مدرسة المحمدية ا بكفر قورصاشمون
أيمن عبداللطيف عبدالس,م امام 19040مدرسة المحمدية ا بكفر قورصاشمون
حسام محمد عبدالفتاح مصطفي 19041مدرسة المحمدية ا بكفر قورصاشمون
عبد الحميد عماد عبدالحميد عبدالقادر19042مدرسة المحمدية ا بكفر قورصاشمون
عبد; تاج محمود تاج19043مدرسة المحمدية ا بكفر قورصاشمون
عمر بدر محمد عبدالعزيز19044مدرسة المحمدية ا بكفر قورصاشمون
كرم عبد; عبداللطيف حسن19045مدرسة المحمدية ا بكفر قورصاشمون
كريم مجدي محمد عبدالغفار19046مدرسة المحمدية ا بكفر قورصاشمون
محمد أحمد اسماعيل محمد19047مدرسة المحمدية ا بكفر قورصاشمون
محمد حسام أحمد عبدالمقصود19048مدرسة المحمدية ا بكفر قورصاشمون
محمد عزت عطيه عبد; 19049مدرسة المحمدية ا بكفر قورصاشمون
محمد محمود حسين السيد19050مدرسة المحمدية ا بكفر قورصاشمون
محمود رسمي مصطفي محمد 19051مدرسة المحمدية ا بكفر قورصاشمون
مصطفي  شعبان حسانين معوض19052مدرسة المحمدية ا بكفر قورصاشمون
مصطفي محمد مصطفي عبدالھادي 19053مدرسة المحمدية ا بكفر قورصاشمون
نبية محمد سعيد سليمان 19054مدرسة المحمدية ا بكفر قورصاشمون
يحي سعيد محمد حسين19055مدرسة المحمدية ا بكفر قورصاشمون
إسراء كمال عبدالحميد محمد19056مدرسة كفر ابو رقية للتعليم ا�ساساشمون
أسماء حسن ج,ل عبدالرحمن19057مدرسة كفر ابو رقية للتعليم ا�ساساشمون
أسماء دسوقي محمد حسن19058مدرسة كفر ابو رقية للتعليم ا�ساساشمون
آ�ء عبدالعاطي محمود علي19059مدرسة كفر ابو رقية للتعليم ا�ساساشمون
أمل أشرف عبدالنعيم حسن19060مدرسة كفر ابو رقية للتعليم ا�ساساشمون
أمينة رزق فائق الطوخي19061مدرسة كفر ابو رقية للتعليم ا�ساساشمون
حسناء رمضان سعيد مصطفي19062مدرسة كفر ابو رقية للتعليم ا�ساساشمون
غادة سعيد رجب إسماعيل19063مدرسة كفر ابو رقية للتعليم ا�ساساشمون
ميادة محمد عمر محمود19064مدرسة كفر ابو رقية للتعليم ا�ساساشمون
ندا أكرم عامر حسن19065مدرسة كفر ابو رقية للتعليم ا�ساساشمون
ندا محمد حاتم عبدالعزيز19066مدرسة كفر ابو رقية للتعليم ا�ساساشمون
ھاجر أيمن يحيي زغلول علي19067مدرسة كفر ابو رقية للتعليم ا�ساساشمون
ھيه نجاح محمد عبدالرازق19068مدرسة كفر ابو رقية للتعليم ا�ساساشمون
ھدير سامي عبدالعزيز محمد19069مدرسة كفر ابو رقية للتعليم ا�ساساشمون
ھناء فايز عبدالحميد فرماوي19070مدرسة كفر ابو رقية للتعليم ا�ساساشمون
احمد عبدالحميد محمد مھدي19071مدرسة كفر ابو رقية للتعليم ا�ساساشمون
أحمد فوزي حجازي محمد19072مدرسة كفر ابو رقية للتعليم ا�ساساشمون
محمد ماھر محمد محمد19073مدرسة كفر ابو رقية للتعليم ا�ساساشمون
محمد محمود أحمد محمود19074مدرسة كفر ابو رقية للتعليم ا�ساساشمون
محمد مجدي رجب إسماعيل19075مدرسة كفر ابو رقية للتعليم ا�ساساشمون
محمد محسن حاتم عبدالعزيز19076مدرسة كفر ابو رقية للتعليم ا�ساساشمون
مصطفي فوزي محمد عبدالواحد19077مدرسة كفر ابو رقية للتعليم ا�ساساشمون
إسراء أشرف كامل عتابى 19078مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
إسراء سعد السيد عيد 19079مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
إسراء محمد فھمى عبد الحميد 19080مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
إسراء محى الدين تاج الدين مكاوى 19081مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
آ�ء عصام رمضان محمود 19082مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
أمانى أحمد محمود على 19083مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
أميرة إبراھيم أنور إبراھيم 19084مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون



أميرة عز الدين فتحى السيد 19085مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
أميرة كمال فاروق السيد 19086مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
أميرة محمد إسماعيل عبده 19087مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
آية عبدالتواب محمد محمود 19088مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
بسمة عبد الحليم عبد المنعم عبد الرحمن 19089مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
بسمة محمد عبد الحليم أبو الحديد 19090مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
جھاد محمد أحمد محمد سعيد 19091مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
دينامحمود صادق نور الدين 19092مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
دينا سامى إمام حسين 19093مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
ريھام كمال السيد أحمد 19094مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
زينب أشرف عبد الرحيم عزب 19095مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
سيدة محمد مھدى زمزم 19096مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
شيماء حمدى إسماعيل محمود 19097مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
فاطمة سعيد محمد خير ; 19098مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
فاطمة سيد سيد عبد العزيز 19099مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
فاطمة شحات رمضان أبو الحديد 19100مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
فاطمة عطية محمد عبد اللطيف 19101مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
فاطمة محمد عبد البر صقر 19102مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
نادية محمد سعيد عبد النور 19103مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
نعمة فتحى عبد الصبور 19104مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
نوران محمد السيد منصور 19105مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
ھدى عبد ; أحمد عبد ; 19106مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
ياسمين محمد حنفى السيد 19107مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
أحمد السيد أحمد مكاوى 19108مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
أحمد السيد عنتر محمود 19109مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
أحمد جمال السيد دسوقى 19110مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
أحمد خالد إسماعيل عبده 19111مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
أحمد سعيد عبد النبى أبو الحديد 19112مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
أحمد عبد المجيد محمد فرج ; 19113مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
أحمد على محمد على 19114مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
أحمد محمد عطية أحمد إسماعيل 19115مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
أحمد محمد أحمد محمد 19116مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
أسامة خالد محمد بدوى 19117مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
إس,م حاتم حسين عبد المنعم 19118مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
إس,م عصام على إبراھيم 19119مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
إس,م محمد عيد محمود 19120مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
إس,م محمد يسن أحمد 19121مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
إس,م محمود عبد البر صقر 19122مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
إس,م عيد محروس فرحات 19123مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
الحسين جمال السيد أحمد 19124مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
أنس فتحى عبد المحسن عبد الكريم 19125مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
خالد إسماعيل محمد محمد خالد 19126مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
رامى عشرى على عشرى 19127مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن 19128مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
عبد الرحمن حمدى إسماعيل محمود 19129مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
عبد الرحمن سعيد عبد المنعم محمد 19130مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
عبد الرحمن طارق عبده صالح 19131مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
عبد ; شاكر محمد بدوى19132مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
عصام محمد كامل عشماوى 19133مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
ع,ء محمد أحمد محمد 19134مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
على محمد حسين بيومى 19135مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
عمرو رضا فتحى محمد 19136مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
فاروق السيد إبراھيم 19137مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
كريم إبراھيم عبد ; عزب 19138مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
محمد أحمد أبو الليل فھمى 19139مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
محمد السيد إسماعيل أحمد 19140مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون



محمد سعيد محمود السيد 19141مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
محمد سليمان إمام سليمان 19142مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
محمد رفقى عبد المنعم محمد 19143مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
محمد طارق سعد على 19144مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
محمد ھشام أحمد على 19145مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
محمد يوسف عبد السيد يوسف 19146مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
محمود السيد محمد محمود 19147مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
محمود رشدى عبد الموجود محمد19148مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
محمود عبد الناصر السيد دسوقى 19149مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
محمود على عبد العزيز على 19150مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
محمود مجدى حافظ حافظ19151مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
مصطفى إسماعيل أحمد عباس 19152مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
مصطفى أشرف السيد عبد النور 19153مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
مصطفى أحمد محمد خير ; 19154مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
مصطفى فخر الدين محمد مكاوى 19155مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
مصطفى محمود رجب عبد الحميد 19156مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
يوسف محمد يوسف أحمد 19157مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
يوسف ياسر محمد نصر 19158مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
يوسف فرحات محروس فرحات 19159مدرسة الشھيد عادل بكفر ابو محموداشمون
اسراء السيد زكى نجم19160مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
اسراء خيرى جمال الدين جعفر خليل19161مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
اسراء محمد احمد محمد19162مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
اسراء نبيل عبدالسميع احمد محمد19163مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
ا�ء عماد الدين فتحى عتيم19164مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
الھام فوزى امام جاد ;19165مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
امانى جمال حلمى عبدالعزيز19166مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
امانى فايز محمد محمد19167مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
امنية طارق السيد محمود19168مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
اميرة محمود عبدالجواد خ,ف19169مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
انجى اشرف عبدالمنعم حلمى19170مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
ايه جمال السيد عبدالھادى19171مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
ايه حسن محمد الشايب19172مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
ايه رمزى فتحى عبدالظاھر19173مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
ايه ص,ح الدين السيد عبدالرازق19174مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
ايه مصطفى حلمى الجنزورى19175مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
ايمان السيد  انور الجندى19176مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
ايمان حسن ابراھيم يوسف19177مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
ايمان عبد الھادى محمد مرجان19178مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
برديس احمد ع,ء الدين زھران19179مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
بسمة حسنى ابو الع, غريب19180مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
بسنت محمد على محمد19181مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
تقى احمد عبدالعليم سعد19182مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
تقى احمد محمد عبدالعال19183مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
حسناء ممدوح عبدالعزيز سعد19184مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
حميدة عبدالس,م عيد عبد;19185مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
حنان احمد عبدالعزيز احمد19186مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
خلود احمد احمد الغندور19187مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
خلود احمد محمد ابراھيم19188مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
خلود اشرف عبدالحليم بحيرى19189مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
خلود محمد عبدالعليم على19190مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
داليا محمد ص,ح اسماعيل19191مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
دعاء خالد احمد حسنين كساب19192مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
دعاء خالد مرسى محمد19193مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
دعاء سامى احمد محمود19194مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
دعاء محمد رجب محمد19195مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
دعاء مظھر محمدى عتيم19196مدرسة السادات ا بسنتريساشمون



دميانه كيرلس جرجس ميخائيل19197مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
دنيا السيد شعبان عبدالمجيد19198مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
دينا محمود سعيد محمود19199مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
رضوى عاطف عبدالحليم تعيليب19200مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
رقية محمود ابراھيم عبدالحليم19201مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
رنا رامى انور احمد19202مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
زينب طلعت ابراھيم احمد19203مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
زينب محمد سعيد امين عصر19204مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
سارة اشرف السيد عبداللطيف19205مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
سارة ناصر فتحى حسن كساب19206مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
سلمى اشرف السيد عبداللطيف19207مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
سلمى محمد احمد عصر19208مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
سميرة عادل ج,ل طه19209مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
سھيلة محمد عبدالموجود يوسف19210مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
سوسن نبيل عبدالعليم  الفار19211مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
شاھنده محمود سعيد عبدالعاطى19212مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
شروق ياسر سعد تعيلب19213مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
شيماء عبدالحكيم عباس عبدالغنى19214مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
شيماء عصام عبدالحميد الماظ19215مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
ع, حسنى حمدى الشورة19216مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
غالية خيرى عبدالبر صبيح19217مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
فاطمة محمد ص,ح الدين على حسن19218مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
كريمان يسرى محمد عبدالحليم19219مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
لمياء رجب احمد عبدالمقصود19220مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
لمياء محمد احمد سنجر19221مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
مروة سعيد محمد درويش19222مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
مريم مجدى حلمى محمد19223مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
منار عادل عبدالمنصف شعبان19224مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
منار مصطفى طه عبدالحليم19225مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
منى خالد شكرى عبدالحميد19226مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
منى سعيد عبدالحكيم احمد19227مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
منى محمود احمد السيد دخان19228مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
ميادة عبد; زكى الصواف19229مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
ميار ص,ح عفيفى عبدالكريم19230مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
ناھد اJمير ابراھيم احمد19231مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
ندا حسن امام جاد;19232مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
ندى محمد ماجد مصطفى يوسف19233مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
نرمين طلعت محمود حسن المخرط19234مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
نيفين محمد عبد العال محمود19235مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
نورا ايمن سعيد محمود19236مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
نورھان جمال ابو الع, غريب19237مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
نورھان عادل محمد فرحات19238مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
نورھان عربى سند احمد19239مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
نورھان محمد احمد ابراھيم عصر19240مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
نيرة ع,ء محمدى عبدالحميد19241مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
ھاجر ماھر كمال عبدالحميد19242مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
ھبه خالد عبد; احمد19243مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
ھبه على بكر سرحان19244مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
ھدير على الحسينى عبدالغفار19245مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
وجدان محمود السيد حسن19246مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
وفاء محمد احمد ابو الع,19247مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
يارا ايمن عبدالعزيز حسن19248مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
يارا حسن احمد حسنين كساب19249مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
يارا فخر الدين سعيد اسماعيل19250مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
يارة محمود احمد الشاذلى19251مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
ياسمين اشرف عشرى عبدالحميد19252مدرسة السادات ا بسنتريساشمون



ياسمين حسن حسن خطاب19253مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
ياسمين فرحات عبدالحكيم فرحات19254مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
ياسمين فوزى سعيد اسماعيل19255مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
ياسمين وليد عبدالمحسن اسماعيل زھران19256مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
ابراھيم رشدى حلمى محجوب19257مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
احمد اشرف سمير عبدالظاھر19258مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
احمد حمدى على مصطفى19259مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
احمد صبرى محمد سيد احمد19260مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
احمد عصام الدين عبدالحليم حسين19261مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
احمد فتحى محمد احمد19262مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
احمد محمد سمير ابراھيم19263مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
احمد محمود احمد عبدالجواد19264مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
احمد مصطفى على الدسوقى19265مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
اس,م امجد ابراھيم صالح محمد19266مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
السيد محمد السيد على19267مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
بيشوى عبدالم,ك فرج سليمان19268مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
حسن سعيد عبدالعاطى السيد19269مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
عبدالعليم ھشام عبدالعليم اسماعيل19270مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
كريم ايھاب فتحى عبدالباسط19271مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
كيرلس رياض رزق ; بولس19272مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
محمد منير عبدالعليم زھران19273مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
محمد ھمام فھيم العقب19274مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
محمود خالد عبدالجواد على19275مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
محمود محمد سمير سنجر19276مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
مصطفى احمد سيد احمد موسى19277مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
مصطفى مجدى محمد عابدين19278مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
مصطفى محمود محمدى عتيم19279مدرسة السادات ا بسنتريساشمون
ابتسام شعبان ابراھيم بدر19280مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
اسراء احمد عبدالعاطى تعيلب19281مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
اسراء جمال ابراھيم احمد19282مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
اسراء سامى محمد سيداحمد19283مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
اسماء اشرف سعيد عفبفى19284مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
اسماء السيد عبدالحميد سيداحمد19285مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
اسماء عبدالرازق فتح ; عبدالستار19286مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
اسماء ماھر على موسى19287مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
اسماء يسرى محمد عبدالرسول19288مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
امال محمد فھمى فرج19289مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
أمل عدلي عبد الحكيم الطوخي19290مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
امل محمد سنوسى علي19291مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
اميره مصطفى ابراھيم مصطفى19292مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
أيات سعيد عبدالغنى عصر19293مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
ايمان كمال محمد احمد19294مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
ايمان محمد محمدى محمد19295مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
ايناس ابراھيم السيد احمد19296مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
ايه بھاء نور الدين الجنزورى19297مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
ايه حسين مصطفى على19298مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
ايه سعد مصطفى محمد19299مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
ايه صبرى حامد محمد19300مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
ايه عبدالمنعم محمود فتيان19301مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
ايه فتحى محمد سيد احمد19302مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
ايه محمد كساب سليمان19303مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
ايه محمود محمد يوسف19304مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
ايه السيد عبدالغنى سرحان19305مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
بسمه جمال فتحى احمد19306مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
جھاد زكريا حسن ابوزيد19307مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
جي,ن محمد عبدالحميد قطب19308مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون



حبيبه جمعه عبدالرازق مصيلحى19309مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
حنان ماھر عبدالرحمن عبدالدايم19310مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
حنان مكرم سعيد احمد19311مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
حسناء سامى عبدالعزيز عصر19312مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
دنيا ھانى احمد بكر19313مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
دينا خالد ابراھيم يوسف19314مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
دنيا سمير عبدالعاطى بحيرى19315مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
دنيا عبدالكريم كامل عصر19316مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
دينا مبروك عبدالحميد محمد19317مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
دينا محمد ابراھيم عفان19318مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
رانيا سعد عبدالعزيز سعد19319مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
رانيا ص,ح عبدالحكيم احمد19320مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
رحاب عصام عبدالحميد تعيلب19321مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
رشا مصطفى رجب بدران19322مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
رضوى شمس الدين حامد حواء19323مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
ريھام احمد محمد بيومى19324مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
زينب محمد محمد الصواف19325مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
ساره ھانى محمد احمد19326مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
سماح فكرى عبدالعاطى بحيرى19327مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
سماح نبيل عبدالحميد حسين19328مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
سماح طارق عبدالرحيم عبدالعاطى19329مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
سمر رمضان ربيع ابو العز19330مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
سھام عبدالوھاب محمدى عبدالخالق19331مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
شروق محمد معوض الصاوى19332مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
شرين وجدى رفعت ابو السعود19333مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
شيماء احمد عباس شبل19334مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
شيماء خالد محمد محمد19335مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
شيماء سعد محمدى حجاب19336مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
شيماء عبدالرازق فتح ; عبدالستار19337مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
شيماء طارق حمدى عبدالحميد19338مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
شيماء ھشام احمد فرحات19339مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
شيماء يوسف بيومى محمد19340مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
عليه محمد محمد الدمرداش19341مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
فاطمه خالد احمد محمود19342مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
فتحيه محمود حنفى حسان19343مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
مارينا مختار لطفى حنا19344مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
مارينا منير ازمان عبدالم,ك19345مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
مروه احمد عبدالقوى عبدالكريم19346مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
مروه السيد رجب احمد19347مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
منال محمد ص,ح نبوى19348مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
منار ياسر السيد عبد العزيز19349مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
منى اشرف عبدالنبى غريب19350مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
مى احمد محمد تعيلب19351مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
مياده عماد احمد مصيلحى19352مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
مياده ناصر شحاته قطب19353مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
نادية مجدى محمد احمد19354مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
نانسي عماد عبد العزيز عبد الحميد19355مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
ندا محيى محمد يوسف19356مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
ندا وجدى انور عصر19357مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
نرجس سامح احمد حلمى19358مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
نرمين احمد فتحى على 19359مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
نرمين صبحى محمد على 19360مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
نرمين محمد يوسف بيومى19361مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
نسمه عبدالسميع عباس شبل19362مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
نظيره محمد بيومى محمد19363مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
نورا عاطف عبدالبر صبيح19364مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون



نورا نبيل خليفه عامر19365مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
نورھان احمد عبدالعزيز فتيان19366مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
نورھان جمال محمد احمد19367مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
نورھان حمدى احمد محمد19368مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
نيره جمال بدر محمد19369مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
ھاله السيد احمد ابراھيم19370مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
ھانم اشرف محمد محمود19371مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
ھبه اشرف محمد محمد19372مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
ھبه السيد احمد الغندور19373مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
ھبه احمد عبدالنبى درغام19374مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
ھبه سعيد فرحات عبدالمطلب19375مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
ھبه فھمى السيد احمد عبدالعزيز19376مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
ھدير عبدالناصر صادق عامر19377مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
ھدير عادل علي أحمد19378مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
ھدير محمد عبدالحفيظ بكر19379مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
ھدير محمد معوض الصاوى19380مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
ھدير مدحت عبدالغنى الدرديرى19381مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
ھدير ياسر عبدالحميد محمد19382مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
ھند حسين عبدالعاطى طه19383مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
ھند على عيد دسوقى19384مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
ھي,نه اسامه سليمان مي,ده19385مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
ياسمين اJمير عبدالكريم تعيلب19386مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
ياسمين بدر عبدالحليم بدر19387مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
ياسمين جمال السيد محمد19388مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
يوستينا رمزى بولس عطيه19389مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
احمد أشرف عبدالحميد السيد19390مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
احمد طارق ص,ح الدين عبدالعظيم19391مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
احمد ناصر اسماعيل على19392مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
احمد ناصر عبدالحكيم تعيلب19393مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
سعيد ايمن سعيد عبده19394مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
محمد احمد سعيد احمد سعيد19395مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
محمد حجازى ابو سريع مصطفى19396مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
محمد حسام عبدالخالق يوسف19397مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
محمد على سعيد عبدالعاطى19398مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
محمد محمود شحاته ابراھيم19399مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
محمد ناصر عبدالحكيم ابراھيم 19400مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
محمود عزت حسين على19401مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
مصطفى طارق محمد جمعه19402مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
محمد احمد محمد عبدالعاطى19403مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
على مجدى محمد الحسينى19404مدرسة السادات ٢ بسنتريساشمون
امنيه خالد محمود خ,ف 19405مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
ساره على عبد الجواد على19406مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
نبيله عبد الرحمن ص,ح19407مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
ابراھيم حمدى ابراھيم19408مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
ابراھيم عبد ; ھاشم عبد الغفار19409مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
ابراھيم على محمد جعفر19410مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
ابراھيم محمد سيد احمد19411مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
احمد اسامه عبد الكريم19412مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
احمد ج,ل عبد الرؤف19413مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
احمد حامد على جمال الدين19414مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
احمد حسام ابرھيم عبد الغنى19415مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
احمد حسن عبد العليم الفار19416مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
احمد حسن عبد الحميد حامد19417مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
احمد حمدى اسماعيل الخولى19418مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
احمد خالد رجب احمد19419مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
احمد خالد محمد عبد العزيز19420مدرسة النصر ا بسنتريساشمون



احمد رياض فارس خميس19421مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
احمد سامى محمد محمدى19422مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
احمد طارق فؤاد عامر19423مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
احمد عادل عبد الحكيم19424مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
احمد عاطف عبد العليم محجوب19425مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
احمد عبد العليم السيد محمد19426مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
احمد عفيفى السيد عفيفى19427مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
احمد على محمد عبد العليم19428مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
احمد فتحى يوسف دياب19429مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
احمد قدرى احمد عبد العظيم19430مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
احمد قطب شحاتة الدسوقى19431مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
احمد ماھر عبد الرحمن 19432مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
احمد محمد السيد تعيلب19433مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
احمد محمد إمام محمود19434مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
احمد محمد حلمى الجندى19435مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
احمد محمد سعد اسماعيل19436مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
احمد محمد عبد ; أبو عرب19437مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
احمد محمود مصطفى احمد 19438مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
احمد معتز محمد عبد الھادى19439مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
احمد مفرح محمدى محمد19440مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
أدھم جمال فتحى عبد الحميد19441مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
أدم محمود احمد عبد الحليم19442مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
اس,م احمد فؤاد محمد19443مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
اس,م حسنى ابراھيم محمد19444مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
اس,م صبحى احمد محمد19445مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
اس,م ص,ح بكر محمد19446مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
اس,م محمد على يونس19447مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
اس,م ناصرمحمد السيد19448مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
اس,م ناصرمعوض الصاوى19449مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
اس,م يس عبد العظيم محمد 19450مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
إسماعيل محمد حجازى 19451مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
اشرف محمد عبد العليم الرفاعى19452مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
ا�مير عبد الغنى محمد سليمان19453مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
الحسينى رضا محمد بكر19454مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
الحسين فوزى بشرى محمد19455مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
الحسين مجدى حسين محمد19456مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
السيد ابراھيم السيد ابراھيم19457مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
السيد اسامه مسعد أبو اليزيد19458مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
السيد حسين السيد على19459مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
إمام السيد احمد يوسف19460مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
امجد محمد السيد على19461مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
ب,ل احمد محمد السيد19462مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
توفيق عبد العظيم توفيق19463مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
حسام احمد عبد العال قنصوه19464مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
حسام عماد يونس احمد19465مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
حسام محمد بشرى محمد19466مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
حسن خالد محمود مصطفى19467مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
حسن مجدى حسن عبد اللطيف19468مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
حسين حسن سعيد عبد العاطى19469مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
حسين س,مه محمد محمد19470مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
حسين محمد محمد القندود19471مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
حلمى احمد حلمى السيد احمد19472مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
حلمى محمد عبد العزبز على19473مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
حمدى الشحات حمدى على19474مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
خالد انور السيد حسن19475مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
رجب محمود مصطفى19476مدرسة النصر ا بسنتريساشمون



زايد محمد احمد على19477مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
سمير خالد سعيد ابراھيم19478مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
طارق رضا عبد العليم خليفه 19479مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
عبد الجواد طارق عبد الجواد19480مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
عبد الحميد عاطف عبد الحميد19481مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
عبد الرحمن خالد محمدى محمد19482مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
عبد الرحمن فرج عبد الجواد 19483مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
عبد اللطيف خالد عبد اللطيف19484مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
عبد ; ابراھيم حسنى السيد19485مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
عبد ; خالدسعيد محمد19486مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
عبد; رمضان على عبد الدايم19487مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
عبد ; ص,ح عبد ; الجمال19488مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
عبد ; محمد السيد عبد الرحمن19489مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
عبد ; محمود سامى الطوخى19490مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
عبد الرحمن سعيد احمد متولى19491مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
ع,ء مجدى فوزى محمود19492مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
على احمد مبرك محمد19493مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
على جمعه كمال عثمان19494مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
على حسن كامل عبد العظيم19495مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
على حلمى عاشور عبد العليم19496مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
على شريف على محمد 19497مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
على عبد المنصف محمد السيد19498مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
على فكرى احمد حسين19499مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
على محمود محمد الغندور19500مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
عمر عبد البارىء عبد المجيد19501مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
عمر عبد ; عبد الغفار19502مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
عمرو رمضان ذكى إمام19503مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
عمرو عادل محمد ابو زيد19504مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
عمرو محمد مرسى محمد 19505مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
فادى سامى يوسف بخروه19506مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
فھمى عادل فھمى محمود محمد19507مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
كريم السيد عبد الحكيم 19508مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
كريم عفيفى محمد عفيفى19509مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
كريم محروس محمد محروس19510مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
كريم محمود سعيد محمد19511مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
كريم محتمد عبد الواحد19512مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمد ابراھيم احمد الغندور19513مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمد اسامه فاروق19514مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمد اشرف رمضان شعيب19515مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمد السيد عاشور صابر19516مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمد السيد محمد فتيان19517مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمد جمال احمد موسى19518مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمد حمدى احمد محمد19519مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمد خالد على عفيفى19520مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمد خيرى متولى متولى 19521مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمد رأفت محمد السيد دخان19522مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمد رجب عبد العليم يوسف19523مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمد رجب مصطفى عبد العزيز19524مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمد سعيد عبد الحكيم السيد19525مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمد س,مة محمدى الدرديرى19526مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمد شعبان عبد العليم السيد19527مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمد شعبان فھمى فتوح19528مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمد صبحى عبد الجواد سلمان19529مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمد عاشور توفيق عبد النبى19530مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمد عبد الحكيم محمد زھران19531مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمد عبد العليم محمد درويش19532مدرسة النصر ا بسنتريساشمون



محمد فھمى على اJعرج19533مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمد فوزى فھمى يوسف19534مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمد كرم محمدى مجاھد19535مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمد لطفى احمد عبد ربه19536مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمد ماجد محمد عصر19537مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمد محمد يوسف عوض ;19538مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمد محمود فتحى محمود19539مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمد محمود محمد فرحات19540مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمد معتمد ابراھيم على19541مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمد ناصر محمد تعيلب19542مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمد ھانى لطفٮطه19543مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمد ھشام محمد احمد19544مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمود ابراھيم إمام جاد ;19545مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمود ابو الع, السيد يوسف19546مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمود احمد عبد الصمد يوسف19547مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمود السيد عبد العزيز19548مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمود أيمن محمد مبروك19549مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمود جمال بيومى رمضان 19550مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمود جمال ص,ح محمد19551مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمود حسنى عبد الغنى19552مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمود سامى ذكى موسى19553مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمود سامٮشعبان محروس19554مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمود صبحى سعيد النسره19555مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمود صبحى سلمان محمد 19556مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمود طارق عبد العزيز الجندى19557مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمد عادل عرفات عبد الغفار19558مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمود عبد العزيز حسن محمد19559مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمود عطيه محمود عبد الصمد19560مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمود عفيفى محمود رفاعى19561مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمود محمد احمد على19562مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمود محمد عبد الحميد حجاب19563مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمود محمدعبد الغنى19564مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمود محمد على رواش19565مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
محمود ناصر محمد عابدين19566مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
مصطفى ابراھيم السيد محمد19567مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
مصطفى حسن عبد الصمد19568مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
مصطفى سعد عبد الكريم 19569مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
مصطفى عبد ; احمد عبد الكريم19570مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
مصطفى فتحى يوسف ابراھيم19571مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
مصطفى محمد عبد الحميد 19572مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
مصطفى محمد عبد الحليم محمد19573مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
مصطفى محمود احمد محجوب19574مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
مصطفى نبيل خليفه عامر19575مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
مينا م,ك عازر سرور حنا19576مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
نادر جمال سيد احمد محمد19577مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
ھاشم فرج فھمى فرج19578مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
ھشام اشرف شكرى عفيفى19579مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
وليد خالد ابراھيم مصطفى19580مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
ياسر سيد عبد الرازق19581مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
يوسف خيرى يوسف دياب19582مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
يوسف عمرو سرحان مصطفى19583مدرسة النصر ا بسنتريساشمون
إسراء أحمد خلف ; أحمد إبراھيم19584مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
إسراء جودة فؤاد جودة19585مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
إسراء سمير محمد منير19586مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
أسماء حمدى عبد الغنى بيومى19587مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
أسماء عبد العليم عبد الحكيم عبد العليم19588مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون



أسماء محمد عبد المحسن  فرماوى19589مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
أم محمد شعبان عبد السميع عباس19590مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
أمانى عاطف عبد الحميد ھيبة19591مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
أمنية يونس محمد يونس19592مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
أميرة صابر ص,ح عبد المجيد19593مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
أميرة طارق عبد العزيز مرسى19594مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
أميرة محمد محمد جميل19595مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
إنجى جمال عبد الحميد محمد19596مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
أنھار حسين سيد فھمى19597مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
آية طارق بكر مراد19598مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
آية عاطف عبد العليم محمد الفقى19599مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
آية عبد الھادى شديد سليمان19600مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
آية مراد رشدى احمد19601مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
آية مصطفى عيد عباس19602مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
إيمان خالد رضا على19603مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
إيمان على محمود جاد19604مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
إيمان محمد عفيفى صبيح19605مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
آيه السيد عيد السيد خطاب19606مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
آيه رفعت عبد المحسن محمد19607مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
بسمة السيد إبراھيم عبد المعطى19608مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
بسمه صابر يونس منصور19609مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
تريزة إبراھيم رضا عزيز19610مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
تيسير يسرى عيد عبد ربه الحمصى19611مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
جھاد محمد عبد الفتاح عبد الحليم19612مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
حسناء سمير عبد الفتاح إبراھيم19613مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
خلود إبراھيم عبد المحسن إبراھيم19614مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
دعاء أبو الع, عبد ; راشد19615مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
دعاء شعبان أحمد بكرى19616مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
دعاء عماد إبراھيم محمدى19617مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
دنيا جمال السيد حسين19618مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
رانيا إبراھيم عبد الفتاح عبد السميع19619مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
رانيا ص,ح عبد الرحيم بدوى19620مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
رضا رفعت عبد المحسن الفرماوى19621مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
رقية يسرى فھيم عبد الواحد19622مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
ريھام جمال على مراد19623مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
سارة صابر عبد الحكيم عبد الفتاح19624مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
سارة عادل بدر أحمد19625مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
سلمى أشرف قطب إبراھيم19626مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
سماح ياسر بيومى جمعه19627مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
سماح ياسر عبد الفضيل الحمصى19628مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
سميرة صبرى صادق سليمان19629مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
سھر سليمان زكريا سليمان19630مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
شروق حسنى معود على19631مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
شروق ذكى محمدى محمد19632مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
شرين رسمى إبراھيم عبد المعطى19633مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
شرين رضا عيد السيد19634مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
شرين محمد فريد مرسى19635مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
شريھان عصام محمد عدوى19636مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
شھندة إيھاب صبيح عبد العليم19637مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
شيماء جمال عبد العليم بيومى19638مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
شيماء رضا عبد ; يوسف19639مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
صابرين إيھاب إسماعيل مصطفى19640مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
صفاء طارق فؤاد زكى19641مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
عيده إبراھيم معوض على19642مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
فاتن فتحى إبراھيم مراد19643مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
فاطمة أحمد السيد الفرماوى19644مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون



فاطمة السيد عبد اللطيف عبد الجليل19645مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
فاطمة عبد العزيز محمد عبد العزيز19646مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
فاطمة محمد على جمعه19647مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
فكرية رضا عاصم عسران19648مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
منار حلمى عبد الجليل السيد19649مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
مھا ماجد عمر عبد الكريم19650مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
نج,ء لطفى أحمد عوض19651مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
نجوى محمد إبراھيم محمد19652مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
نقاوة بكر عبد الحميد حجازى19653مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
نورھان أحمد على مراد19654مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
نورھان حاتم نجاح حبيب19655مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
ھاجر شحات أحمد محمود19656مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
ھاجر فودة جميل حسين19657مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
ھبة عبد ; عدوى السيد19658مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
ھبه السيد محمد على19659مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
ھبه عبدالرحمن عبدالغنى عبد الرحمن19660مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
ھدير أشرف عبد العظيم عبد الحكيم19661مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
ھناء رسمى إبراھيم عبد المعطى19662مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
يارا عبد الرحمن محمود مصطفى19663مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
ياسمين رضا عيد السيد خطاب19664مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
ياسمين سمير حسن عبد العزيز19665مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
ياسمين عبد العزيز عواد عبد العزيز19666مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
ياسمين على عبد المنعم معوض19667مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
ياسمين محمد أحمد مرسى19668مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
إبراھيم الشحات أحمد جميل19669مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
أحمد إبراھيم عبد الحميد إمام19670مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
أحمد بكر محمد بكر19671مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
أحمد بيومى يونس بيومى19672مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
أحمد رضا على السيد19673مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
أحمد شھاب عبد المقصود عبد الرحيم19674مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
أحمد عبد الستار رمضان عبد الواحد19675مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
أحمد عبد الفتاح محمد أبو الخير19676مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
أحمد عبد القادر عبد الرازق موسى19677مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
أحمد عمر عبد النبى محمد19678مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
آدم جمال متولى صبيح سليمان19679مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
أدھم ياسر إسماعيل محمود19680مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
أسامه عبد الستار شوقى صبيح19681مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
إس,م أشرف عبد الرحيم يس19682مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
إس,م السيد متولى صبيح19683مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
إس,م فوزى أحمد معوض19684مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
إس,م وجيه حفناوى حسين19685مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
أيمن سمير حسن قطب19686مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
بشوى ماھر نجيب سليمان19687مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
حسام حسن سعيد سيد أحمد 19688مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
حسن جمعه حسن عبد الحميد19689مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
حسام حسن عبد الجليل عمر19690مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
حسن رضا حسن إمام19691مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
حسن مصطفى محمد مصطفى19692مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
حسين سمير حسين عبد الرحمن19693مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
حلمى إبراھيم حلمى خفاجة19694مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
حمدى رضا عيد خطاب19695مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
خالد أشرف عبد الحميد خلف19696مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
خيرى عاطف زكى صالح19697مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
رجب شعبان رجب إبراھيم19698مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
رضا عبد المطلب حافظ محمود19699مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
رضا يسرى عبد الموجود مصطفى19700مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون



سالم فاروق عبد المؤمن إبراھيم19701مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
سعيد أحمد سعيد إبراھيم أبو المجد19702مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
سعيد عبد الباسط سيد أحمد معوض19703مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
س,مة ضياء عبد الس,م الغول19704مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
سليمان صبرى صادق سليمان19705مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
شعبان حسنى عبد المحسن محمد19706مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
صالح السيد عبد الطيف عبد الجليل19707مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
طاھر كامل محمد السيد19708مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
طه فرج عبد القادر فرج19709مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
طه محمود عبد الرسول يوسف19710مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
عاصم حمدى عاصم عسران19711مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
عبد الجليل ياسر عبد الجليل السيد19712مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
عبد الحكيم زكريا عبد الجليل فرج19713مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
عبد الرحمن احمد فتحى عبد الرحمن19714مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
عبد الفتاح أشرف عبد الفتاح رمضان19715مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
عبد ; محمد عبد ; عبد الحكيم19716مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
عبد الموجود عبد المنعم عبد الموجود19717مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
ع,ء سعيد محمد خطاب19718مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
ع,ء ص,ح السيد حسين19719مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
على  حسانين على المليجى19720مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
على جمال عبد الجليل عبد المقصود19721مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
على راضى عبد العزيز مرسى19722مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
على يسرى محمدى مراد19723مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
فؤاد سامى فؤاد عبد الحميد19724مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
كريم عبد العليم عبد الحكيم عزب19725مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
كريم عربى خيرى خيرى19726مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
مؤمن فرج موسى راشد19727مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
مجدى أحمد على أحمد جمعه19728مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
محمد بليغ حمدى حسنين19729مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
محمد رجب رمضان عبد الواحد19730مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
محمد رضا عبد الحافظ محروس19731مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
محمد سعيد موسى السيد19732مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
محمد سليم أبو الع, عبد ;19733مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
محمد سمير فرج محروس19734مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
محمد طارق على سعد19735مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
محمد عبد ; محمد السيد19736مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
محمد عبد المنعم ع الموجود مصطفى19737مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
محمد عماد فرج عبد الھادى19738مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
محمد فاروق عبد القادر فرج19739مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
محمد نبيل فؤاد عبد الحميد19740مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
محمد وجيه عبد الستار حسنين19741مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
محمود إيھاب صبيح عبد العليم19742مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
محمود حسنى ابراھيم خفاجى19743مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
محمود عادل محمد مصطفى19744مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
محمود عبد ; محمد السيد19745مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
محمود مجدى عبد الحكيم محمد19746مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
محمود محروس فؤاد جودة19747مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
ھانى شعبان إبراھيم محمد خفاجة19748مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
وائل فتحى محمد أبو حسين19749مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
يسرى أحمد فؤاد جودة19750مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
يونس صابر يونس منصور19751مدرسة الفرعونية ا المشتركةاشمون
اسراء حمدي عبد العزيز عبد ربه19752 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
اعتدال عبدالحميد عبدالس,م محمد19753 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
أمانى أسامه مصطفى على19754 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
أميرة إبراھيم عبد الحميد مصطفي19755 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
أميره محمد أبوھشيمه بيومى19756 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون



إيمان ياسر عكاشه الصاوى19757 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
بسنت سامي عدلي عبدالعزيز19758 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
جھاد سامح محمد عبدالحميد19759 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
جھاد خالد ابراھيم محمد19760 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
دينا أحمد مختار ابراھيم19761 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
رحاب رمضان أبوھشيمه بيومى19762 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
رحاب سعيد محمد سيد أحمد19763 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
سلمى السيد محمود رجب19764 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
سمر زكى عبدالعزيز رجب19765 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
شيماء رأفت محمد محمود19766 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
شيماء أشرف عبدالموجود مصطفى19767 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
شيماء ھانى محمد عبدالفتاح19768 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
ضحي مرزوق محمود عفيفي19769 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
ع, جميل عبدالسيد حسن19770 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
فاطمه ابراھيم محمد عبدالعزيز19771 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
فاطمه السيد عبدالس,م الصياد19772 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
فاطمه السيد عرفه العجوزه19773 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
فاطمه جمال لطفى محمود19774 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
فاطمه حمدى عبدالنبى عفيفى19775 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
فاطمه خالد عبدالفتاح رجب19776 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
فاطمه عبد; محمود عاشور19777 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
فرحه صبرى حسن على19778 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
منى سمير عبدالظاھر العجوزه19779 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
مھا محمد محمود مرسى19780 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
مى ابراھيم عبدالس,م الخولى19781 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
مى محمد عبدالس,م رجب19782 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
مياده محمد محمد الخولى19783 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
ندا سند مختار محمد خليل19784 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
نورھان شديد عبدالعال شديد19785 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
ھايدى محمد عبدالباقى عبدالسميع19786 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
ھبه فايز محمود السيد19787 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
ھدى ابراھيم عبدالحميد اJحول19788 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
يارا محمد ابراھيم رجب19789 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
ياسمين السيد شوقى الخولى19790 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
ياسمين محمد ابراھيم رجب19791 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
ابراھيم على ابراھيم على19792 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
ابراھيم محمد السيد سالم19793 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
احمد أشرف عبدالفتاح عبدالحميد19794 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
احمد السيد حسن مرسى19795 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
احمد جمال محمد السيد19796 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
احمد خالد ھاشم الشيمي19797 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
احمد رجب عبدالمقصود أبوالخير19798 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
احمد سامى لطفى السيد19799 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
احمد سعيد الدسوقي محمد19800 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
احمد عصام عبدالحميد محمد19801 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
احمد محمد عبدالرؤوف سالم19802 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
احمد نزيه عبدالمھيمن رجب19803 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
احمد وجيه عاشور عبدالرؤوف19804 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
أسامه عبدالحميد محمد عبدالحميد19805 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
اس,م ھاشم عبدالس,م ابراھيم19806 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
السيد محمد السيد شحاته19807 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
حاتم محمد محمود سالم19808 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
حسام عبد; محمود عاشور19809 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
حمدي ماھر حمدي عبد السميع19810 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
سعيد حمدى عبدالنبى عفيفى19811 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
سمير سمير عبدالرحمن فرج19812 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون



شريف ناصر ص,ح عفيفى19813 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
ص,ح خالد ص,ح عبدالفتاح19814 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
طارق عبدالنبى عبدالوھاب البغدادى19815 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
طه حسين عبدالرحيم عبدالحميد19816 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
طه فتيان عبدالفتاح محمد19817 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
عبدالحميد محمد عبدالرحيم عبدالحميد19818 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
عبد; طارق عبد; عرقاتى19819 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
محمد ابراھيم ص,ح ابراھيم19820 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
محمد ابراھيم عبدالمقصود اسماعيل19821 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
محمد السيد اسماعيل محمود19822 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
محمد جمال السيد رجب19823 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
محمد جمال عفيفى رجب19824 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
محمد جميل معوض عبدالحميد19825 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
محمد خالد عفيفى رجب19826 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
محمد رواش محمد رواش19827 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
محمد سالم أبو المعاطى سالم19828 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
محمد شعبان مھران عبدالرؤوف19829 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
محمد عبدالباسط السيد عبدالحميد19830 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
محمد عبد; بيومى عبد;19831 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
محمد ھاشم عبدالفتاح محمد19832 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
محمد يسرى محمود العجوزه19833 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
محمود حسن عبدالحكيم محمد19834 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
محمود حسين عبدالمقصود محمد19835 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
محمود خالد عبدالعليم سيد أحمد19836 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
محمود رجب عبدالمقصود أبوالخير19837 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
محمود شكرى رفاعى محمد19838 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
محمود صبحى كامل موسى19839 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
محمود عبد; سعيد ابراھيم19840 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
محمود عبدالنبى عبدالوھاب البغدادى19841 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
محمود فوزى محمود عواد النمنم19842 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
مصطفى سمير فاروق نصرالدين19843 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
مصطفى عبدالنبى أبوسريع محمد19844 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
معوض عبدالنبى معوض عرقاتى19845 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
ھاشم حمدى ھاشم سالم19846 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
يحيي حمدي عبدالنبي عفيفي سالم19847 مدرسة كفر الفرعونيةاشمون
اسراء جمال رزق  عزب19848مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
اسراء عادل محمد حجازي19849مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
اسراء ياسر احمد ابراھيم19850مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
اماني ايمن عزام  الخولي19851مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
ايه جمال محمود  الخولي19852مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
ايه بدر عفيفي  بيومي19853مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
ايه محمد عبد; محمد19854مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
جھاد عبدالعزيز علي عبدالعزيز19855مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
حسناء عبد; يوسف علي19856مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
حنان سعيد بيومي عبد;19857مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
رحاب السيد ص,ح عفيفي19858مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
رحاب عبدالكريم محمد احمد19859مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
 سارة سند محمد السيد احمد19860مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
 ساميه مجدي مصطفي محروس19861مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
 سماح محمود عبدالعليم ابراھيم19862مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
سمر عرفه بركات محمد19863مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
 سميرة سعيد عبد الكريم محمد19864مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
 شريھان عبدالعزبز  علي عبدالعزيز19865مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
شيماء حسب حسب سالم19866مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
شيماء رضا محمد السيد الصياد19867مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
صابرين سعيد ابراھيم عبد الخالق19868مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون



فرحانه السيد عبدالمعبود احمد19869مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
فرحه جميل عبد الفتاح عبدالعزيز19870مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
مريم عريان الشحات عوض ;19871مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
مني سند حسين موسي19872مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
مني علي عبدالحميد الخولي19873مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
 ناديه مصطفي عبدالرحيم ابرھيم19874مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
 ناني السيد حسن حسانين19875مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
 نوال مجدي محمد بيومي19876مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
 نورا محمد عبدالكريم العجوزة19877مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
 ھند رمضان محمد عفيفي سعد19878مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
  ابراھيم رمضان ابراھيم الدسوقي19879مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
 ابراھيم عبدالباسط قطب عبد الحميد19880مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
 ابراھيم محمد صبيح محمود19881مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
احمد ابراھيم عيد ابراھيم19882مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
احمد سعيد منجود محمد صالح19883مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
احمد صابر ابراھيم  عبدالخالق                        19884مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
احمد عادل راغب حسن19885مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
احمد عاصم بيومي مدكور19886مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
احمد عبدالعزيز علي عبدالعزيز19887مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
احمد  كامل محمد عفيفي                                19888مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
احمد محمود عبدالموجود محمد19889مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
اس,م احمد عبدالمعبود الشمي19890مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
امير عبدالنبي صبحي عبدالعزيز19891مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
حسين عبدالعاطي عبدالعزيز السيد19892مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
ربيع يوسف محمد يوسف19893مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
سامي ھاشم عبدالمقصود سوليم19894مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
طارق وجيه محمد عبدالحميد19895مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
طه رضوان عبدالعليم ابراھيم19896مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
عاصم محمد منير  العجوزة        19897مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
عاطف جمال عبدالحميد سيد احمد19898مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
عبدالمجيد رأفت عبدالمجيد سالم19899مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
عثمان عاصم عبدالرسول عبدالفتاح19900مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
عمرو محمود سليم محمود19901مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
فادي برسوم سمير كامل19902مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
محمد السيد محمد الشمي19903مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
محمد جمال سالم محمود19904مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
محمد جمعه ابراھيم سالم19905مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
محمد سعيد عبدالدايم  سعيد19906مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
محمد ھ,ل عبوده الشمي19907مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
محمود جمال محمد حسن19908مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
محمود ياسر ابراھيم عمار19909مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الفرعونيةاشمون
إبراھيم السيد إبراھيم السيد19910مدرسة سم,ى بنبناشمون
إبراھيم شفيق إبراھيم 19911مدرسة سم,ى بنبناشمون
إس,م ربيع عيد عبدا لمجيد19912مدرسة سم,ى بنبناشمون
إس,م ص,ح الدين عبد السميع19913مدرسة سم,ى بنبناشمون
إس,م طارق فاروق على19914مدرسة سم,ى بنبناشمون
إس,م عادل الماظ    محمد19915مدرسة سم,ى بنبناشمون
إس,م فرج محمد السيد19916مدرسة سم,ى بنبناشمون
الحسيني السيد الحسيني السيد19917مدرسة سم,ى بنبناشمون
احمد اسما عيل محمو د محمد19918مدرسة سم,ى بنبناشمون
احمد ج, ل عبدالشھيد 19919مدرسة سم,ى بنبناشمون
احمد رضا يوسف عبد العزيز19920مدرسة سم,ى بنبناشمون
احمد سعيد عبد المؤمن عبدالصمد19921مدرسة سم,ى بنبناشمون
احمد شوقي إدريس محمد19922مدرسة سم,ى بنبناشمون
احمد صبحي محمود محمد19923مدرسة سم,ى بنبناشمون
احمد عبد المحسن إبراھيم19924مدرسة سم,ى بنبناشمون



احمد عبدا لمعبود طه عبدا لمعبود19925مدرسة سم,ى بنبناشمون
احمد عبد الناصر محمدي سند19926مدرسة سم,ى بنبناشمون
احمد عبدا B محمود عاشور19927مدرسة سم,ى بنبناشمون
احمدفتحى رجب محمد19928مدرسة سم,ى بنبناشمون
احمد محمود شعبان عبد المقصود19929مدرسة سم,ى بنبناشمون
احمد مسعد امين 19930مدرسة سم,ى بنبناشمون
احمد ياسر احمد صبحي19931مدرسة سم,ى بنبناشمون
اشرف محمد طنطاوى محمد19932مدرسة سم,ى بنبناشمون
أنس خالد سراج الدين19933مدرسة سم,ى بنبناشمون
بكر ربيع موسي بكر19934مدرسة سم,ى بنبناشمون
حسام يحيى سعد مصطفى19935مدرسة سم,ى بنبناشمون
حسن بكر محمد حجازي19936مدرسة سم,ى بنبناشمون
حسن عبدا لغنى حسن عبدا لحميد19937مدرسة سم,ى بنبناشمون
حسن محمد احمد يوسف19938مدرسة سم,ى بنبناشمون
حسين بكر محمد حجازي19939مدرسة سم,ى بنبناشمون
حمادة ص,ح الدين محمود19940مدرسة سم,ى بنبناشمون
حمدي محمد ابوالنجا عبد الصمد19941مدرسة سم,ى بنبناشمون
سامح السيد عبد المؤمن عبدا لحليم19942مدرسة سم,ى بنبناشمون
شريف عبدا لكريم عصام19943مدرسة سم,ى بنبناشمون
صبحي إبراھيم صبحي إبراھيم19944مدرسة سم,ى بنبناشمون
صبري ادھم عمرو عبدا لكريم19945مدرسة سم,ى بنبناشمون
طارق س,مه عبدا لمقصود19946مدرسة سم,ى بنبناشمون
طلبه عبد الباسط طلبه عبدا لباسط19947مدرسة سم,ى بنبناشمون
عبدالرؤوف رأفت محمد عواد19948مدرسة سم,ى بنبناشمون
عبد العزيز محمود عبد المجيد19949مدرسة سم,ى بنبناشمون
عبد العليم عصام عبد العليم19950مدرسة سم,ى بنبناشمون
عبد العليم فايز   عبد العليم19951مدرسة سم,ى بنبناشمون
عبد الفتاح حسن حسنى19952مدرسة سم,ى بنبناشمون
عبد ; صادق وھبه محمد19953مدرسة سم,ى بنبناشمون
عبدا لمجيد ايمن ج,ل19954مدرسة سم,ى بنبناشمون
عبد ا لرحمن أمين محمود عبدا 19955Bمدرسة سم,ى بنبناشمون
عبد الرحمن ج,ل سعيد19956مدرسة سم,ى بنبناشمون
عبد العزيز محمد  ابوالنجا19957مدرسة سم,ى بنبناشمون
عبد الفتاح عزت محمود محمد19958مدرسة سم,ى بنبناشمون
عبد; عادل احمد قنديل19959مدرسة سم,ى بنبناشمون
عبدا B  مسعد عبد الرحيم عبدا 19960مدرسة سم,ى بنبناشمون
عبده اليابس  عبدا لسيد19961مدرسة سم,ى بنبناشمون
عمر  ھمت عبد الشھيد19962مدرسة سم,ى بنبناشمون
على محمد على يسن19963مدرسة سم,ى بنبناشمون
عمر و إبراھيم محمد 19964مدرسة سم,ى بنبناشمون
عمر و محمد فتحي فھيم19965مدرسة سم,ى بنبناشمون
عمر و محمد فوزي 19966مدرسة سم,ى بنبناشمون
قاسم محمود قاسم 19967مدرسة سم,ى بنبناشمون
كامل رأفت كامل محمد19968مدرسة سم,ى بنبناشمون
كريم محمود السيد عبد 19969مدرسة سم,ى بنبناشمون
محروس عيد محروس عيد19970مدرسة سم,ى بنبناشمون
محمد إس,م احمد عبد 19971مدرسة سم,ى بنبناشمون
محمد السيد إبراھيم  عامر19972مدرسة سم,ى بنبناشمون
محمدا لسيد احمد القطان19973مدرسة سم,ى بنبناشمون
محمد أنور محمد عامر19974مدرسة سم,ى بنبناشمون
محمد حسن سعيد حسن19975مدرسة سم,ى بنبناشمون
محمد رابح موافى كي,نى19976مدرسة سم,ى بنبناشمون
محمد  رجب منصور نصر19977مدرسة سم,ى بنبناشمون
محمد سعيد عبدا لمؤمن19978مدرسة سم,ى بنبناشمون
محمد  سمير عبدا لمولى يوسف19979مدرسة سم,ى بنبناشمون
محمد شوقى محروس عيد19980مدرسة سم,ى بنبناشمون



محمدصبحى عبدا B عبدا لس,م19981مدرسة سم,ى بنبناشمون
محمد صبحي عبد المؤمن جاد19982مدرسة سم,ى بنبناشمون
محمد  طارق عمران محمد19983مدرسة سم,ى بنبناشمون
محمد فاروق عيد عبدالباقي 19984مدرسة سم,ى بنبناشمون
محمد لملوم رمضان احمد19985مدرسة سم,ى بنبناشمون
محمد ماجد محمد مصطفى19986مدرسة سم,ى بنبناشمون
محمد محمود ممتاز عبدا 19987مدرسة سم,ى بنبناشمون
محمدنا صر ماھر يوسف19988مدرسة سم,ى بنبناشمون
محمود عبدالصمد عبد الظاھر19989مدرسة سم,ى بنبناشمون
محمود على السيد مھدى19990مدرسة سم,ى بنبناشمون
محمود محمد البيومى عبدا لعليم19991مدرسة سم,ى بنبناشمون
محمود مصطفى محمود مصطفى19992مدرسة سم,ى بنبناشمون
مصطفي إسماعيل عبد المعبود19993مدرسة سم,ى بنبناشمون
مصطفي جمال مرسي 19994مدرسة سم,ى بنبناشمون
مصطفى رمضان عبد 19995مدرسة سم,ى بنبناشمون
مصطفى سعيد طه خليل19996مدرسة سم,ى بنبناشمون
مصطفى عبد; احمد 19997مدرسة سم,ى بنبناشمون
مصطفى على عبدالونيس19998مدرسة سم,ى بنبناشمون
مصطفى فرج عدوى السيد19999مدرسة سم,ى بنبناشمون
مصطفى محمد عبد; عبدا20000مدرسة سم,ى بنبناشمون
مصطفى محمود محمد 20001مدرسة سم,ى بنبناشمون
ممتاز محمود ممتاز20002مدرسة سم,ى بنبناشمون
نبيه خالد نبيه احمد ودن20003مدرسة سم,ى بنبناشمون
وحيد عاطف حيرى عبدا 20004مدرسة سم,ى بنبناشمون
يسن على احمد على20005مدرسة سم,ى بنبناشمون
يوسف عادل عبدا للطيف 20006مدرسة سم,ى بنبناشمون
يونس حمدي سرور حمدي20007مدرسة سم,ى بنبناشمون
ابتسام عبد العاطي عبد الشافي 20008مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
إسراء إبراھيم عبد المؤمن إبراھيم20009مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
إسراء أحمد صابر احمد20010مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
إسراء أشرف إبراھيم سالم20011مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
إسراء سيد أحمد حسني سيد أحمد20012مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
إسراء عبد البر أحمد عبد السميع20013مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
إسراء عصام جمال محمد20014مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
إسراء محمود طه عبد التواب20015مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
أسماء أشرف محمود إبراھيم20016مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
أسماء سعيد محمود عبد ;20017مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
آ�ء محمد نادي علي احمد20018مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
الشيماء حسام الدين عبد المجيد 20019مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
أميرة احمد عبد الھادي عبد الحميد20020مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
أميرة حميدة عبد السميع محمد 20021مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
أميرة سعيد حسانين إبراھيم قنديل20022مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
أميرة عبد الجيد ع  المطلب إبراھيم20023مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
اميمة سعيد شحات طلبة20024مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
آية سعيد يوسف عبد الدايم20025مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
آية عبد القادر إمام زايد20026مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
إيمان صالح علي عبد الحكم20027مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
إيمان صفا عبد الكريم سالم20028مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
إيمان طه عبد المؤمن عبد الحليم20029مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
إيمان ناصر سعيد حسن20030مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
إيمان ھشام عبد المجيد ع الدايم20031مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
بسمة يسري أحمد عبد العزيز20032مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
جھاد حامد طه محمد20033مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
جھاد سليمان موافي كي,ني20034مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
جھاد محمد مرسي عبد الكريم20035مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
حكمت أبو الع, عبد الصادق 20036مدرسة سم,ى ا بناتاشمون



حنان أشرف عبد الكريم سيد أحمد20037مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
داليا احمد عبد المطلب عون20038مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
دعاء حسان السيد شاويش20039مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
دنيا أشرف محمد السيد20040مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
دولت محمد عبد الحي محمد20041مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
دينا جمال عبد المجيد أحمد20042مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
ريم ع,ء عمران محمد20043مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
سارة اشرف محمد عبد الغني20044مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
سارة عربي عبد الغني عبد الحميد20045مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
سارة ناصر سعد السعيد20046مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
سلسبيل محمد حسني سيد أحمد20047مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
سماح إبراھيم أحمد السيد20048مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
سماح احمد حجازي يوسف20049مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
سمر حسني حسن عبد المجيد20050مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
سمر جمال  احمد محمد20051مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
سمر سمير صالح  الشعراوي20052مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
سمر عبد المؤمن حسني سيد أحمد20053مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
سميرة سعيد عبد الحميد محمد20054مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
سندس سعيد عبد الفضيل السيد20055مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
شيماء فرج أمين صالح20056مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
صابرين بھجات إبراھيم عبد الفتاح20057مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
صباح عبد العزيز عبد الشھيد عبد العزيز 20058مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
عديلة حسن رواش حسن20059مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
غادة محمود عيد جمعه20060مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
فاطمة جمال عبد الغني �شين20061مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
فاطمة جمال مرسي عبد الكريم20062مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
فاطمة شديد محمد محمد20063مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
فاطمة على محمد مصطفى 20064مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
فاطمة محمود س,مة محمد20065مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
فداء وجدي فارس إبراھيم20066مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
لمياء خالد فاروق محمد20067مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
لمياء ص,ح ظريف محمد20068مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
مارينا سعد نقو� فانوس20069مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
مروة أسامة رمزي عبد الجيد20070مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
مي أحمد محمود محمد20071مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
مھا عبد الصمد عبد الظاھر عبد الصمد 20072مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
نجوى حاتم فاروق محمود20073مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
ندى حمودة عبد الرحيم عبد المقصود20074مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
ندي فرج محمد فرج20075مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
نرمين ممدوح صابر محمد20076مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
نورا ضياء وھبة محمود20077مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
نوره مبروك محمود السيد20078مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
نورھان سامي رمضان عبد الموجود20079مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
نورھان عبد الكريم محمد عبد الكريم20080مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
نورھان محمد محمود إبراھيم20081مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
ھبة جمال عبد المؤمن عبد العاطي20082مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
ھبة محسن عبد الفتاح يوسف20083مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
ھدير محمد كامل مصطفي20084مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
ھند ماھر يوسف عبد الدايم20085مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
ھيام ربيع احمد سالم20086مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
و�ء محمد عبد القادر أمين20087مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
و�ء وائل محمدي ربيع20088مدرسة سم,ى ا بناتاشمون
اح,م سمير السيد عمر20089 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
إسراء محمود محمد عمران20090 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
إسراء ياسٮرعلى الشوربجى20091 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
اسماء احمد موسى محمود20092 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون



اسماء بدر عسران محمد20093 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
اسماء على زكى على20094 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
الھام محمد احمد مصطفى 20095 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
امل ابراھيم يونس عبدربة20096 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
امانى فرماوى محمدالجوھرى20097 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
امل ص,ح عبد الر حمن فرج20098 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
امل محمد مجدى كامل رمضان20099 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
اميرة بدر فرج عليوة20100 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
اميرة ص,ح عبد القادر طاھر 20101 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
اميرة عصر سليمان على20102 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
اميرة عيد عبدة محمد20103 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
اميرة مجدى ابراھيم محمود20104 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
امنية أنور أبو زيد محمود20105 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
امينة بدر محمد عبد المعز20106 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
اھلة محمد لطفى ھمام عقل20107 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
أيات احمدھشام ھاشمأسد20108 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
أية السيد شوقى عامر20109 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
أية عاطف عبدة مجد 20110 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
أية عبدربة يونس عبدربة20111 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
أية مصطفى يوسف مصطفى20112 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
إيمان ابراھيم الدسوقى محمد20113 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
إيمان احمد محمد البيومى20114 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
إيمان شعبان السيد محمد20115 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
ايمان على محمد رمضان20116 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
إيناس محمد عبد الموجود محمد20117 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
برھانية محمد صابر محمد20118 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
بسمة اسامة حسن وھدان20119 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
بسمة رمضان فتح الباب ع الس,م20120 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
بسمة سمير عبد اللة شعراوى20121 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
بسنت عصام وھبة خلف 20122 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
بسنت يحى محمود مصطفى20123 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
تغريد صبحى ابو سريع ع المقصود20124 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
تغريد مبارك عابد احمد20125 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
ثراء مجدى مصلحى ابو المعاطى20126 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
جيھان عبد اللة محمد ابراھيم20127 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
حبيبة محمد حمدى محمد20128 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
حنان عادل معوض محمد20129 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
خلود ابو زيد ابو زيد محمود20130 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
داليا مبروك محمد على20131 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
دعاء ابراھيم شوقى يوسف20132 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
دينا رياض محمد المظلوم20133 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
دينا سعد سعيد شاكر20134 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
دينا ص,ح عبد الوھاب الشورة20135 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
رانيا محمود محمد محمد سليمان20136 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
رحاب عاشور فتحى محمد20137 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
رحاب قدرى جمال عبد الرسول20138 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
 رانا محمد ھمام شاكر عقل20139 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
رنيم اسامة ابراھيم حامد20140 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
زھراء مصطفى محمد عقل20141 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
زينب حاتم ابو اليزيد عواد 20142 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
زينب خيرى السيد ابو المجد20143 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
زينب شريف عزيز الدين فراج20144 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
زينب عبد اللة دسوقى عيد20145 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
زينب عبد اللة محمد عيسى20146 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
سارة ابراھيم سعد محمد20147 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
سارة محمد فتحى دياب20148 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون



سلمى حسن عبد الجيد العسكرى20149 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
سلمى رضا حامد محمد20150 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
سماح ع المحسن محمد ع الغنى20151 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
سمر سعد عبدالحميد ابو الخير20152 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
سمر عبد النبى محمد ع المعز20153 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
سمر محمود محمد الطوخى20154 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
سمر رجب محمد ع المحسن20155 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
سومة ايمن كمال حميدة20156 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
شروق شكرى حامد ابراھيم20157 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
شروق نجاح محمد ص,ح الدين20158 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
شروق صبرى عزيز الدين البيومى20159 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
شيماء احمد سعيد السيد20160 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
شيما ء الليثي مصطفى محروس20161 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
شيماء محمد عبدة محمود20162 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
شيماء محمود احمد مصطفى20163 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
شيماء مرزوق عفيفى محمود20164 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
شيماء نجاح عبد الحميد جابر20165 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
صابرين على السيد على20166 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
صابرين نجاح شوقى عامر20167 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
صبا ح مجدى السيد ناجى20168 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
صفية محمد السيد حفنى20169 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
عايدة ھانى مصطفى احمد20170 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
عالية رمضان على عبد الرازق20171 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
عبير احمد ع السميع ع اللطيف20172 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
عبير جمال ابو اليزيد نصر20173 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
عزة داود السيد داود20174 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
ع, بدر عبد الرازق منصور20175 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
ع, عاطف محمد الدمرداش20176 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
ع, ھانى عاشور ممود20177 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
فاطمة حمد نصر حمد20178 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
فاطمة ص,ح حسنى محمد20179 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
فاطمة محفوظ عطية محمد20180 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
فاطمة محمد خيرى محمد عامر20181 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
فاطمة محمد ص,ح عبد العظيم20182 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
فاطمة محمد عسران محمد20183 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
فاطمة محمد حميدة عبد الرحمن20184 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
فايقة محمد عادل محمدجميل20185 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
قشطة مبروك عبد اللة ابراھيم20186 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
كريمة حسن احمد حسن20187 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
لبنى محمد عبد النبى ع الحميد20188 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
ليلي محمد محمد صبيح20189 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
ملكة نجاح راضى محمود20190 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
مني حسين ابو سريع محمد20191 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
مى شريف مغاورى ابراھيم20192 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
مي صابر أحمد حامد20193 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
مھا حامد رجب جاد الرب 20194 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
ميادة رشيد صابر حسن 20195 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
ميادة ممدوح حمدي نصر الدين 20196 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
ميادة محمد أيمن فتحي محمود 20197 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
ناھد فتحي محمد صبيح 20198 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
نبيلة صديق محمد بيومي 20199 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
نج,ء محمد أمين عبد الرحمن20200 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
محمد جمال صابر محمد 20201 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
نيرمين سمير عبد النبي عبد الحميد 20202 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
نيرمين عاطف محمد مصطفي 20203 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
نعمة ناصر إبراھيم السيد20204 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون



نيفين حسان عبد الحي محمد 20205 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
نورا الشحات سعد الشحات 20206 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
نورا رجب محمد محمود 20207 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
نورا مصطفي فرج حسن 20208 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
نورا كرم السيد أحمد 20209 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
نورھان أسامة محمد رجب 20210 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
نورھان جمال عبد التواب حسن 20211 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
نورھان صبري السيد محمود20212 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
نورھان عماد يونس عبد ربه 20213 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
نورھان ناصر محمد أحمد 20214 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
نورھان أشرف إبراھيم محمود20215 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
ھبه إبراھيم علي محمود20216 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
ھدي بدر محمد عبد المعز20217 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
ھدير السيد عبد الھادي فرج20218 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
ھدير جمال محمد البيومى20219 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
ھدير محمود صبحى محمود20220 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
ھناء محمد محمد عبد الفتاح20221 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
ھند ابراھيم عبد اللة ابراھيم20222 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
 ھندسامى موسى محمود20223 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
ھند ع المقصود ع اللة ع المقصود20224 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
ھايدى عصام محمد رشاد20225 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
ھايدي سعد حسن محمد20226 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
ھند السيد رمضا ن محمود20227 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
وفاء عبد اللة على محمود20228 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
و�ء عبد الرازق اسماعيل محمد20229 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
يارا على محمدعلى20230 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
ياسمين عادل السيد حسن20231 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
يمنى خيرى محمد ابراھيم20232 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
أشرف زكى محمد عيد20233 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
السيد سرحان محمد رمضان20234 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
احمد محمود محمد الشعراوى20235 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
احمد ابراھيم حسن محمد20236 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
احمد سمير مصلحى الشعراوى20237 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
اس,م عادل عفيفي بيومى20238 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
حمادة احمد محمد بيومي20239 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
عادل محمد محمود زھران20240 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
عبد العزيز السيدع العزيزمحمد20241 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
على السيد على محود20242 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
عبد المحسن بدر محمود زھران20243 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
عبد الناصر بدر محمود زھران20244 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
ع,ء رشيد صابر حسن20245 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
عادل أشرف امين منتصر20246 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
عبد اللة سعيد على ابو الخير20247 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
عزت عدلى عبد المعز محمد20248 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
عمر جميل زغلول فھيم20249 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
محمد انور شحاتة عبدالحميد20250 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
محمد س,م مصطفى محمد20251 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
محمد محمود محمد نصر20252 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
محمود زھران حمدى زھران20253 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
مصطفي حسن احمد فرج20254 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
محمد سعيد يوسف على20255 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
محمد عربى محمد محمد20256 مدرسة ساقية ابو شعرة ا بناتاشمون
اسماء محمد عبد الحميد عريضة20257مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
سماح كرم بحيرى حسن20258مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
صفية مصطفى فرج الخولى20259مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
نرمين صبحى سالم عبد العال20260مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون



ابراھيم سعد محمد على20261مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
ابو سريع السيد ابو سريع بھجات20262مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
احمد ابراھيم ابراھيم محمد20263مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
احمد حمدى محمد على20264مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
احمد خيرى على ابراھيم 20265مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
احمد سمير السيد حسن 20266مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
احمد سمير عبد الواحد الصياد20267مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
احمد صابر احمد حامد20268مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
احمد صبحى محمد شكرى20269مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
احمد صبحى مصطفى احمد20270مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
احمد عادل السيد سليمان20271مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
احمد على محمد عبد الخالق20272مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
احمد محمد احمد محمود20273مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
احمد ماھر رمضان على20274مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
احمد محمد عبد المؤمن السيد20275مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
احمد محمد محمد عبيد20276مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
احمد محمد على عبد الس,م20277مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
احمد مصطفى محمد منتصر20278مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
احمد ناصر ص,ح على20279مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
احمد ھشام احمد محمد20280مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
اس,م السيد محمد عبد الحميد20281مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
اس,م صبحى على ابراھيم20282مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
اس,م عادل فھيم عبد الرازق20283مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
اس,م عبده محمد ناجى20284مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
اس,م ناصر عاشور وھدان20285مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
اشرف احمد محمد عبد الواحد20286مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
امجد مجدى عبد المنعم السيد20287مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
امير عبد ; معوض عبد العزيز20288مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
السيد رشيد السيد شعراوى20289مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
ايمن كرم محمد نصر20290مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
جميل محمد حسنى جميل 20291مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
حاتم شعبان السيد ابراھيم20292مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
حسام حسن مھران خليل20293مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
حسن طارق شعبان الصياد20294مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
حسين رمضان عبد اللطيف محمد20295مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
خالد على محمد على 20296مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
خالد فوزى خالد ابراھيم20297مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
رامى حسين عبد الناصر ابراھيم20298مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
رامى محمد ھانى عبد الحميد على20299مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
رجب ص,ح رجب محمود20300مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
رضا احمد حسن حنفى20301مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
سعد رجب سعد رجب20302مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
س,مه عرفه س,مه حفنى20303مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
شھاب الدين احمد محمد مدبولى20304مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
صابر رمضان محمد كمال عابد20305مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
صبحى محمد رمضان محمد20306مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
ص,ح محمد ص,ح عبد ;20307مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
طارق نبھان ابراھيم حامد20308مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
عبد ; عيد الشحات ابراھيم20309مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
عبد ; فھيم متولى زھران20310مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
عبد ; مجدى عبده محمد20311مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
عبد ; محمد محمد الزين محمود20312مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
عبد الرحمن الشوربجى عبد الرحمن20313مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
عبد الرازق صبرى عبد الرازق 20314مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
عاشور مصطفى عاشور محمود20315مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
عصام محمد عبد الفتاح العسكرى20316مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون



عمرو حميده عبد الحميد ابو السعود20317مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
ع,ء احمد محرم محمد20318مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
كريم احمد محمود على20319مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
كريم عصام محمد راشد20320مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
كمال السيد كمال السيد20321مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
محمد اسماعيل احمد عبد الحميد20322مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
محمد ايمن صدقى عبد الرحمن 20323مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
محمد بكر العادلى صبيح20324مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
محمد حماده محمد راشد20325مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
محمد حسين فتحى حسن20326مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
محمد رجب سعيد السيد20327مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
محمد رشدى محمد عبد الس,م20328مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
محمد رشيد السيد حسن 20329مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
محمد وھران عبد الظاھر عبد العليم20330مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
محمد سامى موسى محمود20331مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
محمد صبرى عبد الرازق فخرالدين20332مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
محمد ص,ح ابراھيم ابراھيم20333مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
محمد ص,ح محمد موسى20334مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
محمد صبرى كامل صالح20335مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
محمد عادل محمد عرفه20336مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
محمد عادل كامل عبد المقصود20337مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
محمد عبد المجيد محمد بدر20338مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
محمد عبد الناصر محمد محمد20339مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
محمد على عبد العليم صابر20340مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
محمد ممدوح جعفر محمد 20341مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
محمد محمود عبد المنعم حلمى20342مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
محمدج يحيى محمود محمود20343مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
محمد يسرى سعيد محمد 20344مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
محمود اشرف صدقى عبد الرحمن 20345مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
محمود السيد سالم السيد20346مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
محمود السيد محمد عمر20347مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
محمود رشيد ابراھيم محمد20348مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
محمود سامى محمود احمد20349مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
محمود سعد السيد عباس20350مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
محمود سعد يوسف محمد 20351مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
محمود صبحى عبد الرحمن محمد20352مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
محمود عبد الونيس سيد احمد الدولتلى20353مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
محمود كرم كامل عبد المقصود20354مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
محمود مصطفى على ابراھيم20355مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
محمود مسعود عبد الس,م مكروم20356مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
مجدى س,مة ابو زيد محمود 20357مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
مجدى عبد القادر ھاشم عبد العزيز20358مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
مرسى ماھر مرسى صادق20359مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
مصطفى السيد صادق احمد 20360مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
مصطفى محمود عبد الس,م حسب ;20361مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
مصطفى محمود محمد عياد20362مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
معتز رضا خضرى على عمر20363مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
ياسر خالد محمد يوسف20364مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
يوسف حسام الدين ھشام ھاشم 20365مدرسة السادات ا ساقية ابو شعيرةاشمون
إسراء رمضان على محمد20366مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
إسراء عطية محمد مصطفى 20367مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
إسراء عماد الدين عبد الفضيل 20368مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
إس,م أحمد عثمان عبد الغنى20369مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
إس,م خالد محمدى فرج 20370مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
أسماء عبد القادر السيد أمان 20371مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
أسماء نشأت مرزوق السيد 20372مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون



أسماء عبد السميع عبد البارى على 20373مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
السيدة سعيد رجب حنيش 20374مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
أمانى أحمد عبد المنجى احمد 20375مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
أمانى محمد عز الدين  محمد مطاوع 20376مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
أم محمد نجاح عبد ; فرج 20377مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
أميرة السيد عبد المعروف محمد20378مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
أميرة سعيد فتح ; محمد 20379مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
أميرة عادل الدسوقى الطوخى20380مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
أميرة عبد ; السيد عبد ;20381مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
آية أحمد أحمد أحمد الشيخ20382مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
آية عامر أحمد حسين 20383مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
آية عبد الموجود عبدالمنجى20384مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
آية فرج سعد الدين عبد الرحيم 20385مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
جيھان يحيى نصر عطية 20386مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
خلود وليد خالد السيد سعفان 20387مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
دعاء عبد القادر السيد عبد ; 20388مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
دعاء محمد شعبان سيد أحمد 20389مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
دينا ناصر عبد الفضيل الشيخ 20390مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
رانيا حمدى على محمد20391مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
رحاب مجدى محمد عز الدين 20392مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
رضا بدر بيع أحمد 20393مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
ريھام عبد السميع دمرداش محمد 20394مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
زينب أسامة أحمد السيد موسى 20395مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
سماح عبد الباسط عبد الصمد أحمد 20396مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
سماح محمد عبد الفضيل السيد 20397مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
سماح مرعى محمد محمد سالم 20398مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
سمر محمود محمد على 20399مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
سمر نجاح شعبان الشورى 20400مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
سھام عبد الناصر عبد العزيز مصطفى20401مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
شرين ماھر بشرى أحمد 20402مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
شيماء حسن نجاح محمد مشرف20403مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
شيماء فارس محمد أحمد سيف الدين 20404مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
صابرين محمد محمد محمد 20405مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
عائشة محمد سمير وافى20406مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
علية محمود فرج عبد النبى 20407مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
فاطمة بدر ھاشم طه20408مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
فاطمة بكر عدلى بكر20409مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
فاطمة زھران جمعة  محمد20410مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
فاطمة شكرى  عبد العزيز 20411مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
فاطمة عبد الھادى مغاورى عبد الھادى20412مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
فاطمة محمد شعبان السيد 20413مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
فاطمة محمد محمد محمد زين الدين20414مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
فوزية محمد أبو زيد محمد20415مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
مروة  ط,ل عبد العزيز حسانين 20416مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
ميادة السعيد عبد الحميد على20417مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
ميادة كرم محمد السيد  20418مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
نبيلة خالد عبد البارى عبد الھادى20419مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
ھاجر برعى معوض سالم 20420مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
ھند مجدى عبدالمنجى أحمد 20421مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
و�ء وليد محمود يوسف 20422مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
ياسمين السيد على السيد 20423مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
ياسمين محمود يوسف محمود 20424مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
أحمد أحمد إبراھيم أحمد 20425مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
أحمد بيومى توفيق بيومى20426مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
أحمد حسنى محمود محمد20427مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
أحمد حنفى إبراھيم السيد 20428مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون



أحمد رجب حمزة أمين 20429مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
أحمد رضا محمد على 20430مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
أحمد رمضان عبد الحكيم محمد 20431مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
أحمد رمضان عبد الرحمن عبدالعظيم 20432مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
أحمد س,مة عبده محمد سعيد 20433مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
أحمد شعبان عثمان محمود 20434مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
أحمد عبد المحسن فؤاد عبد المجيد 20435مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
أحمد عصام صبحى نصار 20436مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
أحمد على محمود عفيفى 20437مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
أحمد محمد السيد عبد السميع 20438مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
أحمد محمد رجب السيد20439مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
أحمد محمد على محمد صالح 20440مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
أحمد وليد جمعة محمد جمعة 20441مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
إس,م عبد الحفيظ فتوح محمد 20442مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
إس,م محمد فوزى إبراھيم القط  20443مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
السيد محمد السيد محمود 20444مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
حسام أحمد على الدين أحمد 20445مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
حسن بكرى السيد مغاورى 20446مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
حمادة عبد; السيد محمد سالم 20447مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
رجب نصر رجب يوسف20448مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
عامر نبيل احمد عامر20449مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
عبد الرحمن محمد خليفة أحمد 20450مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
عبد الس,م مجاھد عبد الس,م مجاھد 20451مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
على السيد على فرج 20452مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
على مجدى محمد إسماعيل 20453مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
على محمد على عبد المقصود 20454مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
على مسعود أبو الحديد الصاوى20455مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
فھمى كرم فھمى محى الدين 20456مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
كريم محمد السيد محمد جبريل 20457مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
كريم نجاح مھدى شاكر20458مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
 محمد إبراھيم محمد إبراھيم 20459مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
محمد احمد محمد حجازى20460مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
محمد السيد خالد أحمد عبدربه 20461مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
محمد السيد عبد البارى السيد 20462مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
محمد حامد سليمان أحمد 20463مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
محمد حسنى عبد المؤمن دنيا 20464مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
محمد سعيد إبراھيم محمود 20465مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
محمد صيام إمام عبد العظيم 20466مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
محمد عبد الصبور أحمد السيد 20467مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
محمد عبدالفتاح ھاشم طه20468مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
محمد عيد عبد الرءوف مصلحى20469مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
محمد عصام فارس كامل 20470مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
محمد مجدى زغلول مغاورى20471مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
محمد مجدى محمد أحمد الحشاش 20472مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
محمد فوزى محمد على 20473مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
محمد كامل محمد على 20474مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
محمد ممدوح نصر محمد 20475مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
محمود أحمد عبد الرحمن احمد 20476مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
محمود رمضان فھمى محمد 20477مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
محمود سعيد عبد الحميد الشيح 20478مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
محمود عبدالشلفى جابر دنيا  20479مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
مصطفى حميدة محمد موسى 20480مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
مصطفى مبروك فتيان عبد العظيم 20481مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
مصطفى محمود أحمد أحمد 20482مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
مصطفى ھ,ل مصطفى السيد 20483مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون
ھشان أنور فتح ; محمد 20484مدرسة احمد عامر الحشاش ا بشنواىاشمون



اسراء ربيع عبد الحكيم محمد20485شنواى المشتركةاشمون
أسماء صبحى مصلحى محمد 20486شنواى المشتركةاشمون
أسماءعبدالرحمن عبد الفتاح مسعد20487شنواى المشتركةاشمون
أميرة حسنى ھاشم أحمد جامع20488شنواى المشتركةاشمون
ايمان أنور رشاد عبد الحكيم جامع20489شنواى المشتركةاشمون
ايمان محمد عبد; فرج20490شنواى المشتركةاشمون
ايمان محمد يوسف محمد 20491شنواى المشتركةاشمون
دنيا عاشور محمد السيد 20492شنواى المشتركةاشمون
رضا على عبدالرازق محمد الشيخ20493شنواى المشتركةاشمون
ريھام عبد ; سعد محمد20494شنواى المشتركةاشمون
زينب س,مة عبد; محمد الشيخ20495شنواى المشتركةاشمون
سارة عبد الحاكم محمد عبد الحاكم20496شنواى المشتركةاشمون
سمر عبدالبر سعد محمد20497شنواى المشتركةاشمون
ع, على احمد جاد ;20498شنواى المشتركةاشمون
فاطمة عبد; عبد; فرج20499شنواى المشتركةاشمون
لبنى عماد عبدالمعبود على20500شنواى المشتركةاشمون
نادية وليد عزت بدوى20501شنواى المشتركةاشمون
نيرة حمدى عبدالحميد نور دنيا20502شنواى المشتركةاشمون
ھانم سعيد سعيد عمر20503شنواى المشتركةاشمون
ھبه محمد نور سيد أحمد20504شنواى المشتركةاشمون
و�ء محمد عبدالطيف عبد الحميد20505شنواى المشتركةاشمون
ابراھيم جميل السيد محمد20506شنواى المشتركةاشمون
أحمد رافت فتيان أحمد20507شنواى المشتركةاشمون
أحمد طلعت على أحمد 20508شنواى المشتركةاشمون
أحمد عبدالتواب عبد الجواد بيومى20509شنواى المشتركةاشمون
أحمد مراد عبد المنعم ابراھيم20510شنواى المشتركةاشمون
اس,م أحمد رمضان أحمد 20511شنواى المشتركةاشمون
حازم رجب يوسف طه بدوى20512شنواى المشتركةاشمون
سعيد محمد محمد عبدالواحد القط20513شنواى المشتركةاشمون
عبد الرؤف السعيد عبدالرؤف أحمد20514شنواى المشتركةاشمون
عبدالستار فؤاد عبدالستار محمد20515شنواى المشتركةاشمون
عمرو محمد على على20516شنواى المشتركةاشمون
محمد حمدى عبد الس,م عبد العظيم20517شنواى المشتركةاشمون
محمد عبداللطيف محمد سيد أحمد20518شنواى المشتركةاشمون
محمد عيد عبدالعليم على20519شنواى المشتركةاشمون
محمد فتيان زكريا فتيان20520شنواى المشتركةاشمون
محمد مجدى عبدالمنعم عبدالحميد20521شنواى المشتركةاشمون
محمود ص,ح الدين أحمد العسكرى20522شنواى المشتركةاشمون
مراد محمد عبدالمنعم ابراھيم 20523شنواى المشتركةاشمون
نصر خيرى نصر سليمان20524شنواى المشتركةاشمون
احسان خالد السيد سالم20525مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
اسراء عبدالناصر عبدالسميع منتصر20526مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
اسراء مجدى عاشور السيد20527مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
امانى السيد صبحى فھيم20528مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
امنية صبرى شحات الجوھرى20529مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
امنية على عبدالعزيز فليفل20530مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
ايات عبدالحميد عباس عبدالحميد20531مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
اية خالد عبدالسميع جمعة20532مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
ايه خيرى عبدالسميع منير20533مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
اية عاطف صوابى معروف20534مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
اية محمد الصاوى احمد20535مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
آية محمد ذكى محمد20536مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
اية محمد على عليوة20537مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
آية مسعد السيد عارف20538مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
أمل مجدى شعبان عوض20539مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
جھاد عبدالنبى محمد على 20540مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون



رانيا حسين عبداللطيف حسين20541مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
رانيا محمد عبدالخالق عاشور20542مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
رضا عبدالغفار رمضان فتيان20543مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
سارة راغب حنا عبالم,ك20544مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
سارة نصر عطية نصر20545مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
سميحة عبدالعزيز عبدالعزيز 20546مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
شيماء حسن عبدالنبى السيد20547مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
عواطف عاطف حنا عبدالم,ك20548مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
غادة محمد صبحى السيد20549مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
فاطمة حمدى علٮمحمد20550مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
فاطمة سعيد رمضان حسن20551مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
فايزة عامر احمد عطية20552مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
ماجدة رمضان فتوح رمضان20553مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
مارينا زكريا ابراھيم سعد20554مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
منار طارق عبدالنبى السيد20555مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
منى مسعد محمد عبدالمجيد20556مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
نورا حنا عبالم,ك حنا20557مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
نورھان محمد عبدالوھاب حسن20558مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
ھاجر سعيد ربيع شرف20559مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
ھبة السيد محمد الشعيبى20560مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
وردة سعد عبداللطيف حسين20561مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
و�ء مطاوع محمد مطاوع20562مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
أحمد السيد أحمد قطب20563مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
احمد جمال صبحى مھنى 20564مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
احمد حسن محمد جاد الرب20565مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
احمد خالد عبالمنعم عبد;20566مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
 احمد خالد عرقى احمد20567مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
احمد سيد ابراھيم السيد20568مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
احمد محمد سعد عبدالعزيز20569مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
احمد محمد شحاته محمد20570مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
اس,م مجدى السيد منير20571مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
اسماعيل مصطفى اسماعيل احمد20572مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
ايمن عبدالمقصود الصاوى احمد20573مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
ب,ل عطية صابر بكر20574مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
حسام جميل عبد; خميس20575مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
حسن مصطفى رمضان20576مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
حمدى طنطاوى اسماعيل 20577مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
عباB احمد حسن عبدالخالق20578مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
عزب محمد عزب محمد20579مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
على خالد على احمد20580مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
على سعيد عبداللطيف حسين20581مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
ماھر حامد سيد احمد عصفور 20582مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
محمد انور عبدالغفارعبدالعاطى20583مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
محمد حمدى منصور قطب20584مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
محمد رضا ابو الع, محمود20585مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
محمد نادى محمد عصفور20586مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
محمد يوسف عبدالعزيز فليلفل20587مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
محمود احمد عبدالرؤوف حشاش20588مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
محمود جميل محمدى عبدالھادى20589مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
محمود كفاية شامى موسى20590مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
محمود محمد محمد عفيفى20591مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
مصطفى محمود عبدالعزيز السيد20592مدرسة كفر الحما ا�بندائيةاشمون
اسماء رجب عبد النبي غنيم20593مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
اسراء خيري نير ابراھيم20594مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
اميره سعيد حسان ابراھيم20595مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
اميمة نبيل شفيق محمد20596مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون



ايه السيد عبد اللطيف عبد ;20597مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
ايه مصطفي شعبان عبد اله20598مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
ايه معوض ابراھيم رمضان20599مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
ايمان جمال عبد العزيز20600مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
ايمان عبد الخالق عبد الظاھر20601مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
ايمان محمد صالح عبد العاطي20602مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
ايمان محمد عبد ; ابراھيم20603مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
بسمة رمضان السيد السيد20604مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
ثريا يسن عبد الظاھر فتيان20605مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
حنان رجب نصر احمد20606مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
داليا ابراھيم محمد مطاوع20607مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
دعاء ھ,ل محمد فھيم20608مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
دينا عبد اللطيف شعبان ابو المعاطي20609مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
دينا فرج السيد ابراھيم20610مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
دينا فرج محمدي السيد20611مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
رحاب خالد رمضان محجوب20612مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
رانيا ابراھيم عباس محمد20613مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
زينب رجب محمود حسن 20614مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
سارة مجدي عبد المنعم محمد20615مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
سارة مسعد عبد الرازق علي20616مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
سماسم سعيد الدمرداش عطيه 20617مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
شيماء محمود رجب حسن20618مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
فاطمة احمد محمد عبد المجيد20619مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
قمر يسري ابراھيم امام20620مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
مروة عاشور يوسف زيد20621مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
مني شعبان عبد الحي عبد العاطي20622مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
ميادة حامد كمال مجاھد20623مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
نورا عطيه نصر عاشور20624مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
ھيام فرج عبد العزيز عبد الصمد20625مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
و�ء محمد السيد السيد حسين20626مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
ابراھيم ع,ء السيد بدر20627مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
ابراھيم احمد ابراھيم فليفل20628مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
ابراھيم محمد مجمد ابراھيم20629مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
احمد اسامه رشدي السيد20630مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
احمد جمعه رمضان ابراھيم20631مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
احمد شكري احمد قطب20632مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
احمد غنيم مبروك محمد20633مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
السيد عبد الرسول محمد بحيري20634مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
حامد ص,ح سعد عيد20635مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
حمدي صبحي منصور عبد البر20636مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
خالد عبد الرازق منصور محمد20637مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
رامي خالد حامد رضوان20638مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
رمضان صابر رمضان محمد20639مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
عباس حسين عباس جاد الرب20640مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
عبد ; السيد السيد متولي20641مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
عبد ; جمال السيد متولي20642مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
فتحي السيد فتحي ذكي20643مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
محمد اشرف محمد عبد الخالق20644مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
محمد خالد عبد الرحيم سعد20645مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
محمد رشاد حسن احمد20646مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
محمد سعد محمد عبد العزيز20647مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
محمد سعيد عبد البديع منتصر20648مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
محمد صابر محمد مجاھد20649مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
محمد عبد المنجي علي عبد العزيز20650مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
محمد عبد النبي عبد العزيز يوسف20651مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
محمد عربي حسان ابراھيم20652مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون



محمد عصام عبد الحكيم محمد20653مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
محمد نادر رمضان محمدي20654مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
محمد نادي سعد علي20655مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
محمود ابراھيم فرج عفيفي20656مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
محمود ص,ح صبحي عباس20657مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
محمود عصام ابراھيم مجاھد20658مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
محمود محمدعبد ; ابراھيم20659مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
مصطفي خالد عبد اللطيف عبد ;20660مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
وليد مسعد احمد قطب20661مدرسة ا�يمان بكفر الحمااشمون
ابتسام عبدالناصر عبد; فھمي20662مدرسة سھواج ااشمون
إسراء حاتم ربيع شاكر 20663مدرسة سھواج ااشمون
إسراء خالد محمد راضى20664مدرسة سھواج ااشمون
اسراء السيد سعيد محمد 20665مدرسة سھواج ااشمون
إسراء عبد الرسول محمد عبدا لغني20666مدرسة سھواج ااشمون
أسماء نصر محمد عبد العزيز 20667مدرسة سھواج ااشمون
أميرة عبدالعزيز محمود سليمان 20668مدرسة سھواج ااشمون
ايمان محمد سعد شفيق 20669مدرسة سھواج ااشمون
ايمان نصر محمد نصر20670مدرسة سھواج ااشمون
إيمان محمود عبد الھادي علي  20671مدرسة سھواج ااشمون
إيه عبد العاطى محمد عبد الوھاب20672مدرسة سھواج ااشمون
إيه نصر إبراھيم سعيد20673مدرسة سھواج ااشمون
حنان فتحي فايز فتيان 20674مدرسة سھواج ااشمون
رانيا سيد عبد اللطيف محمد20675مدرسة سھواج ااشمون
رندا مجدي ابراھيم عياد 20676مدرسة سھواج ااشمون
زينب جمال محمود عبد العال 20677مدرسة سھواج ااشمون
زينب سعيد شعبان مرسى 20678مدرسة سھواج ااشمون
زينب عبد السميع انسي شلبي 20679مدرسة سھواج ااشمون
سلسبيل ياسر حسن محمد 20680مدرسة سھواج ااشمون
سماح أنور محمد محمد حسن 20681مدرسة سھواج ااشمون
سماح غريب سعيد عبد المقصود 20682مدرسة سھواج ااشمون
سعدية دسوقي عبد الحسيب 20683مدرسة سھواج ااشمون
شريفه اشرف رشاد وافي 20684مدرسة سھواج ااشمون
شروق شوقي عبداللطيف سليمان20685مدرسة سھواج ااشمون
عبير عادل شوقي عبدالرازق 20686مدرسة سھواج ااشمون
فاطمة فرحات عبدالنور شلبي 20687مدرسة سھواج ااشمون
فاطمة حسن عبد اللطيف حسن20688مدرسة سھواج ااشمون
فاطمه محمد محمود عبدالعزيز20689مدرسة سھواج ااشمون
لطيفه عبد الكريم محمد عبد العزيز 20690مدرسة سھواج ااشمون
مروة س,مة عبد المجيد محمد20691مدرسة سھواج ااشمون
مني محمود شاھين محمد 20692مدرسة سھواج ااشمون
مھا مجدي عبد العزيز عبد الشافي 20693مدرسة سھواج ااشمون
نسمه نادي مصطفي ابراھيم 20694مدرسة سھواج ااشمون
نعيمه س,مه نجم عبد الھادي 20695مدرسة سھواج ااشمون
نورا محمد حلمي محمد عطيه 20696مدرسة سھواج ااشمون
ھاله طه حسن حسن 20697مدرسة سھواج ااشمون
ھدير سعيد حسني ابراھم 20698مدرسة سھواج ااشمون
ھند السيد حسن طه 20699مدرسة سھواج ااشمون
وفاء عبد المنعم عبد الوھاب احمد 20700مدرسة سھواج ااشمون
ياسمين رمضان محمد نصر 20701مدرسة سھواج ااشمون
ياسمين فايز حلمي محمد عطيه 20702مدرسة سھواج ااشمون
ياسمين عادل محمود ابراھيم 20703مدرسة سھواج ااشمون
مريم فرج عطا ; بشارة 20704مدرسة سھواج ااشمون
و�ء وليد ناجي سليمان 20705مدرسة سھواج ااشمون
ابراھيم سليمان ابراھيم عياد20706مدرسة سھواج ااشمون
احمد محمد عبد العزيز عبد اللطيف 20707مدرسة سھواج ااشمون
احمد عيد سعيد بركات 20708مدرسة سھواج ااشمون



احمد سيد عبد اللطيف ابراھيم 20709مدرسة سھواج ااشمون
احمد س,مه عبداللطيف حسن20710مدرسة سھواج ااشمون
احمد منصور محمد ذكي 20711مدرسة سھواج ااشمون
احمد محمد عبد الخالق عبد اللطيف 20712مدرسة سھواج ااشمون
                         انطنيوس سمير بشارة'     20713مدرسة سھواج ااشمون
أيمن محمد عبد المجيد احمد 20714مدرسة سھواج ااشمون
ايمن يونس محمد عبداللطيف 20715مدرسة سھواج ااشمون
اس,م مصطفي سليمان عبد اللطيف 20716مدرسة سھواج ااشمون
اس,م مرسي نصر فتيان 20717مدرسة سھواج ااشمون
اس,م فتيان عبد الحميد ابراھيم 20718مدرسة سھواج ااشمون
امير عبدالمرضي شوقي يوسف20719مدرسة سھواج ااشمون
توحيد نصر محمد احمد 20720مدرسة سھواج ااشمون
حسام حسن عبد السميع عبد ربه 20721مدرسة سھواج ااشمون
حماده محمد سعد زغلول20722مدرسة سھواج ااشمون
جابر السيد جابر عوض 20723مدرسة سھواج ااشمون
حسين صبحي شوقي يوسف 20724مدرسة سھواج ااشمون
 حسين فھمي عبد النبي عبد الخالق' 20725مدرسة سھواج ااشمون
حسن محمد فرج ابراھيم20726مدرسة سھواج ااشمون
حماده حمدي احمد محمد20727مدرسة سھواج ااشمون
حماده خليل عبد العال احمد20728مدرسة سھواج ااشمون
رشدي عبد الشافي رشدي عبد الشافي20729مدرسة سھواج ااشمون
رمضان عبد الغفار مصطفي20730مدرسة سھواج ااشمون
سيد جمال ص,ح عبداللطيف 20731مدرسة سھواج ااشمون
سيد عرفه سيد محمد20732مدرسة سھواج ااشمون
      طاھر نصر نصر فتيان    20733مدرسة سھواج ااشمون
عبد السميع فتحي عبد السميع عبد ربه20734مدرسة سھواج ااشمون
عبد العزيز شعبان عبد العزيز علي20735مدرسة سھواج ااشمون
عبد ; محمد عبد العزيز عبد الرازق20736مدرسة سھواج ااشمون
عبدالرؤف عبد اللطيف محمد عبداللطيف20737مدرسة سھواج ااشمون
ع,ء عبد العزيز عبد الفتاح عبد العزيز20738مدرسة سھواج ااشمون
ع,ء عماد صبحي محمد20739مدرسة سھواج ااشمون
علي عبد الباسط علي محمد20740مدرسة سھواج ااشمون
علي محمد علي محمد 20741مدرسة سھواج ااشمون
عمرو فايز محمود اسماعيل20742مدرسة سھواج ااشمون
عمرومحمد ابراھيم يوسف20743مدرسة سھواج ااشمون
كريم س,مه محمد عبد المقصود20744مدرسة سھواج ااشمون
كريم محمد عبد الكريم محمد 20745مدرسة سھواج ااشمون
مجدي عبد الرحمن عبد ربه مرسي 20746مدرسة سھواج ااشمون
محمد احمد سيد محمد سرور 20747مدرسة سھواج ااشمون
محمد احمد شلبي احمد20748مدرسة سھواج ااشمون
محمد اسامة محمد حسن 20749مدرسة سھواج ااشمون
   محمد الشاذلي حسن عبدالھادي                 20750مدرسة سھواج ااشمون
محمد خالد عبد الغفار قطب 20751مدرسة سھواج ااشمون
محمد زغلول سميح عبد الخالق 20752مدرسة سھواج ااشمون
محمد سعيد مصطفي عبد الغفار 20753مدرسة سھواج ااشمون
محمد عبد العزيز شاھين محمد20754مدرسة سھواج ااشمون
محمد عماد فتحي عبد العزيز 20755مدرسة سھواج ااشمون
محمد فاروق مصطفي محمد 20756مدرسة سھواج ااشمون
محمد فتيان محمد محمد 20757مدرسة سھواج ااشمون
محمود اشرف راضي مسعود20758مدرسة سھواج ااشمون
محمود رجب حسن طه20759مدرسة سھواج ااشمون
محمود شلبي احمد محمد20760مدرسة سھواج ااشمون
محمود محمد سعيد محمد20761مدرسة سھواج ااشمون
محمود محمد صبحي محمد20762مدرسة سھواج ااشمون
محمود محمد محمد محمد20763مدرسة سھواج ااشمون
ميكل ھاني منصور ميخائيل 20764مدرسة سھواج ااشمون



ميكل صبحي عطا; بشاره20765مدرسة سھواج ااشمون
مينا اسعد فضل ; ابراھيم 20766مدرسة سھواج ااشمون
مصطفي طه عبد التواب محمد 20767مدرسة سھواج ااشمون
مصطفي محمد حسن طه20768مدرسة سھواج ااشمون
نعيم سيد نعيم محمد20769مدرسة سھواج ااشمون
نعيم سيد نعيم محمد20770مدرسة سھواج ااشمون
نعيم سيد نعيم محمد20771مدرسة سھواج ااشمون
أسماء حمدى موسى عبد القادر20772النعناعية أ الجديدة اشمون
أسماء عادل رمضان يوسف 20773النعناعية أ الجديدة اشمون
أسماء محمد عبد النبى محمد20774النعناعية أ الجديدة اشمون
إسراء ياسر عبد المنعم عبد الصمد20775النعناعية أ الجديدة اشمون
أية أشرف عبد اللطيف عبدالمقصود 20776النعناعية أ الجديدة اشمون
أية سمير مشحوت عبد ;20777النعناعية أ الجديدة اشمون
أنغام محمد أحمد السنوسى 20778النعناعية أ الجديدة اشمون
أمال أنور على عبد المجيد20779النعناعية أ الجديدة اشمون
أميرة محمود عبد ; صابر20780النعناعية أ الجديدة اشمون
أميرة نصر محمد مصطفى 20781النعناعية أ الجديدة اشمون
إيمان خالد اليد عبد الرحمن20782النعناعية أ الجديدة اشمون
إيمان عبد المنعم محمد عيسى20783النعناعية أ الجديدة اشمون
إيمان محمد مجمد عبد الرحمن 20784النعناعية أ الجديدة اشمون
دينا خالد عبد المنعم حسن 20785النعناعية أ الجديدة اشمون
سماح نادى عباس عبد المؤمن20786النعناعية أ الجديدة اشمون
شروق س,مة السيد عبد الغفار20787النعناعية أ الجديدة اشمون
شيماء خالد سيد أحمد عبد الغفار20788النعناعية أ الجديدة اشمون
شيماء عبد العزيز ذكى عبد اللطيف 20789النعناعية أ الجديدة اشمون
شيماء فتحى أحمد عبد القادر20790النعناعية أ الجديدة اشمون
فاطمة حسنى أحمد شلتوت 20791النعناعية أ الجديدة اشمون
فاطمة عبد الناصر فايز عبد العزيز 20792النعناعية أ الجديدة اشمون
فاطمة لبيب محمد رفاعى20793النعناعية أ الجديدة اشمون
فاطمة محمد محمد عبد الرحمن20794النعناعية أ الجديدة اشمون
صفاء عبد الموجود مصطفى 20795النعناعية أ الجديدة اشمون
مريم رسمى محمد عيد20796النعناعية أ الجديدة اشمون
مھا عربى محمد عبد الرازق20797النعناعية أ الجديدة اشمون
نعيمة إسماعيل محمد إسماعيل 20798النعناعية أ الجديدة اشمون
نعيمة جمال محمد محمد عيد20799النعناعية أ الجديدة اشمون
نور عاطف السيد حسن20800النعناعية أ الجديدة اشمون
نورھان إبراھيم فايز عبد العزيز20801النعناعية أ الجديدة اشمون
ھدير حسن عبد الرازق حسن20802النعناعية أ الجديدة اشمون
مى مجدى حسين محمد العجمى20803النعناعية أ الجديدة اشمون
وفاء محمد عبد الجواد أحمد20804النعناعية أ الجديدة اشمون
ياسمين عبد الحميد عبد الزين20805النعناعية أ الجديدة اشمون
إبراھيم محمد على إبراھيم20806النعناعية أ الجديدة اشمون
أحمد عبد العزيز محمد حسن20807النعناعية أ الجديدة اشمون
أحمد محمد سعيد السعدنى20808النعناعية أ الجديدة اشمون
إس,م أنور على عبد المجيد20809النعناعية أ الجديدة اشمون
إس,م عيد محمد مصطفى 20810النعناعية أ الجديدة اشمون
حسام شعبان عبد العزيز شعبان20811النعناعية أ الجديدة اشمون
حسن نادى السيد أحمد20812النعناعية أ الجديدة اشمون
حسين اشرف سعيد شعبان20813النعناعية أ الجديدة اشمون
عامر ناصر على أحمد 20814النعناعية أ الجديدة اشمون
عبدالجوادشغبان عبدالجوادالح,وانى20815النعناعية أ الجديدة اشمون
عبد الحليم صبحى عبد الحليم على 20816النعناعية أ الجديدة اشمون
عبدالرازق شعبان عبدالدايم 20817النعناعية أ الجديدة اشمون
عبد العزيز ج,ل عبدالعزيز رفاعى20818النعناعية أ الجديدة اشمون
عبد; شعبان عبد; فھمى20819النعناعية أ الجديدة اشمون
ع,ء أحمد محمد أحمد20820النعناعية أ الجديدة اشمون



�شين عبد الجواد أحمد خليفة20821النعناعية أ الجديدة اشمون
محمد أحمد سالم إبراھيم20822النعناعية أ الجديدة اشمون
محمد سعد معوض حسن20823النعناعية أ الجديدة اشمون
محمد شعبان محمد حسن 20824النعناعية أ الجديدة اشمون
محمد عادل شلبى أحمد 20825النعناعية أ الجديدة اشمون
محمد عوض عباس عبد ربه20826النعناعية أ الجديدة اشمون
محمد مبروك عبد المنعم سيد أحمد20827النعناعية أ الجديدة اشمون
محمود محمد سعد كامل 20828النعناعية أ الجديدة اشمون
محمود محمد عبد النبى قطب 20829النعناعية أ الجديدة اشمون
أية نجم محمد محمد20830النعناعية ا المشتركةاشمون
أسماءأحمد توفيق على20831النعناعية ا المشتركةاشمون
أسماء خالد عبد النبى 20832النعناعية ا المشتركةاشمون
أسماء عبدالرؤف محمد عبد العزيز20833النعناعية ا المشتركةاشمون
أسماء عبد العظيم حسنى محمد20834النعناعية ا المشتركةاشمون
أسماء نادى رجب عبد المقصود20835النعناعية ا المشتركةاشمون
إيمان رزق محمد خليفة 20836النعناعية ا المشتركةاشمون
إيمان سالم عبد العظيم محمد20837النعناعية ا المشتركةاشمون
إيمان عربى عبد الجواد عبد العزيز20838النعناعية ا المشتركةاشمون
دعاء خالد عبد الوھاب عبد المقصود20839النعناعية ا المشتركةاشمون
دعاء عبد الناصر محمد عيد20840النعناعية ا المشتركةاشمون
رسمية كامل سعد كامل20841النعناعية ا المشتركةاشمون
شيماء شعبان عبدالمؤمن عبد اللطيف20842النعناعية ا المشتركةاشمون
شيماء محمد حسن عوض20843النعناعية ا المشتركةاشمون
فاطمة عبد الھادى عبدالفضيل محمد20844النعناعية ا المشتركةاشمون
فاطمة عيد إبراھيم محمود 20845النعناعية ا المشتركةاشمون
ماجدة عبد الطيف السيد عبداللطيف20846النعناعية ا المشتركةاشمون
نج,ء عبد النبى صابر محمد20847النعناعية ا المشتركةاشمون
نرمين إبراھيم عبد الجواد ص,ح20848النعناعية ا المشتركةاشمون
نعمة عاشور عبدالحليم عبد اللطيف20849النعناعية ا المشتركةاشمون
نيرة شعبان عبدالفضيل محمد20850النعناعية ا المشتركةاشمون
ھناء يسرى عبد القادر موسى20851النعناعية ا المشتركةاشمون
أحمد خالد إبراھيم حسن20852النعناعية ا المشتركةاشمون
أحمد نادى أحمد عبد الحميد20853النعناعية ا المشتركةاشمون
إس,م حسن عبد الشافى محمود20854النعناعية ا المشتركةاشمون
أشرف متولى عبدالغنى إبراھيم20855النعناعية ا المشتركةاشمون
حسام عبد الرازق مصطفى السعدنى20856النعناعية ا المشتركةاشمون
حسن شوقى فايز قطب20857النعناعية ا المشتركةاشمون
حلمى نجاح حلمى عبد المقصود20858النعناعية ا المشتركةاشمون
عبد الجواد محمد شعبان عبد الجواد20859النعناعية ا المشتركةاشمون
عبدالغنى عاصم عبدالبارى عبد العال20860النعناعية ا المشتركةاشمون
عبد; صبحى إسماعيل أحمد20861النعناعية ا المشتركةاشمون
كريم حسنين رمضان زيدان20862النعناعية ا المشتركةاشمون
كريم عبدالخالق سيد عبدالعزيز20863النعناعية ا المشتركةاشمون
محمد إبراھيم أحمد مصطفى20864النعناعية ا المشتركةاشمون
محمد حمدى أحمد أحمد20865النعناعية ا المشتركةاشمون
محمد عبدالرحمن محمد إسماعيل20866النعناعية ا المشتركةاشمون
محمد عبدالعزيز محمد عبدالقادر20867النعناعية ا المشتركةاشمون
محمد عيدعبداللطيف عبد الرازق20868النعناعية ا المشتركةاشمون
محمد يوسف عبدالفتاح عبدالعزيز20869النعناعية ا المشتركةاشمون
محمود سعيد رضوان على20870النعناعية ا المشتركةاشمون
محمود شعبان عبدالعزيز منصور20871النعناعية ا المشتركةاشمون
محمود محمد حسن عوض20872النعناعية ا المشتركةاشمون
جيھان صبحى ابراھيم لبيب20873 عزبة عمرو أاشمون
داليا عبدالنبى السيد يونس20874 عزبة عمرو أاشمون
دينا سعد عبدالعزيز عبالمجيد20875 عزبة عمرو أاشمون
دينا سعيد متولى سيد أحمد20876 عزبة عمرو أاشمون



شيماء عادل فايز ابو زيد20877 عزبة عمرو أاشمون
صباح عبدالنبى رمضان عبدالنبى20878 عزبة عمرو أاشمون
عزيزة نادى محمد جمعه20879 عزبة عمرو أاشمون
نرمين جمعه محمد جمعه20880 عزبة عمرو أاشمون
ھاجر حسن عبدالجواد محمد20881 عزبة عمرو أاشمون
أيمن صبرى شعبان نصر20882 عزبة عمرو أاشمون
حمادة أشرف رمضان عبدالنبى20883 عزبة عمرو أاشمون
عبدالعزيز السيد محمد عبدالعزيز20884 عزبة عمرو أاشمون
عبدالعزيز عصام عبدالعزيز لبيب20885 عزبة عمرو أاشمون
عبدالعزيز رفقى عبدالعزيز محمد20886 عزبة عمرو أاشمون
عماد محمود عبدالعزيز محمد20887 عزبة عمرو أاشمون
محمد أحمد سعيد محمد20888 عزبة عمرو أاشمون
محمد مبروك محمد محمد20889 عزبة عمرو أاشمون
محمود أشرف عبدالرحمن عبدالعاطى20890 عزبة عمرو أاشمون
مختار محمود مختار محمود20891 عزبة عمرو أاشمون
ھشام موسي عبدالعظيم أحمد20892 عزبة عمرو أاشمون
اسراء السيد عبد القادر عبد الھادي20893دروة الجديدةاشمون
اسراء سعد عبد الحكيم عبد السميع20894دروة الجديدةاشمون
اسراء عماد عبد المقصود20895دروة الجديدةاشمون
اسراء عيد عطية رجب 20896دروة الجديدةاشمون
أسماء زكريا حسانين عبد الفتاح 20897دروة الجديدةاشمون
الھام سعيد مطاوع نجم 20898دروة الجديدةاشمون
أمال علي كمال محمد20899دروة الجديدةاشمون
أمال وائل سعيد توفيق 20900دروة الجديدةاشمون
أماني السيد فرج حماد 20901دروة الجديدةاشمون
 أمل سعيد حلمي ابراھيم 20902دروة الجديدةاشمون
أمنية سامي محمد علي 20903دروة الجديدةاشمون
أميرة بيومي حلمي بيومي 20904دروة الجديدةاشمون
أميرة رجب حافظ موسي20905دروة الجديدةاشمون
أميرة عبد الناصر أحمد سعيد 20906دروة الجديدةاشمون
إيمان رأفت السيد خالد 20907دروة الجديدةاشمون
إيمان عصام شعبان رجب 20908دروة الجديدةاشمون
ايمان فوزي أحمد نور الدين 20909دروة الجديدةاشمون
ايمان محمد غريب محمد 20910دروة الجديدةاشمون
اية عادل عبد الس,م محمد 20911دروة الجديدةاشمون
ايه عمر محمد عمر 20912دروة الجديدةاشمون
اية عماد سعيد السيد 20913دروة الجديدةاشمون
بسمة حمدي عبد الحكيم عبد المقصود20914دروة الجديدةاشمون
بسمة كمال زين العابدين امام 20915دروة الجديدةاشمون
بسمة محمد السيد أحمد20916دروة الجديدةاشمون
جھاد أحمد حسين محمد 20917دروة الجديدةاشمون
جھاد ص,ح عبد المؤمن عبد المجيد 20918دروة الجديدةاشمون
جھاد محمد السيد محمد20919دروة الجديدةاشمون
خلود عبد السميع عبد الحكيم علي 20920دروة الجديدةاشمون
داليا ابراھيم عطيه دسوقي 20921دروة الجديدةاشمون
دعاء منصور محمد علي 20922دروة الجديدةاشمون
دينا حاتم عبد العليم الصاوي 20923دروة الجديدةاشمون
دينا ممدوح عبد المؤمن رزق 20924دروة الجديدةاشمون
رانيا عماد السيد عبد الونيس 20925دروة الجديدةاشمون
رباب سالم محمد سالم 20926دروة الجديدةاشمون
رحاب عبد الباسط محمد مرعي 20927دروة الجديدةاشمون
رحاب فايز رمضان عبد الرازق 20928دروة الجديدةاشمون
رحاب محمد عبد الحميد محمد 20929دروة الجديدةاشمون
رحمة عادل عطيه محمد 20930دروة الجديدةاشمون
رضا ع,ء صالح أحمد 20931دروة الجديدةاشمون
زينب عبد الھادي عفت عبد الھادي 20932دروة الجديدةاشمون



سارة ظريف ابراھيم عفيفي 20933دروة الجديدةاشمون
سارة عماد السيد عبد المقصود 20934دروة الجديدةاشمون
سارة زماھر صالح أحمد20935دروة الجديدةاشمون
سماح سعيد سعد الليثي 20936دروة الجديدةاشمون
سمر محمود قنديل عبد العزيز 20937دروة الجديدةاشمون
سميرة عصام الدين عبد الستار 20938دروة الجديدةاشمون
سندس السيد رجب ابراھيم 20939دروة الجديدةاشمون
ع, عادل عبد الحكم عبد الكريم 20940دروة الجديدةاشمون
غادة رجب عبد المطلب عبد الھادي 20941دروة الجديدةاشمون
فاطمة زاھر عبد الغفار عثمان 20942دروة الجديدةاشمون
فاطمة محمد أحمد محمد فرحات 20943دروة الجديدةاشمون
فاطمة محمد حسن الجمل 20944دروة الجديدةاشمون
مروة عيسوي جعفر يوسف 20945دروة الجديدةاشمون
مروة كمال سعيد كمال 20946دروة الجديدةاشمون
منار رجب منصور سليمان 20947دروة الجديدةاشمون
ميادة عمر عبد العزيز فخر20948دروة الجديدةاشمون
مي محمود عبد الفتاح السيد 20949دروة الجديدةاشمون
نرمين محمد فؤاد السيد20950دروة الجديدةاشمون
نجوي أنور عبد الودود س,مة 20951دروة الجديدةاشمون
ندي أحمد كمال أبو المعاطي 20952دروة الجديدةاشمون
نھاد ناجي محمد عبد الجليل 20953دروة الجديدةاشمون
نھال كمال عبد النبي السيد 20954دروة الجديدةاشمون
نورھان أسامة لطفي ابراھيم 20955دروة الجديدةاشمون
نورھان عاطف ابراھيم عبد الفتاح 20956دروة الجديدةاشمون
نورھان عبد الناصر خيري منصور 20957دروة الجديدةاشمون
نورھان مجدي زھدي حنفي 20958دروة الجديدةاشمون
نورھان محمد شبل محمد عبد المولي 20959دروة الجديدةاشمون
نھي محمد علي عبد الرحمن 20960دروة الجديدةاشمون
ھالة مصطفي عبد الحليم محمد20961دروة الجديدةاشمون
ھبه فرج عبد النبي عفيفي20962دروة الجديدةاشمون
ھبه محمد تاج الدين عبد ; 20963دروة الجديدةاشمون
ھدي ص,ح عبد السميع محمد 20964دروة الجديدةاشمون
ھدير عثمان رمضان عثمان 20965دروة الجديدةاشمون
ھدير فتحي أمين عبد الحميد 20966دروة الجديدةاشمون
ھدير عبد المجيد أحمدعبد المجيد20967دروة الجديدةاشمون
ھناء شعبان عبد الودود يحيي20968دروة الجديدةاشمون
ھناء محمد منير محمد عبد ;20969دروة الجديدةاشمون
وردة صبحي علي محمد 20970دروة الجديدةاشمون
و�ء حمدي حمدي أحمد 20971دروة الجديدةاشمون
و�ء عبد الحميد صبحي ابراھيم 20972دروة الجديدةاشمون
ابراھيم سعيد عيد عبد الرحمن 20973دروة الجديدةاشمون
احمد ابراھيم عبد العالي 20974دروة الجديدةاشمون
احمد شرف رجب شمس 20975دروة الجديدةاشمون
احمد السيد ظريف عبد اللطيف20976دروة الجديدةاشمون
احمد جمال محمد ابراھيم 20977دروة الجديدةاشمون
احمد زاھر عبد البر عبد الحميد 20978دروة الجديدةاشمون
احمد سامح احمد الثابت 20979دروة الجديدةاشمون
احمد سامي رمضان محمود 20980دروة الجديدةاشمون
احمد عبد الھادي شعبان عبد الھادي 20981دروة الجديدةاشمون
احمد عيد عبد النبي عبد الظاھر 20982دروة الجديدةاشمون
احمد فايز ابراھيم السيد 20983دروة الجديدةاشمون
احمد مجدي عبد الواسع عبد المجيد 20984دروة الجديدةاشمون
احمد محمود زكريا السيد 20985دروة الجديدةاشمون
اس,م أشرف عبد الجليل 20986دروة الجديدةاشمون
اس,م حمدي حمدي أحمد20987دروة الجديدةاشمون
اس,م كمال كامل عبده 20988دروة الجديدةاشمون



أشرف عبد; س,مة عبد ; 20989دروة الجديدةاشمون
ايمن محمد مبروك محمد 20990دروة الجديدةاشمون
باسم حسام حسن عبد المجيد20991دروة الجديدةاشمون
باسل السيد ابراھيم حسانين 20992دروة الجديدةاشمون
حسام محمود تاج الدين عبد ;20993دروة الجديدةاشمون
حمدي عبد ; حمدي عبد الحميد 20994دروة الجديدةاشمون
حمزة محمد سعد أحمد20995دروة الجديدةاشمون
حمزة محفوظ حافظ محمد 20996دروة الجديدةاشمون
خالد صبحي تاج الدين عبد ; 20997دروة الجديدةاشمون
خالد محمد حافظ محمد 20998دروة الجديدةاشمون
زياد سعيد قطب عبد الحسيب 20999دروة الجديدةاشمون
سامح محمد السيد ابراھيم 21000دروة الجديدةاشمون
شھاب جمال عبد الحكيم عبد الغني 21001دروة الجديدةاشمون
صالح رضا صالح أحمد21002دروة الجديدةاشمون
عبد الحميد السيد عبد الحميد ابراھيم 21003دروة الجديدةاشمون
عبد الرحمن السيد عبد الغفار عثمان 21004دروة الجديدةاشمون
عبد الرحمن دسوقي ظريف دسوقي 21005دروة الجديدةاشمون
عبد الرحمن ياسر عبد الشافي أحمد21006دروة الجديدةاشمون
عبد العليم عبد الستار عبد الس,م محمد21007دروة الجديدةاشمون
عبد المنعم جمال الدين عبد المنعم21008دروة الجديدةاشمون
عبد ; سعيد عبد الحكيم محمد 21009دروة الجديدةاشمون
علي سالم علي سالم 21010دروة الجديدةاشمون
عماد حمدي عبد النبي محمد 21011دروة الجديدةاشمون
عاطف غنيمي سعيد غنيمي 21012دروة الجديدةاشمون
عماد عبد الحليم محمد سعيد 21013دروة الجديدةاشمون
عمر محمد عبد الحميد السيد 21014دروة الجديدةاشمون
عمر محمود عبد الفتاح زيان 21015دروة الجديدةاشمون
عمر محمود مختار عبد المؤمن 21016دروة الجديدةاشمون
عيد سعيد عيد سعيد21017دروة الجديدةاشمون
فارس محمد رجب محمد 21018دروة الجديدةاشمون
فتحي حاتم فتحي عبد العزيز 21019دروة الجديدةاشمون
فؤاد جميل فؤاد السيد 21020دروة الجديدةاشمون
كمال ناصر ربيع محمد 21021دروة الجديدةاشمون
محمد أحمد حامد مدكرو21022دروة الجديدةاشمون
محمد أحمد ربيع أحمد 21023دروة الجديدةاشمون
محمد أحمد عبد العزيز أحمد21024دروة الجديدةاشمون
محمد جمال عبد البديع محمد21025دروة الجديدةاشمون
محمد حسانين سعد حسانين 21026دروة الجديدةاشمون
محمد رجب محمد علي 21027دروة الجديدةاشمون
محمد محمود عبد الفتاح زيان21028دروة الجديدةاشمون
محمد رضا علي محمد 21029دروة الجديدةاشمون
محمد رمضان محمدي جاد 21030دروة الجديدةاشمون
محمد سعيد فتحي عبد الرحمن 21031دروة الجديدةاشمون
محمد شعبان عبد الفتاح أحمد21032دروة الجديدةاشمون
محمد طارق شوقي إبراھيم 21033دروة الجديدةاشمون
محمد طارق محمد سميح 21034دروة الجديدةاشمون
محمد طاھر عبد الشھيد محمد 21035دروة الجديدةاشمون
محمد عادل عبد المحسن محمد21036دروة الجديدةاشمون
محمد ع,ء عبد الحميد عبد الغفور 21037دروة الجديدةاشمون
محمد علي السيد أحمد 21038دروة الجديدةاشمون
محمد عوني عبد المحسن عبد التواب 21039دروة الجديدةاشمون
محمد مجدي مبروك محمد د21040دروة الجديدةاشمون
محمد ناصر سعد عبد الحسيب 21041دروة الجديدةاشمون
محسن ايھاب عبد المحسن 21042دروة الجديدةاشمون
معاذ محمد رمضان عثمان 21043دروة الجديدةاشمون
محمود إبراھيم عبد السميع عبد النور 21044دروة الجديدةاشمون



محمود عبد الحكيم أحمد منصور 21045دروة الجديدةاشمون
محمود عادل عبد السميع عبد العليم 21046دروة الجديدةاشمون
محمود عصام زكريا محمود 21047دروة الجديدةاشمون
محمود علي أحمد ھنداوي 21048دروة الجديدةاشمون
محمود علي السيد أحمد 21049دروة الجديدةاشمون
محمود ياسين فؤاد ياسين 21050دروة الجديدةاشمون
مصطفي أوسامة محمد علي 21051دروة الجديدةاشمون
مصطفي خيري شوقي عبد الباسط21052دروة الجديدةاشمون
مصطفي شعبان علي عبد الرحمن 21053دروة الجديدةاشمون
مصطفي رضا رشدي محمد21054دروة الجديدةاشمون
مصطفي صابر أنور محمد 21055دروة الجديدةاشمون
مصطفي عادل امام عبد الحميد21056دروة الجديدةاشمون
مصطفي عبد العظيم محمد محمود 21057دروة الجديدةاشمون
مصطفي مبارك شعبان يحيي21058دروة الجديدةاشمون
مصطفي محمود صالح مرعي 21059دروة الجديدةاشمون
نادر كرم عبد السميع محمد 21060دروة الجديدةاشمون
ھشام ھ,لي ابراھيم مصطفي 21061دروة الجديدةاشمون
وائل سمير السيد عبد الغفار 21062دروة الجديدةاشمون
وفاء طارق وفاء شوقي21063دروة الجديدةاشمون
يوسف شعبان لطفي زكي 21064دروة الجديدةاشمون
يوسف مصطفي علي حجاج21065دروة الجديدةاشمون
أسماء سمير عبد الحميد سليمان21066مدرسة دروه المشتركةاشمون
إسراء عبدالفتاح عبدالعليم محمد21067مدرسة دروه المشتركةاشمون
آ�ء عادل عبد الحكيم محمد الصبروت21068مدرسة دروه المشتركةاشمون
آمال سيد إبراھيم إبراھيم عبد العال21069مدرسة دروه المشتركةاشمون
أمل سمير بيومي إبراھيم عبد العال21070مدرسة دروه المشتركةاشمون
أنوار سيد أمين سيد محمد21071مدرسة دروه المشتركةاشمون
آية مصطفي عبد الرحمن محمد21072مدرسة دروه المشتركةاشمون
بسمة محمد أبو الفتوح محمد محمد رشيد21073مدرسة دروه المشتركةاشمون
دعاء محمد فتح الباب حسن21074مدرسة دروه المشتركةاشمون
سماح أنور على عبد العظيم21075مدرسة دروه المشتركةاشمون
شيماء مجدي خ,ف عبد الحميد21076مدرسة دروه المشتركةاشمون
صبرين احمد سيد إبراھيم21077مدرسة دروه المشتركةاشمون
مروة سالم عبد الرحمن محمد إبراھيم21078مدرسة دروه المشتركةاشمون
مريم سمير ھنداوي مصطفي21079مدرسة دروه المشتركةاشمون
منة رجب فرحات حسنين21080مدرسة دروه المشتركةاشمون
مي السيد درويش عبد الھادي21081مدرسة دروه المشتركةاشمون
نوال عبد الكريم إبرھيم عبد الكريم21082مدرسة دروه المشتركةاشمون
ھند عبد المؤمن ج, عبد المؤمن21083مدرسة دروه المشتركةاشمون
ياسمين عفيفي محمد زھران21084مدرسة دروه المشتركةاشمون
يسرا محمود لبيب عبد الرسول21085مدرسة دروه المشتركةاشمون
إبراھيم على محمد محمد رشيد21086مدرسة دروه المشتركةاشمون
أحمد سمير خ,ف عبد الحميد21087مدرسة دروه المشتركةاشمون
أحمد محمد عطية محمد21088مدرسة دروه المشتركةاشمون
أسامة عزت حافظ عبد الس,م21089مدرسة دروه المشتركةاشمون
اس,م سمير اسماعيل السيد21090مدرسة دروه المشتركةاشمون
حسام عبد الحميد عبد الكريم عبد الشكور21091مدرسة دروه المشتركةاشمون
سيف حامد رضوان عبد اللطيف21092مدرسة دروه المشتركةاشمون
عبد الرحمن ع,ء محمدي إبراھيم21093مدرسة دروه المشتركةاشمون
عبد الرحمن محمد عبد الرحمن عبد المنعم21094مدرسة دروه المشتركةاشمون
عبد المحسن عبد العزيز عبد المحسن عبد العزيز21095مدرسة دروه المشتركةاشمون
على جمال على عبد العظيم21096مدرسة دروه المشتركةاشمون
عمرو منصور أبو بكر حمودة21097مدرسة دروه المشتركةاشمون
محمد أحمد عبد الحسيب عبد المحسن21098مدرسة دروه المشتركةاشمون
محمد السيد زكريا السيد حسين21099مدرسة دروه المشتركةاشمون
محمد بيومي محمود إبراھيم21100مدرسة دروه المشتركةاشمون



محمد سمير خ,ف عبد الحميد21101مدرسة دروه المشتركةاشمون
محمد عادل رمضان على21102مدرسة دروه المشتركةاشمون
محمد عبد العزيز فھمي عبد العزيز21103مدرسة دروه المشتركةاشمون
محمد عبد الفتاح فؤاد محمد21104مدرسة دروه المشتركةاشمون
محمد عبد اللطيف عبد الھادي21105مدرسة دروه المشتركةاشمون
محمد عبد ; رزق عبد الھادي21106مدرسة دروه المشتركةاشمون
محمود أحمد حمدي أحمد21107مدرسة دروه المشتركةاشمون
محمود بلكان حلمي على21108مدرسة دروه المشتركةاشمون
مصطفي طارق عبد الحميد عبد العزيز21109مدرسة دروه المشتركةاشمون
نادر يحيي لبيب عبد الرسول21110مدرسة دروه المشتركةاشمون
وحيد عبد الفتاح إبراھيم إبراھيم21111مدرسة دروه المشتركةاشمون
ياسر تاج الدين لطفي عبد الھادي21112مدرسة دروه المشتركةاشمون
يسري عارف يسري فتح الباب21113مدرسة دروه المشتركةاشمون
إبتسام مجدى عبدالرؤف محمد21114مدرسة دروة أ بنيناشمون
إسراء مختار رمضان عبد;21115مدرسة دروة أ بنيناشمون
أمانى سمير على المليجى 21116مدرسة دروة أ بنيناشمون
إيمان صبحى السيد عبدالمقصود21117مدرسة دروة أ بنيناشمون
إيمان فارس محمد عبدالكريم21118مدرسة دروة أ بنيناشمون
أيه أشرف سعيد عبدالنبى21119مدرسة دروة أ بنيناشمون
ايه الصاوى محمد ربيع الصاوى 21120مدرسة دروة أ بنيناشمون
أيه حمدى حلمى تھامى21121مدرسة دروة أ بنيناشمون
أيه عزت رضوان محمود 21122مدرسة دروة أ بنيناشمون
أيه مبارك حمدى عبدربه 21123مدرسة دروة أ بنيناشمون
إيناس فارس شامخ فارس  21124مدرسة دروة أ بنيناشمون
تھانى فوزى نصر سليمان 21125مدرسة دروة أ بنيناشمون
جھاد حمدى السيد عزالدين21126مدرسة دروة أ بنيناشمون
داليا مصطفى السيد مصطفى 21127مدرسة دروة أ بنيناشمون
دعاء حمدى إبراھيم محمد21128مدرسة دروة أ بنيناشمون
دعاء رجب على مصطفى 21129مدرسة دروة أ بنيناشمون
دينا إبراھيم السيد موسى21130مدرسة دروة أ بنيناشمون
رحمة أيمن فوزى حسن21131مدرسة دروة أ بنيناشمون
ثناء عبدالعليم كمال مصطفى 21132مدرسة دروة أ بنيناشمون
شروق أشرف عبدربه إبراھيم 21133مدرسة دروة أ بنيناشمون
شروق ماھر صدقى عبدالبر21134مدرسة دروة أ بنيناشمون
صفاء السيد عبدالجواد موسى 21135مدرسة دروة أ بنيناشمون
عفاف محمد عبدالعظيم عبدالفتاح 21136مدرسة دروة أ بنيناشمون
ع, جمال السيد أحمد مرعى 21137مدرسة دروة أ بنيناشمون
فاطمة محمد فتحى عبدالنبى 21138مدرسة دروة أ بنيناشمون
فايزه دسوقى فايز دسوقى 21139مدرسة دروة أ بنيناشمون
مروه السيد زكى السيد 21140مدرسة دروة أ بنيناشمون
منى محمود فرج نجم 21141مدرسة دروة أ بنيناشمون
مى سعيد رزق عبدالعزيز21142مدرسة دروة أ بنيناشمون
نادية حامد على محمد 21143مدرسة دروة أ بنيناشمون
نرمين رمضان عبدالعزيز محمد21144مدرسة دروة أ بنيناشمون
نرمين مبروك محمد زينھم21145مدرسة دروة أ بنيناشمون
نسمة فارس شامخ فارس 21146مدرسة دروة أ بنيناشمون
نورا أنور محمد سليمان 21147مدرسة دروة أ بنيناشمون
نورھان رضا بيومى خطاب21148مدرسة دروة أ بنيناشمون
نورھان محمد رجب إبراھيم 21149مدرسة دروة أ بنيناشمون
ھدى ربيع عبدالعليم عبدالنور21150مدرسة دروة أ بنيناشمون
ھدير عبدالكريم ربيع عبدالكريم21151مدرسة دروة أ بنيناشمون
ھند جمال عبدالرازق أحمد21152مدرسة دروة أ بنيناشمون
وفاء عبدالكريم السيد صديق21153مدرسة دروة أ بنيناشمون
و�ء محمد عبد;  عبدربه 21154مدرسة دروة أ بنيناشمون
يارا وليد عرفه عبدالواحد21155مدرسة دروة أ بنيناشمون
ياسمين رمضان مصطفى أحمد21156مدرسة دروة أ بنيناشمون



ياسمين صبحى عبدالمنطلب عبدالھادى21157مدرسة دروة أ بنيناشمون
أحمد إبراھيم عبدالمقصود عبدالتواب21158مدرسة دروة أ بنيناشمون
أحمد رحيم عبدالنبى رحيم21159مدرسة دروة أ بنيناشمون
أحمد رمضان عبدالعظيم عبدالعزيز21160مدرسة دروة أ بنيناشمون
احمد عارف عبدالحفيظ ألماظ21161مدرسة دروة أ بنيناشمون
أحمدس,مه رضوان محمد21162مدرسة دروة أ بنيناشمون
أحمد مجدى محمد شوقى21163مدرسة دروة أ بنيناشمون
أحمد محمد سنبل محمد21164مدرسة دروة أ بنيناشمون
أحمد محمد على محمد21165مدرسة دروة أ بنيناشمون
أحمد متولى أحمد النديم 21166مدرسة دروة أ بنيناشمون
إس,م عبدالفتاح عبدالنبى رحيم21167مدرسة دروة أ بنيناشمون
إس,م عصام عبدالفتاح أحمد21168مدرسة دروة أ بنيناشمون
إس,م محمد رضا إمام 21169مدرسة دروة أ بنيناشمون
إس,م محمد سيد صديق 21170مدرسة دروة أ بنيناشمون
اس,م محمد عبدالمھيمن 21171مدرسة دروة أ بنيناشمون
أشرف سمير حسين مبروك 21172مدرسة دروة أ بنيناشمون
حسن رأفت حسن عبدالحميد21173مدرسة دروة أ بنيناشمون
ربيع أحمد محمد أحمد21174مدرسة دروة أ بنيناشمون
شادى عبدالمحسن عبدالحميد عبدالمحسن21175مدرسة دروة أ بنيناشمون
شعبان سالم خ,ف عبدالحميد21176مدرسة دروة أ بنيناشمون
على عبدالنبى على فرحات21177مدرسة دروة أ بنيناشمون
عماد أنور كامل عبدالجواد21178مدرسة دروة أ بنيناشمون
كريم أنور عبدالمنعم محمود21179مدرسة دروة أ بنيناشمون
كمال كامل كمال عبدالحميد21180مدرسة دروة أ بنيناشمون
محسن محمد إبراھيم خالد  21181مدرسة دروة أ بنيناشمون
محمد السيد إبراھيم السيد21182مدرسة دروة أ بنيناشمون
محمد حسن عبدالمحسن جاد21183مدرسة دروة أ بنيناشمون
محمد رضا لطفى زكى 21184مدرسة دروة أ بنيناشمون
محمد شعبان عبدالبديع حسانين21185مدرسة دروة أ بنيناشمون
محمد عبدالسميع محمد شوقى21186مدرسة دروة أ بنيناشمون
محمد عبدالنبى عليوه أحمد 21187مدرسة دروة أ بنيناشمون
محمد عيد عبدالفتاح أحمد21188مدرسة دروة أ بنيناشمون
محمد صبحى حسن محروس21189مدرسة دروة أ بنيناشمون
محمد فھمى سليمان أحمد21190مدرسة دروة أ بنيناشمون
محمود السيد عبدالنبى رحيم 21191مدرسة دروة أ بنيناشمون
محمود رجب محمود فوزى 21192مدرسة دروة أ بنيناشمون
محمود مبروك محمد عبدالفتاح21193مدرسة دروة أ بنيناشمون
محمود مجدى أحمد أمين21194مدرسة دروة أ بنيناشمون
مصطفى إبراھيم عبدالعليم محمد21195مدرسة دروة أ بنيناشمون
مصطفى ذيدان السيد ھ,لى 21196مدرسة دروة أ بنيناشمون
مصطفى محمد عبدالمقصود رمضان21197مدرسة دروة أ بنيناشمون
وليد جمال بيومى خطاب 21198مدرسة دروة أ بنيناشمون
اسراء ابو بكر فتحى أحمد21199الس,م أ  بدروةاشمون
اسماء فھمى محمود على21200الس,م أ  بدروةاشمون
أشرقت محمد أحمد عبد الحميد21201الس,م أ  بدروةاشمون
أ�ء جمال محمد لطفى الليثى21202الس,م أ  بدروةاشمون
الشيماء جمال عبد النور حسن21203الس,م أ  بدروةاشمون
أميرة ص,ح مظھر عبد الونيس21204الس,م أ  بدروةاشمون
أميرة محمد رمضان سعد21205الس,م أ  بدروةاشمون
آيات رمضان عبد الحكم على21206الس,م أ  بدروةاشمون
اية الصاوى عبد الحكيم محمد21207الس,م أ  بدروةاشمون
اية محمد عطية مرسى21208الس,م أ  بدروةاشمون
اية محمد عليمى إمام21209الس,م أ  بدروةاشمون
ايمان رضا رمضان عبد الحميد21210الس,م أ  بدروةاشمون
ايمان عماد نصر عبد العظيم21211الس,م أ  بدروةاشمون
بسمة عماد عبد البديع21212الس,م أ  بدروةاشمون



حھاد محمود عبد الھادى دسوقى21213الس,م أ  بدروةاشمون
حفصة فوزى عبد الؤمن21214الس,م أ  بدروةاشمون
خلود محمد أبو النصر عبد القادر21215الس,م أ  بدروةاشمون
دينا السيد فؤاد السيد21216الس,م أ  بدروةاشمون
دينا حمدى مصطفى محمود21217الس,م أ  بدروةاشمون
دينا ربيع ابراھيم عبد الحميد21218الس,م أ  بدروةاشمون
دينا عبد النور عطية حافظ21219الس,م أ  بدروةاشمون
سارة محمد س,مه طه21220الس,م أ  بدروةاشمون
سامية محمد حسين21221الس,م أ  بدروةاشمون
سماح احمد على محمد21222الس,م أ  بدروةاشمون
سمية ياسر يسرى فتح الباب21223الس,م أ  بدروةاشمون
شرين عبد الس,م درويش21224الس,م أ  بدروةاشمون
شيماء جعفر عبد السميع21225الس,م أ  بدروةاشمون
فاطمة السيد عبد الفتاح21226الس,م أ  بدروةاشمون
فاطمة طلعت عبد الحميد محمد21227الس,م أ  بدروةاشمون
فيبى فرج فرج ;21228الس,م أ  بدروةاشمون
لبنى عبد ; فاروق عبد ;21229الس,م أ  بدروةاشمون
منال أشرف فاروق21230الس,م أ  بدروةاشمون
مروة ابراھيم سعد الليثى 21231الس,م أ  بدروةاشمون
مروة مدكور عبد البديع21232الس,م أ  بدروةاشمون
مريم عماد انور ابراھيم21233الس,م أ  بدروةاشمون
منى عبد الحميد مرعى عبد الحميد21234الس,م أ  بدروةاشمون
مى عبد المعين رمضان 21235الس,م أ  بدروةاشمون
نبيلة اشرف عبد الفتاح21236الس,م أ  بدروةاشمون
ندا بدر فتوح عبد المقصود21237الس,م أ  بدروةاشمون
ندا أسامى محمد أبو بكر21238الس,م أ  بدروةاشمون
ندا عادل ظريف عبد الرازق21239الس,م أ  بدروةاشمون
نرمين عبد العال عبد المعبود21240الس,م أ  بدروةاشمون
نرمين ھانى شاكر عبد المقصود21241الس,م أ  بدروةاشمون
نشوى سامى محمد عبد النبى21242الس,م أ  بدروةاشمون
نورھان مھدى ربيع أمين21243الس,م أ  بدروةاشمون
ھاجر مبروك شوقى ابراھيم21244الس,م أ  بدروةاشمون
ھبه ص,ح عزت ابراھيم 21245الس,م أ  بدروةاشمون
ھبه نبيل لطفى سعد21246الس,م أ  بدروةاشمون
ھناء مصطفى احمد تھامى21247الس,م أ  بدروةاشمون
وسام سامى محمد عبد الرحمن21248الس,م أ  بدروةاشمون
ياسمين صبحى عبد العليم21249الس,م أ  بدروةاشمون
ياسمين عبد النور عبد ;21250الس,م أ  بدروةاشمون
ياسمين محمود عبد المعبود21251الس,م أ  بدروةاشمون
ياسمين محمود محمد سعيد21252الس,م أ  بدروةاشمون
يمنى احمد محمد عزت21253الس,م أ  بدروةاشمون
داليا عبد النور عطية حافظ21254الس,م أ  بدروةاشمون
أحمد ابراھيم عبد ;  محمد21255الس,م أ  بدروةاشمون
احمد جمال عبد العليم محمد21256الس,م أ  بدروةاشمون
احمد حسن حلمى حسين21257الس,م أ  بدروةاشمون
احمد سعيد مبروك سعيد21258الس,م أ  بدروةاشمون
احمد سمير محمد محمد بيومى21259الس,م أ  بدروةاشمون
احمد عاشور شحاتة احمد21260الس,م أ  بدروةاشمون
احمد عبد الحميد عيد عبد الحميد21261الس,م أ  بدروةاشمون
احمد عبد العزيز سليمان عبد العزيز21262الس,م أ  بدروةاشمون
احمد عبد المعين رمضان21263الس,م أ  بدروةاشمون
احمد عبد المقصود شاكر21264الس,م أ  بدروةاشمون
احمد كامل احمد تھامى 21265الس,م أ  بدروةاشمون
احمد محمد عبد ; حسن21266الس,م أ  بدروةاشمون
احمد محمد غالب ابراھيم21267الس,م أ  بدروةاشمون
اس,م رضا رمضان عبد الحميد21268الس,م أ  بدروةاشمون



اس,م محمد عثمان عبد السميع21269الس,م أ  بدروةاشمون
ايھاب مدحت عبد العليم 21270الس,م أ  بدروةاشمون
حامد عصام حامد محمود21271الس,م أ  بدروةاشمون
حامد عصام حمدى محمد21272الس,م أ  بدروةاشمون
حلمى السيد حلمى محمد21273الس,م أ  بدروةاشمون
خالد جمال شعبان عبد المحسن 21274الس,م أ  بدروةاشمون
رامى عاطف يسن عبد الحميد21275الس,م أ  بدروةاشمون
زياد على عبد الكريم عبد الحكيم21276الس,م أ  بدروةاشمون
سعد ابراھيم كمال الطوخى21277الس,م أ  بدروةاشمون
سعيد صبحى عبد السميع 21278الس,م أ  بدروةاشمون
عبد العليم فتحى عبد العيم ذكى21279الس,م أ  بدروةاشمون
عبد الرحمن جمال عبد الرحمن امام21280الس,م أ  بدروةاشمون
عبد ; عبد المجيد محمد21281الس,م أ  بدروةاشمون
عبد المحسن محمود عبد الرشيد21282الس,م أ  بدروةاشمون
عبد ; محمد لطفى محمد21283الس,م أ  بدروةاشمون
عزت جمال عزت ابراھيم21284الس,م أ  بدروةاشمون
على احمد على احمد21285الس,م أ  بدروةاشمون
على عامر عبد الحكم على21286الس,م أ  بدروةاشمون
عبد الحميد مصرى عبد الغنى مصرى21287الس,م أ  بدروةاشمون
عيد عبد الحميد عيد عبد الحميد21288الس,م أ  بدروةاشمون
عبد الكريم حامد عبد العليم21289الس,م أ  بدروةاشمون
فوزى صادق محمود فايز21290الس,م أ  بدروةاشمون
كريم عزت مھدى احمد21291الس,م أ  بدروةاشمون
ماجد رمضان شعبان خالد21292الس,م أ  بدروةاشمون
محمد احمد عبد الھادى أمين21293الس,م أ  بدروةاشمون
محمد الحسينى محمد خلف21294الس,م أ  بدروةاشمون
محمد السيد ابراھيم فتحى 21295الس,م أ  بدروةاشمون
محمد أنور درويش على 21296الس,م أ  بدروةاشمون
محمد جمال عبد الجيد سليمان 21297الس,م أ  بدروةاشمون
محمد جمال عبد العليم عبد الرؤف21298الس,م أ  بدروةاشمون
محمد جمال عبد اللطيف على21299الس,م أ  بدروةاشمون
محمد دسوقى عبد الھادى دسوقى21300الس,م أ  بدروةاشمون
محمد أيمن عبد المولى محمد21301الس,م أ  بدروةاشمون
محمد سامى رشدى سليمان21302الس,م أ  بدروةاشمون
محمد صبحى عبد النور محمد21303الس,م أ  بدروةاشمون
محمدعبد الحميد عبد الرازق21304الس,م أ  بدروةاشمون
محمد عبد المنعم سعد الليثى21305الس,م أ  بدروةاشمون
محمد فوزى عبد السميع عبد الحليم21306الس,م أ  بدروةاشمون
محمد محمود حامد محمود21307الس,م أ  بدروةاشمون
محمود احمد محمد عبد النبى21308الس,م أ  بدروةاشمون
محمود تھامى حلمى تھامى21309الس,م أ  بدروةاشمون
محمود جمال الصاوى احمد 21310الس,م أ  بدروةاشمون
محمود عزت عبد المؤمن محمد21311الس,م أ  بدروةاشمون
محمود محمد حلمى تھامى21312الس,م أ  بدروةاشمون
محمود مرعى محمود محمود21313الس,م أ  بدروةاشمون
مصطفى حسن محفوظ حسن21314الس,م أ  بدروةاشمون
مصطفى ربيع عبد الحميد محمد21315الس,م أ  بدروةاشمون
مصطفى عادل على حسن21316الس,م أ  بدروةاشمون
مصطفى عبد الس,م عبد النعيم عبد الس,م21317الس,م أ  بدروةاشمون
مھدى عابد مھدى عبد الحميد21318الس,م أ  بدروةاشمون
نصر عادل فوزى عبد الم,ك21319الس,م أ  بدروةاشمون
وجدى عبده لبيب سعد21320الس,م أ  بدروةاشمون
يوسف سعيد محمد توفيق21321الس,م أ  بدروةاشمون
إسراء سعيد فتحى عبد;21322الشھيد طايل بصراوهاشمون
إسراءصبحى فتحى عبدالحميد21323الشھيد طايل بصراوهاشمون
أسراء عيد السبدمنصور21324الشھيد طايل بصراوهاشمون



إسراءمجدى فتح الباب على21325الشھيد طايل بصراوهاشمون
إسراءممدوح عبدالعاطى عبدالحليم21326الشھيد طايل بصراوهاشمون
أسماء ص,ح أبو الع, فھيم21327الشھيد طايل بصراوهاشمون
آمال شعبان محمد محمود21328الشھيد طايل بصراوهاشمون
أمل محمد فتحى سيدأحمد21329الشھيد طايل بصراوهاشمون
آمنة السيدمحمدصابر21330الشھيد طايل بصراوهاشمون
أميرةرجب عبد; عبدالوھاب21331الشھيد طايل بصراوهاشمون
آيةجمال محمد ع,م21332الشھيد طايل بصراوهاشمون
آيةحمدى مصطفى محمد21333الشھيد طايل بصراوهاشمون
بسمةعبدالمعطى عاشور على21334الشھيد طايل بصراوهاشمون
جھاد أنيس منصور فھمى21335الشھيد طايل بصراوهاشمون
حسناء عيدشحات السيد21336الشھيد طايل بصراوهاشمون
رضوى عادل محمد شفيق21337الشھيد طايل بصراوهاشمون
سحرممدوح عبدالعزيزعواد21338الشھيد طايل بصراوهاشمون
سلمى محمد إبراھيم خضر21339الشھيد طايل بصراوهاشمون
سماح صبحى عبدالغنى يوسف21340الشھيد طايل بصراوهاشمون
سمرعبدالناصر عبدالعزيز عواد21341الشھيد طايل بصراوهاشمون
سميرة أحمد فاروق ذكى21342الشھيد طايل بصراوهاشمون
سنية عبدالنبى عبدالحليم الشاذلى21343الشھيد طايل بصراوهاشمون
فاطمة شريف السيد أحمد21344الشھيد طايل بصراوهاشمون
فتحيةأحمدفتحى أحمد21345الشھيد طايل بصراوهاشمون
كريمة  راضى عبدالحليم سليمان21346الشھيد طايل بصراوهاشمون
مبروكة عيدفتحى سيدأحمد21347الشھيد طايل بصراوهاشمون
مديحةإبراھيم محمود سعد21348الشھيد طايل بصراوهاشمون
مھاصبرى يوسف عبداللطيف21349الشھيد طايل بصراوهاشمون
مى عماد شلبى عبدالحميد21350الشھيد طايل بصراوهاشمون
نبوية يسرى السيد عبد المقصود21351الشھيد طايل بصراوهاشمون
نجوى حبيب محمد حبيب21352الشھيد طايل بصراوهاشمون
نورھان خالد فتحى إبراھيم21353الشھيد طايل بصراوهاشمون
نورھان صبحى جاد على21354الشھيد طايل بصراوهاشمون
نيرة كرم فتحى عبدالمقصود21355الشھيد طايل بصراوهاشمون
نيرة محمد صابر عبدالحميد 21356الشھيد طايل بصراوهاشمون
ھاجر رأفت زغلول عبدالغنى21357الشھيد طايل بصراوهاشمون
ھاجرشعبان كمال عبدالعال21358الشھيد طايل بصراوهاشمون
ھبة; عبداللطيف عبدالحليم حسن21359الشھيد طايل بصراوهاشمون
إبراھيم السيد إبراھيم السيد21360الشھيد طايل بصراوهاشمون
أحمد إبراھيم عبدالرحمن إمام21361الشھيد طايل بصراوهاشمون
أحمد جمال زايد محمود21362الشھيد طايل بصراوهاشمون
أحمد حسانين دسوقى على21363الشھيد طايل بصراوهاشمون
أحمد حسين على حسين21364الشھيد طايل بصراوهاشمون
أحمد ربيع عيد فھمى21365الشھيد طايل بصراوهاشمون
أحمد صبحى إبراھيم مرسى21366الشھيد طايل بصراوهاشمون
أحمد عبد الوحد شلبى عبدالواحد21367الشھيد طايل بصراوهاشمون
أحمد عماد زغلول عبد الغنى21368الشھيد طايل بصراوهاشمون
أحمد محمد عبدالفتاح محمد21369الشھيد طايل بصراوهاشمون
أحمد محمود إبراھيم عبده21370الشھيد طايل بصراوهاشمون
أحمد وائل أحمد ذكى21371الشھيد طايل بصراوهاشمون
أسامة شعبان فرحات عبدالرحمن21372الشھيد طايل بصراوهاشمون
إس,م عيد عبدالنبى محمد21373الشھيد طايل بصراوهاشمون
إسماعيل عبدالفتاح إسماعيل أحمد21374الشھيد طايل بصراوهاشمون
السيد خالد عبدالغنى محمود21375الشھيد طايل بصراوهاشمون
السيدمحمود السيد منصور21376الشھيد طايل بصراوهاشمون
أنس س,مة محمد عبداللطيف21377الشھيد طايل بصراوهاشمون
خالدحسان حسان عواد21378الشھيد طايل بصراوهاشمون
زايد جمال زايد محمد21379الشھيد طايل بصراوهاشمون
صبحى على حسن على21380الشھيد طايل بصراوهاشمون



عبدالرحمن محمد السيد أحمد21381الشھيد طايل بصراوهاشمون
عبد العزيز محمد صياد إسماعيل21382الشھيد طايل بصراوهاشمون
عربى جاد فتحى جاد21383الشھيد طايل بصراوهاشمون
عفيفى عادل عفيفى محمد21384الشھيد طايل بصراوهاشمون
ع,ء سليمان سعد سليمان21385الشھيد طايل بصراوهاشمون
فتحى سعيد فتحى عبداحميد21386الشھيد طايل بصراوهاشمون
فتحى محمد فتح الباب على21387الشھيد طايل بصراوهاشمون
كريم مدبولى عبدالنبى محمد21388الشھيد طايل بصراوهاشمون
محمد حمدى محى الدين محمود21389الشھيد طايل بصراوهاشمون
محمد سعيد محمد بيومى21390الشھيد طايل بصراوهاشمون
محمد شعبان عبدالرحمن عبدالعزيز21391الشھيد طايل بصراوهاشمون
محمد عادل محمد شفيق21392الشھيد طايل بصراوهاشمون
محمد عادل محمود إبراھيم21393الشھيد طايل بصراوهاشمون
محمد على عبدالجواد عبدالعزيز21394الشھيد طايل بصراوهاشمون
محمد فايز كمال محمد21395الشھيد طايل بصراوهاشمون
محمد فتحى محمد إبراھيم21396الشھيد طايل بصراوهاشمون
محمد ناصر زايد محمود21397الشھيد طايل بصراوهاشمون
محمد ھانى سعيد محمد21398الشھيد طايل بصراوهاشمون
محمدھشام شعبان قطب21399الشھيد طايل بصراوهاشمون
محمود أحمد حافظ محمد21400الشھيد طايل بصراوهاشمون
محمود رضا يوسف عبداللطيف21401الشھيد طايل بصراوهاشمون
محمود شعبان إبراھيم أحمد21402الشھيد طايل بصراوهاشمون
محمود عبدالعليم فرحات راشد21403الشھيد طايل بصراوهاشمون
محمود محمد أحمد عبدربه 21404الشھيد طايل بصراوهاشمون
محمود محمدالسيد عبدالعزيز21405الشھيد طايل بصراوهاشمون
مھند ع,ء الدين السيد عبدالوھاب21406الشھيد طايل بصراوهاشمون
أماني الصياد فريد الصياد21407مدرسه صراوه أاشمون
أمانى محمد أنورمحمد21408مدرسه صراوه أاشمون
أميرة صبحي سعد علي21409مدرسه صراوه أاشمون
آية أحمد السيد علي21410مدرسه صراوه أاشمون
آية برعي محمد برعي21411مدرسه صراوه أاشمون
أية عماد أحمد معوض21412مدرسه صراوه أاشمون
آية ھاني عبدالفتاح سليمان21413مدرسه صراوه أاشمون
ابتسام عادل عفيفي زايد21414مدرسه صراوه أاشمون
اكرام أحمد محمود حسن21415مدرسه صراوه أاشمون
السيدة محمد خلف محمد21416مدرسه صراوه أاشمون
اسراء محمد يوسف علي حجاج21417مدرسه صراوه أاشمون
اسراء رمضان عبدالفتاح محمد21418مدرسه صراوه أاشمون
اسراء عادل حسن علي21419مدرسه صراوه أاشمون
اس,م زكريا عبدالعاطي عبدالعزيز21420مدرسه صراوه أاشمون
اس,م يوسف السيد عثمان21421مدرسه صراوه أاشمون
ايمان أشرف عبدالمنعم راتب21422مدرسه صراوه أاشمون
دعاء محمد ابراھيم محمد21423مدرسه صراوه أاشمون
دعاء أشرف صبحي محمد21424مدرسه صراوه أاشمون
دينا عبد; علي محمد21425مدرسه صراوه أاشمون
دينا محمود رجب حماد21426مدرسه صراوه أاشمون
زغلولة سعيد عزت كمال21427مدرسه صراوه أاشمون
سارة شعبان مصطفى محمد21428مدرسه صراوه أاشمون
سمر ابراھيم حسن ابراھيم21429مدرسه صراوه أاشمون
سنية اسماعيل عبدالرحمن ابراھيم21430مدرسه صراوه أاشمون
سماح أنور عبد; حسن21431مدرسه صراوه أاشمون
سماح رضا رمضان مرسى21432مدرسه صراوه أاشمون
شروق صابر عبدالرحمن محمد21433مدرسه صراوه أاشمون
شروق ناصر رزق سليمان21434مدرسه صراوه أاشمون
شيماء عاطف عبداللطيف أبراھيم21435مدرسه صراوه أاشمون
صفاء محمد عبدالغني محمد21436مدرسه صراوه أاشمون



عائشة عبدالرحمن علي عبده21437مدرسه صراوه أاشمون
عزيزة عبدالحكيم مرسي عبد;21438مدرسه صراوه أاشمون
غادة أحمد فريد عبدالعزيز21439مدرسه صراوه أاشمون
غادة فتحي سليمان عبدالعال21440مدرسه صراوه أاشمون
فاطمة شعبان علي صالح21441مدرسه صراوه أاشمون
فاطمة عبدالرؤوف السيد عبدالكريم21442مدرسه صراوه أاشمون
فاطمة عماد فوزي كامل21443مدرسه صراوه أاشمون
فاطمة محمود عبدالمنعم فراج21444مدرسه صراوه أاشمون
فايزة حسن أحمد خليل21445مدرسه صراوه أاشمون
مروة شحتة محمد ھاشم21446مدرسه صراوه أاشمون
مھاعبد الناصر الشوربجى21447مدرسه صراوه أاشمون
منى ماھر دسوقي دسوقي21448مدرسه صراوه أاشمون
منى السيد عبدالجواد نصر21449مدرسه صراوه أاشمون
نبيلة نبيل يونس عبدالجواد21450مدرسه صراوه أاشمون
نجاة أحمد محمد عبدالنبي21451مدرسه صراوه أاشمون
نرمين خالد خطاب عبدالجيد21452مدرسه صراوه أاشمون
نسمة ناصر عبدالحميد محمد21453مدرسه صراوه أاشمون
نورا أحمد مصطفى محمد21454مدرسه صراوه أاشمون
نورا عادل خليل الصياد21455مدرسه صراوه أاشمون
نورا محمد ابراھيم خليل21456مدرسه صراوه أاشمون
ھمت مصطفى عبدالستار21457مدرسه صراوه أاشمون
ھديرمحمد عبد الحكيم حسن21458مدرسه صراوه أاشمون
وھيبة علي ربيع علي21459مدرسه صراوه أاشمون
ياسمين جمال عبدالحافظ21460مدرسه صراوه أاشمون
أحمد سعيد زايذ محمود21461مدرسه صراوه أاشمون
أحمد مدبولى عبد النبى محمد21462مدرسه صراوه أاشمون
أحمد سعيد حسين علي21463مدرسه صراوه أاشمون
أحمد مصطفى وھبه عبدالرحمن21464مدرسه صراوه أاشمون
أحمد علي عبدالفتاح علي21465مدرسه صراوه أاشمون
أحمد رضا شعبان أحمد21466مدرسه صراوه أاشمون
أحمد ناجى عبد الحكيم حسين21467مدرسه صراوه أاشمون
أحمد سعد عبداللطيف امام21468مدرسه صراوه أاشمون
أحمد ايھاب راجح عبدالخالق21469مدرسه صراوه أاشمون
أحمد صقر عيد صقر21470مدرسه صراوه أاشمون
أحمد ماھر عبدالقوي عبدالحسيب21471مدرسه صراوه أاشمون
أحمد حجاج السيد عثمان21472مدرسه صراوه أاشمون
أحمد السيد حسن صالح21473مدرسه صراوه أاشمون
أبراھيم فرج أبراھيم ربيع21474مدرسه صراوه أاشمون
ابراھيم السيد عبدالوھاب بدر21475مدرسه صراوه أاشمون
أس,م محمد أحمد على21476مدرسه صراوه أاشمون
ب,ل فتحي اسماعيل حسني21477مدرسه صراوه أاشمون
حمزة خالد حمزة خليل21478مدرسه صراوه أاشمون
رجب فتحى عاشور أحمد21479مدرسه صراوه أاشمون
زھران حلمى السيد عثمان21480مدرسه صراوه أاشمون
زياد بدر عبد; عبدالحميد21481مدرسه صراوه أاشمون
سليم عبدالنبي ابراھيم مرسي21482مدرسه صراوه أاشمون
شھاب محمد عبد; عبدالحميد21483مدرسه صراوه أاشمون
عبدالباسط سعيد عبدالباسط21484مدرسه صراوه أاشمون
عبدالحليم سعيد عبدالحليم حلمي21485مدرسه صراوه أاشمون
عبد; عادل عبد; أحمد21486مدرسه صراوه أاشمون
عبد; عادل عبد; عبدالغني21487مدرسه صراوه أاشمون
عبدالرسول محمود عبدالرسول21488مدرسه صراوه أاشمون
عصام أحمد علي الباشا21489مدرسه صراوه أاشمون
عمر عبد الكريم أبراھيم21490مدرسه صراوه أاشمون
فارس فريد يوسف ربيع21491مدرسه صراوه أاشمون
فارس سعيد حسن ربيع21492مدرسه صراوه أاشمون



فرج أبوالعنين علي أبوالعنين21493مدرسه صراوه أاشمون
فايز محمد فايز فرحات21494مدرسه صراوه أاشمون
فؤاد عبد العزيز فؤاد21495مدرسه صراوه أاشمون
كريم جمال عبدالنبي سليمان21496مدرسه صراوه أاشمون
كريم صبرى صابر عبد الحميد21497مدرسه صراوه أاشمون
كريم عيد محمود بدر21498مدرسه صراوه أاشمون
كريم محمد عبدالغني عمر21499مدرسه صراوه أاشمون
كمال رمضان كمال عبدالرسول21500مدرسه صراوه أاشمون
محمد أحمد ناجي فايز21501مدرسه صراوه أاشمون
محمد أشرف محمد سليمان21502مدرسه صراوه أاشمون
محمد السيد عبد القادر محمد21503مدرسه صراوه أاشمون
محمد حمدى محمود عبد العزيز21504مدرسه صراوه أاشمون
محمد رأفت محمد أحمد21505مدرسه صراوه أاشمون
محمد رضا أحمد خليل21506مدرسه صراوه أاشمون
محمد صابر شحاتة صقر21507مدرسه صراوه أاشمون
محمد عادل محمد عبدالنبي21508مدرسه صراوه أاشمون
محمد سعيد محمد فرحات21509مدرسه صراوه أاشمون
محمد سعيد عبدالوھاب الشوربجي21510مدرسه صراوه أاشمون
محمد صبحي عبدالغني عبد العزيز21511مدرسه صراوه أاشمون
محمد عبدالمنعم يونس نعيم21512مدرسه صراوه أاشمون
محمد ھاني فھمي عبدالمقصود21513مدرسه صراوه أاشمون
محمود عربي عبدالوھاب صالح21514مدرسه صراوه أاشمون
محمود عبد الستار محمد عبد العزيز21515مدرسه صراوه أاشمون
معوض محمد محمود معوض21516مدرسه صراوه أاشمون
نور مبروك عبدالنور علي21517مدرسه صراوه أاشمون
ھشام صبحى فھيم عبد الھادى21518مدرسه صراوه أاشمون
يوسف محمد يوسف حجاج21519مدرسه صراوه أاشمون
إسراء ماھر محمد المغاورى 21520اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
أسماء ياسر عبد الوارث محمد21521اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
السيدة عيد محمد ج,ل21522اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
أمنية سرحان حلمى بيومى21523اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
آية خليل على خليل21524اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
آية سعيد السيد خطاب21525اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
آية شرف على حسن21526اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
آية محمود إسماعيل عبد العال21527اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
إيمان إبراھيم عبد النيى إبراھيم21528اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
إيمان بسيونى عبد القادر بسيونى21529اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
إيمان محمد كمال بھنساوى21530اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
خلود مجدى ذكى محمد21531اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
خيرية أحمد محمد أحمد21532اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
داليا مجدى إبراھيم الدسوقى21533اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
دعاء ماھر السيد مرعى21534اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
دونيا سعيد بسيم على 21535اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
دنيا صبرى إمام محمد 21536اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
دينا محمود خليفة محمود 21537اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
رحمة محمود على س,م 21538اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
رحمة محمد رفعت محمد 21539اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
رضا ياسر أحمد محروس21540اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
ريھام عبد اللطيف حسين عبد اللطيف21541اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
ريم يحيى ذكى حسن21542اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
سارة جمال حسن أمين21543اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
سارة مجدى حماد محمود21544اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
سماح يوسف سعد عبد الغنى21545اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
سميحة رزق عباس رزق21546اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
سميرة سعيد محمد منصور21547اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
شريف أشرف عبد النبى محمد21548اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون



شيماء خالد ص,ح محمد21549اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
شيماء عبد الحكيم حنفى طنطاوى21550اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
شيماء ناصر محمود عبد الس,م21551اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
صباح السيد رمضان محمد 21552اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
عائشة رجب مسعد رجب21553اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
غادة مجدى محمد محمد 21554اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
فاطمة رضا عبد الھادى سيد أحمد21555اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
فاطمة سميح سيد أحمد رفاعى21556اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
فاطمة محمد إسماعيل عبد العال21557اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
فاطمة محمد عبد الوھاب محمود 21558اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
فاطمة منير فتحى محمود21559اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
كرستين عادل ميخائيل21560اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
لبنى عبد العزيز يونس عبد العزيز21561اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
منار محمد مجدى سعد21562اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
ميادة ربيع وردانى رواش21563اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
نجوى فريد محمود شادى21564اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
نورا طارق ذكريا صقر21565اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
نورھان محمود سعيد محمد21566اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
ھاجر خالد حماد محمود21567اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
ھايدى محمد مصطفى مصطفى21568اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
ھبة مجدى صالح حسين21569اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
و�ء إبراھيم سيد أحمد21570اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
ياسمين خالد فايز عواد21571اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
إبراھيم ص,ح إبراھيم ذكى21572اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
أحمد أبو سريع محمد عبد ربه21573اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
أحمد بكرى عبد القادر بسيونى21574اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
أحمد جمال أحمد س,مة21575اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
أحمد خيرى عبد الفتاح إبراھيم21576اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
أحمد سيد أحمد أحمد السيد21577اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
 أحمد صبحى عباس رزق21578اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
أحمد عزت تحسين عبد العزيز21579اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
أحمد عصام مبروك جعفر21580اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
أحمد على رجب على21581اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
أحمد ربيع محمد محمود21582اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
أحمد رجب ذكى محمد21583اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
أحمد رجب محمود جاد21584اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
أحمد رمضان عبد الحميد طه21585اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
أحمد رمضان محمد عبد الس,م21586اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
أحمد فتحى احمد أمين21587اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
أحمد محمد عبد الفتاح21588اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
أحمد محمود عبد النبى إبراھيم21589اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
أحمد يحيى ذكريا رفاعى21590اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
أسامة أيمن محمد عبد الحسيب21591اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
أسامة محمد عبد الس,م عبد الرحمن21592اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
الصديق بكر زغلول عبد الحميد21593اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
إيھاب ص,ح عبد الغفار حلمى 21594اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
ب,ل حاتم إمام احمد21595اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
حسام السيد عبد الجواد عبد المجيد21596اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
حسام فتحى سالم رزق21597اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
حسن عبد ; السيد خطاب21598اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
حسين أحمد على محمد21599اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
حسين محمد حسين بدر21600اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
خالد محمد الصاوى إبراھيم21601اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
خليل شريف خليل عبد العزيز 21602اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
ذكى يحيى ذكى محجوب21603اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
رومانى حبيب لطفى حبيب21604اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون



سعد خالد سعد خليل21605اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
شريف نسيم وجيه نسيم21606اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
شعبان سمير عبد الحميد عبد الرحمن21607اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
صابر عبد الوھاب صابر خليل21608اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
عبد الحكيم بحبح على محمد21609اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
عبد الرحمن إبراھيم عبد ; إبراھيم21610اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
عبد الكريم مجدى عبد الغفار عبد العليم21611اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
عزمى رمضان عزمى عبد الحميد21612اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
عصام عبد النبى ھ,لى عبد المعطى21613اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
فاروق شريف فاروق أبو العرب21614اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
فتحى رمضان فتحى مصطفى21615اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
كريم شكرى سعيد حسين21616اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
محمد السيد عبد الجواد عبد المجيد21617اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
محمد أنور محمد عبد الغنى21618اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
محمد حربى عباس رزق21619اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
محمد خالد فرحات محمد21620اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
محمد سعيد محمد أحمد21621اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
محمد سعيد محمد محمود21622اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
محمد سيد محمود بدر21623اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
محمد صبرى محمد إبراھيم21624اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
محمد صدقى عبد العزيز رزق21625اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
محمد ص,ح سالم إبراھيم 21626اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
محمد عادل راضى بھجات21627اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
محمد عاطف ابو ضيف حسن21628اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
محمد فرحات خليل السيد21629اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
محمد مجدى على س,م21630اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
محمد محمود عبد الراضى بھجات21631اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
محمد مدحت إبراھيم سعد21632اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
محمد نجاح لطفى صادق21633اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
محمد ماھر لبيب عبد العزيز21634اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
محمد محمود عمر محمود 21635اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
محمود أحمد بركات ھ,لى21636اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
محمود أحمد لبيب عبد العزيز21637اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
محمود حمدى عبد المنعم سليمان21638اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
محمود رضا محمد محمود 21639اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
محمود ذكى فرحات ذكى21640اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
محمود سعيد عزمى عبد الحميد21641اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
محمود عادل عبد الخالق عبد الرازق21642اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
محمود ع,ء الدين صابر محمد21643اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
محمود كرم محمد عبد المعطى21644اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
مصطفى سعيد عبد الراضى بھجات21645اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
مصطفى عبد الواحد أبو جامع ع,م21646اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
مصطفى محمود ذكى محمود21647اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
مصطفى محمود عبد الفتاح عبد الجليل21648اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
وسيم حسنى السيد محمد 21649اJثرى نافع بكفر صراوةاشمون
ايه ابراھيم مغاوري ابراھيم21650مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
ايه علي   عبد الرازق احمد21651مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
ايه فارس سعيد مليجي21652مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
ايه فتحي السيد ھنيدي21653مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
ايه يحيي محمد علي سالم21654مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
اسماء ابو بكر محمد عبد القوي21655مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
اسماء جمال محمود عبد الوھاب21656مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
اسماء حمد فريد محمد21657مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
اسماء صابر زكي مصطفي21658مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
اسماء ص,ح ابراھيم محمد21659مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
اسماء مسعد احمد عبد العزيز21660مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون



امل اشرف محمد محمد21661مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
امنيه جمال عطا عبد الحميد21662مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
اميره السيد معوض محمد21663مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
ايمان جميل فتح ; ابراھيم21664مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
ايمان رمضان ابراھيم احمد21665مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
ايمان مصلح محمد ابو طويله21666مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
تقي رضا رياض عبد القوي21667مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
تقي علي عبد المقصود علي21668مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
دعاء طارق عيد محمود21669مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
دينا محمد ابراھيم محمد21670مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
ساره عبد البر عبد الفتاح يوسف21671مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
ساره عصام محمود عبد الفتاح21672مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
سماح انور بھجت مصطفي21673مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
سماح عاشور مصطفي عبد الغفار21674مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
سميه سيد احمد احمد سيد احمد21675مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
سميه ياسر عبد الشافي السيد21676مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
شيماء السيد عبد الوھاب شعبان21677مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
شيماء سعيد عمر علي21678مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
صابرين ابراھيم فتحي ابراھيم21679مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
صفاء خضير عبد الجواد محمود21680مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
ع, ايمن ابراھيم مصيلحي21681مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
فاطمه خالد ابراھيم السيد21682مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
فاطمه شعبان محمد حسانين21683مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
مروه سمير محمد س,م21684مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
مريم بدر محمد احمد21685مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
نجا ح سعيد احمد ابراھيم 21686مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
نورا عصمت محمد محمود21687مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
نورھان حمدي علي محمد21688مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
ھاجر رضا احمد عبد اللطيف21689مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
ھاجر شعبان محمد حسانين21690مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
ھاجر شوقي علي محمود21691مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
ياسمين منصور محمد امين 21692مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
احمد السيد فتحي احمد21693مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
احمد خالد محمود عبد الفتاح21694مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
احمد رفاعي عيد رفاعي21695مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
احمد صابر عيد عبد العظيم21696مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
احمد عبد الحافظ  لبيب عبد الحافظ21697مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
احمد عبد النبي سعيد عبد الجليل21698مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
اسعد محمد اسعد فرحات21699مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
اس,م اسعد جميل محمود21700مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
اس,م وحيد علي عبد الفتاح21701مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
السيد صبحي السيد ابراھيم21702مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
حافظ امين حافظ امين21703مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
حلمي احمد ابراھيم عقل21704مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
سامح حمدان يوسف سليمان21705مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
شھاب سيد فرحات فريد21706مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
عبد العاطي رزق عيد علي 21707مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
عبد ; محمد عبد الجواد محمود21708مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
ع,ء مسعد سعيد عبد اللطيف21709مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
علي ابراھيم احمد عبد الحميد21710مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
عماد حمدي شعبان امين21711مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
عماد حمدي فوزي ابراھيم21712مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
عمار ماھرعلي امام21713مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
عمروخاطرعبدالمنصف21714مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
كرم اسماعيل محمد مصطفي21715مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
كريم شرف عبد الجواد محمد21716مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون



محمد ابراھيم بدر ابراھيم21717مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
محمد اشرف السيد عبد النبي21718مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
محمد زكريا محيي الدين احمد21719مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
محمد سمير علي عبد المقصود21720مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
محمد علي محمد سيد احمد21721مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
محمد عوض فكري عبد المقصود21722مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
محمد شريف طارق معوض21723مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
محمد ناصر بدوي خليفة21724مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
محمد ناصر علي محمد21725مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
محمود السيد محمود السيد21726مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
محمود محمد عبد العظيم عبد الغفار21727مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
محيي الدين زكريا محيي الدين21728مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
مصطفي خالد مصطفي عبد الفضيل21729مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
مصطفي عبد الحكيم لبيب 21730مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
مصطفي عزت عبد الخالق 21731مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
مصطفي محمود اسماعيل احمد21732مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
يوسف سمير ھادي احمد21733مدرسه اPيمان أ بالكوادىاشمون
اية خالد محمد عبد اللطيف21734مدرسه الكوادى اJبتدائيهاشمون
اسماء مجدي ابراھيم احمد21735مدرسه الكوادى اJبتدائيهاشمون
الشيماء احمد شعبان عبد الفتاح21736مدرسه الكوادى اJبتدائيهاشمون
ايمان حمادة يحي محمود21737مدرسه الكوادى اJبتدائيهاشمون
ايمان محمد عبد اللطيف محمد21738مدرسه الكوادى اJبتدائيهاشمون
ايناس محمد ا�نور السيد21739مدرسه الكوادى اJبتدائيهاشمون
جھاد مجدي س,م السيد21740مدرسه الكوادى اJبتدائيهاشمون
دعاء س,مة عبد المنصف اسماعيل 21741مدرسه الكوادى اJبتدائيهاشمون
دعاء محمد حسب النبي عبد المقصود21742مدرسه الكوادى اJبتدائيهاشمون
سارة فتحي رياض فتحي 21743مدرسه الكوادى اJبتدائيهاشمون
شروق سمير حامد محمد 21744مدرسه الكوادى اJبتدائيهاشمون
شيماء بدر يوسف عبد العظيم21745مدرسه الكوادى اJبتدائيهاشمون
شيماء خالد ابراھيم احمد21746مدرسه الكوادى اJبتدائيهاشمون
شيماء طارق احمد محمد 21747مدرسه الكوادى اJبتدائيهاشمون
فاطمة س,مة مرضي حسيني21748مدرسه الكوادى اJبتدائيهاشمون
فوزية فوزي محمد عبد الفتاح21749مدرسه الكوادى اJبتدائيهاشمون
ھدير جمال حافظ محمد21750مدرسه الكوادى اJبتدائيهاشمون
ھدير وجية زغلول امين21751مدرسه الكوادى اJبتدائيهاشمون
ياسمين السيد احمد السيد21752مدرسه الكوادى اJبتدائيهاشمون
ياسمين مجدي حافظ محمد21753مدرسه الكوادى اJبتدائيهاشمون
ياسمين سعيد محمد ابراھيم21754مدرسه الكوادى اJبتدائيهاشمون
احمد عادل السيد ابراھيم21755مدرسه الكوادى اJبتدائيهاشمون
احمد ع,ء رشاد عبد الوھاب21756مدرسه الكوادى اJبتدائيهاشمون
احمد محمود السيد ابراھيم 21757مدرسه الكوادى اJبتدائيهاشمون
احمد وليد عبد الحسيب صادق21758مدرسه الكوادى اJبتدائيهاشمون
اشرف س,مة محمود ابراھيم21759مدرسه الكوادى اJبتدائيهاشمون
امجد عبد العاطي صابر عبد العاطي21760مدرسه الكوادى اJبتدائيهاشمون
اس,م محمود حسن محمود21761مدرسه الكوادى اJبتدائيهاشمون
ج,ل عبد الحميد ج,ل عبد الحميد21762مدرسه الكوادى اJبتدائيهاشمون
حازم محمد حمدي عبد الغني21763مدرسه الكوادى اJبتدائيهاشمون
حسام حسن محمد عمران21764مدرسه الكوادى اJبتدائيهاشمون
شريف اشرف ابراھيم سعد21765مدرسه الكوادى اJبتدائيهاشمون
عماد نادي علي محمد21766مدرسه الكوادى اJبتدائيهاشمون
علي ظريف عبد اللطيف عبد الرحمن21767مدرسه الكوادى اJبتدائيهاشمون
عمرو عبد الغني شعبان خليفة 21768مدرسه الكوادى اJبتدائيهاشمون
محمد سعد عبد الجواد محمود 21769مدرسه الكوادى اJبتدائيهاشمون
محمد سمير يحي عبد الظاھر21770مدرسه الكوادى اJبتدائيهاشمون
محمد عي حسن لبيب21771مدرسه الكوادى اJبتدائيهاشمون
محمد عيد شعبان خليفة21772مدرسه الكوادى اJبتدائيهاشمون



محمد لبيب فتحي لبيب21773مدرسه الكوادى اJبتدائيهاشمون
محمد مجدي محمد ابراھيم21774مدرسه الكوادى اJبتدائيهاشمون
محمود حافظ فوزي امين21775مدرسه الكوادى اJبتدائيهاشمون
محمود مجدي زغلول امين21776مدرسه الكوادى اJبتدائيهاشمون
أسماء محمد عبدالباسط عبدالمجيد21777كفر عون أاشمون
حسناء عبدالعزيز محمد عبدالعزيز21778كفر عون أاشمون
دنيا حمــــــــــــــــــــادة أمين حافظ21779كفر عون أاشمون
رانيا ھانى عبدالحسيب عبدالعزيز21780كفر عون أاشمون
رشا حنفى محمد طــــــــــــــــــــه21781كفر عون أاشمون
سارة ناجح مصيلحى محــــــــمد21782كفر عون أاشمون
سلمة عطية عبدالقادر ســـــالم21783كفر عون أاشمون
شرين رافت أحمد حــــــــــــافظ21784كفر عون أاشمون
عزة سعيد سعودى أبو العينين21785كفر عون أاشمون
غادة إبراھيم عبدالعظيم محمود21786كفر عون أاشمون
غادة عـــــــــــــادل على مبروك21787كفر عون أاشمون
غادة عبدالواسع عبدالعال حمد21788كفر عون أاشمون
فاطمة شوقى حسين حســــــن21789كفر عون أاشمون
فاطمة عصام مصطفى عبدالعال21790كفر عون أاشمون
لمياء زكى فتحــــــــــــــى زكى21791كفر عون أاشمون
مى موسى عبدالمعطى محمد21792كفر عون أاشمون
نرمين نزيلى عبدالموجود محمد21793كفر عون أاشمون
نورا أبوبكر عبدالھادى عبدالفتاح21794كفر عون أاشمون
نورا عاصم عبدالمعطى محمد21795كفر عون أاشمون
ھدير شفيق عبدالمقصود عوض21796كفر عون أاشمون
أحمد إبراھيم خليفة طلبـــــــــة21797كفر عون أاشمون
حسام محمد عبدالمنجى عبدالمجيد21798كفر عون أاشمون
شريف عطية عبدالقادر سالـــــــم21799كفر عون أاشمون
شريف ياسر ھارون محـــــــــمد21800كفر عون أاشمون
محمد ربيع مغاورى عبدالــــھادى21801كفر عون أاشمون
محمد رمضان عبدالباسط عبدالمجيد21802كفر عون أاشمون
محمد مصطفى عبدالعال محمد21803كفر عون أاشمون
محمود إبراھيم خليفة طلبة 21804كفر عون أاشمون
محمود سعيد محمد محمد21805كفر عون أاشمون
محمود مصطفى محمد محمد21806كفر عون أاشمون
مصطفى سيد فتحى عوض21807كفر عون أاشمون
معاذ عبدالعاطى بدر مرزوق21808كفر عون أاشمون
ا�ء وجيه ج,ل سليمان21809منيل عروس الجديدةاشمون
ايه ع,ء محمد زكى21810منيل عروس الجديدةاشمون
ايه محمد على محمد21811منيل عروس الجديدةاشمون
اسماء بكر منصور منصور21812منيل عروس الجديدةاشمون
اسماء مصطفى عبد العاطى محمود21813منيل عروس الجديدةاشمون
اشواق محمد عيد  عبد القادر21814منيل عروس الجديدةاشمون
اسراء مجدى محمود عواد21815منيل عروس الجديدةاشمون
اسراء محمود السيد محمود21816منيل عروس الجديدةاشمون
امجاد رمضان احمد سليمان21817منيل عروس الجديدةاشمون
أمجاد محمد محمد ابو زيد21818منيل عروس الجديدةاشمون
اميرة احمد عبد الشكور21819منيل عروس الجديدةاشمون
ايمان عدلى دياب21820منيل عروس الجديدةاشمون
ايمان متولى عبد الرحمن متولى21821منيل عروس الجديدةاشمون
ايمان محمد شرف الدين محمود21822منيل عروس الجديدةاشمون
ايمان ناصر نور الدين21823منيل عروس الجديدةاشمون
بسمة ابراھيم محمد السيد21824منيل عروس الجديدةاشمون
بسمة محمد  عبد الحميد21825منيل عروس الجديدةاشمون
تسابيح السيد فرحات21826منيل عروس الجديدةاشمون
تغريد ناصر حسن محمد ھ,ل21827منيل عروس الجديدةاشمون
جھاد احمد محمد البحيرى21828منيل عروس الجديدةاشمون



جيھان شحات عمر عبد الفضيل21829منيل عروس الجديدةاشمون
ديانا عمرو احمد محمد يوسف21830منيل عروس الجديدةاشمون
رانيا ابوزيد محمد ابو زيد21831منيل عروس الجديدةاشمون
زھرة ناصر فتحى فريد21832منيل عروس الجديدةاشمون
راوية محمد ماھر اسماعيل21833منيل عروس الجديدةاشمون
سارة عبد الفتاح حافظ جميل21834منيل عروس الجديدةاشمون
سارة عبد النبى عبد الغفار سيد21835منيل عروس الجديدةاشمون
سارة محمد عبد الحميد محمد21836منيل عروس الجديدةاشمون
سعاد محمد السيد محمد21837منيل عروس الجديدةاشمون
سميرة محمد ص,ح الدين فرحات21838منيل عروس الجديدةاشمون
سمية احمد عبد الفتاح احمد21839منيل عروس الجديدةاشمون
سمية طارق فھمى مرسى21840منيل عروس الجديدةاشمون
سمية ياسر ج,ل سليمان21841منيل عروس الجديدةاشمون
شيماء السيد قطب عبد الحميد21842منيل عروس الجديدةاشمون
شيما ء عبد الجواد عبد النبي21843منيل عروس الجديدةاشمون
شيماء عبد النبى فتحى سالم21844منيل عروس الجديدةاشمون
شيماء محمود محمد احمد21845منيل عروس الجديدةاشمون
صابرين ع,ء احمد السيد21846منيل عروس الجديدةاشمون
عزة كمال رشدى حلمى21847منيل عروس الجديدةاشمون
غادة رجب عبد الموجود محمود21848منيل عروس الجديدةاشمون
غنية عبد الغفار ماھر عبد الغفار21849منيل عروس الجديدةاشمون
فاطمة صحصح سليمان على 21850منيل عروس الجديدةاشمون
فاطمة محمد عبد النبى حسن21851منيل عروس الجديدةاشمون
فاطمة محمود بدر طعيمة21852منيل عروس الجديدةاشمون
فرحة ربيع عبد الحميد قمر21853منيل عروس الجديدةاشمون
فيروز محمد فتحى محمد21854منيل عروس الجديدةاشمون
كريمة مجدى خليل احمد21855منيل عروس الجديدةاشمون
منار احمد معوض منصور21856منيل عروس الجديدةاشمون
منار سمير ص,ح على21857منيل عروس الجديدةاشمون
منار مجدى عبد المجيد عبد الخالق21858منيل عروس الجديدةاشمون
مونيكا مشيل توفيق فرج21859منيل عروس الجديدةاشمون
نعيمة السيد عمر عبد الفضيل21860منيل عروس الجديدةاشمون
ندى اسامة مصطفى ابراھيم21861منيل عروس الجديدةاشمون
نورا ايمن حلمى اسماعيل21862منيل عروس الجديدةاشمون
نورا  بدر محمد عبد المطلب21863منيل عروس الجديدةاشمون
ھاجر عادل فرحات عبد الحميد21864منيل عروس الجديدةاشمون
ھانم ياسر عشرى محمود21865منيل عروس الجديدةاشمون
ھبه محمود عبد الحميد ابراھيم21866منيل عروس الجديدةاشمون
ھدى اشرف رس,ن عبد المعبود21867منيل عروس الجديدةاشمون
ھدى السيد عبد ; السيد21868منيل عروس الجديدةاشمون
ھدير عبد النبى محمد احمد طه21869منيل عروس الجديدةاشمون
ھند انور ابراھيم على21870منيل عروس الجديدةاشمون
يارا ص,ح عبد التواب ابراھيم21871منيل عروس الجديدةاشمون
ياسمين جمال محمد محمود21872منيل عروس الجديدةاشمون
ابانوب مجدى رمزى رزق ;21873منيل عروس الجديدةاشمون
ابراھيم حسن امين منصور21874منيل عروس الجديدةاشمون
ابراھيم صبحى ابراھيم السيد21875منيل عروس الجديدةاشمون
ابراھيم محمد احمد امام21876منيل عروس الجديدةاشمون
ابراھيم محمد مصطفى ابراھيم21877منيل عروس الجديدةاشمون
ابراھيم ناصر نور الدين بدوى21878منيل عروس الجديدةاشمون
احمد ايھاب فاروق محمود21879منيل عروس الجديدةاشمون
احمد بھجت ص,ح21880منيل عروس الجديدةاشمون
احمد خالد محمود عواد21881منيل عروس الجديدةاشمون
احمد سليمان احمد سليمان21882منيل عروس الجديدةاشمون
احمد سالم فرحات عبد الظاھر21883منيل عروس الجديدةاشمون
احمد عيد على محمدى21884منيل عروس الجديدةاشمون



احمد عبد العزيز احمد عبد العزيز21885منيل عروس الجديدةاشمون
احمد قاسم السيد عبد القادر21886منيل عروس الجديدةاشمون
احمد محمد ماھر محمد21887منيل عروس الجديدةاشمون
احمد محمد عبد العال على21888منيل عروس الجديدةاشمون
احمد محمود سعيد محمود21889منيل عروس الجديدةاشمون
اس,م سعيد فكرى يوسف21890منيل عروس الجديدةاشمون
السيد س,مة محمد عبد المطلب21891منيل عروس الجديدةاشمون
بدوى جمال زكى بدوى21892منيل عروس الجديدةاشمون
حسام خ,ف سليمان على21893منيل عروس الجديدةاشمون
خالد رمضان مھنى احمد21894منيل عروس الجديدةاشمون
ص,ح س,مة عبد العزيز 21895منيل عروس الجديدةاشمون
ص,ح عاطف فارس محمد21896منيل عروس الجديدةاشمون
عبد الرحمن على مصلحى 21897منيل عروس الجديدةاشمون
عبد ; احمد ابراھيم عبد المجيد21898منيل عروس الجديدةاشمون
عبد ; احمد عمر احمد21899منيل عروس الجديدةاشمون
عبد  ; سيد عبد الجواد محمد21900منيل عروس الجديدةاشمون
عبد ; طه فريد حسن21901منيل عروس الجديدةاشمون
عبد ; طارق السيد محمد21902منيل عروس الجديدةاشمون
عبد ; فنجرى فراج خميس21903منيل عروس الجديدةاشمون
عبد ; محمد عبد الحكيم21904منيل عروس الجديدةاشمون
عيد شعبان مسعود محمد21905منيل عروس الجديدةاشمون
فتحى ابراھيم فتحى فريد21906منيل عروس الجديدةاشمون
فتحى اشرف فتحى نور الدين21907منيل عروس الجديدةاشمون
فوزى عماد فوزى امين21908منيل عروس الجديدةاشمون
فھمى سعد فھمى عبد الھادى21909منيل عروس الجديدةاشمون
على مجدى على محمد21910منيل عروس الجديدةاشمون
ماھر ص,ح عبد الخالق على21911منيل عروس الجديدةاشمون
محمد ابراھيم عبد التواب على21912منيل عروس الجديدةاشمون
محمد احمد بھجت ابو زيد21913منيل عروس الجديدةاشمون
محمد اسعد عبد العظيم محروس21914منيل عروس الجديدةاشمون
محمد انور محمد عبد المعبود21915منيل عروس الجديدةاشمون
ّمحمد بدر امين محمود21916منيل عروس الجديدةاشمون
محمد بشندى شفيق21917منيل عروس الجديدةاشمون
محمد بدوى فتحى احمد21918منيل عروس الجديدةاشمون
محمد جمال عبد الفتاح محجوب21919منيل عروس الجديدةاشمون
محمد خالد عبد الرسول 21920منيل عروس الجديدةاشمون
محمد خالد محمد احمد الديب21921منيل عروس الجديدةاشمون
محمد سامى فايز عواد21922منيل عروس الجديدةاشمون
محمد سعيد ابراھيم احمد21923منيل عروس الجديدةاشمون
محمد س,مة السيد قطب21924منيل عروس الجديدةاشمون
محمد شعبان خضر عبد النبى21925منيل عروس الجديدةاشمون
محمد صالح محمد حامد21926منيل عروس الجديدةاشمون
محمد صابر محمد شعبان21927منيل عروس الجديدةاشمون
محمد عزت محمد محمد21928منيل عروس الجديدةاشمون
محمد عمرو حجازى محمد21929منيل عروس الجديدةاشمون
محمد على محمد على21930منيل عروس الجديدةاشمون
محمد مجدى محمد زكى21931منيل عروس الجديدةاشمون
محمد محمود محمد محجوب21932منيل عروس الجديدةاشمون
محمود السيد ابراھيم شعبان21933منيل عروس الجديدةاشمون
محمود حمدى محمود محمد21934منيل عروس الجديدةاشمون
محمود خالد محمد أمين21935منيل عروس الجديدةاشمون
محمود عبد ; دسوقى السيد21936منيل عروس الجديدةاشمون
محمود على محمد على21937منيل عروس الجديدةاشمون
محمود مبروك مرضى عبد الحميد21938منيل عروس الجديدةاشمون
محمود محمد على محمد21939منيل عروس الجديدةاشمون
محمود مجدى لبيب احمد21940منيل عروس الجديدةاشمون



مصطفى اسامة مصطفى  سيد21941منيل عروس الجديدةاشمون
مصطفى جمال ذكى بدوى21942منيل عروس الجديدةاشمون
مصطفى على حسانين على21943منيل عروس الجديدةاشمون
مصطفى على عبد الجواد عبد الحليم21944منيل عروس الجديدةاشمون
مصطفى عمران عبد الظاھر ابراھيم21945منيل عروس الجديدةاشمون
مصطفى محمد سعيد محمد21946منيل عروس الجديدةاشمون
مصطفى محمد منصور اسماعيل21947منيل عروس الجديدةاشمون
معتز سعيد حسانين حسانين21948منيل عروس الجديدةاشمون
مھاب رمضان عبد اللطيف عبد المحسن21949منيل عروس الجديدةاشمون
ياسين عاطف ياسين ابراھيم21950منيل عروس الجديدةاشمون
اسراء حسن عاشور محمود21951الغنامية أاشمون
إسراء سامى إبراھيم حسن 21952الغنامية أاشمون
إسراء مصطفى عبد الخالق درويش21953الغنامية أاشمون
آية عبد اللطيف محجوب عبد اللطيف 21954الغنامية أاشمون
حنان أحمد إبراھيم حسن 21955الغنامية أاشمون
غادة شكرى فتحى حسن 21956الغنامية أاشمون
نادية جھاد عبد المنصف محمد 21957الغنامية أاشمون
ندا خالد شوقى أبوجميل21958الغنامية أاشمون
دنيا جميل عبد الرؤف محمود 21959الغنامية أاشمون
دينا عاطف عبد العزيز فايز 21960الغنامية أاشمون
رحمة محمد عبد المنصف طه 21961الغنامية أاشمون
رقية حمدى فايز حميده 21962الغنامية أاشمون
روحية مصطفى أبو الع, عبد الفتاح 21963الغنامية أاشمون
سارة عادل عرفة زكى 21964الغنامية أاشمون
فوزية عادل على عبد الھادى21965الغنامية أاشمون
ھبة فرج عبد السيد محمد21966الغنامية أاشمون
ھند عيد إبراھيم مطاوع 21967الغنامية أاشمون
مروة عصام صبحى توفيق21968الغنامية أاشمون
مروة ممدوح معوض رجب 21969الغنامية أاشمون
يارا على أبو زيد على 21970الغنامية أاشمون
أحمد فوزى على عبد الھادى21971الغنامية أاشمون
أنس غزالى عبد المنصف طه21972الغنامية أاشمون
 إس,م رمضان إسماعيل طه 21973الغنامية أاشمون
حسام حمدى محجوب عبد اللطيف 21974الغنامية أاشمون
على خليل محمد خليل 21975الغنامية أاشمون
معاز نزيه السيد عبد الحليم 21976الغنامية أاشمون
محمد حمدى عبد العظيم إبراھيم21977الغنامية أاشمون
محمد العربى فايد محمود 21978الغنامية أاشمون
محمود خالد على خمار21979الغنامية أاشمون
مصطفى محمود مصطفى سيد أحمد21980الغنامية أاشمون
نعيم صبحى عبد ; جواھر21981الغنامية أاشمون
طه أحمد عبد المنصف طه21982الغنامية أاشمون
يوسف نادى يوسف طه 21983الغنامية أاشمون
أسماء ابراھيم ماھر ابراھيم 21984النصر أ بالغائبناميةاشمون
أسماء محمد السيد فايز 21985النصر أ بالغائبناميةاشمون
آيات س,مة شندي عبد الھادي 21986النصر أ بالغائبناميةاشمون
آية عبد العزيز عبد المطلب عبد الرازق21987النصر أ بالغائبناميةاشمون
آية سعيد يوسف جواھر 21988النصر أ بالغائبناميةاشمون
أسماء علي سعد محمود 21989النصر أ بالغائبناميةاشمون
اسراء شرف محمود علي 21990النصر أ بالغائبناميةاشمون
اسراء عبد النبي ابو السعود 21991النصر أ بالغائبناميةاشمون
بدور علي احمد عبد الھادي 21992النصر أ بالغائبناميةاشمون
سلمي امين ابراھيم امين 21993النصر أ بالغائبناميةاشمون
سلمي محمد جميل المشد 21994النصر أ بالغائبناميةاشمون
شروق منصور عبد; منتصر 21995النصر أ بالغائبناميةاشمون
شيماء فتحي مرعي صياد 21996النصر أ بالغائبناميةاشمون



شيماء قدري محمد احمد 21997النصر أ بالغائبناميةاشمون
شھد عبد; رأفت عبد اللطيف 21998النصر أ بالغائبناميةاشمون
صفية لطفي عبد العظيم  21999النصر أ بالغائبناميةاشمون
مي ماھر محمد ابراھيم 22000النصر أ بالغائبناميةاشمون
ندا السيد فولي عبد الھادي 22001النصر أ بالغائبناميةاشمون
نورا السيد علي سليمان 22002النصر أ بالغائبناميةاشمون
ھند عادل محمد سليمان 22003النصر أ بالغائبناميةاشمون
ابراھيم حسن علي جواھر 22004النصر أ بالغائبناميةاشمون
ابراھيم حسن فھيم عبد العال 22005النصر أ بالغائبناميةاشمون
اسماعيل زكي اسماعيل زكي 22006النصر أ بالغائبناميةاشمون
احمد اسماعيل دسوقي فريد 22007النصر أ بالغائبناميةاشمون
سعيد رفيق سعيد عيد 22008النصر أ بالغائبناميةاشمون
عماد عادل عبد الحارث سيف 22009النصر أ بالغائبناميةاشمون
عمر حمدان عبد السيد محمد 22010النصر أ بالغائبناميةاشمون
عمر سيد حسن حسين 22011النصر أ بالغائبناميةاشمون
عادل حسام عبد اللطيف رأفت 22012النصر أ بالغائبناميةاشمون
محمد عادل محمد احمد 22013النصر أ بالغائبناميةاشمون
محمد حمدان احمد محمود 22014النصر أ بالغائبناميةاشمون
محمود نبيل عبد السمع علي 22015النصر أ بالغائبناميةاشمون
مصطفي خليل اسماعيل ابراھيم 22016النصر أ بالغائبناميةاشمون
يوسف عبد النعيم عبد; منتصر 22017النصر أ بالغائبناميةاشمون
أسماء اشرف إسماعيل 22018عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
آية عبد الجواد عبد الوكيل عبد الغنى22019عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
إيمان عبد ربة عبد الجيد عبد ربة22020عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
إيناس عبد المنعم كمال دبركى 22021عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
جميلة مختار محمد عبد ربة22022عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
دعاء غريب السيد محمد22023عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
ديتا مسعد فايز السيد22024عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
رفيدة محمد السيد محمد22025عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
سارة عبد الخالق عبد المعبود عبد الخالق22026عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
سمر شعبان جمعة إبراھيم22027عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
شيماء ريحان مقاوى محمد22028عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
شيماء خالد عبد الحميد إبراھيم22029عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
شيماء ممدوح شعبان احمد22030عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
صباح السيد عثمان السيد22031عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
غادة محمد عبد ربة الزيات22032عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
كريمة فايز السيد حمدان22033عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
منال يحيى مبارك على22034عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
نادية صابر عبد الموجود عباس22035عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
نسرين عبد ; محمد22036عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
نجوى عصمت حسان محمد22037عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
نجله صابر بدوى إبراھيم22038عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
نورھان سعيد عبد الحميد على22039عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
ھند مجدي محمد محمد22040عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
ھنية مرتضى معوض إبراھيم22041عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
ھبة السيد محمد محمد22042عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
ياسمين سنوسي إبراھيم سنوسي22043عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
ياسمين عبد المعز فتحي محمد22044عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
إبراھيم عبد النبي مقاوى محجوب22045عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
احمد خالد على السيد22046عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
احمد حسام عبد ; يوسف22047عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
احمد عبد المجيد أبو العباس22048عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
اشرف إبراھيم محمد مرسى22049عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
اشرف عبد النبي سويلم أبو الحديد22050عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
اشرف أنور محمد عبد الونيس22051عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
بسام حمدان مقاوى محمد22052عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون



حازم إبراھيم حسن إبراھيم22053عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
رمضان محمود محمد محمود22054عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
صابر عاطف صابر السيد22055عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
عماد حمدي عبد الحي السيد22056عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
عصام يسرى بريك إبراھيم22057عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
عبد ; عماد على بودي22058عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
عبد الحميد فتوح عيد أبو المجد22059عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
عيد السيد عيد علوانى22060عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
محمد حربي إسماعيل عبد المجيد22061عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
محمد عبد الناصر حسان محجوب22062عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
محمد شحاتة السيد فرحات22063عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
مصطفى احمد شحات على22064عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
مصطفى نادي عبد النبي فراج22065عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
محمود احمد محمود السيد22066عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
يوسف ياسر يوسف فراج22067عزبة الرمل ا�بتدائيةاشمون
اسراء رضا عمر الحامولي22068مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
اسراء ممدوح محمد عبدالواحد22069مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
إسراء مجدى محمد السيد22070مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
أسماء حسن عبدالمولى السيد22071مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
أسماء محمد فرحات محمد كوبك22072مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
أميرة عبدالفتاح محمد حافظ22073مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
أميرة عبدالحميد على عبدالحميد22074مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
أميرة ممدوح محمد الشافعي22075مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
إھداء عبدالحميد عبدالخالق22076مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
إيمان سامي ھ,ل بيومي22077مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
إيمان عثمان مصطفى عثمان 22078مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
إيناس شامخ إبراھيم أحمد 22079مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
آية حسن محمد محمد 22080مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
آية طارق رمضان محمد22081مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
خلود عبدالعزيز علوان حافظ22082مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
داليا رضا محمد خطاب 22083مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
دينا السيد محمد كوبك 22084مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
دينا عبدالنبي محمد خطاب 22085مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
دينا عبد; ص,ح عبدالحميد 22086مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
رضا عبدالمرضى عبدالعليم 22087مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
روضه أحمد محمد السيد 22088مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
ريم محمود يوسف أحمد 22089مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
سامية ج,ل أحمد الشيخ على 22090مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
سحر خالد أحمد الشاعر22091مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
شريفة فرج عبدالنبي أبوالع,22092مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
شيماء سامي عبدالرحيم22093مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
شيماء سرحان السيد محمد 22094مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
شيماء مبروك أحمد مبروك22095مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
شيماء ناصر سالم زايد22096مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
شيماء ناصر عبدربه إبراھيم22097مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
شيماء وجيه خميس شاكر 22098مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
صباح عاطف محمد عبدالواحد22099مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
عزيزة خالد محمد حسن22100مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
غادة محمد فتحى محمد22101مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
فاطمة خالد محمد السيد22102مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
فاطمة عبدالحافظ عبد;22103مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
فكرية شعبان شحات حسن22104مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
مروة وحيد عبدالمعبود22105مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
مؤمنه علوان أحمد مبروك 22106مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
مروة نعيم علوان عبدالواحد22107مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
ھاجر السيد اسماعيل محمود22108مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون



ھاجر عبد; خميس أحمد22109مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
ھاجر محمود على عبدالحميد22110مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
ھند ص,ح أحمد مبروك22111مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
ھند علوان أمين على 22112مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
وردة حافظ عبدالواحد على22113مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
يارا عبدالعظيم عبدالعظيم 22114مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
ياسمين محمود محمد يوسف22115مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
إبراھيم محمود عبدالوھاب الحنش22116مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
إبراھيم أحمد عبدالظاھر22117مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
أحمد السيد أحمد الشيخ22118مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
أحمد عاطف عبدالھادى محمد22119مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
أحمد عبدالخالق محمود أحمد22120مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
أحمد عزت محمد أحمد 22121مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
أحمد على عبدالھادي مدين 22122مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
أحمد محمد معوض أبو أحمد 22123مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
أحمد ناصر عبدالفتاح محمد 22124مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
إس,م إبراھيم فتحي السيد22125مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
إس,م حسين مصطفلى السيد22126مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
إس,م رضا أحمد عبدالھادى22127مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
إس,م شحات عبدالنبى علوان22128مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
إس,م عبدالحافظ على عبدالحافظ22129مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
إشرف نادي عبدالمؤمن محجوب22130مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
أيمن وجيه عبدالجواد أبوخليفة22131مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
براء حمدان كمال عبدالحميد22132مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
حاتم إبراھيم عبدالھادى على22133مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
خيرى مبروك أحمد مبروك22134مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
رفيق ياسر عبدالرازق22135مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
سالم مبروك أحمد مبروك22136مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
صابر سعيد على مدين22137مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
عبدالرحمن علوان  أحمد محمد22138مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
عبدالعال خالد عبدالعال اسماعيل 22139مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
عبد; عادل شعبان برعي22140مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
ع,ء عبدالنبى عبدالفتاح22141مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
ع,ء عطا محمد حسن22142مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
ع,ء محمد أحمد عبدالھادي22143مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
علي السيد سيد أحمد محمد22144مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
عماد رضا حمدي عبدالحافظ22145مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
كريم ناصر عبد; عبدالحافظ22146مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
محمد السيد الصاوي محمد22147مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
محمد السيد عبدالرحيم فرحات22148مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
محمد حمدي عبدالجواد محمد22149مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
محمد فتحي عبدالعزيز 22150مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
محمد عبدالمنعم شحات السيد22151مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
محمد محمود عبدالخالق  22152مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
محمود إبراھيم عبد; دسوقى22153مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
محمود أحمد خميس أحمد22154مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
محمود خالد عبدالكريم السيد22155مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
محمود س,مة أحمد مبروك22156مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
محمود كمال عزيز علوان 22157مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
مسعد رضا أحمد مبروك22158مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
مصطفى رضا أحمد مبروك22159مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
وليد ص,ح عبدالمحسن الفار 22160مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
يوسف حسين أحمد السيد22161مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
يوسف على السيد محمود22162مدرسة البرانيه أ الجديدهاشمون
اسراء جمال السيد محمود22163البرانية المشتركةاشمون
إبتسام نبيل محمد حسنين22164البرانية المشتركةاشمون



اسراء احمد عبدالونيس الجندي22165البرانية المشتركةاشمون
اسراء رمضان محمدي أبو سالمة22166البرانية المشتركةاشمون
اسراء شعبان عبدالسميع احمد22167البرانية المشتركةاشمون
اسراء عبدالنبي عبدالرحمن عبدالجواد22168البرانية المشتركةاشمون
اسراء عصام عبدالرحيم العقلة22169البرانية المشتركةاشمون
اسراء ماھر فريد فرحات22170البرانية المشتركةاشمون
اسراء معوض محمد حبلص22171البرانية المشتركةاشمون
اسماء شحات عبدالنبي حسن22172البرانية المشتركةاشمون
اسماء صبري احمد محمد22173البرانية المشتركةاشمون
اسماء عبدالحميد محمود سليم22174البرانية المشتركةاشمون
اشجان عبدالنبي عبدالمنعم عبدالعاطي22175البرانية المشتركةاشمون
إلھام مغاوري إسماعيل محمد22176البرانية المشتركةاشمون
آماني ربيع محمد إسماعيل22177البرانية المشتركةاشمون
أمل ياسر مغاوري عامر 22178البرانية المشتركةاشمون
أمل حمدي محمد مصطفى22179البرانية المشتركةاشمون
أميرة السيد عبدالعظيم السيد22180البرانية المشتركةاشمون
أميرة ربيع علي عبدالعال22181البرانية المشتركةاشمون
أميرة عزت حنفي محمود22182البرانية المشتركةاشمون
أميرة محمد رمضان أبو الحديد22183البرانية المشتركةاشمون
أميمة جمال عدوي الدرديري22184البرانية المشتركةاشمون
أميمة عصام رمضان أبو الحديد22185البرانية المشتركةاشمون
آيات محمود محمد شع,ن22186البرانية المشتركةاشمون
أية حافظ عبدالحافظ حافظ 22187البرانية المشتركةاشمون
أية حمدي فؤاد حسن22188البرانية المشتركةاشمون
أية رمضان عبدالمؤمن عبدالحافظ22189البرانية المشتركةاشمون
أية سعيد علي عبدالدايم22190البرانية المشتركةاشمون
أية طارق عبدالمرضي فرحات22191البرانية المشتركةاشمون
أية فتحي عبدالمنصف صادق22192البرانية المشتركةاشمون
أية مبروك جمال عبدالعال22193البرانية المشتركةاشمون
أية محمد محمدحسنين22194البرانية المشتركةاشمون
أية مرزوق علي محمود22195البرانية المشتركةاشمون
أية مصطفى كمال محمد22196البرانية المشتركةاشمون
إيمان السيد عبدالفتاح أحمد22197البرانية المشتركةاشمون
إيمان محمد محمد عامر22198البرانية المشتركةاشمون
إيمان محمود عبدالجواد الخواجة22199البرانية المشتركةاشمون
إيمان مسعد رمضان محمد22200البرانية المشتركةاشمون
بسمة سيد مصباح رمضان22201البرانية المشتركةاشمون
بسمة محمد عمرى محمد22202البرانية المشتركةاشمون
جھاد عبدالرحمن أبوسريع عباس22203البرانية المشتركةاشمون
جھاد عزت عبدالفتاح سعيد22204البرانية المشتركةاشمون
جھاد معوض محمد حبلص22205البرانية المشتركةاشمون
جيھان محمد عبدالجواد سيدأحمد22206البرانية المشتركةاشمون
حسناء ياسر عبدالحميد أبو الجود22207البرانية المشتركةاشمون
حنان سامي عثمان سرور22208البرانية المشتركةاشمون
دعاء علي عبدالنبي الخواجة22209البرانية المشتركةاشمون
دعاء فرج ابراھيم رشوان22210البرانية المشتركةاشمون
رابعة شعبان مرعي فرج22211البرانية المشتركةاشمون
رابعة نجاح محمود عماره22212البرانية المشتركةاشمون
رانيا خالد ھارون ابراھيم22213البرانية المشتركةاشمون
رشا وليد رمضان عبدالرحمن22214البرانية المشتركةاشمون
رضا بدر رمضان عبدالجيد22215البرانية المشتركةاشمون
روزالين حليم رزق حنا22216مدرسة البرانية المشتركةاشمون
زين عبداللطيف محمد السيد22217مدرسة البرانية المشتركةاشمون
ساره محمد محمد عبدالمجيد22218مدرسة البرانية المشتركةاشمون
ساره ممدوح محب الشافعى22219مدرسة البرانية المشتركةاشمون
ساره ياسر مغاورى عامر22220مدرسة البرانية المشتركةاشمون



سعديه عبدالجواد عبدالحميد عبدالحميد22221مدرسة البرانية المشتركةاشمون
سلمى السيد فرحات عامر22222مدرسة البرانية المشتركةاشمون
سمر السيد عبد; مبروك22223مدرسة البرانية المشتركةاشمون
سميه إبراھيم أمين عبداللطيف22224مدرسة البرانية المشتركةاشمون
سميره رمضان إبراھيم حجاج22225مدرسة البرانية المشتركةاشمون
سناء رضوان عبدالحنان محمد22226مدرسة البرانية المشتركةاشمون
شروق عبدالنبى حجازى على22227مدرسة البرانية المشتركةاشمون
شروق عبدالھادى عبدالحافظ مصطفى22228مدرسة البرانية المشتركةاشمون
شيماء احمد عبدالفتاح ابراھيم22229مدرسة البرانية المشتركةاشمون
شيماء سعيد عوض ابراھيم22230مدرسة البرانية المشتركةاشمون
شيماء محمد سعيد أبوذيد22231مدرسة البرانية المشتركةاشمون
شيماء وجيه ابراھيم السيد22232مدرسة البرانية المشتركةاشمون
صباح محمد أحمد عبدالغنى22233مدرسة البرانية المشتركةاشمون
ضحى أسامة توفسق أحمد22234مدرسة البرانية المشتركةاشمون
ضحى علوان عبالس,م السيد22235مدرسة البرانية المشتركةاشمون
عبير السيد مصطفى عبدالرازق22236مدرسة البرانية المشتركةاشمون
عبير سعيد مصطفى محمد22237مدرسة البرانية المشتركةاشمون
علياء حافظ محمد أحمد22238مدرسة البرانية المشتركةاشمون
فاطمة طارق فتحى سليمان22239مدرسة البرانية المشتركةاشمون
فاطمة عبدالس,م أبو الع, محمد22240مدرسة البرانية المشتركةاشمون
قمر عبدالمرضى السيد عمر22241مدرسة البرانية المشتركةاشمون
لندا جمال عبدالمحسن عبدالعظيم22242مدرسة البرانية المشتركةاشمون
ماجدة خالد عبدالوھاب السيد22243مدرسة البرانية المشتركةاشمون
مروة عبدالحافظ عبدالمؤمن عبدالحافظ22244مدرسة البرانية المشتركةاشمون
منة ص,ح عبدالجواد الخواجة22245مدرسة البرانية المشتركةاشمون
منى صالح محمد عبدالعال22246مدرسة البرانية المشتركةاشمون
مھا أيمن ص,ح السيد22247مدرسة البرانية المشتركةاشمون
مؤمنة السيد عبدالحميد عبدالحافظ22248مدرسة البرانية المشتركةاشمون
ندا حسن فرج حسن22249مدرسة البرانية المشتركةاشمون
ندا شحات فتحى داؤد22250مدرسة البرانية المشتركةاشمون
ندا محمد عباس محمد22251مدرسة البرانية المشتركةاشمون
نرمين شحات محمد عبدالصادق22252مدرسة البرانية المشتركةاشمون
نرمين ناصر محسن عبدالعظيم22253مدرسة البرانية المشتركةاشمون
نسمة السيدعلى السيد22254مدرسة البرانية المشتركةاشمون
نعمة يحيى حسن أحمد22255مدرسة البرانية المشتركةاشمون
نعيمة حسن شعبان حسن22256مدرسة البرانية المشتركةاشمون
نفين ناصر محمد الدسوقى22257مدرسة البرانية المشتركةاشمون
نھادعبدالحميد عبدالمقصود شع,ن22258مدرسة البرانية المشتركةاشمون
نھال ماه عبدالخالق حافظ22259مدرسة البرانية المشتركةاشمون
نورا عبدالنبى صالح محمود22260مدرسة البرانية المشتركةاشمون
نوران عبدالحميدعلى عبدالحميد22261مدرسة البرانية المشتركةاشمون
نورھان ج,ل عبدالرسول عبدالعزيز22262مدرسة البرانية المشتركةاشمون
نورھان مختار حامد عبدالحميد22263مدرسة البرانية المشتركةاشمون
ھبة عيد عبدالصادق أحمد22264مدرسة البرانية المشتركةاشمون
ھدى عماد محمود السيد22265مدرسة البرانية المشتركةاشمون
ھدى فتحى شحات أبوسالمة22266مدرسة البرانية المشتركةاشمون
ھدير ابراھيم حلمى شع,ن22267مدرسة البرانية المشتركةاشمون
ھدير السيدأحمد عبد الرحمن22268مدرسة البرانية المشتركةاشمون
ھدير حمدى عبدالحميد عثمان22269مدرسة البرانية المشتركةاشمون
ھدير نجاح على على راضي22270مدرسة البرانية المشتركةاشمون
ھناء عماد محمد عبدالعظيم22271مدرسة البرانية المشتركةاشمون
ھندعبدالناصر محمد علي22272مدرسة البرانية المشتركةاشمون
ھند فتحي يوسف عوض22273مدرسة البرانية المشتركةاشمون
ھند مرزوق علوان محمد22274مدرسة البرانية المشتركةاشمون
ھند مصطفى اسماعيل محمد22275مدرسة البرانية المشتركةاشمون
ھويدا حمدى عبدالجواد عباس22276مدرسة البرانية المشتركةاشمون



وسام يحيى عبد; اسماعيل22277مدرسة البرانية المشتركةاشمون
وفاء وجية عبدالحميد حجاج22278مدرسة البرانية المشتركةاشمون
ياسمين السيدالسيد أحمد السيد22279مدرسة البرانية المشتركةاشمون
ياسمين رمضان صديق طلبة22280مدرسة البرانية المشتركةاشمون
ياسمين سعيد مصطفى محمد22281مدرسة البرانية المشتركةاشمون
ياسمين عبدالرازق مصطفى22282مدرسة البرانية المشتركةاشمون
ياسمين عبدالفتاح محمد محمود22283مدرسة البرانية المشتركةاشمون
ابر اھيم خالد محمود نجم22284مدرسة البرانية المشتركةاشمون
ابراھيم ھويدى عبدالفتاح حسن22285مدرسة البرانية المشتركةاشمون
أحمد شرف عبدالمقصود ابراھيم22286مدرسة البرانية المشتركةاشمون
أحمد السيد أحمد يوسف22287مدرسة البرانية المشتركةاشمون
أحمد بشرى عبدالفتاح غانم22288مدرسة البرانية المشتركةاشمون
أحمد حاتم فرحات الفار22289مدرسة البرانية المشتركةاشمون
أحمد حلمى أحمد أبو الجود22290مدرسة البرانية المشتركةاشمون
أحمد حمدى عبدالحميد عبدالحافظ22291مدرسة البرانية المشتركةاشمون
أحمد خالد عبدالھادى محمد22292مدرسة البرانية المشتركةاشمون
أحمد سعيد عبدالغفار سليمان22293مدرسة البرانية المشتركةاشمون
أحمد سعيد عطية محمد22294مدرسة البرانية المشتركةاشمون
أحمد صبرى السيد محمد22295مدرسة البرانية المشتركةاشمون
أحمد عادل أحمد محمد22296مدرسة البرانية المشتركةاشمون
أحمد عباس أبوسريع عباس22297مدرسة البرانية المشتركةاشمون
أحمد عبدالناصر محمد مصطفى22298مدرسة البرانية المشتركةاشمون
أحمد عبدالنبى محمد محروس22299مدرسة البرانية المشتركةاشمون
أحمد فتحى عبدالمرضى عبدالعال22300مدرسة البرانية المشتركةاشمون
أحمد فرج كمال عبدالحميد22301مدرسة البرانية المشتركةاشمون
أحمد فؤاد محمد عبدالجواد22302مدرسة البرانية المشتركةاشمون
أحمد فوزى أحمد عبدالس,م22303مدرسة البرانية المشتركةاشمون
أحمد محمد على محمد22304مدرسة البرانية المشتركةاشمون
أسامة س,مة س,م ابراھيم22305مدرسة البرانية المشتركةاشمون
إس,م أبوالفضل محمود محمد22306مدرسة البرانية المشتركةاشمون
إس,م رضا أبوالع, عبدالھادى22307مدرسة البرانية المشتركةاشمون
إس,م فارس محمود كامل22308مدرسة البرانية المشتركةاشمون
إس,م سعد محمود عبدالس,م22309مدرسة البرانية المشتركةاشمون
أشرف محمد فرحات محمد22310مدرسة البرانية المشتركةاشمون
السيد س,مة عبدالحميد محروس22311مدرسة البرانية المشتركةاشمون
إيھاب سمير علوان ابراھيم22312مدرسة البرانية المشتركةاشمون
حاتم كمال صديق طلبة22313مدرسة البرانية المشتركةاشمون
حامد أحمد محمد حامد22314مدرسة البرانية المشتركةاشمون
حسام حسن عبدالفتاح أحمد22315مدرسة البرانية المشتركةاشمون
حسام حسن على حسن22316مدرسة البرانية المشتركةاشمون
حسام حمادة محمد فرحات22317مدرسة البرانية المشتركةاشمون
حسام ناصر محى الدين محمد22318مدرسة البرانية المشتركةاشمون
حسن مصطفى حسن مصطفى22319مدرسة البرانية المشتركةاشمون
حسن يحيى سيدأحمد السيد22320مدرسة البرانية المشتركةاشمون
حسين محمد محمود حسين22321مدرسة البرانية المشتركةاشمون
حمادة خالد فكري أمين22322مدرسة البرانية المشتركةاشمون
حمادة يحيى أبو الع, عبدالھادي22323مدرسة البرانية المشتركةاشمون
سامح السيداسماعيل محمد22324مدرسة البرانية المشتركةاشمون
سعيدمسعد نور السيد22325مدرسة البرانية المشتركةاشمون
ضياء فتحى عامر طلبة22326مدرسة البرانية المشتركةاشمون
طارق عادل حسين جاب ;22327مدرسة البرانية المشتركةاشمون
عادل السيد عبدالس,م عمارة22328مدرسة البرانية المشتركةاشمون
عادل ص,ح محمد مرسى22329مدرسة البرانية المشتركةاشمون
عاصم عبدالحميد عبدالمقصود موسى22330مدرسة البرانية المشتركةاشمون
عبدالخالق شحات عبدالخالق أحمد22331مدرسة البرانية المشتركةاشمون
عبدالخالق محمود عبد الخالق محمود22332مدرسة البرانية المشتركةاشمون



عبدالرحمن طارق على عبدالحميد22333مدرسة البرانية المشتركةاشمون
عبدالرحمن ممدوح عبدالس,م22334مدرسة البرانية المشتركةاشمون
عبدالعزيز كمال حسن السيد22335مدرسة البرانية المشتركةاشمون
عبد; عبدالنبى عبدالحميد محمد22336مدرسة البرانية المشتركةاشمون
عبد; محمد خضر محمد المنوفي22337مدرسة البرانية المشتركةاشمون
ع,ء أبو الع, فكري أبو الع,22338مدرسة البرانية المشتركةاشمون
على خالد فوزى رزق22339مدرسة البرانية المشتركةاشمون
على رمضان على عبدالرازق22340مدرسة البرانية المشتركةاشمون
على عبداللطيف على عبداللطيف22341مدرسة البرانية المشتركةاشمون
عماد عبدالحفيظ على السيد22342مدرسة البرانية المشتركةاشمون
عماد كرم محمود الروبى22343مدرسة البرانية المشتركةاشمون
عمرو صابر رجب درويش22344مدرسة البرانية المشتركةاشمون
عمرو عبداللطيف السيدعبداللطيف22345مدرسة البرانية المشتركةاشمون
عمرو وجية السيدعبدالرحمن22346مدرسة البرانية المشتركةاشمون
فتحى رمضان زكى القريطى22347مدرسة البرانية المشتركةاشمون
فكرى خالد فكرى أمين22348مدرسة البرانية المشتركةاشمون
كريم عبداللطيف السيد عبداللطيف 22349مدرسة البرانية المشتركةاشمون
كمال يحيى كمال أحمد22350مدرسة البرانية المشتركةاشمون
كيرلس عطية رزق حنا22351مدرسة البرانية المشتركةاشمون
محمد محمد عبدالفتاح محمد22352مدرسة البرانية المشتركةاشمون
محمد أحمد شعبان أحمد22353مدرسة البرانية المشتركةاشمون
محمد إسماعيل محمد اسماعيل22354مدرسة البرانية المشتركةاشمون
محمد جمال على عبدالدايم22355مدرسة البرانية المشتركةاشمون
محمد حسن عباس السمادونى22356مدرسة البرانية المشتركةاشمون
محمد حسن فتحى أحمد22357مدرسة البرانية المشتركةاشمون
محمد حسن محمد اسماعيل22358مدرسة البرانية المشتركةاشمون
محمد حمدته عبدالرحيم محمد22359مدرسة البرانية المشتركةاشمون
محمد رمضان يوسف عوض22360مدرسة البرانية المشتركةاشمون
محمد سعد محمد داؤد22361مدرسة البرانية المشتركةاشمون
محمد سعيد صادق عبدالمقصود22362مدرسة البرانية المشتركةاشمون
محمد شحات عبدالحميد أحمد22363مدرسة البرانية المشتركةاشمون
محمد شحات عبدالقادر أبوعمر22364مدرسة البرانية المشتركةاشمون
محمد شعبان عبدالخالق طنطاوي22365مدرسة البرانية المشتركةاشمون
محمد شعبان عبدالفتاح محمد22366مدرسة البرانية المشتركةاشمون
محمد صبرى عبدالمنعم أحمد22367مدرسة البرانية المشتركةاشمون
محمد عربى زكريا نسيم22368مدرسة البرانية المشتركةاشمون
محمد على حافظ داؤد22369مدرسة البرانية المشتركةاشمون
محمد على سعد درويش22370مدرسة البرانية المشتركةاشمون
محمد على عبدالجواد الخواجة22371مدرسة البرانية المشتركةاشمون
محمد محمود السيد عقل22372مدرسة البرانية المشتركةاشمون
محمد محمود السيد عوض22373مدرسة البرانية المشتركةاشمون
محمد محي الدين فراج محمد22374مدرسة البرانية المشتركةاشمون
محمد معوض ابراھيم زغلول22375مدرسة البرانية المشتركةاشمون
محمد نجاح أحمد عبدالمقصود22376مدرسة البرانية المشتركةاشمون
محمد نجاح عبدالحكم موسى22377مدرسة البرانية المشتركةاشمون
محمد نجاح على على راضي22378مدرسة البرانية المشتركةاشمون
محمد وليد عبدالرؤف الجندى22379مدرسة البرانية المشتركةاشمون
محمد وھدان على عبدالفتاح22380مدرسة البرانية المشتركةاشمون
محمود طارق عشماوى اسماعيل22381مدرسة البرانية المشتركةاشمون
محمود عابدين عبدالفتاح عبداللطيف22382مدرسة البرانية المشتركةاشمون
محمود عبدالغفار حافظ محمد22383مدرسة البرانية المشتركةاشمون
محمود محمد عبدالفتاح موسى22384مدرسة البرانية المشتركةاشمون
محمود محمد محمود عبدالمجيد22385مدرسة البرانية المشتركةاشمون
مصطفى السيد السيد أحمد22386مدرسة البرانية المشتركةاشمون
مصطفى عبدالرحمن أبوسريع عباس22387مدرسة البرانية المشتركةاشمون
مصطفى محمود عبدالحكيم محمد22388مدرسة البرانية المشتركةاشمون



ھشام عبدالرسول عبدالفتاح أحمد22389مدرسة البرانية المشتركةاشمون
ياسر ربيع اسماعيل اسماعيل22390مدرسة البرانية المشتركةاشمون
يوسف عبدالحميد محمدي الخواجة22391مدرسة البرانية المشتركةاشمون
يوسف محسن يوسف فرج22392مدرسة البرانية المشتركةاشمون
أية حماده رمضان محمد22393عزبة سيدى ابراھيماشمون
ايه   شحات   محمد  الفقى22394عزبة سيدى ابراھيماشمون
ايمان جمال عبد الفتاح  عبد;22395عزبة سيدى ابراھيماشمون
اميمه محمد محمود حبلص22396عزبة سيدى ابراھيماشمون
اسماء عبد; محمد عبدالمقصود22397عزبة سيدى ابراھيماشمون
اسماء عبد الرسول محمد22398عزبة سيدى ابراھيماشمون
اح,م صبرى ذكى الحرانى22399عزبة سيدى ابراھيماشمون
امل طارق حامد خليل22400عزبة سيدى ابراھيماشمون
اميرة عادل ابراھيم حسين22401عزبة سيدى ابراھيماشمون
اميره ابراھيم ابراھيم عيسى22402عزبة سيدى ابراھيماشمون
بطه زغـلول احمد عمر22403عزبة سيدى ابراھيماشمون
حسنه ص,ح علٮابو الحديد22404عزبة سيدى ابراھيماشمون
خد يـجه محمد عد لى سليم22405عزبة سيدى ابراھيماشمون
دعاء صبحى محمود النسر22406عزبة سيدى ابراھيماشمون
دعاء صبرى ص,ح عامر22407عزبة سيدى ابراھيماشمون
رحمه ابراھيم شحات محمد22408عزبة سيدى ابراھيماشمون
رحمه محمد محمد بركات22409عزبة سيدى ابراھيماشمون
رشــــا محمد ا لسيد   ذ كى22410عزبة سيدى ابراھيماشمون
رضا عبدالنبى رمضان بدوى22411عزبة سيدى ابراھيماشمون
سھـــام ھا نٮفؤادعبد العزيز22412عزبة سيدى ابراھيماشمون
ساره مجدى حسين22413عزبة سيدى ابراھيماشمون
ساره انور محمد محمد22414عزبة سيدى ابراھيماشمون
شيماء شعبان على ابوالحديد22415عزبة سيدى ابراھيماشمون
صفاء   حسن   محمد   جويده22416عزبة سيدى ابراھيماشمون
عزه عبد الحكيم سعـيد زايد22417عزبة سيدى ابراھيماشمون
عطيات مبروك رزق  على22418عزبة سيدى ابراھيماشمون
غاده رجب عبه عبدالس,م22419عزبة سيدى ابراھيماشمون
فاطمةعبد الحكيم السيد عبد الغفار22420عزبة سيدى ابراھيماشمون
فاطمه عبدالمحسن محمد العدس22421عزبة سيدى ابراھيماشمون
فاطمه حمدى مختارعبدالمقصود22422عزبة سيدى ابراھيماشمون
فاطمه صالح عبدالفتاح محمد22423عزبة سيدى ابراھيماشمون
قمر محمد عبد الموجود خليفه22424عزبة سيدى ابراھيماشمون
ليلى محمد عبد الكريم محمود22425عزبة سيدى ابراھيماشمون
مياده صبرى ابراھيم عبدالرحيم22426عزبة سيدى ابراھيماشمون
منى السيد حامد حسين22427عزبة سيدى ابراھيماشمون
نعيمة عبد ; حسين عوض22428عزبة سيدى ابراھيماشمون
نجيه رجب انور شاھين22429عزبة سيدى ابراھيماشمون
نورا بدوى رمضان بد و ى22430عزبة سيدى ابراھيماشمون
نھله شعبان السيد عبدال,22431عزبة سيدى ابراھيماشمون
ھدير عبد ; حسن عطا22432عزبة سيدى ابراھيماشمون
ياسمين ابراھيم السيد عبدال,22433عزبة سيدى ابراھيماشمون
ياسمين  شعبان  سيد احمد الفقى22434عزبة سيدى ابراھيماشمون
ياسمين عبد القادرعبدالفتاح عبدالقاادر22435عزبة سيدى ابراھيماشمون
اس,م احمد عبد عبدالرحمن احمد22436عزبة سيدى ابراھيماشمون
ابراھيم    اد رى    ابراھيم على22437عزبة سيدى ابراھيماشمون
اشرف  ماھر سعيد  زايد22438عزبة سيدى ابراھيماشمون
احمد  سعيد  ابراھيم   صالح22439عزبة سيدى ابراھيماشمون
احمد  على  محمد  عبدالمقصود22440عزبة سيدى ابراھيماشمون
احمد   رمضان   محمد   زايد22441عزبة سيدى ابراھيماشمون
حسام ماھر سعيد زايد22442عزبة سيدى ابراھيماشمون
حسن عاطف  حسن  احمد   جاد22443عزبة سيدى ابراھيماشمون
رمضان فوزى  عبد  الغفا ر سيد احمد22444عزبة سيدى ابراھيماشمون



صالح السيد  عبد النبى حمد ان22445عزبة سيدى ابراھيماشمون
على   ناصر  محمد  ابو الحديد22446عزبة سيدى ابراھيماشمون
على   السيد  على  ابراھيم22447عزبة سيدى ابراھيماشمون
عبد ; عبد الحكيم  السيد عبدالغفار22448عزبة سيدى ابراھيماشمون
عبد ;   طارق  عبد ;   احمد22449عزبة سيدى ابراھيماشمون
عبد الحميد  طلعت  عبد الحميد22450عزبة سيدى ابراھيماشمون
فادى مجـدى عـزيز راغـب22451عزبة سيدى ابراھيماشمون
ماھر شحات محمد سيداحمد22452عزبة سيدى ابراھيماشمون
محمد جمال عبد المرضى محمد22453عزبة سيدى ابراھيماشمون
محمد عبد النبى محمد احمد22454عزبة سيدى ابراھيماشمون
محمد على عبد ربه على فراج22455عزبة سيدى ابراھيماشمون
محمد عبد النبى احمد شوشه22456عزبة سيدى ابراھيماشمون
محمد عبد الس,م محمد التشه22457عزبة سيدى ابراھيماشمون
محمد صبحى عبد الحميدابراھيم22458عزبة سيدى ابراھيماشمون
محمود عبد; حسين عوض22459عزبة سيدى ابراھيماشمون
مصطفى محمد شعبان احمد22460عزبة سيدى ابراھيماشمون
مصطفى حمدان عبدالرحمن محمد22461عزبة سيدى ابراھيماشمون
محمود منصور محمد محمود22462عزبة سيدى ابراھيماشمون
محمود عمر معوض عيسى22463عزبة سيدى ابراھيماشمون
محمود صابر محمد حسن22464عزبة سيدى ابراھيماشمون
محمود احمد محمد شوشه22465عزبة سيدى ابراھيماشمون
ھادى احمد عبدربه سليم22466عزبة سيدى ابراھيماشمون
يوسف السيد ابراھيم عبد المقصود22467عزبة سيدى ابراھيماشمون
يوسف احمد محمود عبدالحفيظ22468عزبة سيدى ابراھيماشمون
اح,م اشرف رمضان سالم22469الوحدة المجمعة بطليااشمون
اح,م مصطفى عبدالمنصف ا�سطى22470الوحدة المجمعة بطليااشمون
احسان غنيم فريد الجمال22471الوحدة المجمعة بطليااشمون
ارزاق احمد على الشرقاوى22472الوحدة المجمعة بطليااشمون
الزھراء ابراھيم عبدالرؤف زوبع22473الوحدة المجمعة بطليااشمون
اسراء عبدالحميد طنطاوى احمد22474الوحدة المجمعة بطليااشمون
اسماء احمد معوض بيومى22475الوحدة المجمعة بطليااشمون
اسماء رجب معوض بيومى22476الوحدة المجمعة بطليااشمون
اسماء سالم حسين احمد22477الوحدة المجمعة بطليااشمون
اسماء سمير عبدالباسط ابراھيم22478الوحدة المجمعة بطليااشمون
اسماء شريف عبدالقو عبدالرحيم22479الوحدة المجمعة بطليااشمون
اسماءعبدالحفيظ مبروك خ,ف22480الوحدة المجمعة بطليااشمون
اسماء فوزى محمد سويلم22481الوحدة المجمعة بطليااشمون
اسماء محمود احمد السبكى22482الوحدة المجمعة بطليااشمون
اسماء مصطفى حلمى �شين22483الوحدة المجمعة بطليااشمون
اسماء منتصر ج,ل العدس22484الوحدة المجمعة بطليااشمون
اسماء نبيل سعد عبدالقادر22485الوحدة المجمعة بطليااشمون
اشجان محمد منصور الشوة22486الوحدة المجمعة بطليااشمون
اعتماد محمد خليل خميس22487الوحدة المجمعة بطليااشمون
امل صابرمحمود السيد22488الوحدة المجمعة بطليااشمون
امل عزت ابراھيم الحرانى22489الوحدة المجمعة بطليااشمون
امنية عباس عبدالحميد طبوشة22490الوحدة المجمعة بطليااشمون
اميرة فوزى عبدالحميد ابراھيم22491الوحدة المجمعة بطليااشمون
انصاف ابراھيم عيد جبل22492الوحدة المجمعة بطليااشمون
ايمان ابراھيم على يوسف22493الوحدة المجمعة بطليااشمون
ايمان اشرف محمد ابو بدر22494الوحدة المجمعة بطليااشمون
اية جمال عبدالصبور العدس22495الوحدة المجمعة بطليااشمون
اية رمضان محمد ابو العنين22496الوحدة المجمعة بطليااشمون
اية طه ابو الفتوح حسن22497الوحدة المجمعة بطليااشمون
ايه سعيد عبدالمنعم محمد22498الوحدة المجمعة بطليااشمون
ايه على عطا على22499الوحدة المجمعة بطليااشمون
ايه فنجرى عبدالفضيل نصر22500الوحدة المجمعة بطليااشمون



بسمة عادل عبدالكرية طويلة 22501الوحدة المجمعة بطليااشمون
بسمة فراج سليمان عمران22502الوحدة المجمعة بطليااشمون
بسمة محمود شوقى �شين22503الوحدة المجمعة بطليااشمون
تھانى عبدالنبى السيد عبدالس,م22504الوحدة المجمعة بطليااشمون
تيسير سعيد على ابو الحديد22505الوحدة المجمعة بطليااشمون
جاكلين مي,د بشارة يوسف22506الوحدة المجمعة بطليااشمون
جھادجميل عبدالصمد عبدالحميد22507الوحدة المجمعة بطليااشمون
جھاد فتى رمضان العص22508الوحدة المجمعة بطليااشمون
جھاد محمد محمد الحرانى22509الوحدة المجمعة بطليااشمون
جھاد ناصر عباس عبدالعال22510الوحدة المجمعة بطليااشمون
حنان سمير محمود عبده22511الوحدة المجمعة بطليااشمون
حنا ن صبرى عبدالسميع ھوله22512الوحدة المجمعة بطليااشمون
خديجة جميل شاكر جبل22513الوحدة المجمعة بطليااشمون
داليا ابراھيم عثمان شاھين22514الوحدة المجمعة بطليااشمون
داليا عبداللطيف احمد عبداللطيف22515الوحدة المجمعة بطليااشمون
دعاء سامى السيد خليل22516الوحدة المجمعة بطليااشمون
دعاء صبرى عبد; عبد;22517الوحدة المجمعة بطليااشمون
دعاء عبدالشافى عبدالھادى غانم22518الوحدة المجمعة بطليااشمون
دعاء عربى منصور عتلم22519الوحدة المجمعة بطليااشمون
دينا احمد على النقيب22520الوحدة المجمعة بطليااشمون
دينا عمر رمضان امام22521الوحدة المجمعة بطليااشمون
دينامحمد زكى طبوشة22522الوحدة المجمعة بطليااشمون
رانيا ابراھيم جاد الكومى22523الوحدة المجمعة بطليااشمون
رانيا جمال على غزيز22524الوحدة المجمعة بطليااشمون
رجاءمصطفى عبدالحفيظ عبدالحق22525الوحدة المجمعة بطليااشمون
رحاب معوض احمد الحكش22526الوحدة المجمعة بطليااشمون
رسمية معوض السيد سالم22527الوحدة المجمعة بطليااشمون
رضا ربيع عمران سليمان22528الوحدة المجمعة بطليااشمون
رندة فوزى عبدالحفيظ الواتر22529الوحدة المجمعة بطليااشمون
زينب توفيق توفيق شحاتة22530الوحدة المجمعة بطليااشمون
زينب عبدالس,م عبدالس,م محمد22531الوحدة المجمعة بطليااشمون
سارة عبد المنجى ابوالحديد مصطفى22532الوحدة المجمعة بطليااشمون
سارة مرزوق حجاج اللبودى22533الوحدة المجمعة بطليااشمون
سلوى جميل عطا ناشى22534الوحدة المجمعة بطليااشمون
سميحة محمد عبدالمنعم برنجى22535الوحدة المجمعة بطليااشمون
سميرة سعيد السيد زوبع22536الوحدة المجمعة بطليااشمون
 سميرة سعيد فتحى عبدالمجيد22537الوحدة المجمعة بطليااشمون
سھام عزت عبدة السيد22538الوحدة المجمعة بطليااشمون
سيمون يوسف بشارة يوسف22539الوحدة المجمعة بطليااشمون
شروق مبروك شاكر جبل22540الوحدة المجمعة بطليااشمون
شيرين عبدالخالق محمد عبدالخالق22541الوحدة المجمعة بطليااشمون
شريفة اشرف سعيد صابر22542الوحدة المجمعة بطليااشمون
شيماء محمد على الحرانى22543الوحدة المجمعة بطليااشمون
شيماء معوض خيرى بدر22544الوحدة المجمعة بطليااشمون
شھندة صالح عبدالكريم محمد22545الوحدة المجمعة بطليااشمون
صبحية عبدالبصير عبدالشافى بدر22546الوحدة المجمعة بطليااشمون
صفاء احمد مصطفى زكرى22547الوحدة المجمعة بطليااشمون
عبير محمود عبدالمنعم عبدالعظيم22548الوحدة المجمعة بطليااشمون
عزة احمد محمد عبدالمجيد22549الوحدة المجمعة بطليااشمون
عزة كامل عبداللطيف محمد22550الوحدة المجمعة بطليااشمون
عطيات محمد عبدالعليم خفاجى22551الوحدة المجمعة بطليااشمون
غادة ماھر عبدالشافى ابوالعنين22552الوحدة المجمعة بطليااشمون
غادة ناصر عبدالعظيم عبدالجواد22553الوحدة المجمعة بطليااشمون
فاتن اشرف محمد عمران22554الوحدة المجمعة بطليااشمون
فاتن كارم محمود عبدالمجيد22555الوحدة المجمعة بطليااشمون
فاطمة احمد عبدالفتاح ابواحمد22556الوحدة المجمعة بطليااشمون



فاطمةاحمد عثمان العص22557الوحدة المجمعة بطليااشمون
فاطمة سعيد معوض على22558الوحدة المجمعة بطليااشمون
فاطمة عبدالحليم سعيد الحرانى22559الوحدة المجمعة بطليااشمون
فاطمة عبدالمنعم احمد اسماعيل22560الوحدة المجمعة بطليااشمون
فاطمة عبدالمنعم عبدالعليم فتح ;22561الوحدة المجمعة بطليااشمون
فاطمة عصام عبدالحميد ھولة22562الوحدة المجمعة بطليااشمون
فاطمة فايد محمد جبل22563الوحدة المجمعة بطليااشمون
فتحية على خليل عبدالحميد22564الوحدة المجمعة بطليااشمون
كريمة سعيد مصطفى خ,ف22565الوحدة المجمعة بطليااشمون
لبنى صابر كمال الحرانى22566الوحدة المجمعة بطليااشمون
ماريان فايز زكى بسخرون22567الوحدة المجمعة بطليااشمون
مبروكة عيد عبدالحليم عطيان22568الوحدة المجمعة بطليااشمون
محبوبة عبدالحميد شعبان درويش22569الوحدة المجمعة بطليااشمون
مروة عبدالكريم معوض زوين22570الوحدة المجمعة بطليااشمون
مريم ماجد غالى بسخرون22571الوحدة المجمعة بطليااشمون
منار فراج زكى شاھين22572الوحدة المجمعة بطليااشمون
مھا صبرى على عبدالغفار22573الوحدة المجمعة بطليااشمون
مھجة عبدالشكورعبدالس,م سقارى22574الوحدة المجمعة بطليااشمون
مى محمود عبدالعزيز ليلة22575الوحدة المجمعة بطليااشمون
ناھد ماھر فريد الصاوى22576الوحدة المجمعة بطليااشمون
نجاح حمدى عبدالظاھر الصاوى22577الوحدة المجمعة بطليااشمون
نج,ء رمضان عبدالعزيز معوض22578الوحدة المجمعة بطليااشمون
نج,ء فتحى معوض بيومى22579الوحدة المجمعة بطليااشمون
ندا محمد احمد السيد22580الوحدة المجمعة بطليااشمون
ندى سمير عبدالفتاح محمود22581الوحدة المجمعة بطليااشمون
نسمة السيد خالد قناوى22582الوحدة المجمعة بطليااشمون
صرة محمد عطا على مرعى22583الوحدة المجمعة بطليااشمون
نعمة محمد محمد عبد;22584الوحدة المجمعة بطليااشمون
نھال طنطاوى طنطاوى �شين22585الوحدة المجمعة بطليااشمون
نھال عبدالمؤمن محمود �شين22586الوحدة المجمعة بطليااشمون
نورا ابراھيم عبدالمنعم يوسف22587الوحدة المجمعة بطليااشمون
نورا صبحى سعيد ابوالعنين22588الوحدة المجمعة بطليااشمون
نورا الصاوى عبدالفتاح الصاوى22589الوحدة المجمعة بطليااشمون
نورا صبرى عيدابوعليمة22590الوحدة المجمعة بطليااشمون
نورھان احمد سعد �شين22591الوحدة المجمعة بطليااشمون
ھاجر ابراھيم حسان ابراھيم22592الوحدة المجمعة بطليااشمون
ھاجر معوض على الكومى22593الوحدة المجمعة بطليااشمون
ھالة حمادة محروس عبدربه22594الوحدة المجمعة بطليااشمون
ھالة سعيد عبدالمنعم عتلم22595الوحدة المجمعة بطليااشمون
ھبة حسن عبدالفتاح احمد22596الوحدة المجمعة بطليااشمون
ھداية عبدالناصر عبدالمعبود محمد22597الوحدة المجمعة بطليااشمون
ھدى كامل رمزى كامل22598الوحدة المجمعة بطليااشمون
ھدى يوسف بشارة جرجس22599الوحدة المجمعة بطليااشمون
ھندى حمدٮخليل ا�سطى22600الوحدة المجمعة بطليااشمون
ھند رضا عبده امين22601الوحدة المجمعة بطليااشمون
ھند شاكر على الكومى22602الوحدة المجمعة بطليااشمون
ھند مبروك جواھير سيد احمد22603الوحدة المجمعة بطليااشمون
ھند مبروك صالح غزيز22604الوحدة المجمعة بطليااشمون
ھند مسعد على الصاوى22605الوحدة المجمعة بطليااشمون
وردة سعيد لى الحرون22606الوحدة المجمعة بطليااشمون
وردة مرزوق نصر خ,ف22607الوحدة المجمعة بطليااشمون
و�ء رضا محمد �شين22608الوحدة المجمعة بطليااشمون
يارا محمد ابراھيم عفيفى22609الوحدة المجمعة بطليااشمون
ياسمين خالد عبدالكريم وھبة22610الوحدة المجمعة بطليااشمون
ياسمين ماھر عطا محمد22611الوحدة المجمعة بطليااشمون
يمنى رضا عبدالبر الحرانى22612الوحدة المجمعة بطليااشمون



ابانوب صبحى جرجس ابراھيم22613الوحدة المجمعة بطليااشمون
ابراھيم ماھر عباس عبدالس,م22614الوحدة المجمعة بطليااشمون
احمد حمدٮابو الحديد عاشور22615الوحدة المجمعة بطليااشمون
احمد حمدى عبدالظاھر حيلة22616الوحدة المجمعة بطليااشمون
احمد خالد عدلٮمحمد22617الوحدة المجمعة بطليااشمون
احمد خطاب محمد اسماعيل22618الوحدة المجمعة بطليااشمون
احمد رشدى عبدالبر مرسى22619الوحدة المجمعة بطليااشمون
احمد سالم عيد عبدالجواد22620الوحدة المجمعة بطليااشمون
احمد سعيد معوض شاھين22621الوحدة المجمعة بطليااشمون
احمد س,مة عبدالمنصف سالم22622الوحدة المجمعة بطليااشمون
احمد سليمان عبدالس,م سليمان22623الوحدة المجمعة بطليااشمون
احمد ص,ح عباس عتلم22624الوحدة المجمعة بطليااشمون
احمد عبدالحميد صالح عبدالحميد22625الوحدة المجمعة بطليااشمون
احمد عبدالرشيد على الفيشاوى22626الوحدة المجمعة بطليااشمون
احمد عبدالس,م جابر ليلة22627الوحدة المجمعة بطليااشمون
احمد عبدالصمد معوض احمد22628الوحدة المجمعة بطليااشمون
احمد عبدربه محمد حماد22629الوحدة المجمعة بطليااشمون
احمد عيد عبدالمنعم اللبودى22630الوحدة المجمعة بطليااشمون
احمد عيد على عبدالحق 22631الوحدة المجمعة بطليااشمون
احمد ماھر عبدالمنعم اللبودى22632الوحدة المجمعة بطليااشمون
احمد محمد منصور ھولة22633الوحدة المجمعة بطليااشمون
احمد ممتاز نصر ا�سطى22634الوحدة المجمعة بطليااشمون
احمد محمد مبروك بيومى22635الوحدة المجمعة بطليااشمون
احمد محمد عبدالمنعم محمود22636الوحدة المجمعة بطليااشمون
اس,م احمد رمضان امام22637الوحدة المجمعة بطليااشمون
اس,م احمد على زايد22638الوحدة المجمعة بطليااشمون
اس,م اشرف عبدالعزيز مبروك22639الوحدة المجمعة بطليااشمون
اس,م جمال عبدالحكم عبدالعظيم22640الوحدة المجمعة بطليااشمون
اس,م احمد ابو العز محمود22641الوحدة المجمعة بطليااشمون
اس,م شعبان احمد عبدالجواد22642الوحدة المجمعة بطليااشمون
اس,م عبدالمرضى احمد دربالة22643الوحدة المجمعة بطليااشمون
اس,م عربى حسن زوبع22644الوحدة المجمعة بطليااشمون
اس,م محمد صابر احمد22645الوحدة المجمعة بطليااشمون
اس,م محمد عبدالرازق الجمسى22646الوحدة المجمعة بطليااشمون
اس,م محمد عبدالكريم عمر حسن22647الوحدة المجمعة بطليااشمون
اس,م محمد عوض عفيفى22648الوحدة المجمعة بطليااشمون
اس,م محمود السيد محمود22649الوحدة المجمعة بطليااشمون
اسماعيل سعيد احمد عبدالس,م22650الوحدة المجمعة بطليااشمون
اسماعيل على حسين على22651الوحدة المجمعة بطليااشمون
امير سعيد ابراھيم ھولة22652الوحدة المجمعة بطليااشمون
امين بدوى امين محمد22653الوحدة المجمعة بطليااشمون
انطنيوس فارس بطرس عبدالمولى22654الوحدة المجمعة بطليااشمون
ايمن حمادة عبدالفتاح احمد22655الوحدة المجمعة بطليااشمون
ايمن عصام عبدالكريم ليلة22656الوحدة المجمعة بطليااشمون
ب,ل عاطف حسنى احمد22657الوحدة المجمعة بطليااشمون
ب,ل محمد ابوبكر عبدالحليم22658الوحدة المجمعة بطليااشمون
جابر عبدالرؤف مجاھد محمد22659الوحدة المجمعة بطليااشمون
جابر عيد حسن عتلم22660الوحدة المجمعة بطليااشمون
حسام جمال عبدالرشيد الحلى22661الوحدة المجمعة بطليااشمون
حسام عادل موسى عبدالواحد22662الوحدة المجمعة بطليااشمون
حسن احمد السيد ابوالمجد22663الوحدة المجمعة بطليااشمون
حلمى رجب عبدالحليم خليل22664الوحدة المجمعة بطليااشمون
خالد عد�ن عبدالس,م محمد22665الوحدة المجمعة بطليااشمون
خالد ممدوح حجاج اللبودى22666الوحدة المجمعة بطليااشمون
خالد ممدوح عبدالفضيل العدس22667الوحدة المجمعة بطليااشمون
رجب فاروق محمد الشرقاوى22668الوحدة المجمعة بطليااشمون



رشاد صابر رشاد طه22669الوحدة المجمعة بطليااشمون
سعيد عصام سعيد حسانين22670الوحدة المجمعة بطليااشمون
شريف طارق عبدالمنعم الحرانى22671الوحدة المجمعة بطليااشمون
شوقى نجيب شوقى مسعود22672الوحدة المجمعة بطليااشمون
صالح فتحى على ابوجبل22673الوحدة المجمعة بطليااشمون
ضياء ثابت فضل الدرانى22674الوحدة المجمعة بطليااشمون
طارق احمد مجاھد رضوان22675الوحدة المجمعة بطليااشمون
عادل محمد عبدالحليم فرج22676الوحدة المجمعة بطليااشمون
عباس محمد عباس حسين22677الوحدة المجمعة بطليااشمون
عبدالرؤف رمضان عبدالرؤف خ,ف22678الوحدة المجمعة بطليااشمون
عبدالرحمن عاطف ماھر فودة22679الوحدة المجمعة بطليااشمون
عبدالرحمن غريب شعبان على22680الوحدة المجمعة بطليااشمون
عبدالرسول محمد عبدالرسول ابراھيم22681الوحدة المجمعة بطليااشمون
عبدالصمد صابرعبدالصمدعبدالغفار 22682الوحدة المجمعة بطليااشمون
عبدالعزيز على فرج الفوال22683الوحدة المجمعة بطليااشمون
عبدالكريم ج,ل عبدالكريم بدر22684الوحدة المجمعة بطليااشمون
عبد; احمد عبدالبر الدالى22685الوحدة المجمعة بطليااشمون
عبد; اسامة جمال السيد22686الوحدة المجمعة بطليااشمون
عبد; السيد عبدالحميد زكرى22687الوحدة المجمعة بطليااشمون
عبد; السيد على سليمان22688الوحدة المجمعة بطليااشمون
عبد; محمد فوزى عبدالمجيد22689الوحدة المجمعة بطليااشمون
عبد; يونس عبدالغفار يونس22690الوحدة المجمعة بطليااشمون
عبدالمجيد محمد عبدالمجيد الواتر22691الوحدة المجمعة بطليااشمون
عبدالمجيد محمود عبدالمجيد خ,ف22692الوحدة المجمعة بطليااشمون
عصام احمد محمد عبدالبارى22693الوحدة المجمعة بطليااشمون
عصام سعيد معوض جاد22694الوحدة المجمعة بطليااشمون
عصام مبروك سعيد عبدالجواد22695الوحدة المجمعة بطليااشمون
ع,ء خالد احمد عشرى22696الوحدة المجمعة بطليااشمون
على امين عبدالحميد خليفة22697الوحدة المجمعة بطليااشمون
على حمدى خليل ا�سطى22698الوحدة المجمعة بطليااشمون
فادى نجيب عوض ; عزيز22699الوحدة المجمعة بطليااشمون
فجر منتصر محمد الحرانى22700الوحدة المجمعة بطليااشمون
كمال ابراھيم احمد اسماعيل22701الوحدة المجمعة بطليااشمون
كمال شعبان ابوالحديد مصطفى22702الوحدة المجمعة بطليااشمون
كمال شوقى كمال يوسف22703الوحدة المجمعة بطليااشمون
محمد احمد عبدالمنعم شلباية22704الوحدة المجمعة بطليااشمون
محمد اشرف محمد عبدالمجيد22705الوحدة المجمعة بطليااشمون
محمد جمال عبدالحميد خليفة22706الوحدة المجمعة بطليااشمون
محمد حسين محمد موسى 22707الوحدة المجمعة بطليااشمون
محمدحمدى عبدالمنصف فھيم22708الوحدة المجمعة بطليااشمون
محمد رشدى عبدالحميد خليفة22709الوحدة المجمعة بطليااشمون
محمد شريف فوزى القطان22710الوحدة المجمعة بطليااشمون
محمد شوقى عبدالحميد عيسوى22711الوحدة المجمعة بطليااشمون
محمد صبحى محمد القصاص 22712الوحدة المجمعة بطليااشمون
محمد عاطف عبدالرؤف الصاوى22713الوحدة المجمعة بطليااشمون
محمد عادل احمد الشوة22714الوحدة المجمعة بطليااشمون
محمد عباس محمد السيد 22715الوحدة المجمعة بطليااشمون
محمد عبدالحفيظ على الفيشاوى22716الوحدة المجمعة بطليااشمون
محمد عبدالشكور عبدالس,م السقارى22717الوحدة المجمعة بطليااشمون
محمد عبد; على الكومى22718الوحدة المجمعة بطليااشمون
محمد عصام سعيد بھجت22719الوحدة المجمعة بطليااشمون
محمد على السيد ابراھيم22720الوحدة المجمعة بطليااشمون
محمد علٮحافظ على22721الوحدة المجمعة بطليااشمون
محمد على عبدالمطلب على22722الوحدة المجمعة بطليااشمون
محمد على فتحى حسن22723الوحدة المجمعة بطليااشمون
محمد عماد عدلى عمر22724الوحدة المجمعة بطليااشمون



محمد مامون على محمد22725الوحدة المجمعة بطليااشمون
محمد ماھر عبدالشافى ابوالعنين22726الوحدة المجمعة بطليااشمون
محمد مجدى عبدالشافى حسن22727الوحدة المجمعة بطليااشمون
محمود جميل سيداحمد طويلة22728الوحدة المجمعة بطليااشمون
محمود حسين احمد عبدالسميع22729الوحدة المجمعة بطليااشمون
محمود راشد حسن محمود22730الوحدة المجمعة بطليااشمون
محمود رضا عبدالبر الحرانى22731الوحدة المجمعة بطليااشمون
محمود رفعت السيد شلباية22732الوحدة المجمعة بطليااشمون
محمود عبدالكريم عبدة السيد22733الوحدة المجمعة بطليااشمون
محمود عبدالمنجى معوض فرحات22734الوحدة المجمعة بطليااشمون
محمود ماھر عبدالفضيل العدس22735الوحدة المجمعة بطليااشمون
محمود محمد محمود معووض22736الوحدة المجمعة بطليااشمون
مرزوق شوقى عبدالعلييم عبدالحق22737الوحدة المجمعة بطليااشمون
مصطفى ابراھيم عبدالمجيد محمد22738الوحدة المجمعة بطليااشمون
مصطفى احمد مجاھد رضوان22739الوحدة المجمعة بطليااشمون
مصطفى صالح بدوى الجمسى22740الوحدة المجمعة بطليااشمون
مصطفى عادل عبدالرسول ابراھيم22741الوحدة المجمعة بطليااشمون
مصطفى عماد شاكر عبدالمجيد22742الوحدة المجمعة بطليااشمون
مصطفى عطا محمد زلط22743الوحدة المجمعة بطليااشمون
مصطفى محمود علم الدين22744الوحدة المجمعة بطليااشمون
م,ك شحاتة جرجس اسكندر22745الوحدة المجمعة بطليااشمون
مينا مجدى زكى بسخرون22746الوحدة المجمعة بطليااشمون
موسى احمد موسى احمد22747الوحدة المجمعة بطليااشمون
نادر السيد على احمد22748الوحدة المجمعة بطليااشمون
نادر صابر عبدالمنعم بدوى22749الوحدة المجمعة بطليااشمون
نزية جميل عزيز جرجس22750الوحدة المجمعة بطليااشمون
ھشام عاطف كمال شحاتة22751الوحدة المجمعة بطليااشمون
وليد عباس محمد السيد22752الوحدة المجمعة بطليااشمون
يوسف عطية عبدالمنعم ا�سطى22753الوحدة المجمعة بطليااشمون
حسن مصطفى عبدالمنعم خليفة22754الوحدة المجمعة بطليااشمون
فرج سعيد حسن ابوالعنين22755الوحدة المجمعة بطليااشمون
إسراء اشرف عبد الصبور رضوان22756النجاح ا بطليااشمون
أسماء حسن سعيد اللبودى 22757النجاح ا بطليااشمون
أسماء سعيد عبد العزيز الصاوى22758النجاح ا بطليااشمون
أسماء ما ھر محمد محمد22759النجاح ا بطليااشمون
اسماء مبروك صالح غائبزيز 22760النجاح ا بطليااشمون
إعتماد أسامه جمال السيد22761النجاح ا بطليااشمون
اشجان مصطفى على  الحرانى 22762النجاح ا بطليااشمون
أميره عبد المرضى عبدالمنصف 22763النجاح ا بطليااشمون
أميره عبد النافع عبد العال النحله22764النجاح ا بطليااشمون
أميره عزت عبد الحفيظ س,مه22765النجاح ا بطليااشمون
أ�ء عبد اللطيف محمود الخولى 22766النجاح ا بطليااشمون
السيدة محمد معوض محمد 22767النجاح ا بطليااشمون
أميمه  حليم  فتحى الزاھد 22768النجاح ا بطليااشمون
أيه حربى عبد الرؤف شاھين22769النجاح ا بطليااشمون
أيه حسن عطا س,مه 22770النجاح ا بطليااشمون
إيمان عبد الفتاح عبد الرؤف اJبحر22771النجاح ا بطليااشمون
إيمان عبد الكريم عباس عتلم 22772النجاح ا بطليااشمون
إيمان منصور عبد الستار فتح ; 22773النجاح ا بطليااشمون
بسمه طارء عبد المنعم البظلى22774النجاح ا بطليااشمون
حنان عبد الشافى عبد الھادى22775النجاح ا بطليااشمون
خديجه ص,ح معوض زوين22776النجاح ا بطليااشمون
دعاء أشرف عبد الواحد الفشاوى22777النجاح ا بطليااشمون
دعاء السيد محمود السيد22778النجاح ا بطليااشمون
دعاء راشد أمين حما د22779النجاح ا بطليااشمون
دنيا طارق أحمد حسن 22780النجاح ا بطليااشمون



دنيا عبد المرضى رزق اللبودى22781النجاح ا بطليااشمون
دنيا عدلى عبد العزيز الصاوى22782النجاح ا بطليااشمون
دينا محمد عبد ربه اللبودى22783النجاح ا بطليااشمون
رحاب سالم حسن الجمسى22784النجاح ا بطليااشمون
رضا عيد إبراھيم رضوان22785النجاح ا بطليااشمون
رضا مرزوق عبد المنصف زوبع22786النجاح ا بطليااشمون
رغائبده حمدى عبد الغائبفار أبو الحديد22787النجاح ا بطليااشمون
سارة جمال عبد العزيز عمار22788النجاح ا بطليااشمون
 سلمى حسام زھران حسن22789النجاح ا بطليااشمون
سمر عبد الصبور عبد البارى شرف 22790النجاح ا بطليااشمون
سميرة  سعيد ج,ل عبد المنعم 22791النجاح ا بطليااشمون
شوقية معتمد عباس سيد أحمد22792النجاح ا بطليااشمون
شيماء سعيد فايز طبوشه22793النجاح ا بطليااشمون
شيماء عزت محمد عطا ;22794النجاح ا بطليااشمون
صابرين رضا محمد إبراھيم 22795النجاح ا بطليااشمون
صباح محمود عطا احمد 22796النجاح ا بطليااشمون
عائشة محمود عطا ناصف22797النجاح ا بطليااشمون
عبير عاطف عبد القوى محمد22798النجاح ا بطليااشمون
علياء إبراھيم عبد القوى محمد 22799النجاح ا بطليااشمون
فاطمه عبده عبد المرضى منسى22800النجاح ا بطليااشمون
فتحيه صابر عبد الصبور محمد22801النجاح ا بطليااشمون
كريمه محمد محمود إسماعيل 22802النجاح ا بطليااشمون
منى حسين سيد أحمد محمد22803النجاح ا بطليااشمون
ندى سعد فتحى عاشور22804النجاح ا بطليااشمون
ندى محمد عبد العظيم جمعه22805النجاح ا بطليااشمون
نرمين جمال معوض صابر22806النجاح ا بطليااشمون
نعمه حمدى مبروك محمد 22807النجاح ا بطليااشمون
نورا على عبد النبى محمود22808النجاح ا بطليااشمون
نورھان رضا عبد المرضى خليفه22809النجاح ا بطليااشمون
ھاجر جمال أحمد طويله22810النجاح ا بطليااشمون
ھاجر فھيم رزق فھيم22811النجاح ا بطليااشمون
ھانم ممتاز فھمى جبل 22812النجاح ا بطليااشمون
وردة محمد عبد الحليم عبد المجيد22813النجاح ا بطليااشمون
ياسمين السيد فايز طبوشه 22814النجاح ا بطليااشمون
ياسمين السيد محمد إبراھيم22815النجاح ا بطليااشمون
ياسمين جمال سليمان أحمد 22816النجاح ا بطليااشمون
ياسمين راتب محروس الكومى22817النجاح ا بطليااشمون
ياسمين عبد الكريم معوض  يوسف22818النجاح ا بطليااشمون
ياسمين ھانى  صبحى نصر 22819النجاح ا بطليااشمون
أحمد أشرف عبد الرؤف مرسى 22820النجاح ا بطليااشمون
أحمد حمدى عبد العزيز سالم22821النجاح ا بطليااشمون
أحمد رزق فتح ; محمد 22822النجاح ا بطليااشمون
أحمد زينھم عبود العدس22823النجاح ا بطليااشمون
أحمد عبد الحكم أحمد العص 22824النجاح ا بطليااشمون
أحمد ماھر الدبركى سيد أحمد 22825النجاح ا بطليااشمون
أحمد معوض إبراھيم اJبحر 22826النجاح ا بطليااشمون
أسامه ممدوح عبد الرؤف محمد22827النجاح ا بطليااشمون
إس,م خالد على عبد الغائبفار 22828النجاح ا بطليااشمون
إس,م عطيه رمضان عبدالعال22829النجاح ا بطليااشمون
إس,م على عبد النبى محمود22830النجاح ا بطليااشمون
إس,م محمد عبد الحليم عبد المجيد22831النجاح ا بطليااشمون
أشرف محمد السيد إبراھيم 22832النجاح ا بطليااشمون
أيمن منصور عبد الستار إسماعيل22833النجاح ا بطليااشمون
إيھاب خالد صالح  عما ر 22834النجاح ا بطليااشمون
باسم صابر أحمد النحله22835النجاح ا بطليااشمون
باسم عيد عبد الباسط الحرانى 22836النجاح ا بطليااشمون



بدر احمد  السيد الفقى 22837النجاح ا بطليااشمون
حسن عبد الكريم عبد السميع حمودة22838النجاح ا بطليااشمون
حسن على حسن الجمسى 22839النجاح ا بطليااشمون
حمادة عبد المنعم عبد المولى العربى 22840النجاح ا بطليااشمون
رمضان خالد رمضان برعى22841النجاح ا بطليااشمون
رواش سيد أحمد رواش سيد أحمد 22842النجاح ا بطليااشمون
زھران عزت زھران غائبزيز22843النجاح ا بطليااشمون
سعد محمد سعد الحكش22844النجاح ا بطليااشمون
شھاب عبد الشافى صابر عبد الشافى 22845النجاح ا بطليااشمون
طارق مصطفى جيوشى النحله 22846النجاح ا بطليااشمون
طه مسعد عبد المحسن طويله 22847النجاح ا بطليااشمون
عباس عبد المنعم عباس غائبزيز22848النجاح ا بطليااشمون
عباس مصطفى عباس زوبع 22849النجاح ا بطليااشمون
عبد البر عادل عبد البر الجمال 22850النجاح ا بطليااشمون
عبد الرحمن سعيد عبد المجيد 22851النجاح ا بطليااشمون
عبد العزيز ممدوح عبد العزيز22852النجاح ا بطليااشمون
عبد المنصف عاطف عبد الحميد 22853النجاح ا بطليااشمون
عبد الكريم محمد إبراھيم محمد22854النجاح ا بطليااشمون
عبد المنعم احمد عبد المنعم اللبودى22855النجاح ا بطليااشمون
عبد المنعم محمد عبد المنعم موسى22856النجاح ا بطليااشمون
عبد ; على عبد المنعم على22857النجاح ا بطليااشمون
عصام عدلى عبدالكريم جبل 22858النجاح ا بطليااشمون
عنتر محمد زھير اJعرج22859النجاح ا بطليااشمون
على ناصر ماھر حماد 22860النجاح ا بطليااشمون
فتحى ص,ح عبد العزيز شلبايه22861النجاح ا بطليااشمون
كريم محمد رجب الشرقاوى 22862النجاح ا بطليااشمون
كريم محمد عبد ربه اللبودى  22863النجاح ا بطليااشمون
ماجد جمعه عبد الحميد صقر22864النجاح ا بطليااشمون
محمد أيمن صالح خ,ف22865النجاح ا بطليااشمون
محمد جمال عبد ربه حسين22866النجاح ا بطليااشمون
محمد جمال مصطفى خليفه 22867النجاح ا بطليااشمون
محمد حسين فتحى عرفه 22868النجاح ا بطليااشمون
محمد رجب السيد الفقى22869النجاح ا بطليااشمون
محمد رضا عطا زلط 22870النجاح ا بطليااشمون
محمد سعيد محمد عبد المجيد22871النجاح ا بطليااشمون
محمد سنوسى عبد المنعم سنوسى22872النجاح ا بطليااشمون
محمد عباس السيد عبا س22873النجاح ا بطليااشمون
محمد عبد المجيد ص,ح زوبع22874النجاح ا بطليااشمون
محمد عبد المنصف صالح العدس22875النجاح ا بطليااشمون
محمد فتحى عبد المنعم الجمال22876النجاح ا بطليااشمون
محمد ماھر عبد النافع سيد أحمد 22877النجاح ا بطليااشمون
مصطفى رمضان محمود عبد القوى 22878النجاح ا بطليااشمون
مصطفى عاطف فازع عمار22879النجاح ا بطليااشمون
مصطفى عبد النبى فخرى عبد النبى 22880النجاح ا بطليااشمون
معوض محمد معوض مرسى22881النجاح ا بطليااشمون
ھيثم ضاحى عبد المعبود زلط22882النجاح ا بطليااشمون
وليد فارس عبد النبى الخولى22883النجاح ا بطليااشمون
ياسين حسين فتحى عرفه22884النجاح ا بطليااشمون
يوسف طارق على إبراھيم22885النجاح ا بطليااشمون
أسماء ربيع عبد العزيز فرج22886الشھيد الغرباوى طاليااشمون
أسماء عبدالعليم سعيدعبدالعليم22887الشھيد الغرباوى طاليااشمون
اسراء اشرف جمال السيد22888الشھيد الغرباوى طاليااشمون
اسراء محمد عبد اللطيف محمود22889الشھيد الغرباوى طاليااشمون
أسماء ضيف عبد المنعم عبد النبى22890الشھيد الغرباوى طاليااشمون
الھام أيمن محمد عبد العليم22891الشھيد الغرباوى طاليااشمون
ايمان سامى رشاد عبد الحكم22892الشھيد الغرباوى طاليااشمون



أية محمد عبد المنعم خليفة22893الشھيد الغرباوى طاليااشمون
ايمان عبد الكريم حسين سليمان22894الشھيد الغرباوى طاليااشمون
اميرة فرحات صبرى حيلة22895الشھيد الغرباوى طاليااشمون
ايمان مرسى محمد عبد المعطى22896الشھيد الغرباوى طاليااشمون
أمنية عبد المجيد عبد المنعم السقا22897الشھيد الغرباوى طاليااشمون
امنية محمد سامى عبد المجيد22898الشھيد الغرباوى طاليااشمون
آ�ء على محمد مبروك22899الشھيد الغرباوى طاليااشمون
اميرة محمد عبد الرؤف اسماعيل22900الشھيد الغرباوى طاليااشمون
أية سعيد عبد المحسن الجزيرى22901الشھيد الغرباوى طاليااشمون
تقى محمود شاكر حسن22902الشھيد الغرباوى طاليااشمون
تيسير سمير خيرى أحمد22903الشھيد الغرباوى طاليااشمون
حبيبة عادل عبد المجيد اJعرج22904الشھيد الغرباوى طاليااشمون
خديجة طه السيد القاضى22905الشھيد الغرباوى طاليااشمون
خلود محمود عبد المجيد جعفر22906الشھيد الغرباوى طاليااشمون
داليا محمد على غزيز22907الشھيد الغرباوى طاليااشمون
دعاء أحمد عبد المنصف زوبع22908الشھيد الغرباوى طاليااشمون
دينا قاسم حسين زوبع22909الشھيد الغرباوى طاليااشمون
رحمة فتحى عبد المجيد عبد الرحمن22910الشھيد الغرباوى طاليااشمون
رانيا محمد عبد الحليم المتولى22911الشھيد الغرباوى طاليااشمون
ريھام عادل سعيد خليفة22912الشھيد الغرباوى طاليااشمون
ريھام عبده عبد الحكم عبد العال22913الشھيد الغرباوى طاليااشمون
زينب عمر عبد الكريم عمر22914الشھيد الغرباوى طاليااشمون
سارة جمال احمد حسين22915الشھيد الغرباوى طاليااشمون
سارة عادل محمد زكى22916الشھيد الغرباوى طاليااشمون
سمر جمال سليمان احمد22917الشھيد الغرباوى طاليااشمون
سعاد محمد عبد البر ھنداوى22918الشھيد الغرباوى طاليااشمون
ياسمن محمد معوض الدھشان22919الشھيد الغرباوى طاليااشمون
شيماء احمد عبد المنعم عتلم22920الشھيد الغرباوى طاليااشمون
شيماء جميل محمد عبد ;22921الشھيد الغرباوى طاليااشمون
شيماء مبارك عيد عبد ;22922الشھيد الغرباوى طاليااشمون
شيماء محمود عبد العزيز فرج22923الشھيد الغرباوى طاليااشمون
شيماء مصطفى على شيحة22924الشھيد الغرباوى طاليااشمون
صباح ص,ح عبد العليم فرج22925الشھيد الغرباوى طاليااشمون
صفاء ابراھيم عبد الباسط الحداد22926الشھيد الغرباوى طاليااشمون
عالية عادل عبد المنعم سعد22927الشھيد الغرباوى طاليااشمون
فاتن رشاد عبد المنصف قورة22928الشھيد الغرباوى طاليااشمون
فاطمة حسن محمد مرسى22929الشھيد الغرباوى طاليااشمون
فاطمة شعبان مبارك عمر22930الشھيد الغرباوى طاليااشمون
فاطمة مصطفى عبد المنصف رزق22931الشھيد الغرباوى طاليااشمون
منار عبد الفتاح امين الحلى22932الشھيد الغرباوى طاليااشمون
منار فوزى محمد محمود22933الشھيد الغرباوى طاليااشمون
ندٮابراھيم منصور ابراھيم22934الشھيد الغرباوى طاليااشمون
نورا ص,ح معوض زايد22935الشھيد الغرباوى طاليااشمون
نورا عبد الناصر سعيد شحاتة22936الشھيد الغرباوى طاليااشمون
نورھان طه عبد القوى عبد ;22937الشھيد الغرباوى طاليااشمون
ھاجر صالح احمد حسين22938الشھيد الغرباوى طاليااشمون
ھاجر مصطفى لطفى النحلة22939الشھيد الغرباوى طاليااشمون
ھاجر نبيل نيازى عبد الرسول22940الشھيد الغرباوى طاليااشمون
ھالة عادل عبد البر على22941الشھيد الغرباوى طاليااشمون
ھد عماد سيد احمد عتلم22942الشھيد الغرباوى طاليااشمون
وسام احمد محمد عبد الرؤف22943الشھيد الغرباوى طاليااشمون
ياسمين محمد عبد الحكيم ابو ليلة22944الشھيد الغرباوى طاليااشمون
ابراھيم عادل معوض امين 22945الشھيد الغرباوى طاليااشمون
ابراھيم عبد الس,م عباس القاضى22946الشھيد الغرباوى طاليااشمون
ابراھيم رافت محمد عبد ; 22947الشھيد الغرباوى طاليااشمون
أحمد عبد القوى عبد المنعم فرج22948الشھيد الغرباوى طاليااشمون



احمد محمد مختار اسماعيل22949الشھيد الغرباوى طاليااشمون
احمد مصلح عبد المنعم جعفر22950الشھيد الغرباوى طاليااشمون
احمد ياسرعبد المرضى ابراھيم22951الشھيد الغرباوى طاليااشمون
احمد مختار احمد محمد22952الشھيد الغرباوى طاليااشمون
احمد حسن احمد الطباخ22953الشھيد الغرباوى طاليااشمون
اسامة عبد الحليم عبد الكريم ذكرى22954الشھيد الغرباوى طاليااشمون
اس,م جمال عبد الرافع غزيز22955الشھيد الغرباوى طاليااشمون
ايھاب عبد الرؤف محمد حسين22956الشھيد الغرباوى طاليااشمون
ايھاب عبد الكريم عبد العزيزطبوشة 22957الشھيد الغرباوى طاليااشمون
اس,م فتحى عبد المجيد منسى22958الشھيد الغرباوى طاليااشمون
جابر اشرف احمد عبد الس,م22959الشھيد الغرباوى طاليااشمون
جميل عبد الحميد عبد المحسن 22960الشھيد الغرباوى طاليااشمون
حسام عادل معوض �شين22961الشھيد الغرباوى طاليااشمون
حسين مصطفى كامل زوبع22962الشھيد الغرباوى طاليااشمون
حمادة يسرى مبارك غزيز22963الشھيد الغرباوى طاليااشمون
حازم عصام زكى الشحات22964الشھيد الغرباوى طاليااشمون
زكى مبارك زكى 22965الشھيد الغرباوى طاليااشمون
زياد محمود عبد العزيز الحلى22966الشھيد الغرباوى طاليااشمون
ص,ح جمال توفيق زكى22967الشھيد الغرباوى طاليااشمون
طارق محمود ابراھيم سويلم22968الشھيد الغرباوى طاليااشمون
عبد ; سرحان مبارك غزيز22969الشھيد الغرباوى طاليااشمون
عبد المنعم فتحى عبد المنعم عبد ;22970الشھيد الغرباوى طاليااشمون
عبد الرحمن عماد عبد المنعم 22971الشھيد الغرباوى طاليااشمون
عبد العظيم احمد عبد العظيم قناوى22972الشھيد الغرباوى طاليااشمون
عبد المنعم فارس عبد حسين22973الشھيد الغرباوى طاليااشمون
عبد الحميد على عبد المحسن الجزيرى22974الشھيد الغرباوى طاليااشمون
عبد الكريم بدر عبد الكريم عمر 22975الشھيد الغرباوى طاليااشمون
عصام فتح ; سعد صقر22976الشھيد الغرباوى طاليااشمون
محمد السيد محمد محمد 22977الشھيد الغرباوى طاليااشمون
محمد ايھاب شوقى حسين22978الشھيد الغرباوى طاليااشمون
محمد فرحات صبرى حيلة22979الشھيد الغرباوى طاليااشمون
محمد عبد العزيز حسين نصر 22980الشھيد الغرباوى طاليااشمون
محمد سعسديد عبد الخالق خليفة22981الشھيد الغرباوى طاليااشمون
محمد وحيد عبد الحكم ليلة22982الشھيد الغرباوى طاليااشمون
محمود احمد عبد الباسط الحداد22983الشھيد الغرباوى طاليااشمون
محمود وجيه ھ,ل عماد22984الشھيد الغرباوى طاليااشمون
محمود ياسر عبد المرضى ابراھيم22985الشھيد الغرباوى طاليااشمون
محمود عبد الكريم فريد22986الشھيد الغرباوى طاليااشمون
محمود احمد يسرى الحسينى22987الشھيد الغرباوى طاليااشمون
محمود السيد محمود عبد الحفيظ22988الشھيد الغرباوى طاليااشمون
مصطفى عارف محمد امين22989الشھيد الغرباوى طاليااشمون
يوسف اشرف السيد يوسف22990الشھيد الغرباوى طاليااشمون
يوسف مبروك سيد احمد امام22991الشھيد الغرباوى طاليااشمون
يوسف عمر عبد الكريم عمر22992الشھيد الغرباوى طاليااشمون
اح,م علي السيد فودة22993عمر بن العاص بطليااشمون
اسراء محمود عبد المحسن القاضي22994عمر بن العاص بطليااشمون
اسماء احمد السيد ابراھيم 22995عمر بن العاص بطليااشمون
اسماء ماھر عبد العزيز عبد الجليل 22996عمر بن العاص بطليااشمون
أماني محمد منير عبد الحليم سعفان22997عمر بن العاص بطليااشمون
اميرة السيد محمد السيد22998عمر بن العاص بطليااشمون
اميرة عادل محمد عزيز22999عمر بن العاص بطليااشمون
أميمة فتحي عبد الكريم عبد الحق23000عمر بن العاص بطليااشمون
أنصاف عيد حسن عبد المجيد23001عمر بن العاص بطليااشمون
آية ج,ل معوض الدھشان23002عمر بن العاص بطليااشمون
آية سعيد فايق فراج23003عمر بن العاص بطليااشمون
آ�ء علي علي العدس23004عمر بن العاص بطليااشمون



تقي عاطف حسني احمد 23005عمر بن العاص بطليااشمون
ح,وتھم جمال محمدبدوي23006عمر بن العاص بطليااشمون
رانيا محمود شوقي �شين23007عمر بن العاص بطليااشمون
رحاب عبدالحليم فرج طويلة23008عمر بن العاص بطليااشمون
ريم محمود محمد الحراني23009عمر بن العاص بطليااشمون
صباح شعبان احمد السيد23010عمر بن العاص بطليااشمون
صفية رشاد عباس حسنين23011عمر بن العاص بطليااشمون
عزة احمد سعيد احمد23012عمر بن العاص بطليااشمون
عفاف سعيد صبري شرف 23013عمر بن العاص بطليااشمون
غادة محمد عبدالكريم عبد;23014عمر بن العاص بطليااشمون
فاطمة السيد توفيق شعبان23015عمر بن العاص بطليااشمون
فاطمة يسري صابرالكومي23016عمر بن العاص بطليااشمون
كريمة ماھر صالح عبد الحق 23017عمر بن العاص بطليااشمون
نداء احمد محمودالغرياني23018عمر بن العاص بطليااشمون
ندي رمضان عبد الصمدغزيز23019عمر بن العاص بطليااشمون
ندي ناجي محمد عجمي 23020عمر بن العاص بطليااشمون
نورھان احمد محمد احمد سالم 23021عمر بن العاص بطليااشمون
ھاجر ضاحي شوقي �شين23022عمر بن العاص بطليااشمون
ھدير اخ,ص عبد الفتاح فراج23023عمر بن العاص بطليااشمون
ھند حسين مغاوري طبوشة23024عمر بن العاص بطليااشمون
ياسمين مجدي عبد الحميد محليس23025عمر بن العاص بطليااشمون
ابراھيم عادل ابراھيم محمد 23026عمر بن العاص بطليااشمون
احمد صابر السيد عبدالسميع23027عمر بن العاص بطليااشمون
احمد عبدا لباسط علي عبد الحق 23028عمر بن العاص بطليااشمون
احمد عبد العزيز عبد الرحمن علم الدين 23029عمر بن العاص بطليااشمون
اس,م السيد ابراھيم رضوان23030عمر بن العاص بطليااشمون
بھاء محمد فتحي عبدا لحليم سعفان23031عمر بن العاص بطليااشمون
حسين ص,ح عبدا لكريم شاھين 23032عمر بن العاص بطليااشمون
ذياد محمد عبد المرضي ابراھيم23033عمر بن العاص بطليااشمون
سعيد عادل سعيد مرسي 23034عمر بن العاص بطليااشمون
عبد الحليم اشرف عبد الحليم عبد الحفيظ23035عمر بن العاص بطليااشمون
عبد الحميد اشرف محمد الزاھد23036عمر بن العاص بطليااشمون
عبد ; محمد ماھر عبد الجواد23037عمر بن العاص بطليااشمون
عصام احمد شحات س,مة 23038عمر بن العاص بطليااشمون
علي ابراھيم صالح علي 23039عمر بن العاص بطليااشمون
عماد حمدي ربيع القلتاوي 23040عمر بن العاص بطليااشمون
عمر ص,ح عبد العزيز ا�عرج23041عمر بن العاص بطليااشمون
كريم فارس صابر الكومي23042عمر بن العاص بطليااشمون
محمد احمد يونس عزيز 23043عمر بن العاص بطليااشمون
محمد حافظ حسن علي 23044عمر بن العاص بطليااشمون
محمد سامي محمد عتلم23045عمر بن العاص بطليااشمون
محمد عبد الرسول معوض الحراني23046عمر بن العاص بطليااشمون
محمد معوض منصور عبد الجواد23047عمر بن العاص بطليااشمون
محمود احمد السيد ابراھيم23048عمر بن العاص بطليااشمون
محمود السيد عواد محيسن23049عمر بن العاص بطليااشمون
محمود شوقي عبد الحفيظ اسماعيل 23050عمر بن العاص بطليااشمون
محمود عصام عبد الباسط العزباوي23051عمر بن العاص بطليااشمون
محمود محمد موسي صقر23052عمر بن العاص بطليااشمون
ھاني مھدي عبد البديع غزيز 23053عمر بن العاص بطليااشمون
ايه شعبان عبد الحلم احمد مطر23054الوحدة ا بشطانوفاشمون
ايه فريد محمد محمد عبد الواحد23055الوحدة ا بشطانوفاشمون
ايه ماھر محمد عبد الجواد23056الوحدة ا بشطانوفاشمون
ايه يحى محمد احمد23057الوحدة ا بشطانوفاشمون
اسماء مجدى روحى احمد23058الوحدة ا بشطانوفاشمون
اسماء محمود محمد محمود23059الوحدة ا بشطانوفاشمون
امانى سعيد عبد الحليم عبد العزيز23060الوحدة ا بشطانوفاشمون



امينه محمد فارس مرسى عبيد23061الوحدة ا بشطانوفاشمون
اميره خضير يونس خضير23062الوحدة ا بشطانوفاشمون
اميره كرم رجب على23063الوحدة ا بشطانوفاشمون
اسراء سعيد رمضان عبد ربه23064الوحدة ا بشطانوفاشمون
اسراء على لبيب حسن23065الوحدة ا بشطانوفاشمون
اسراء فوزى ابراھيم على23066الوحدة ا بشطانوفاشمون
ايمان عاشور عبد الشافى السيد23067الوحدة ا بشطانوفاشمون
ايمان عبد الستار محمد ايوب23068الوحدة ا بشطانوفاشمون
ايمان عبد الكريم ابراھيم شحاته23069الوحدة ا بشطانوفاشمون
بسمه جمال سليمان محمد23070الوحدة ا بشطانوفاشمون
بسمه شعبان زكريا عبد الھادى23071الوحدة ا بشطانوفاشمون
بسمه شعبان على السيد23072الوحدة ا بشطانوفاشمون
جھاد سامى فتحى قناوى23073الوحدة ا بشطانوفاشمون
جھاد سعيد فتحى عبد الھادى23074الوحدة ا بشطانوفاشمون
راويه نبيل محمد عبد العاطى23075الوحدة ا بشطانوفاشمون
رحاب السيد ابراھيم على23076الوحدة ا بشطانوفاشمون
رحاب ابراھيم احمد الزقم23077الوحدة ا بشطانوفاشمون
رحاب اسماعيل معوض بكر23078الوحدة ا بشطانوفاشمون
رحاب ناصر كامل محمد23079الوحدة ا بشطانوفاشمون
رحمه محمود امين عبد الفتاح23080الوحدة ا بشطانوفاشمون
ريھام احمد راشد عامر23081الوحدة ا بشطانوفاشمون
رضا موسى معوض عبد الوھاب23082الوحدة ا بشطانوفاشمون
زمزم محمد عبد الجليل بدر23083الوحدة ا بشطانوفاشمون
ساره حسين صادق امام23084الوحدة ا بشطانوفاشمون
ساره سمير عبد الفتاح احمد23085الوحدة ا بشطانوفاشمون
ساره على شحات على 23086الوحدة ا بشطانوفاشمون
سماح اسامه عبد العال امين23087الوحدة ا بشطانوفاشمون
سماح منصور ابراھيم منصور23088الوحدة ا بشطانوفاشمون
سمر مصطفى امام السيد23089الوحدة ا بشطانوفاشمون
شرين ناروز عزيز نخله23090الوحدة ا بشطانوفاشمون
شيماء حسن محمد محمد23091الوحدة ا بشطانوفاشمون
شيماء ص,ح السيد حامد23092الوحدة ا بشطانوفاشمون
شيماء كرم رجب عبد المقصود23093الوحدة ا بشطانوفاشمون
شيماء محمد عبد النبى احمد23094الوحدة ا بشطانوفاشمون
شيماء محمود محمد ھاشم23095الوحدة ا بشطانوفاشمون
عبير السيد محمد عبد الجواد23096الوحدة ا بشطانوفاشمون
ع, عادل حسن ابراھيم23097الوحدة ا بشطانوفاشمون
فاتن سامى على ابراھيم23098الوحدة ا بشطانوفاشمون
فاطمه شحات سيد محب23099الوحدة ا بشطانوفاشمون
فاطمه مسعود عبد العظيم عبد ;23100الوحدة ا بشطانوفاشمون
فاطمه نعيم عبد المحسن شاھين23101الوحدة ا بشطانوفاشمون
فيبى نبيل عطيه ميخائيل23102الوحدة ا بشطانوفاشمون
مجدولين اشرف اسحاق توفيق23103الوحدة ا بشطانوفاشمون
مادونا عادل فھيم عطا ;23104الوحدة ا بشطانوفاشمون
مارتينا حربى عبد المسيح اسحاق23105الوحدة ا بشطانوفاشمون
ماريان ميخائيل زكريا عبد الم,ك23106الوحدة ا بشطانوفاشمون
مرمر ھانى امين لبيب23107الوحدة ا بشطانوفاشمون
مروه رمضان فوزى على23108الوحدة ا بشطانوفاشمون
مروه ص,ح فوزى عبد الجواد23109الوحدة ا بشطانوفاشمون
مروه فرج لبيب السيد23110الوحدة ا بشطانوفاشمون
مريم رضا صبرى عياد23111الوحدة ا بشطانوفاشمون
مريم غالى حليم ابراھيم23112الوحدة ا بشطانوفاشمون
مريم مدحت فوزى جرجس23113الوحدة ا بشطانوفاشمون
مھا احمد الكفراوى على23114الوحدة ا بشطانوفاشمون
مھا صبرى عبد العاطى ابراھيم23115الوحدة ا بشطانوفاشمون
مھا عبد الجواد قاسم مصرى23116الوحدة ا بشطانوفاشمون



مھا عصام امين عبد الھادى23117الوحدة ا بشطانوفاشمون
منار ج,ل مدبولى حسن23118الوحدة ا بشطانوفاشمون
ميار خالد ابراھيم محمد23119الوحدة ا بشطانوفاشمون
ناھد عصام سيد مرسى23120الوحدة ا بشطانوفاشمون
نبيله خالد عبد الحميد دسوقى23121الوحدة ا بشطانوفاشمون
ندا مصطفى فتحى ابو سالم 23122الوحدة ا بشطانوفاشمون
ندا يسرى مصطفى احمد23123الوحدة ا بشطانوفاشمون
نرمين ياسر عبد ; حامد23124الوحدة ا بشطانوفاشمون
نسمه س,مه عبد القادر عبد الرحمن23125الوحدة ا بشطانوفاشمون
نفيسه س,مه لبيب محمد23126الوحدة ا بشطانوفاشمون
نورا فتحى امين سليمان23127الوحدة ا بشطانوفاشمون
نورا محمد عبد ; عبد الباسط23128الوحدة ا بشطانوفاشمون
نورھان وليد فوزى ابراھيم23129الوحدة ا بشطانوفاشمون
نيفين عبد الھادى عبد الجواد الجابى23130الوحدة ا بشطانوفاشمون
ھاجر اشرف سعد حسن23131الوحدة ا بشطانوفاشمون
ھاجر حمدى ابراھيم على23132الوحدة ا بشطانوفاشمون
ھاجر رضا فارس مرسى23133الوحدة ا بشطانوفاشمون
ھاجر سعيد عبد الحميد عبد العاطى23134الوحدة ا بشطانوفاشمون
ھاله جمال ابراھيم محمد23135الوحدة ا بشطانوفاشمون
ھانم محمد رمضان عطيه عبده23136الوحدة ا بشطانوفاشمون
ھبه زكى محمد محمد القرمانى23137الوحدة ا بشطانوفاشمون
ھدى ربيع عبد الصمد الديب23138الوحدة ا بشطانوفاشمون
ھدير خالد كامل احمد23139الوحدة ا بشطانوفاشمون
ھدير عبد الوھاب احمد محمود23140الوحدة ا بشطانوفاشمون
ياسمين محمد بدر احمد23141الوحدة ا بشطانوفاشمون
ابانوب كمال حليم ابراھيم23142الوحدة ا بشطانوفاشمون
احمد ابراھيم محمد ابراھيم23143الوحدة ا بشطانوفاشمون
احمد السيد عبد العزيز محمد23144الوحدة ا بشطانوفاشمون
احمد اسماعيل عبد الفتاح23145الوحدة ا بشطانوفاشمون
احمد تيسير ابو ضيف الشيخ23146الوحدة ا بشطانوفاشمون
احمد حسام محمد احمد23147الوحدة ا بشطانوفاشمون
احمد رجب امام حسن23148الوحدة ا بشطانوفاشمون
احمد س,مه عبد الفتاح عبد الفتاح23149الوحدة ا بشطانوفاشمون
احمد شعبان محمد على23150الوحدة ا بشطانوفاشمون
احمد صبرى عبد الجواد عبد الحميد23151الوحدة ا بشطانوفاشمون
احمد عصام اسماعيل احمد23152الوحدة ا بشطانوفاشمون
احمد فوزى عبد المجيد ابراھيم23153الوحدة ا بشطانوفاشمون
احمد ماھر فتحى محمد23154الوحدة ا بشطانوفاشمون
احمد ماھر معوض عبد المجيد23155الوحدة ا بشطانوفاشمون
احمد مجدى روحى احمد23156الوحدة ا بشطانوفاشمون
احمد محمد فھمى محمد23157الوحدة ا بشطانوفاشمون
احمد محمد كامل صادق23158الوحدة ا بشطانوفاشمون
احمد ھانى احمد مصطفى23159الوحدة ا بشطانوفاشمون
احمد ص,ح احمد عبد الفتاح23160الوحدة ا بشطانوفاشمون
السيد خالد السيد عبد الحميد23161الوحدة ا بشطانوفاشمون
امين محمود امين محمد23162الوحدة ا بشطانوفاشمون
ابراھيم فوزى ابراھيم محمد23163الوحدة ا بشطانوفاشمون
اس,م رمضان ابراھيم عبد الجواد23164الوحدة ا بشطانوفاشمون
اس,م ص,ح امين ابراھيم23165الوحدة ا بشطانوفاشمون
اس,م عادل سعيد عبود23166الوحدة ا بشطانوفاشمون
اس,م عبد الفتاح محمد احمد23167الوحدة ا بشطانوفاشمون
اس,م عبد النبى محمود محمود23168الوحدة ا بشطانوفاشمون
اس,م ماھر فتحى الشحات23169الوحدة ا بشطانوفاشمون
اس,م محمد امين محمد23170الوحدة ا بشطانوفاشمون
اس,م مسعد محمود شعبان23171الوحدة ا بشطانوفاشمون
اس,م مصطفى امين محمود23172الوحدة ا بشطانوفاشمون



اس,م معروف عواد عبد الرحمن23173الوحدة ا بشطانوفاشمون
اندراوس خيرى لطيف وديع23174الوحدة ا بشطانوفاشمون
انطونيوس عادل اسحاق رزق ;23175الوحدة ا بشطانوفاشمون
بو� ھانى موريس صادق23176الوحدة ا بشطانوفاشمون
بيتر عادل جورج ابراھيم23177الوحدة ا بشطانوفاشمون
تامر السيد محمد السيد23178الوحدة ا بشطانوفاشمون
جورجيوس فريد فاروق سو23179Vالوحدة ا بشطانوفاشمون
حازم رمضان عبد الكريم سليمان23180الوحدة ا بشطانوفاشمون
حازم فرج يوسف عبد الحميد23181الوحدة ا بشطانوفاشمون
حسن ربيع احمد ابراھيم23182الوحدة ا بشطانوفاشمون
حلمى مسعود حلمى احمد23183الوحدة ا بشطانوفاشمون
خالد سيد محمد صادق23184الوحدة ا بشطانوفاشمون
خالد عبد الس,م سيد محمود23185الوحدة ا بشطانوفاشمون
خالد على عبده عبد الفتاح23186الوحدة ا بشطانوفاشمون
رامى ع,ء الدين ابراھيم حسن23187الوحدة ا بشطانوفاشمون
رضا ابراھيم ص,ح عبده23188الوحدة ا بشطانوفاشمون
رمضان فرج السيد محمد الحنفى23189الوحدة ا بشطانوفاشمون
رمضان كرم اسماعيل محمود23190الوحدة ا بشطانوفاشمون
رمضان يوسف كامل صادق23191الوحدة ا بشطانوفاشمون
سامح السيد مصطفى شع,ن23192الوحدة ا بشطانوفاشمون
سمير رمضان سمير عيد23193الوحدة ا بشطانوفاشمون
سيف الدين محمود محمد عوض23194الوحدة ا بشطانوفاشمون
ص,ح طلبه ص,ح امام23195الوحدة ا بشطانوفاشمون
طارق ع,م السيد عشرى23196الوحدة ا بشطانوفاشمون
عاطف ايمن سعد يوسف23197الوحدة ا بشطانوفاشمون
عبد الحليم حمدى عبدالحليم عبد العزيز23198الوحدة ا بشطانوفاشمون
عبد الرحمن اشرف عثمان العجمى23199الوحدة ا بشطانوفاشمون
عبد الرحمن سعيد محمد على23200الوحدة ا بشطانوفاشمون
عبد الرحمن عبد الحليم محمد محمد23201الوحدة ا بشطانوفاشمون
عبد الرحمن عبدالناصر حامد محمد23202الوحدة ا بشطانوفاشمون
عبد الرحمن احمد محمد عبد الحميد23203الوحدة ا بشطانوفاشمون
عبد ; عبد النبى زكى ابراھيم23204الوحدة ا بشطانوفاشمون
عبد ; فتحى عبد المحسن احمد23205الوحدة ا بشطانوفاشمون
عبد ; محمد عبد النبى محمد23206الوحدة ا بشطانوفاشمون
عطيه حربى عطيه ميخائيل23207الوحدة ا بشطانوفاشمون
على احمد على احمد23208الوحدة ا بشطانوفاشمون
على رضا جمعه على23209الوحدة ا بشطانوفاشمون
على عبد ; شديد عبد الفتاح23210الوحدة ا بشطانوفاشمون
عمر مجدى ابراھيم عبد العزيز23211الوحدة ا بشطانوفاشمون
عمرو محمود صادق محمود23212الوحدة ا بشطانوفاشمون
عمرو عيد ابراھيم بدر23213الوحدة ا بشطانوفاشمون
غنيم اشرف غنيم السيد23214الوحدة ا بشطانوفاشمون
فادى سامى عطيه نخله23215الوحدة ا بشطانوفاشمون
فاروق اشرف فتحى ابراھيم23216الوحدة ا بشطانوفاشمون
فتحى محمد فتحى مصطفى23217الوحدة ا بشطانوفاشمون
فرحات شوقى السيد فرحات23218الوحدة ا بشطانوفاشمون
كريم سعيد زكريا مصطفى23219الوحدة ا بشطانوفاشمون
كيرلس ابراھيم حليم ابراھيم23220الوحدة ا بشطانوفاشمون
كيرلس عادل ابراھيم بطرس23221الوحدة ا بشطانوفاشمون
مايكل سامى بطرس حنا23222الوحدة ا بشطانوفاشمون
محمد احمد سعيد احمد23223الوحدة ا بشطانوفاشمون
محمد احمد محمد احمد23224الوحدة ا بشطانوفاشمون
محمد جاد ابراھيم جاد23225الوحدة ا بشطانوفاشمون
محمد رضا يونس خضير23226الوحدة ا بشطانوفاشمون
محمد رمضان عبد الجواد سيد احمد23227الوحدة ا بشطانوفاشمون
محمد رمضان عبد العزيز بدر23228الوحدة ا بشطانوفاشمون



محمد سعيد عبد الحميد احمد23229الوحدة ا بشطانوفاشمون
محمد شحات بيومى محمود23230الوحدة ا بشطانوفاشمون
محمد شديد ربيع محمد23231الوحدة ا بشطانوفاشمون
محمد صادق ابراھيم على23232الوحدة ا بشطانوفاشمون
محمد ص,ح كفراوى على23233الوحدة ا بشطانوفاشمون
محمد عاطف محمد مصطفى23234الوحدة ا بشطانوفاشمون
محمد عبد الھادى فتحى عبد الھادى23235الوحدة ا بشطانوفاشمون
محمد عصام احمد ابراھيم23236الوحدة ا بشطانوفاشمون
محمد على محمد محمود23237الوحدة ا بشطانوفاشمون
محمد فوزى محمد بيومى23238الوحدة ا بشطانوفاشمون
محمد كامل زكريا عبد الس,م23239الوحدة ا بشطانوفاشمون
محمود احمد احمد السيد23240الوحدة ا بشطانوفاشمون
محمود اشرف احمد ابراھيم23241الوحدة ا بشطانوفاشمون
محمود السيد لبيب محمد23242الوحدة ا بشطانوفاشمون
محمود السيد يونس امين23243الوحدة ا بشطانوفاشمون
محمود جمال محمود عبد النبى23244الوحدة ا بشطانوفاشمون
محمود حمدى عبد الحليم احمد23245الوحدة ا بشطانوفاشمون
محمود رمضان لبيب عيد23246الوحدة ا بشطانوفاشمون
محمود عبد النبى فتحى عبد الحليم23247الوحدة ا بشطانوفاشمون
محمود ع,ء ابراھيم محمد23248الوحدة ا بشطانوفاشمون
محمود عوض جيوشى رمضان23249الوحدة ا بشطانوفاشمون
محمود عيد فھمى البنا23250الوحدة ا بشطانوفاشمون
محمود محمد ابراھيم الليثى23251الوحدة ا بشطانوفاشمون
محمود محمد حامد محمد23252الوحدة ا بشطانوفاشمون
محمود محمد فتحى مصطفى23253الوحدة ا بشطانوفاشمون
مصطفى السيد حمدى حامد23254الوحدة ا بشطانوفاشمون
مصطفى اسماعيل احمد اسماعيل23255الوحدة ا بشطانوفاشمون
مصطفى سعيد السيد عوض23256الوحدة ا بشطانوفاشمون
مصطفى صالح فتحى محمد23257الوحدة ا بشطانوفاشمون
مصطفى ص,ح محمد الزقم23258الوحدة ا بشطانوفاشمون
مصطفى طارق كفراوى على23259الوحدة ا بشطانوفاشمون
مصطفى ماھر فتحى شحات23260الوحدة ا بشطانوفاشمون
مصطفى محمود ابراھيم على23261الوحدة ا بشطانوفاشمون
مصطفى محمود اسماعيل عشرى23262الوحدة ا بشطانوفاشمون
مصطفى محمود عبد ; على23263الوحدة ا بشطانوفاشمون
مينا نبيه وديع يوسف23264الوحدة ا بشطانوفاشمون
نادر اشرف امين محمد23265الوحدة ا بشطانوفاشمون
ھانى جمال ابو الع, جاد23266الوحدة ا بشطانوفاشمون
ھشام احمد السيد عمران23267الوحدة ا بشطانوفاشمون
ھشام عادل سعيد شحاته23268الوحدة ا بشطانوفاشمون
ھشام على احمد صادق23269الوحدة ا بشطانوفاشمون
ھشام عيد مصطفى مصطفى23270الوحدة ا بشطانوفاشمون
ھشام محمد امين على23271الوحدة ا بشطانوفاشمون
وائل رؤف عبد الحليم عبد المقصود23272الوحدة ا بشطانوفاشمون
ياسر احمد صادق محمد23273الوحدة ا بشطانوفاشمون
ياسر امين كامل محمد23274الوحدة ا بشطانوفاشمون
ياسر جمعه عبد الفتاح تھامى23275الوحدة ا بشطانوفاشمون
إسراء يونس عبد العزيز قنديل23276فاطمة أحمد جوھراشمون
أسماء رمضان عزت أحمد23277فاطمة أحمد جوھراشمون
أسماء ص,ح أمين محمد23278فاطمة أحمد جوھراشمون
ا�ء جودة ابراھيم السيد 23279فاطمة أحمد جوھراشمون
الھام اشرف سيد احمد احمد23280فاطمة أحمد جوھراشمون
امال اشرف غنيم السيد23281فاطمة أحمد جوھراشمون
امال شعبان عطية عبدة23282فاطمة أحمد جوھراشمون
امل ابراھيم عفيفى موسى23283فاطمة أحمد جوھراشمون
امل السيد عوض جاد 23284فاطمة أحمد جوھراشمون



امل حسين مدبولى شاھين 23285فاطمة أحمد جوھراشمون
اميرة شعبان عطية عبدة23286فاطمة أحمد جوھراشمون
أميرة مجدي فتحي عبد الھادي23287فاطمة أحمد جوھراشمون
اميرة محمود ابراھيم عبد الحميد23288فاطمة أحمد جوھراشمون
ايمان رمضان يوسف عبد التواب 23289فاطمة أحمد جوھراشمون
آية السيد محمد عبدالحليم 23290فاطمة أحمد جوھراشمون
آية جمال محمد مرسى23291فاطمة أحمد جوھراشمون
آية رضا سعيد أحمد 23292فاطمة أحمد جوھراشمون
آية سمير اسماعيل عبدالعزيز23293فاطمة أحمد جوھراشمون
آية عبدالعزيز ابراھيم عبدالعزيز 23294فاطمة أحمد جوھراشمون
آية فيصل عنتر عبدالفتاح23295فاطمة أحمد جوھراشمون
ح,وتھم كرم صابر عبدالوھاب 23296فاطمة أحمد جوھراشمون
حنان حمدي عبدالصمد أحمد 23297فاطمة أحمد جوھراشمون
داليا كمال محمود رياض 23298فاطمة أحمد جوھراشمون
داليا ممدوح يوسف مرسي 23299فاطمة أحمد جوھراشمون
دعاء عادل عبدالفتاح أحمد23300فاطمة أحمد جوھراشمون
دينا حمدي عبد النور إمام23301فاطمة أحمد جوھراشمون
دينا رمضان شعبان زكي23302فاطمة أحمد جوھراشمون
رانيا محمد أنور محمد23303فاطمة أحمد جوھراشمون
رحاب عبدالسميع أحمد عبدالسميع23304فاطمة أحمد جوھراشمون
رضوى ص,ح الدين محمد مرعي 23305فاطمة أحمد جوھراشمون
روحية جمال عبدالعزيز محمد23306فاطمة أحمد جوھراشمون
سارة أشرف عبدالعليم السيد23307فاطمة أحمد جوھراشمون
سارة حسني طلعت شديد23308فاطمة أحمد جوھراشمون
سارة أحمد عبدالفتاح محمد23309فاطمة أحمد جوھراشمون
سارة ربيع عبدالصمد عبده23310فاطمة أحمد جوھراشمون
سحر عبدالحليم عبدالنبي عبدالحليم 23311فاطمة أحمد جوھراشمون
سلمى ياسر حسني على 23312فاطمة أحمد جوھراشمون
سمر رضا سعيد أحمد 23313فاطمة أحمد جوھراشمون
سمر عادل أمين مرسى 23314فاطمة أحمد جوھراشمون
سمر فرج سيدأحمد علي 23315فاطمة أحمد جوھراشمون
سنية أشرف عبدالمنعم السيد23316فاطمة أحمد جوھراشمون
شيماء أحمد عبد الھادي أحمد23317فاطمة أحمد جوھراشمون
شيماء أمين إبراھيم أمين23318فاطمة أحمد جوھراشمون
شيماء حسين درويش حسين23319فاطمة أحمد جوھراشمون
صفاء رمضان عبدالمنعم عبدالرحمن 23320فاطمة أحمد جوھراشمون
فاتن حسن السيد عبدالوھاب 23321فاطمة أحمد جوھراشمون
فاطمة أشرف عبد النور عبدالحميد23322فاطمة أحمد جوھراشمون
فاطمة شاھين محمود عبدالرحمن23323فاطمة أحمد جوھراشمون
كريمة حمدي سعيد مرسي 23324فاطمة أحمد جوھراشمون
مروة طلعت محمد محمد23325فاطمة أحمد جوھراشمون
مي عثمان محمد عبدالمعطي 23326فاطمة أحمد جوھراشمون
ناھد أنور السيد أمين23327فاطمة أحمد جوھراشمون
ندا عبدالنبي عبيد عاشور 23328فاطمة أحمد جوھراشمون
ندا ناصر يوسف عبدالتواب 23329فاطمة أحمد جوھراشمون
نرمين علي أحمد علي 23330فاطمة أحمد جوھراشمون
نرمين محمد محمود محمد23331فاطمة أحمد جوھراشمون
نرمين نبيل ربيع عواد23332فاطمة أحمد جوھراشمون
نورا جمال أبو الع, جاد23333فاطمة أحمد جوھراشمون
نورا رجب حسن عبدالمقصود23334فاطمة أحمد جوھراشمون
نورا عادل كامل عبدالعاطي 23335فاطمة أحمد جوھراشمون
نورا عبدالفتاح رشاد مرسي23336فاطمة أحمد جوھراشمون
نورھان شرف محمد نور 23337فاطمة أحمد جوھراشمون
ھانم محسن عباس محمد23338فاطمة أحمد جوھراشمون
ھبة محمد ابراھيم محمد23339فاطمة أحمد جوھراشمون
ھناء عبد الكريم عبدالحميد صالح 23340فاطمة أحمد جوھراشمون



ھيام بدر معوض المقنن23341فاطمة أحمد جوھراشمون
ياسمين حسنين غنيم السيد 23342فاطمة أحمد جوھراشمون
ياسمين عكاشة عبدالنبي زكي23343فاطمة أحمد جوھراشمون
ابراھيم شعبان ابراھيم عفيفي 23344فاطمة أحمد جوھراشمون
أحمد السيد صابر عبدالتواب 23345فاطمة أحمد جوھراشمون
أحمد أمين عبدالحليم أحمد23346فاطمة أحمد جوھراشمون
أحمد جمعة عبدالفتاح إمام 23347فاطمة أحمد جوھراشمون
أحمد  رضا السيد عبدالمنعم 23348فاطمة أحمد جوھراشمون
أحمد ماجد مختار محمود23349فاطمة أحمد جوھراشمون
أحمد محمد حسان صادق 23350فاطمة أحمد جوھراشمون
أحمد محمد فوزي خضر 23351فاطمة أحمد جوھراشمون
أحمد موسى معوض عبدالوھاب23352فاطمة أحمد جوھراشمون
إس,م جمال فتحي أمين23353فاطمة أحمد جوھراشمون
إس,م ص,ح عبدالفتاح محمود23354فاطمة أحمد جوھراشمون
اس,م عماد فتحي أمين 23355فاطمة أحمد جوھراشمون
اس,م مجدي اسماعيل امام 23356فاطمة أحمد جوھراشمون
السيد محمد السيد درويش 23357فاطمة أحمد جوھراشمون
أمير عيد بھجت  محمد23358فاطمة أحمد جوھراشمون
بدر بدير محمد عبدالمعطي 23359فاطمة أحمد جوھراشمون
حسام حسن أحمد محمد 23360فاطمة أحمد جوھراشمون
حلمي شعبان حلمي رياض23361فاطمة أحمد جوھراشمون
حمادة سليمان محمد سليمان 23362فاطمة أحمد جوھراشمون
خالد عادل حسان يوسف 23363فاطمة أحمد جوھراشمون
رجب عادل حسان محمد23364فاطمة أحمد جوھراشمون
رضا محمد محمد محمد الغول 23365فاطمة أحمد جوھراشمون
رضا محمد يونس عطا 23366فاطمة أحمد جوھراشمون
رمضان السيد محمد عبد ; 23367فاطمة أحمد جوھراشمون
رمضان س,مة حسان جاد 23368فاطمة أحمد جوھراشمون
رمضان عامر وھبة احمد23369فاطمة أحمد جوھراشمون
سيف ھشام محمد انور23370فاطمة أحمد جوھراشمون
صابر عيد صابر عبد الحليم23371فاطمة أحمد جوھراشمون
ص,ح حمدى سليمان الشافعى23372فاطمة أحمد جوھراشمون
عاصم عادل فتحى على23373فاطمة أحمد جوھراشمون
عبد; ابراھيم لبيب ابراھيم23374فاطمة أحمد جوھراشمون
عبدالرحمن فتحى عبدالقادر محمد23375فاطمة أحمد جوھراشمون
عبد; اكرم عبد; على23376فاطمة أحمد جوھراشمون
عبد; جابر عبد الفتاح حسن23377فاطمة أحمد جوھراشمون
عبد; رؤف عبدالفتاح احمد23378فاطمة أحمد جوھراشمون
عبد; عبدالرجال جاد عبدالغفار23379فاطمة أحمد جوھراشمون
ع,ء احمد محمد حسن23380فاطمة أحمد جوھراشمون
على محمود زكريا مصطفى23381فاطمة أحمد جوھراشمون
عماد ناصر السيد عبدالعليم23382فاطمة أحمد جوھراشمون
عمرو مجدى محمد احمد23383فاطمة أحمد جوھراشمون
فتحى ابراھيم فتحى عبد الفتاح23384فاطمة أحمد جوھراشمون
فريد شوقى شوقى سيد فرحات23385فاطمة أحمد جوھراشمون
كريم السيد عوض جاد23386فاطمة أحمد جوھراشمون
كريم دسوقى ابراھيم جاد23387فاطمة أحمد جوھراشمون
كريم طلبة مرسى محمد23388فاطمة أحمد جوھراشمون
كريم عاطف رمضان مرسى23389فاطمة أحمد جوھراشمون
كريم عبدالحميد محمد عبدالحميد23390فاطمة أحمد جوھراشمون
ماجد معروف عواد عبدالرحمن23391فاطمة أحمد جوھراشمون
محمد جمال ابو الع, جاد23392فاطمة أحمد جوھراشمون
محمد السيد رشاد سليمان23393فاطمة أحمد جوھراشمون
محمد السيد عنتر زكى23394فاطمة أحمد جوھراشمون
محمد حمدى عبدالصمد احمد23395فاطمة أحمد جوھراشمون
محمد حمدى عبدالعظيم زكى23396فاطمة أحمد جوھراشمون



محمد خالد محمد عبد اللطيف23397فاطمة أحمد جوھراشمون
محمد رمضان امين محمد23398فاطمة أحمد جوھراشمون
محمد رمضان رجب محمد23399فاطمة أحمد جوھراشمون
محمد سعيد حامد عبد اللطيف23400فاطمة أحمد جوھراشمون
محمد شعبان عبدالعزيز حسن23401فاطمة أحمد جوھراشمون
محمد عبدالوھاب محمد عبدالوھاب23402فاطمة أحمد جوھراشمون
محمود عادل شعبان محمد23403فاطمة أحمد جوھراشمون
محمود فتحى شعبان زكى23404فاطمة أحمد جوھراشمون
محمود محمد عفيفى مرسى23405فاطمة أحمد جوھراشمون
مصطفى عبدالمطلب رجب عبدالمطلب23406فاطمة أحمد جوھراشمون
مصطفى محمود سعد على23407فاطمة أحمد جوھراشمون
معتز رضا جودة السيد23408فاطمة أحمد جوھراشمون
موسى محمد محمد احمد23409فاطمة أحمد جوھراشمون
نادر عبدالنبى فاروق عبداللطيف23410فاطمة أحمد جوھراشمون
ياسر ممدوح ج,ل محمد23411فاطمة أحمد جوھراشمون
إحسان سعيد محمد الجبلي23412شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
إسراء ھشام محمد أحمد23413شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
أسماء طاھر أحمد أمين23414شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
أسماء محمد سليمان محمد23415شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
أميرة عماد علي عبد الكريم23416شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
إيمان السيد محمد متولي23417شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
آية عبده صابر عبده23418شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
آية محمود السيد عبد ;23419شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
آية ھاني محمد السيد23420شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
جھاد طارق ابراھيم محمد23421شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
جھاد علي حامد الزقم23422شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
خلود حسام ابراھيم منصور23423شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
خلود وليد محمد رمضلن23424شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
داليا أسامة رمضان مصطفي23425شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
سارة سعيد بدوي عبد المعطي23426شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
سلسبيل سيد فتحي السيد23427شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
سلمي رضا عبد الحسيب عبد الباري23428شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
سلمي زينھم عبد المؤمن شاھين23429شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
سناء ناصر توفيق مراد23430شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
فاطمة القذافي فاروق حلمي23431شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
فاطمة حسام محمد السيد23432شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
فاطمة صابر أمين شاھين23433شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
فايزة عماد عبد العاطي شاھين23434شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
ھالة محمد عبد ربه عبد المطلب23435شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
ھانم طارق اسماعيل الزقم23436شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
ھبة ; مصطفي عبد العاطي السيد23437شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
ياسمين محمد جاد ; صالح23438شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
ياسمين وائل علي عبد الكريم23439شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
إبراھيم رمضان صابر شاھين23440شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
أحمد ابو بكر مدبولي الغول23441شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
أحمد ابو رواش معوض شاھين23442شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
أحمد جمال عبد النبي أحمد23443شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
أحمد ذكي عبد النور أمين23444شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
أحمد سمير مصطفي عبد الرحمن23445شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
أحمد شعبان سمير عبد العظيم23446شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
أحمد ماھر فتحي محمد23447شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
أحمد مصطفي محمود خضر23448شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
إس,م أسامة سليمان محمد23449شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
إس,م سعيد علي محمد23450شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
إس,م عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح23451شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
إس,م ھاني بدر علي23452شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون



باسم محمد فتحي عبد الرحمن23453شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
خالد علي زكريا السيد23454شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
شعبان ابو بكر شعبان عفيفي23455شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
عبد الرحمن أبو بكر سعد حسن23456شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
عبد الفتاح  محمد السيد فرج23457شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
عبد ; أحمد السيد شاھين23458شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
عبد ; السيد محمد السيد23459شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
عبد الوھاب حاتم فايز الغول23460شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
محمد أحمد محمد محمد23461شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
محمد ص,ح أمين عبد الوھاب23462شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
محمد ص,ح عبد المحسن أحمد23463شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
محمد عادل السيد أبو زيد23464شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
محمود حميده حسن حميده23465شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
محمود سامي عبد الخالق محمد23466شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
محمود محمد سعيد إبراھيم23467شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
محمود مصطفي السيد حسن23468شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
محمود ياسر محمود أحمد23469شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
مصطفي محمد رشاد عبد الوارث23470شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
السيد عبده السيد فج النور23471شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
كمال عبد الرازق لبيب23472شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
محمد حسين عبد الوھاب حسنين23473شطانوف ا�بتدائية بنيناشمون
اميرة حسين عبدالواحد محمد23474خيرى زكى بشطانوفاشمون
اميرة رافت مصطفى ابراھيم 23475خيرى زكى بشطانوفاشمون
اميرة عريان عبيد شحاته 23476خيرى زكى بشطانوفاشمون
جھاد امين عبدالعزيز مصطفى 23477خيرى زكى بشطانوفاشمون
جيھان احمد فتحى احمد 23478خيرى زكى بشطانوفاشمون
حنان صالح احمد صالح 23479خيرى زكى بشطانوفاشمون
حنان ممدوح محمد عطيه23480خيرى زكى بشطانوفاشمون
خلود خالد عبدالھادى عبد الفتاح23481خيرى زكى بشطانوفاشمون
دينا خيرى محمد مرسى 23482خيرى زكى بشطانوفاشمون
رحاب فرج مغاور ٮمحمد 23483خيرى زكى بشطانوفاشمون
سارة صبحى امين احمد23484خيرى زكى بشطانوفاشمون
سارة محمد محمد عبدالوھاب23485خيرى زكى بشطانوفاشمون
ماجدة محمد حامد محمد 23486خيرى زكى بشطانوفاشمون
ندى محمود احمد صالح 23487خيرى زكى بشطانوفاشمون
نيرمين ذكى صليب ذكى 23488خيرى زكى بشطانوفاشمون
ياسمين جمال احمد عبدالحليم 23489خيرى زكى بشطانوفاشمون
ياسمين ع,ء امين حسين 23490خيرى زكى بشطانوفاشمون
احمد صالح احمد صالح 23491خيرى زكى بشطانوفاشمون
احمدعبدالناصرعبدربه عبدالقوى 23492خيرى زكى بشطانوفاشمون
احمد نور فھمى عبدالحليم23493خيرى زكى بشطانوفاشمون
اس,م السيد عبد الجواد عيد 23494خيرى زكى بشطانوفاشمون
السيد شعبان رمضان عوض 23495خيرى زكى بشطانوفاشمون
حسام السيد محمد عبده 23496خيرى زكى بشطانوفاشمون
حسنى رشاد حسن عبدالرؤف23497خيرى زكى بشطانوفاشمون
خالد محمد عيد محمود23498خيرى زكى بشطانوفاشمون
رامى فرج ناجى مصرى 23499خيرى زكى بشطانوفاشمون
رجب احمد صابر امام 23500خيرى زكى بشطانوفاشمون
زكريا سمير زكريا عبدالس,م23501خيرى زكى بشطانوفاشمون
عبد; فاروق السيد مرسى 23502خيرى زكى بشطانوفاشمون
عبد; محمد فھمى عبدالحليم 23503خيرى زكى بشطانوفاشمون
ماجد طلبه اسماعيل عبدالجواد 23504خيرى زكى بشطانوفاشمون
محمد جمال عبدالرسول عبدالحميد 23505خيرى زكى بشطانوفاشمون
محمد سعيد على حسن 23506خيرى زكى بشطانوفاشمون
محمد وجدى سعد عوض 23507خيرى زكى بشطانوفاشمون
محمود السيد محمود السيد 23508خيرى زكى بشطانوفاشمون



محمود رضا السيد درويش 23509خيرى زكى بشطانوفاشمون
محمود عادل امين مرسى 23510خيرى زكى بشطانوفاشمون
مصطفى ناصر محمد مصطفى23511خيرى زكى بشطانوفاشمون
نادر ع,ء امين محمد 23512خيرى زكى بشطانوفاشمون
وائل وليم كامل عبدالم,ك 23513خيرى زكى بشطانوفاشمون
يوسف فوزى عبدالنبى يوسف23514خيرى زكى بشطانوفاشمون
إسراء أحمد حسين عبد العليم 23515الحلواص المشتركةاشمون
إسراء أحمد عبد الرحيم عبد الرؤف 23516الحلواص المشتركةاشمون
إسراء أسامة السيد قتنديل 23517الحلواص المشتركةاشمون
إسراء أشرف بيومي عبد العليم 23518الحلواص المشتركةاشمون
إسراء علي قرني علي 23519الحلواص المشتركةاشمون
إسراء فوزي أمين متولي 23520الحلواص المشتركةاشمون
أسماء إبراھيم مصطفي محمد 23521الحلواص المشتركةاشمون
أسماء أحمد السيد أبو الع,23522الحلواص المشتركةاشمون
أسماء السيد غريب فرج 23523الحلواص المشتركةاشمون
أسماء سعيد عبد الجواد سعيد أحمد 23524الحلواص المشتركةاشمون
أسماء محمد السيد عبد العظيم 23525الحلواص المشتركةاشمون
أسماء وليد سعيد عبد العزيز 23526الحلواص المشتركةاشمون
أميرة محمد سعيد محمد 23527الحلواص المشتركةاشمون
أميرة محمد عبد العزيز يوسف 23528الحلواص المشتركةاشمون
آيات محمد حسن محمد 23529الحلواص المشتركةاشمون
آية حسن إسماعيل محمود 23530الحلواص المشتركةاشمون
آية خالد محمد عبد العزيز 23531الحلواص المشتركةاشمون
آية عادل عبد; زكي 23532الحلواص المشتركةاشمون
آية عماد عبد الكريم شحاته 23533الحلواص المشتركةاشمون
إيمان جمال عبد الواحد شريف 23534الحلواص المشتركةاشمون
إيمان عصمت عبد العليم حسن 23535الحلواص المشتركةاشمون
إيمان فتحي ص,ح الدين يوسف 23536الحلواص المشتركةاشمون
إيمان محمد أحمد عبد ; 23537الحلواص المشتركةاشمون
إيمان ياسر حسن سعد 23538الحلواص المشتركةاشمون
آية شوقي محمد محمد 23539الحلواص المشتركةاشمون
آية محمود وجيه محمود23540الحلواص المشتركةاشمون
بسمة السيد حسن السيد 23541الحلواص المشتركةاشمون
بسنت محمد عبد الحق خليل 23542الحلواص المشتركةاشمون
تغريد إسماعيل محمد عبد اللطيف 23543الحلواص المشتركةاشمون
جھاد حامد رمضان مرسي 23544الحلواص المشتركةاشمون
جھاد صبحي محمود مصطفي 23545الحلواص المشتركةاشمون
حسناء فايز محمود عبد الواحد 23546الحلواص المشتركةاشمون
حنان زينھم السيد طه 23547الحلواص المشتركةاشمون
داليا محجوب فاروق محجوب 23548الحلواص المشتركةاشمون
دعاء حسن عبد الوھاب طله 23549الحلواص المشتركةاشمون
دينا عصام عبد الكريم أبو الحديد 23550الحلواص المشتركةاشمون
دينا نبيل محمد سعد 23551الحلواص المشتركةاشمون
رانيا أكرم حلمي سليمان 23552الحلواص المشتركةاشمون
رانيا رمزي عبد الس,م مصيلحي 23553الحلواص المشتركةاشمون
رضا فتحي شكري فھمي 23554الحلواص المشتركةاشمون
رضا محمد منصور اعبد ; 23555الحلواص المشتركةاشمون
رضوي حسين عبد البر حسين 23556الحلواص المشتركةاشمون
رانيا عيد عبد السميع عبد النبي 23557الحلواص المشتركةاشمون
روان علي محمد محمد 23558الحلواص المشتركةاشمون
زينب شبل عبد المقصود شبل 23559الحلواص المشتركةاشمون
سارة عيد السيد حسنين 23560الحلواص المشتركةاشمون
سارة مجدي جاد محمد 23561الحلواص المشتركةاشمون
سحر حمدي عبد الرحمن حسن 23562الحلواص المشتركةاشمون
سمر جمال سليمان أحمد 23563الحلواص المشتركةاشمون
سھير ميخائيل رزق مي,د23564الحلواص المشتركةاشمون



شيماء حسن عبد العزيز حسن 23565الحلواص المشتركةاشمون
شيماء عبد الفتاح علي عبد اللطيف 23566الحلواص المشتركةاشمون
شيماء محمد عبد الرحمن يوسف 23567الحلواص المشتركةاشمون
صابرين عطيه عبد الحكيم عبد الھادي 23568الحلواص المشتركةاشمون
فاطمة باسم عبد اللطيف محمد 23569الحلواص المشتركةاشمون
فاطمة أحمد محمد عيد 23570الحلواص المشتركةاشمون
فاطمة محمود أحمد محمود 23571الحلواص المشتركةاشمون
فريدة السيد محمود السيد 23572الحلواص المشتركةاشمون
مريم فتحي عبد الحميد محمد 23573الحلواص المشتركةاشمون
منار منصور عيد الحليم محمد 23574الحلواص المشتركةاشمون
مي رمضان فتحي كمال 23575الحلواص المشتركةاشمون
مي عماد عطيه زكي 23576الحلواص المشتركةاشمون
نريمان محمد حسن عبده 23577الحلواص المشتركةاشمون
نھاد جمال عبد الرسول شحاته 23578الحلواص المشتركةاشمون
نور رأفت عبد الكريم محمد 23579الحلواص المشتركةاشمون
نورھان محمود عبد العال محمود 23580الحلواص المشتركةاشمون
ھند عبد الكرم زغلول زيدان 23581الحلواص المشتركةاشمون
و�ء جمال شكري فھمي 23582الحلواص المشتركةاشمون
و�ء محمد عبد الحميد عبد اللطيف 23583الحلواص المشتركةاشمون
ياسمين إبراھيم حسن السيد 23584الحلواص المشتركةاشمون
ياسمين إبراھيم سعيد إبراھيم 23585الحلواص المشتركةاشمون
ياسمين طرق عبد الرؤف شحاته 23586الحلواص المشتركةاشمون
ياسمين عرابي عبد القوي الواحد 23587الحلواص المشتركةاشمون
ياسمين محمد  عبد العزيز عبد الھادي 23588الحلواص المشتركةاشمون
ياسمين ياسر أحمد عبد ; 23589الحلواص المشتركةاشمون
إبراھيم إيھاب محمود إبراھيم23590الحلواص المشتركةاشمون
إبراھيم رأفت إبراھيم أبو الحديد 23591الحلواص المشتركةاشمون
إبراھيم فتحي محمود أحمد 23592الحلواص المشتركةاشمون
احمد أشرف مرزوق محجوب 23593الحلواص المشتركةاشمون
أحمد السيد عبد البر حسين 23594الحلواص المشتركةاشمون
أحمد أنصاري زكي بيومي 23595الحلواص المشتركةاشمون
أحمد سعيد محمود نجم 23596الحلواص المشتركةاشمون
أحمد فتحي عبد العزيز عبد ; 23597الحلواص المشتركةاشمون
أحمد قاسم رشاد قاسم 23598الحلواص المشتركةاشمون
أحمد محمد أحمد محمد 23599الحلواص المشتركةاشمون
أحمد محمد عبد الفتاح يونس 23600الحلواص المشتركةاشمون
أسامة ابراھيم محمود ابراھيم 23601الحلواص المشتركةاشمون
إسام محمد عبد الحميد مصطفي 23602الحلواص المشتركةاشمون
اشرف أبراھيم أبو الحديد سليمان 23603الحلواص المشتركةاشمون
أكرم فوزي أسماعيل عبد الواحد 23604الحلواص المشتركةاشمون
السيد محمد السيد بدوي 23605الحلواص المشتركةاشمون
السيد نبيل السيد عبد الحميد 23606الحلواص المشتركةاشمون
أمين سعيد أمين محمد 23607الحلواص المشتركةاشمون
ايمن سعيد يوسف يوسف23608الحلواص المشتركةاشمون
إيھاب ج,ل عيد محمود23609الحلواص المشتركةاشمون
حازم محمد فتحي السيد 23610الحلواص المشتركةاشمون
حافظ محمد حافظ فرحات 23611الحلواص المشتركةاشمون
حسام حسن يوسف الكفراوي 23612الحلواص المشتركةاشمون
زكي رمضان منصور يوسف 23613الحلواص المشتركةاشمون
زكي عبد ; زكي عبد الواحد 23614الحلواص المشتركةاشمون
سامح سعيد باتع عبد اللطيف 23615الحلواص المشتركةاشمون
صفي الدين أشرف فاروق جبريل 23616الحلواص المشتركةاشمون
عبد الحليم محمد عبد الحليم محمد 23617الحلواص المشتركةاشمون
عبد الرجمن جمال عبد ; محمود 23618الحلواص المشتركةاشمون
عبد الستار محمد عبد الستار محمد 23619الحلواص المشتركةاشمون
عبد الرحمن أسامة عبد الشافي حسن 23620الحلواص المشتركةاشمون



عبد الرحمن جمال عبد الرحمن حسن 23621الحلواص المشتركةاشمون
ع,ء محمد الشحات مختار 23622الحلواص المشتركةاشمون
علي عبد العزيز منصور عبد ; 23623الحلواص المشتركةاشمون
علي فؤاد عبد العليم يوسف 23624الحلواص المشتركةاشمون
عماد عبد الحليم محمد محمد 23625الحلواص المشتركةاشمون
عمر محمود عبد المنصف محمود 23626الحلواص المشتركةاشمون
فوزي السيد فوزي سليمان 23627الحلواص المشتركةاشمون
مجدي أشرف محمد بدر الدين 23628الحلواص المشتركةاشمون
محمد إبراھيم محمد طلبه 23629الحلواص المشتركةاشمون
محمد أحمد محمد بدر الدين أبو النجا 23630الحلواص المشتركةاشمون
محمد أشرف عبد العاطي محمود 23631الحلواص المشتركةاشمون
محمد أشرف عبد المطلب شحاته 23632الحلواص المشتركةاشمون
محمد السيد إبراھيم عبد الصمد 23633الحلواص المشتركةاشمون
محمد السيد السيد حسن 23634الحلواص المشتركةاشمون
محمد السيد عبد الحليم محمد 23635الحلواص المشتركةاشمون
محمد حسام عبد الحليم جاد 23636الحلواص المشتركةاشمون
محمد ص,ح محمد سالم 23637الحلواص المشتركةاشمون
محمد عبد الحكيم عبد الرحيم الصاوي 23638الحلواص المشتركةاشمون
محمد عبد الحليم محمد إسماعيل 23639الحلواص المشتركةاشمون
محمد عبد الستار تاج الدين السيد 23640الحلواص المشتركةاشمون
محمد فتحي السيد عبد ; 23641الحلواص المشتركةاشمون
محمد فرج كامل عبد التواب 23642الحلواص المشتركةاشمون
محمد محمود السيد محمود 23643الحلواص المشتركةاشمون
محمد محمود عبد الفتاح السيد 23644الحلواص المشتركةاشمون
محمد محمود محمد محمد23645الحلواص المشتركةاشمون
محمد نصر جابر إبراھيم 23646الحلواص المشتركةاشمون
محمود أسامة سعيد عبد الرزاق23647الحلواص المشتركةاشمون
محمود بيومي أحمد فرج 23648الحلواص المشتركةاشمون
محمود حسام محمد عبد اللطيف 23649الحلواص المشتركةاشمون
محمود طلعت إبراھيم يوسف 23650الحلواص المشتركةاشمون
محمود ياسر عبد الفتاح مصطفي 23651الحلواص المشتركةاشمون
مروان سيد أحمد صادق 23652الحلواص المشتركةاشمون
مصطفي سعيد يوسف عبد اللطيف 23653الحلواص المشتركةاشمون
مصطفي يسري شديد عبد اللطيف 23654الحلواص المشتركةاشمون
منصور محمد منصور جمال 23655الحلواص المشتركةاشمون
ھشام عبد الفتاح فتحي عبد الفتاح 23656الحلواص المشتركةاشمون
وجيه أشرف وجيه محمود 23657الحلواص المشتركةاشمون
وفيق مصيلحي وفيق مصيلحي23658الحلواص المشتركةاشمون
ياسر مھدي عبد الفتاح رمضان 23659الحلواص المشتركةاشمون
 اسماء أيمن إبراھيم علي23660بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 أسماء عصام شحاتة راشد23661بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 أماني زكريا محمد راشد23662بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 أماني عبدالرسول عبدالحميد23663بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 أمل عبد; قطب موسى23664بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 أمل فوزي أحمد إبراھيم23665بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 أمنية ممدوح إبراھيم عصر23666بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 أمير رجب عمر درديري23667بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 أميرة محمود عبدالحكيم سليمان23668بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 أميرة وجدي جمعة خطاب 23669بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 أنعام محمد فرحات ع,م 23670بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 إبتسام رأفت سعد دويدار 23671بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 إبتسام ناصر محمد أحمد 23672بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 إسراء أيمن محمد البھواشي 23673بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 إسراء إسماعيل يونس علي23674بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 إسراء عبدالكريم السيد شاھين23675بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 إسراء مصطفى فرحات طعيمة23676بوھة شطانوف الجديدةاشمون



 إيمان فريد رجب أبو سمرة23677بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 أ�ء محمد حسن نورالدين23678بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 آيه أحمد أبوالعز أحمد23679بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 آيه أحمد عبدالسميع موسى23680بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 ايه عبدالس,م حسني عبدالس,م23681بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 آيه فؤاد أحمد عفيفي23682بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 آيه محمد عبلدالنبي السيد23683بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 آيه نبيل محمود حلوة 23684بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 آيه ھشام محمد موسى 23685بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 بسمة جمال عبدالجيد شاھين 23686بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 تقى مسعد علي راشد23687بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 داليا ربيع إبراھيم قنديل23688بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 داليا عاطف تاج الدين باظة23689بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 دعاء أيمن شعبان الفرة23690بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 دعاء خالد مصطفى عباس 23691بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 دعاء وجدي جمعة خطاب 23692بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 دنيا مصطفى عبدالغفار سمرة23693بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 رحاب محمد محمود باظة 23694بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 رضا عبدالرحيم عبدالغفار باظة23695بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 ريھام ص,ح رمضان البھواشي23696بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 زينب أشرف محمد الفرة 23697بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 زينب شعبان عبدالموجود صقر23698بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 سارة رمضان إبراھيم عصر23699بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 سارة سامح محمد أبو نصر 23700بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 سارة السيد فاروق عصر 23701بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 سحر رأفت زينھم عبدالس,م 23702بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 سميرة سعيد محمد شحاتة 23703بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 سمية معوض مصطفى عيد23704بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 سناء ماھر أحمد حسان صقر23705بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 شيماء السيد أحمد أباظة23706بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 شيماء بھجت جودة صقر 23707بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 شيماء عبدالحكيم محمد البھواشي 23708بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 شيماء عبدالرحمن أبوالعنين 23709بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 شيماء محمد خليل إبراھيم 23710بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 شيماء مصطفى محمد برھامي 23711بوھة شطانوف الجديدةاشمون
ع,  عبد الحميد شعبان رمضان23712بوھة شطانوف الجديدةاشمون
غاده محمد منصور صقر23713بوھة شطانوف الجديدةاشمون
غاليه امين عباس شحاته23714بوھة شطانوف الجديدةاشمون
فاطمه محمد زكى الناقه23715بوھة شطانوف الجديدةاشمون
كريمه محمد سعد منصور23716بوھة شطانوف الجديدةاشمون
مبروكه سعيد رياض معوض23717بوھة شطانوف الجديدةاشمون
مروه ناصر ابراھيم الفره23718بوھة شطانوف الجديدةاشمون
مشيره اسماعيل محمد باظه23719بوھة شطانوف الجديدةاشمون
مھا حسانين صابر عبد الصمد23720بوھة شطانوف الجديدةاشمون
منه ; عصام السيد راشد23721بوھة شطانوف الجديدةاشمون
مياده وائل السيد اJعصر23722بوھة شطانوف الجديدةاشمون
نبيله عبد ; احمد قنديل23723بوھة شطانوف الجديدةاشمون
نج,ء فؤاد عبد المنعم سمره23724بوھة شطانوف الجديدةاشمون
نج,ء ابراھيم عبد الفتاح خلف23725بوھة شطانوف الجديدةاشمون
ندا السيد محمد حسنى23726بوھة شطانوف الجديدةاشمون
ندا رافت امين ع,م23727بوھة شطانوف الجديدةاشمون
ندا راضى محمد احمد23728بوھة شطانوف الجديدةاشمون
ندا عاطف باتع محروقى23729بوھة شطانوف الجديدةاشمون
نيرمين احمد لطفى ع,م23730بوھة شطانوف الجديدةاشمون
نھى مصطفى زكى الناقه23731بوھة شطانوف الجديدةاشمون
نھاد عصام فيروز شعبان23732بوھة شطانوف الجديدةاشمون



نورا محمد كامل حلوه23733بوھة شطانوف الجديدةاشمون
نورا عصام عبد الغفار البھواش23734بوھة شطانوف الجديدةاشمون
نورھان محمد مصطفى ابو العنين23735بوھة شطانوف الجديدةاشمون
ھاجر جمال محمد محمود23736بوھة شطانوف الجديدةاشمون
ھاجر فؤاد عبد الحميد محمد23737بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 ھدى سعيد رفعت يوسف 23738بوھة شطانوف الجديدةاشمون
ھدير سامي عبدالحميد مصطفى23739بوھة شطانوف الجديدةاشمون
ھدير محمد يوسف محمد 23740بوھة شطانوف الجديدةاشمون
و�ء ظريف عبدالغفار سمرة 23741بوھة شطانوف الجديدةاشمون
ياسمين السيد بدر أباظة 23742بوھة شطانوف الجديدةاشمون
ياسمين عبدالنبي سعيد عبداللطيف 23743بوھة شطانوف الجديدةاشمون
ياسمين ناصر عبدالموجود رمضان 23744بوھة شطانوف الجديدةاشمون
ياسمين يوسف عبدالعزيز الناقة 23745بوھة شطانوف الجديدةاشمون
أحمد أسامة عبدالس,م راشد 23746بوھة شطانوف الجديدةاشمون
أحمد جاد داؤد ھ,لي  23747بوھة شطانوف الجديدةاشمون
أحمد جمال أحمد باظة 23748بوھة شطانوف الجديدةاشمون
أحمد خالد أبو زيد قنديل  23749بوھة شطانوف الجديدةاشمون
أحمد رأفت غندور عبدالموجود23750بوھة شطانوف الجديدةاشمون
أحمد رمضان أحمد محمد أبوحلوة23751بوھة شطانوف الجديدةاشمون
أحمد رمضان عمر درديري 23752بوھة شطانوف الجديدةاشمون
أحمد عادل عبدالحليم البھواشي 23753بوھة شطانوف الجديدةاشمون
أحمد عبدالنبي سعد خليل 23754بوھة شطانوف الجديدةاشمون
أحمد فوزي أحمد عبدالجواد 23755بوھة شطانوف الجديدةاشمون
أحمد محمد عبدالمنعم محمد 23756بوھة شطانوف الجديدةاشمون
أحمد محمد محمد حسن 23757بوھة شطانوف الجديدةاشمون
أحمد مصطفى فتحي صقر 23758بوھة شطانوف الجديدةاشمون
أحمد وليد كامل اJعصر23759بوھة شطانوف الجديدةاشمون
أسامة محمد خليفة حلوة 23760بوھة شطانوف الجديدةاشمون
إبراھيم فكري مصطفى باظة 23761بوھة شطانوف الجديدةاشمون
إبراھيم مصطفى شديد حسانين 23762بوھة شطانوف الجديدةاشمون
إس,م وليد ع,م عبدالباري 23763بوھة شطانوف الجديدةاشمون
حسنى محمد حسنى عبد الس,م23764بوھة شطانوف الجديدةاشمون
حمدي جمال محمد عبدالعظيم 23765بوھة شطانوف الجديدةاشمون
سعد محمد سعد دويدار 23766بوھة شطانوف الجديدةاشمون
شعبان عمر محمد سمرة 23767بوھة شطانوف الجديدةاشمون
طه محمد عبدالموجود علي 23768بوھة شطانوف الجديدةاشمون
عادل ظريف أبو زيد قنديل 23769بوھة شطانوف الجديدةاشمون
عبدالحميد محمود عبدالحميد البھواشي 23770بوھة شطانوف الجديدةاشمون
عبدالعزيزمجاھد عبدالعزيز أبوالعنين23771بوھة شطانوف الجديدةاشمون
عبدالغفار أسامة عبدالغفار 23772بوھة شطانوف الجديدةاشمون
عبدالوھاب إبراھيم إبراھيم باظة 23773بوھة شطانوف الجديدةاشمون
علي شعبان أحمد علي 23774بوھة شطانوف الجديدةاشمون
علي قطب كامل اJعصر 23775بوھة شطانوف الجديدةاشمون
عمر فتحي أحمد عباس 23776بوھة شطانوف الجديدةاشمون
عمرو عبدالنبي كامل قاسم 23777بوھة شطانوف الجديدةاشمون
فوزي مجدي فوزي يونس 23778بوھة شطانوف الجديدةاشمون
محمد أحمد أحمد أبوسالم 23779بوھة شطانوف الجديدةاشمون
محمد أحمد باتع محروقي 23780بوھة شطانوف الجديدةاشمون
محمد أشرف عبدالنبي جعفر 23781بوھة شطانوف الجديدةاشمون
محمد أمين سليمان ناجي 23782بوھة شطانوف الجديدةاشمون
محمد أيمن إبراھيم علي بركات23783بوھة شطانوف الجديدةاشمون
محمد السيد عبدالخالق الناقة 23784بوھة شطانوف الجديدةاشمون
محمد بدر إبراھيم ع,م 23785بوھة شطانوف الجديدةاشمون
محمد ج,ل عبد المنعم سمرة 23786بوھة شطانوف الجديدةاشمون
محمد ج,ل محمد محمد 23787بوھة شطانوف الجديدةاشمون
محمد حسام السيد أحمد نصر  23788بوھة شطانوف الجديدةاشمون



محمد خليفة داؤد الجيوشي23789بوھة شطانوف الجديدةاشمون
محمد ربيع عبدالحليم الجيوشي23790بوھة شطانوف الجديدةاشمون
محمد ربيع عبدالجيد مصطفى 23791بوھة شطانوف الجديدةاشمون
محمد سعيد عبدالنبي ع,م 23792بوھة شطانوف الجديدةاشمون
محمد سعيد موسى حلوة 23793بوھة شطانوف الجديدةاشمون
محمد سعيد عبدالمجيد إمام 23794بوھة شطانوف الجديدةاشمون
محمد شعبان فوزي إبراھيم23795بوھة شطانوف الجديدةاشمون
محمد صبحي حسانين عصر 23796بوھة شطانوف الجديدةاشمون
محمد عبدالنبي أحمد البربري23797بوھة شطانوف الجديدةاشمون
محمد عبدالواسع بدر إسماعيل 23798بوھة شطانوف الجديدةاشمون
محمد علي محمد باظة23799بوھة شطانوف الجديدةاشمون
محمد شھاب عبدالمعبود خليل23800بوھة شطانوف الجديدةاشمون
محمد عيد رياض معوض 23801بوھة شطانوف الجديدةاشمون
محمد كمال محي الدين باظة23802بوھة شطانوف الجديدةاشمون
محمد ماھر شديد قنديل 23803بوھة شطانوف الجديدةاشمون
محمد مصطفى إبراھيم شاھين 23804بوھة شطانوف الجديدةاشمون
محمد ناصر محمد عبدالحميد 23805بوھة شطانوف الجديدةاشمون
محمد نبيل أحمد عفيفي 23806بوھة شطانوف الجديدةاشمون
محمود السيد بية عامر 23807بوھة شطانوف الجديدةاشمون
محمود بدر محمد الليثي 23808بوھة شطانوف الجديدةاشمون
محمود بدر محمود عبد; 23809بوھة شطانوف الجديدةاشمون
محمود طه محمد يوسف 23810بوھة شطانوف الجديدةاشمون
محمود عبدالنبي فتحي ناجي 23811بوھة شطانوف الجديدةاشمون
محمود عيد عبدالباري ع,م 23812بوھة شطانوف الجديدةاشمون
محمود عيد محمد باظة 23813بوھة شطانوف الجديدةاشمون
محمود محمد أمين ناجي23814بوھة شطانوف الجديدةاشمون
محمود محمد محمود راشد 23815بوھة شطانوف الجديدةاشمون
محمود محمد محمود عمار23816بوھة شطانوف الجديدةاشمون
محمود مصطفى رضوان محمود 23817بوھة شطانوف الجديدةاشمون
محمود مصطفى عبدالفتاح محمد 23818بوھة شطانوف الجديدةاشمون
محمود ناصر ذكي فھمي 23819بوھة شطانوف الجديدةاشمون
مصطفى أحمد إبراھيم سعد23820بوھة شطانوف الجديدةاشمون
مصطفى أحمد سعيد يونس 23821بوھة شطانوف الجديدةاشمون
مصطفى أسامة محمد خليل 23822بوھة شطانوف الجديدةاشمون
مصطفى سعيد عبد النبى عصر23823بوھة شطانوف الجديدةاشمون
مصطفى عباس إبراھيم ع,م 23824بوھة شطانوف الجديدةاشمون
مصطفى علي محمد الشيمي 23825بوھة شطانوف الجديدةاشمون
ھشام عباس علي حلوة 23826بوھة شطانوف الجديدةاشمون
يوسف كمال محمود عمر 23827بوھة شطانوف الجديدةاشمون
 اسماء سعيد محمد طلبة23828الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
أماني السيد محمد الناقة 23829الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
 إعتماد حامد محمد أحمد23830الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
 إيمان مصطفى إبراھيم نصر23831الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
 آيه أحمد مصطفى حامد23832الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
 جميلة إبراھيم عبدالخالق قاسم23833الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
 سارة طارق محمد إبراھيم باظة23834الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
 سعاد ھاني محمد ذكي23835الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
 شيماء خالد علي باظة 23836الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
 شيماء فؤاد محمد أبو المكارم 23837الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
 شيماء محمد أحمد الناقة 23838الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
 صفاء ج,ل محمد طلبة 23839الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
 غادة حمدي محمد الجيوشي23840الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
 مرفت أحمد عبداللطيف أبو سمرة23841الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
 مي عبدالنبي محمد قنديل 23842الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
 ندى ناصر محمد فھيم23843الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
 نرمين محمد سعيد صقر23844الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون



 نورا شعبان مصطفى البربري23845الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
 ھاجرأحمد مصطفى حسانين23846الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
 ھاجر سليمان سليمان سمرة23847الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
 ھاجر عماد كمال عباس23848الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
ھاجر مجدي محمد سمرة23849الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
ھاجر وائل مصطفى صقر23850الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
ھدى عبدالشافي سليمان23851الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
ھدير خالد عبدالعزيز أبوحلوة23852الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
ھدير عصام سعيد دويدار23853الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
 ھدير فارس  السيد محمد23854الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
يارا يسري احمد نصر23855الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
ياسمين نبيل عباس  ع,م23856الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
أحمد اسماعيل  أحمد الناقة23857الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
أحمد رمضان عنتر البربري23858الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
أحمد سعيد محمد عصر23859الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
أحمد ماھر حسن يونس23860الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
أحمد مصطفى عبد الفتاح عصر23861الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
أمجد بيومي عبد ال,ه السيد23862الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
إبراھيم حسن إسماعيل طبل23863الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
اس,م محمد منصور تركي23864الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
السيد جمعة محمد باظة23865الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
عاطف اشرف فتحي باظة23866الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
عبد الخالق ممدوح عبد الخالق سمرة23867الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
عبد الرحمن محمد عبد المنعم ھويدي23868الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
عبد الرحمن ناصر عبد ال,ه23869الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
عبد ; محمد حمزة عبد المطلب23870الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
فتحي بسيوني فتحي باظة23871الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
محمد أحمد بيومي طعيمة23872الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
محمد أحمد محمد عبد الواحد23873الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
محمد حمدي عبد الجواد الناقة23874الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
محمد خالد سعيد الناقة23875الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
محمد خطاب جمعة باظة23876الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
محمد رأفت محمد صقر23877الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
محمد عمر السيد الناقة23878الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
محمد فنجري محمد محمد23879الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
محمد معوض محمد أبو سمرة23880الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
محمد يسري محمد عبد العزيز23881الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
محمود عصام شديد البھواشي23882الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
محمود مصطفى تاج الدين صقر23883الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
مصطفى على عبد النبي أبونصر23884الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
مصطفى محمد عز شاھين23885الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
نبيل عاطف الصاوي تركي23886الشھيد سمرة بوھة شطانوفاشمون
أح,م عبد الحميد حمادة مصطفى 23887عمر بن الخطاب بالخوراشمون
إسراء حافظ على حافظ 23888عمر بن الخطاب بالخوراشمون
إسراء رمضان أبو ذيد سيد أحمد 23889عمر بن الخطاب بالخوراشمون
إسراء صفوت غريب الجمل 23890عمر بن الخطاب بالخوراشمون
أسماء شعبان عشماوى أحمد 23891عمر بن الخطاب بالخوراشمون
أسماء محمد معوض ابو قابل 23892عمر بن الخطاب بالخوراشمون
أمل ماھر أحمد حامد 23893عمر بن الخطاب بالخوراشمون
أميرة رزق عبد الدايم 23894عمر بن الخطاب بالخوراشمون
إنتصار كمال عبدة عفيفى 23895عمر بن الخطاب بالخوراشمون
أيات شعبان حسنى حافظ 23896عمر بن الخطاب بالخوراشمون
إايمان أنور رمضان حسين 23897عمر بن الخطاب بالخوراشمون
إيمان سعودى محمود عيد 23898عمر بن الخطاب بالخوراشمون
إيمان عبد ; حسين عبد الطيف 23899عمر بن الخطاب بالخوراشمون
أية أحمد محمد إبراھيم 23900عمر بن الخطاب بالخوراشمون



أية رمضان نبيه عبد الحكيم 23901عمر بن الخطاب بالخوراشمون
أية عبد الحليم يوسف عباس 23902عمر بن الخطاب بالخوراشمون
أية عبد المنعم محمود عبد المؤمن 23903عمر بن الخطاب بالخوراشمون
أية فكرى رفعت عبد الرازق 23904عمر بن الخطاب بالخوراشمون
أية ماھر سعيد جاد 23905عمر بن الخطاب بالخوراشمون
أية محمود إبراھيم فتح الباب 23906عمر بن الخطاب بالخوراشمون
بثينة عصمت أبو الحسن 23907عمر بن الخطاب بالخوراشمون
تقى عبد الس,م صبيح عبد العزيز 23908عمر بن الخطاب بالخوراشمون
حسناء السيد حسن مصطفى 23909عمر بن الخطاب بالخوراشمون
حسناء سمير أحمد يوسف 23910عمر بن الخطاب بالخوراشمون
داليا عيد عبد العظيم محمد 23911عمر بن الخطاب بالخوراشمون
دعاء س,مة عبد الواسع 23912عمر بن الخطاب بالخوراشمون
دنيا عبد الوھاب محمد 23913عمر بن الخطاب بالخوراشمون
دنيا ربيع عبد المعبود 23914عمر بن الخطاب بالخوراشمون
دنيا عبد ; عبد الونيس 23915عمر بن الخطاب بالخوراشمون
دنيا محروس ص,ح محمد23916عمر بن الخطاب بالخوراشمون
رحاب على  السيد على 23917عمر بن الخطاب بالخوراشمون
سارة جاد; عبد الفتاح عبد الجواد 23918عمر بن الخطاب بالخوراشمون
سارة جمعة عبد ; السيد23919عمر بن الخطاب بالخوراشمون
سارة عبد الطيف محمد دياب 23920عمر بن الخطاب بالخوراشمون
سارة فتحى صديق أحمد23921عمر بن الخطاب بالخوراشمون
سارة ناصر عبد الكريم محمد 23922عمر بن الخطاب بالخوراشمون
سعاد ناصر أحمد يوسف 23923عمر بن الخطاب بالخوراشمون
شاھندة خير ; مرشدى 23924عمر بن الخطاب بالخوراشمون
شروق الكفراوى فوزى 23925عمر بن الخطاب بالخوراشمون
شيماء رمضان جمعة عبد الحفيظ 23926عمر بن الخطاب بالخوراشمون
ضحى محمود على جاد ; 23927عمر بن الخطاب بالخوراشمون
عزة جمعة عيد جودة 23928عمر بن الخطاب بالخوراشمون
ع, عبد المنعم كامل خليل 23929عمر بن الخطاب بالخوراشمون
فاطمة طاھر عبد الجيد مسعود 23930عمر بن الخطاب بالخوراشمون
فاطمة عادل عبد القادر الكي,نى 23931عمر بن الخطاب بالخوراشمون
فتحية على نبيه عبد الحكيم 23932عمر بن الخطاب بالخوراشمون
فريدة أحمد ابو الحديد أحمد23933عمر بن الخطاب بالخوراشمون
كريمة محمد السيد القريطى 23934عمر بن الخطاب بالخوراشمون
معالى حسين محمد حسين 23935عمر بن الخطاب بالخوراشمون
منيرة ربيع محمد  فتح الباب 23936عمر بن الخطاب بالخوراشمون
منة ; عصام محمد دياب 23937عمر بن الخطاب بالخوراشمون
مى سعيد مبروك بدر 23938عمر بن الخطاب بالخوراشمون
مى عبد العزيز عبدالس,م محمود 23939عمر بن الخطاب بالخوراشمون
نعمة حسن عبدة حسن 23940عمر بن الخطاب بالخوراشمون
نورا شعبان عواد أحمد 23941عمر بن الخطاب بالخوراشمون
نورا لملوم مناع مصطفى 23942عمر بن الخطاب بالخوراشمون
نورا موسى السيد فرج 23943عمر بن الخطاب بالخوراشمون
نورھان أحمد حلمى حمودة 23944عمر بن الخطاب بالخوراشمون
نورھان عبدة مصطفى عبد العزيز 23945عمر بن الخطاب بالخوراشمون
ھاله معروف عيد معروف 23946عمر بن الخطاب بالخوراشمون
ھبة محمد سليمان محمد 23947عمر بن الخطاب بالخوراشمون
ھدير حسن على عبد الموجود 23948عمر بن الخطاب بالخوراشمون
ھدير رضا حمدى محمد 23949عمر بن الخطاب بالخوراشمون
ھدير عصام فتحى فتح ;23950عمر بن الخطاب بالخوراشمون
ھند السيد أحمد عبد الجواد 23951عمر بن الخطاب بالخوراشمون
وردة محمد فرماوى عبد الغفار 23952عمر بن الخطاب بالخوراشمون
وفاء حنفى محمود عبد العاطى 23953عمر بن الخطاب بالخوراشمون
ياسمين فؤاد عبد المعطى 23954عمر بن الخطاب بالخوراشمون
أحمد ابراھيم عبد المجيد يونس 23955عمر بن الخطاب بالخوراشمون
أحمد أحمد محمود حسن 23956عمر بن الخطاب بالخوراشمون



أحمد السيد إبراھيم المقنن23957عمر بن الخطاب بالخوراشمون
أحمد السيد عبد الرحمن ھارون 23958عمر بن الخطاب بالخوراشمون
أحمد أنور عبد العليم محمد 23959عمر بن الخطاب بالخوراشمون
أحمد جابر عبدة عفيفى 23960عمر بن الخطاب بالخوراشمون
أحمد جاسر محمود محمد 23961عمر بن الخطاب بالخوراشمون
أحمد جمال قطب أبو النيل 23962عمر بن الخطاب بالخوراشمون
أحمد حمدى عبد المرضى مصطفى 23963عمر بن الخطاب بالخوراشمون
احمد طلعت احمد طلعت23964عمر بن الخطاب بالخوراشمون
احمد عبدالنبى امين محمود23965عمر بن الخطاب بالخوراشمون
احمد مبروك عبدالحميد على23966عمر بن الخطاب بالخوراشمون
احمد مجدى وھبةعبدالحميد23967عمر بن الخطاب بالخوراشمون
احمد محمد على ابو الجود23968عمر بن الخطاب بالخوراشمون
احمد مختار رفعت23969عمر بن الخطاب بالخوراشمون
احمد منير كامل الدماطى23970عمر بن الخطاب بالخوراشمون
اس,م انور عبدالعظيم عبدالصمد23971عمر بن الخطاب بالخوراشمون
اشرف عبدالغفور شندى23972عمر بن الخطاب بالخوراشمون
السيد جمال عبدالرسول السبكى23973عمر بن الخطاب بالخوراشمون
السيد محمود السيد لبيب 23974عمر بن الخطاب بالخوراشمون
أمير أنور لبيب محمود 23975عمر بن الخطاب بالخوراشمون
باسم محمد عبد العليم عبد المنجى 23976عمر بن الخطاب بالخوراشمون
تامر جمال فرحات حمودة 23977عمر بن الخطاب بالخوراشمون
ثروت فرحات عامر ابراھيم 23978عمر بن الخطاب بالخوراشمون
حسن خالد حسن السيد 23979عمر بن الخطاب بالخوراشمون
حسن ياسر حسن السيد 23980عمر بن الخطاب بالخوراشمون
رمضان جمعة عيد جودة 23981عمر بن الخطاب بالخوراشمون
صابر عبد المؤمن عبد النبى أحمد 23982عمر بن الخطاب بالخوراشمون
عبد الرحمن السيد النعسان السيد 23983عمر بن الخطاب بالخوراشمون
عبد الرحمن سعيدأحمد عبد المطلب 23984عمر بن الخطاب بالخوراشمون
عبد الرحمن عبد; عبدالنبى السيد 23985عمر بن الخطاب بالخوراشمون
عبدالرحمن ناصر عبد الغنى صديق 23986عمر بن الخطاب بالخوراشمون
عبد القادر عادل عبد القادر ابراھيم 23987عمر بن الخطاب بالخوراشمون
عبد المنعم حمدى جمعة عبد المنعم 23988عمر بن الخطاب بالخوراشمون
عبد ; رأفت فايد حافظ 23989عمر بن الخطاب بالخوراشمون
ع,ء عاطف عباس محمد 23990عمر بن الخطاب بالخوراشمون
عماد جمعة ابو ذيد سيد أحمد 23991عمر بن الخطاب بالخوراشمون
عماد صبرى كمال عيد 23992عمر بن الخطاب بالخوراشمون
عمرو أيمن عبد الرشيد شندى 23993عمر بن الخطاب بالخوراشمون
عمرو دياب محمد دياب 23994عمر بن الخطاب بالخوراشمون
عمرو صابر رمضان عبد العزيز 23995عمر بن الخطاب بالخوراشمون
ع,ء النادى فوزى خليل 23996عمر بن الخطاب بالخوراشمون
فتحى جمال رفعت عبد الرازق 23997عمر بن الخطاب بالخوراشمون
فرج أصبح  حسين عبد الحفيظ 23998عمر بن الخطاب بالخوراشمون
كريم أنور عبد البديع 23999عمر بن الخطاب بالخوراشمون
كريم جمال فتحى فتح ;24000عمر بن الخطاب بالخوراشمون
كريم سامى عبد البديع عيد 24001عمر بن الخطاب بالخوراشمون
كريم طارق محمد جاد 24002عمر بن الخطاب بالخوراشمون
كريم عطية عبد الرحمن محمد 24003عمر بن الخطاب بالخوراشمون
محمد ابراھيم محمد محمد عيسى 24004عمر بن الخطاب بالخوراشمون
محمد أيمن محمد الكي,نى 24005عمر بن الخطاب بالخوراشمون
محمد ايھاب محمد البربرى 24006عمر بن الخطاب بالخوراشمون
محمد حامد خليل محمد 24007عمر بن الخطاب بالخوراشمون
محمد رزق محمود الجزيرى 24008عمر بن الخطاب بالخوراشمون
محمد سعيد عبد البديع عيد 24009عمر بن الخطاب بالخوراشمون
محمد سعيد عبد النبى أحمد 24010عمر بن الخطاب بالخوراشمون
محمد سعيد يوسف  عبد الدايم 24011عمر بن الخطاب بالخوراشمون
محمدشعبان عبدالمرضى عبدالفتاح 24012عمر بن الخطاب بالخوراشمون



محمد صالح سعد عبد المعبود 24013عمر بن الخطاب بالخوراشمون
محمد عبد المعطى عبده حسن 24014عمر بن الخطاب بالخوراشمون
محمد محمود مصطفى عبد العزيز 24015عمر بن الخطاب بالخوراشمون
محمد يحيى عبد الدايم حسين 24016عمر بن الخطاب بالخوراشمون
محمود اسماعيل محمد على 24017عمر بن الخطاب بالخوراشمون
محمود السيد رمضان حسين 24018عمر بن الخطاب بالخوراشمون
محمود جمعة فتحى الدسوقى 24019عمر بن الخطاب بالخوراشمون
محمود جميل مرزوق عفيفى 24020عمر بن الخطاب بالخوراشمون
محمود سعيد غنيم حسن 24021عمر بن الخطاب بالخوراشمون
محمود عابد محمود عبد الصمد 24022عمر بن الخطاب بالخوراشمون
محمود عبد الصبور فايد محمود 24023عمر بن الخطاب بالخوراشمون
محمود عيد السيد فكه 24024عمر بن الخطاب بالخوراشمون
مصطفى ابراھيم محمد العبد 24025عمر بن الخطاب بالخوراشمون
 مصطفى على ابوزيد سيد احمد 24026عمر بن الخطاب بالخوراشمون
مصطفى  ماھر على حسن 24027عمر بن الخطاب بالخوراشمون
مصطفى محمود عبده عبد الحميد 24028عمر بن الخطاب بالخوراشمون
ناصر فؤاد فوزى محمود 24029عمر بن الخطاب بالخوراشمون
ياسر ابراھيم السيد لبيب 24030عمر بن الخطاب بالخوراشمون
أسماء س,مة عبد المنعم محمود 24031الشھيد عبد الس,م يالخور أاشمون
أسماء عبد الرحيم عبدالسيد بركات 24032الشھيد عبد الس,م يالخور أاشمون
أسماء ماھر عبد الوھاب أحمد 24033الشھيد عبد الس,م يالخور أاشمون
أميرة أحمد سيد أحمد ابراھيم 24034الشھيد عبد الس,م يالخور أاشمون
أميرة رمضان على أحمد 24035الشھيد عبد الس,م يالخور أاشمون
أميرةعبدالناصرمحمود عبدالعاطى24036الشھيد عبد الس,م يالخور أاشمون
أھلة ايھاب على عبد العليم 24037الشھيد عبد الس,م يالخور أاشمون
أية صبحى عبد الحكيم على 24038الشھيد عبد الس,م يالخور أاشمون
دعاء مصطفى عبد الرازق على 24039الشھيد عبد الس,م يالخور أاشمون
روضةعبدالمحسن على عبدالمحسن24040الشھيد عبد الس,م يالخور أاشمون
سمية أوسامة محمد على 24041الشھيد عبد الس,م يالخور أاشمون
سمية عبد الرحيم سعيد عبد الرحيم24042الشھيد عبد الس,م يالخور أاشمون
ضحى رضا عبدالنبى محمود24043الشھيد عبد الس,م يالخور أاشمون
مروة حمادة عبدالتواب عبدالجواد24044الشھيد عبد الس,م يالخور أاشمون
منى جاسر فرحات مصطفى 24045الشھيد عبد الس,م يالخور أاشمون
نرمين خميس محمد السيد24046الشھيد عبد الس,م يالخور أاشمون
نورا س,مة محمود عبد العاطى 24047الشھيد عبد الس,م يالخور أاشمون
ھاجر محمد حسن عبدالمعطى 24048الشھيد عبد الس,م يالخور أاشمون
ھاجر محمد سعيد عبدالرحيم24049الشھيد عبد الس,م يالخور أاشمون
ياسمين عبد الفتاح محمد عبدالفتاح24050الشھيد عبد الس,م يالخور أاشمون
أحمد جمال على بركات 24051الشھيد عبد الس,م يالخور أاشمون
أشرف مرسى حسين مرسى 24052الشھيد عبد الس,م يالخور أاشمون
أنور رمضان فرحات مصطفى 24053الشھيد عبد الس,م يالخور أاشمون
أيمن معوض زكريا حسن 24054الشھيد عبد الس,م يالخور أاشمون
بركات عامر سليمان بركات 24055الشھيد عبد الس,م يالخور أاشمون
حسام على محمود عامر 24056الشھيد عبد الس,م يالخور أاشمون
عبدالرحمن أصبح عبد الحكيم على24057الشھيد عبد الس,م يالخور أاشمون
عبد الرحمن جمال عبد الوھاب حافظ24058الشھيد عبد الس,م يالخور أاشمون
عبد; عبد الجليل أحمد محمد24059الشھيد عبد الس,م يالخور أاشمون
ع,ء سامى عبد البديع عيد 24060الشھيد عبد الس,م يالخور أاشمون
عمرو محمد لبيب حسن 24061الشھيد عبد الس,م يالخور أاشمون
كريم أحمد عبد الفتاح أحمد 24062الشھيد عبد الس,م يالخور أاشمون
محمد السعدنى محمود عبد العاطى 24063الشھيد عبد الس,م يالخور أاشمون
محمد سعيد ابراھيم عفيفى 24064الشھيد عبد الس,م يالخور أاشمون
محمد عبدالفتاح محمد عبد الفتاح 24065الشھيد عبد الس,م يالخور أاشمون
محمود احمد على يوسف 24066الشھيد عبد الس,م يالخور أاشمون
محمود ايمن عيد محمود 24067الشھيد عبد الس,م يالخور أاشمون
محمود رمضان عبد الحكيم على 24068الشھيد عبد الس,م يالخور أاشمون



محمودعبدالفتاح محمد عبد الفتاح 24069الشھيد عبد الس,م يالخور أاشمون
محمودعبدالونيس نجيب عبدالونيس24070الشھيد عبد الس,م يالخور أاشمون
محمود عرفة  محمود عبد المنعم 24071الشھيد عبد الس,م يالخور أاشمون
اح,م مبروك شعبان محمد24072آل نجم شعشاع ااشمون
اسراء رمضان احمد امام24073آل نجم شعشاع ااشمون
اسراء س,مه عبد العزيز عبد الحليم24074آل نجم شعشاع ااشمون
اسماء رجب عز الدين على24075آل نجم شعشاع ااشمون
اسماء فرج صادق عبد ;24076آل نجم شعشاع ااشمون
اسماء مبروك عبد الرسول دياب24077آل نجم شعشاع ااشمون
امل وحيد احمد محمد رس,ن24078آل نجم شعشاع ااشمون
اميره سالم كامل سالم24079آل نجم شعشاع ااشمون
ا�ء احمد عبد النبى احمد24080آل نجم شعشاع ااشمون
انجى عبد الرشيد السيد عبد الرشيد24081آل نجم شعشاع ااشمون
ايمان اشرف عبد الفتاح امين24082آل نجم شعشاع ااشمون
ايمان السيد السيد بركات24083آل نجم شعشاع ااشمون
ايمان عثمان عبد المولى احمد24084آل نجم شعشاع ااشمون
ايمان على السيد على24085آل نجم شعشاع ااشمون
ايمان مجدى دياب محمد24086آل نجم شعشاع ااشمون
ايه رضوان رجب عبد  العاطى24087آل نجم شعشاع ااشمون
ايه فرج محمد عبد القادر24088آل نجم شعشاع ااشمون
ايه عبد المنعم محمد السيد24089آل نجم شعشاع ااشمون
ايه مصطفى شعبان احمد24090آل نجم شعشاع ااشمون
ايه ياسر فرحات محمد24091آل نجم شعشاع ااشمون
بسمه عبد المنعم رياض عبد العزيز24092آل نجم شعشاع ااشمون
جھاد محمد قطب على24093آل نجم شعشاع ااشمون
حنان فھيم فھيم عبد الفتاح24094آل نجم شعشاع ااشمون
دعاء احمد محمد احمد24095آل نجم شعشاع ااشمون
دعاء حسين زينھم محمد24096آل نجم شعشاع ااشمون
دعاء شحات شوربجى عبد الطيف24097آل نجم شعشاع ااشمون
دعاء محمد عبد الجيد عبد الطيف24098آل نجم شعشاع ااشمون
رانيا ابراھيم محمد احمد24099آل نجم شعشاع ااشمون
رحاب محمد شكرى محى الدين24100آل نجم شعشاع ااشمون
رضا مصطفى قطب على24101آل نجم شعشاع ااشمون
رضوى مجدى فتحى محمد24102آل نجم شعشاع ااشمون
رحاب بيومى عبد النبى احمد24103آل نجم شعشاع ااشمون
زينب امين عبد الفتاح امين24104آل نجم شعشاع ااشمون
زينب محمد ابو الفتوح محمد24105آل نجم شعشاع ااشمون
ساره مجدى عبد الفتاح محمد24106آل نجم شعشاع ااشمون
ساره على عبد النبى محمد24107آل نجم شعشاع ااشمون
سمر فؤاد عبد العزيز محمد24108آل نجم شعشاع ااشمون
شروق طارق مھدى عبد المطلب24109آل نجم شعشاع ااشمون
شيماء جاب ; ابو القمصان السيد24110آل نجم شعشاع ااشمون
شيماء حمدى ابراھيم عوض24111آل نجم شعشاع ااشمون
شيماء خالد عبد القادر محمد24112آل نجم شعشاع ااشمون
صفاء اشرف محمد عبد العاطى24113آل نجم شعشاع ااشمون
غاده رجب سعيد ابراھيم24114آل نجم شعشاع ااشمون
فاطمه امين شرف ابراھيم24115آل نجم شعشاع ااشمون
فاطمه محمد السيد عبد الفتاح24116آل نجم شعشاع ااشمون
فريده فرحات محمد سليمان24117آل نجم شعشاع ااشمون
مروه فرج حلمى عبدد الجليل24118آل نجم شعشاع ااشمون
ملك مسعد حلمى عبد الجليل24119آل نجم شعشاع ااشمون
منار على مصطفى محمود24120آل نجم شعشاع ااشمون
منى حسن عبد الراضى ھجرص24121آل نجم شعشاع ااشمون
منى ھشام فتحى عبد الواسع24122آل نجم شعشاع ااشمون
ميرنا سامى صادق حنا24123آل نجم شعشاع ااشمون
ناھد عيد عطيه محمد24124آل نجم شعشاع ااشمون



ندا حماده احمد محمد24125آل نجم شعشاع ااشمون
ندى احمد جميل عبد الفتاح24126آل نجم شعشاع ااشمون
ندى مجدى احمد محمد24127آل نجم شعشاع ااشمون
نعمه مبروك احمد امام24128آل نجم شعشاع ااشمون
نورھان محمد شحاته عبد الرحمن24129آل نجم شعشاع ااشمون
ھاجر تاج الدين احمد تاج الدين24130آل نجم شعشاع ااشمون
ھاجر كرير جمعه حنفى24131آل نجم شعشاع ااشمون
ھدير ابو بكر محمد مصطفى24132آل نجم شعشاع ااشمون
ھدير عبد المقصود مصطفى عبد الموجود24133آل نجم شعشاع ااشمون
ھدير عبد النبى احمد محمد24134آل نجم شعشاع ااشمون
واسام راضى السيد احمد24135آل نجم شعشاع ااشمون
وفاء محمد شحات عبد العاطى24136آل نجم شعشاع ااشمون
ياسمين رجب امين عبد الحليم24137آل نجم شعشاع ااشمون
ياسمين شعبان بھجت توفيق24138آل نجم شعشاع ااشمون
ابراھيم طارق ابراھيم يوسف24139آل نجم شعشاع ااشمون
ابراھيم عبد الغنى رجب محمود24140آل نجم شعشاع ااشمون
احمد ابراھيم عبد الفتاح اسماعيل24141آل نجم شعشاع ااشمون
احمد بكر عبد الرزاق دياب24142آل نجم شعشاع ااشمون
احمد جمال صدقى السيد24143آل نجم شعشاع ااشمون
احمد حمدى محمد يوسف24144آل نجم شعشاع ااشمون
احمد خالد السيد على24145آل نجم شعشاع ااشمون
احمد خالد محمد عبد الھادى24146آل نجم شعشاع ااشمون
احمد رضا زكى محمد24147آل نجم شعشاع ااشمون
احمد سليمان السيد محمد24148آل نجم شعشاع ااشمون
احمد شريف سعد محمد24149آل نجم شعشاع ااشمون
احمد شعبان محمد عبد الخالق24150آل نجم شعشاع ااشمون
احمد صالح غانم يونس24151آل نجم شعشاع ااشمون
احمد عماد عبد الھادى على24152آل نجم شعشاع ااشمون
احمد فتحى عثمان فتحى24153آل نجم شعشاع ااشمون
احمد فرج امين الشال24154آل نجم شعشاع ااشمون
احمد ماھر فھيم عبد الحليم24155آل نجم شعشاع ااشمون
احمد محمد جمال عبد القادر24156آل نجم شعشاع ااشمون
احمد محمود احمد محمود24157آل نجم شعشاع ااشمون
احمد محمود السيد سطوحى24158آل نجم شعشاع ااشمون
احمد مصطفى احمد احمد24159آل نجم شعشاع ااشمون
احمد مصطفى عبد الموجود امين24160آل نجم شعشاع ااشمون
ادھم رمضان محمد فرحات24161آل نجم شعشاع ااشمون
اسامه محمد السيد راشد24162آل نجم شعشاع ااشمون
اس,م السيد فتحى عبد القادر24163آل نجم شعشاع ااشمون
اس,م خالد عبدالرؤف عبد العظيم24164آل نجم شعشاع ااشمون
اس,م طه محمد محمود24165آل نجم شعشاع ااشمون
اس,م ماھر قناوى محمد24166آل نجم شعشاع ااشمون
اس,م محمد عبد القادر يونس24167آل نجم شعشاع ااشمون
السيد محمد عبد الفتاح عبد القادر24168آل نجم شعشاع ااشمون
السيد محمود السيد احمد24169آل نجم شعشاع ااشمون
السيد ھانى محمد السيد24170آل نجم شعشاع ااشمون
حامد السيد سعيد عبد العزيز24171آل نجم شعشاع ااشمون
حسام عبد الظاھر محمود عبد الظاھر24172آل نجم شعشاع ااشمون
حسن مھدى شحات بساط24173آل نجم شعشاع ااشمون
حماده سعيد محمد عبد اللطيف24174آل نجم شعشاع ااشمون
سامح مصطفى عبد اللطيف محمود24175آل نجم شعشاع ااشمون
سعيد صبرى سعيد عبد العزيز 24176آل نجم شعشاع ااشمون
سعيد ضاحى سعيد عبد القادر24177آل نجم شعشاع ااشمون
سعيد عمر سعيد ابراھيم24178آل نجم شعشاع ااشمون
شرف محمد شرف ابراھيم24179آل نجم شعشاع ااشمون
صدقى محمد صدقى السيد24180آل نجم شعشاع ااشمون



عبد الرحمن راشد محمد السيد24181آل نجم شعشاع ااشمون
عبد الفتاح خالد عبد الفتاح امين24182آل نجم شعشاع ااشمون
عبد ; سعيد على احمد24183آل نجم شعشاع ااشمون
عبد ; منير ابراھيم محمد24184آل نجم شعشاع ااشمون
عبده عماد عبد المعبود عبد القادر24185آل نجم شعشاع ااشمون
ع,ء وحيد عبد الحليم عبد الدايم24186آل نجم شعشاع ااشمون
عماد كامل عوض كامل24187آل نجم شعشاع ااشمون
فؤاد محمد فؤاد محمد24188آل نجم شعشاع ااشمون
كريم حامد كي,نى فيصل24189آل نجم شعشاع ااشمون
كريم رحيم حلمى رحيم24190آل نجم شعشاع ااشمون
محمد ابراھيم س,مه ابراھيم24191آل نجم شعشاع ااشمون
محمد احمد زينھم محمد24192آل نجم شعشاع ااشمون
محمد السيد احمد فھمى24193آل نجم شعشاع ااشمون
محمد السيد السيد بركات24194آل نجم شعشاع ااشمون
محمد السيد قناوى محمد24195آل نجم شعشاع ااشمون
محمد جمال فتحى محمد24196آل نجم شعشاع ااشمون
محمد حاتم عبد ربه عبد الطيف24197آل نجم شعشاع ااشمون
محمد خالد محمد عبد الفتاح24198آل نجم شعشاع ااشمون
محمد رمضان فرج عبد الفتاح24199آل نجم شعشاع ااشمون
محمد سعيد ابراھيم عبد الحى24200آل نجم شعشاع ااشمون
محمد سعيد رفاعى ابراھيم24201آل نجم شعشاع ااشمون
محمد عبد الخالق رجب عبد الخالق24202آل نجم شعشاع ااشمون
محمد فرحات محمد مصطفى24203آل نجم شعشاع ااشمون
محمد مسعود كامل عبد المولى24204آل نجم شعشاع ااشمون
محمود اسماعيل امبابى على24205آل نجم شعشاع ااشمون
محمود السيد ابو القمصان السيد24206آل نجم شعشاع ااشمون
محمود السيد عبد الحليم محمود24207آل نجم شعشاع ااشمون
محمود جمال السيد محمود24208آل نجم شعشاع ااشمون
محمود رمضان زيدان ابراھيم24209آل نجم شعشاع ااشمون
محمود روحى محمود شع,ن24210آل نجم شعشاع ااشمون
محمود سعيد احمد سعد24211آل نجم شعشاع ااشمون
محمود شاھين محمود شاھين24212آل نجم شعشاع ااشمون
محمود عبد الحكم سعد محمد24213آل نجم شعشاع ااشمون
محمود عبد اللطيف زاھر عبد اللطيف24214آل نجم شعشاع ااشمون
محمود ع,ء تركى فريد24215آل نجم شعشاع ااشمون
محمود عيد محمود ابراھيم24216آل نجم شعشاع ااشمون
مرعى سعيد مرعى ابو طالب24217آل نجم شعشاع ااشمون
مصطفى ابراھيم احمد دياب24218آل نجم شعشاع ااشمون
مصطفى ايھاب احمد ابراھيم24219آل نجم شعشاع ااشمون
مصطفى خالد عبد الفتاح على24220آل نجم شعشاع ااشمون
مصطفى ماھر مصطفى السيد24221آل نجم شعشاع ااشمون
مصطفى محمود عبد العزيز محمود24222آل نجم شعشاع ااشمون
ھشام مجدى السيد مصطفى24223آل نجم شعشاع ااشمون
اح,م ناصر شعبان عبد العزيز24224شعشاع المشتركةاشمون
اميره عواد محمد جاب ;24225شعشاع المشتركةاشمون
جھاد احمد سعيد سطوحى24226شعشاع المشتركةاشمون
جھاد حسن السيد حسانين24227شعشاع المشتركةاشمون
سما السيد منصور السيد24228شعشاع المشتركةاشمون
سمر عيد محمد ابو طالب24229شعشاع المشتركةاشمون
عبير رضا صادق يوسف24230شعشاع المشتركةاشمون
عفاف احمد السيد احمد24231شعشاع المشتركةاشمون
فاطمه محمد كامل محمد24232شعشاع المشتركةاشمون
كريمه ممدوح معتمد غريب24233شعشاع المشتركةاشمون
نج,ء سامى امين عمر24234شعشاع المشتركةاشمون
ھبه حسين احمد عبد الھادى24235شعشاع المشتركةاشمون
و�ء س,مه عبد الفتاح ابراھيم24236شعشاع المشتركةاشمون



ياسمين احمد احمد امام24237شعشاع المشتركةاشمون
احمد ابراھيم محمود امام24238شعشاع المشتركةاشمون
احمد السيد سعد محمد24239شعشاع المشتركةاشمون
احمد سامى عطيه عبد القادر24240شعشاع المشتركةاشمون
احمد عيد مبروك سالم24241شعشاع المشتركةاشمون
اس,م محمد رفاعى عبد الحميد24242شعشاع المشتركةاشمون
اس,م محمد عبد الصمد ھ,ل24243شعشاع المشتركةاشمون
السيد ابراھيم فتحى صادق24244شعشاع المشتركةاشمون
السيد منصور ص,ح الدين أبو طالب24245شعشاع المشتركةاشمون
حامد ياسر حامد ابراھيم24246شعشاع المشتركةاشمون
سعد كرم سعد صبرى24247شعشاع المشتركةاشمون
عمرو رضا محمد على24248شعشاع المشتركةاشمون
عمرو محمد احمد محمد24249شعشاع المشتركةاشمون
كريم اشرف خير ; كرايم24250شعشاع المشتركةاشمون
كريم ناصر ج,ل عبد العظيم24251شعشاع المشتركةاشمون
محمد احمد خميس عبد القوى24252شعشاع المشتركةاشمون
محمد سامى عطيه عبد القادر24253شعشاع المشتركةاشمون
محمد فوزى سعد عبد العظيم24254شعشاع المشتركةاشمون
محمد فوزى نعيم عبد اللطيف24255شعشاع المشتركةاشمون
محمد مجدى عبد الشفيق ابراھيم24256شعشاع المشتركةاشمون
محمد مسعود مرعى ابو طالب24257شعشاع المشتركةاشمون
محمود س,مه عبد الفتاح حسن24258شعشاع المشتركةاشمون
محمود عبد الجليل ابو الغيط عبد الحليم24259شعشاع المشتركةاشمون
محمود عبد القادر عطيه عبد القادر24260شعشاع المشتركةاشمون
محمود عبد النبى فاروق احمد24261شعشاع المشتركةاشمون
يوسف سامى السيد عبد القادر24262شعشاع المشتركةاشمون
ايه طه جمعه طه24263النور كفر منصوراشمون
أيه عيد رمضان لبيب24264النور كفر منصوراشمون
ايه محمد عبد النبى محمد24265النور كفر منصوراشمون
امال كرم عبدالعزيز احمد 24266النور كفر منصوراشمون
احسان عبد النبى محمد امام24267النور كفر منصوراشمون
احسان محمد السيد عبدالجواد24268النور كفر منصوراشمون
ايمان عبد المغنى أحمد حسين24269النور كفر منصوراشمون
ايمان كرم عبدالعزيز احمد 24270النور كفر منصوراشمون
ايمان محمد رمضان محمود24271النور كفر منصوراشمون
اسراء  بدوي رمضان سالم 24272النور كفر منصوراشمون
أسماء ربيع محمد ابراھيم24273النور كفر منصوراشمون
اسماء رجب كمال عبد الجواد24274النور كفر منصوراشمون
اسماء شعبان ابراھيم سليمان24275النور كفر منصوراشمون
اسماء شحات محجوب شحات24276النور كفر منصوراشمون
اسماء عبد المنعم حنفى محمود24277النور كفر منصوراشمون
أسماء مجدى السيد محمد24278النور كفر منصوراشمون
اميره س,مه شعبان مبروك24279النور كفر منصوراشمون
امينه السيد محمد احمد24280النور كفر منصوراشمون
امنية محمد اسماعيل محمد24281النور كفر منصوراشمون
بثينه ابراھيم حسنى ابراھيم24282النور كفر منصوراشمون
بھانة عبد الرحمن عبد الواحد عبد الرحمن24283النور كفر منصوراشمون
حنان احمد حافظ ابو النجا24284النور كفر منصوراشمون
حنان نبوى عبد الكريم ابراھيم24285النور كفر منصوراشمون
راوية عبد النبى السيد محمد24286النور كفر منصوراشمون
رحمة عرفة السيد عبد الغنى24287النور كفر منصوراشمون
ريھام ناجى حلمى عبد العال24288النور كفر منصوراشمون
راية محمد فرحات محمد24289النور كفر منصوراشمون
زھرة بدوى مصطفى الكومى24290النور كفر منصوراشمون
سامية ج,ل سعد عثمان24291النور كفر منصوراشمون
سكر س,مة احمد حامد24292النور كفر منصوراشمون



سمر عاشور أبو زيد خليفة24293النور كفر منصوراشمون
شرين ص,ح ابراھيم عبد الحميد24294النور كفر منصوراشمون
عبير س,مة سعد ابراھيم24295النور كفر منصوراشمون
عزيزة جمعة محمد عبد المتجلى24296النور كفر منصوراشمون
عطيات محمد امين متولى24297النور كفر منصوراشمون
عزة معاذ فاروق معاذ24298النور كفر منصوراشمون
غادة س,مة عبد الجواد عبد التواب24299النور كفر منصوراشمون
فاطمة شوقى رمضان عبد العزيز24300النور كفر منصوراشمون
فV محمد سعد السيد24301النور كفر منصوراشمون
كاملة س,مة عبد الواحد عبد الھادى24302النور كفر منصوراشمون
منى رمضان عبد العليم مرسى24303النور كفر منصوراشمون
مديحة شحات كامل عبد القادر24304النور كفر منصوراشمون
مھا مجدى امين سليمان24305النور كفر منصوراشمون
منة ممدوح محمد عبد العليم24306النور كفر منصوراشمون
نج,ء أشرف شعبان حسن24307النور كفر منصوراشمون
نج,ء س,مة محمد سعد24308النور كفر منصوراشمون
نعمة سعيد رمضان عبد العزيز24309النور كفر منصوراشمون
نعمة عاشور ابراھيم محمد24310النور كفر منصوراشمون
نورا حداد محمد محمد24311النور كفر منصوراشمون
نورا عبد الغنى محمد عبد العزيز24312النور كفر منصوراشمون
نورھان عبد العزيز بدر عبدالعزيز24313النور كفر منصوراشمون
نورھان عيد عبدالحكيم على24314النور كفر منصوراشمون
نورھان عاطف محمد احمد24315النور كفر منصوراشمون
نورھان وجيه فاروق فرحات24316النور كفر منصوراشمون
نبوية فرج رمضان عثمان24317النور كفر منصوراشمون
ھاجر جمال عبدالعزيز احمد24318النور كفر منصوراشمون
ھاجر س,مة عبدالبر ابراھيم24319النور كفر منصوراشمون
ھيام خالد فايد ابراھيم24320النور كفر منصوراشمون
ھانم سعيد عبد العزيز محمد24321النور كفر منصوراشمون
ھاله رمضان عثمان لطفى24322النور كفر منصوراشمون
ھدى عادل فرحات فرحات24323النور كفر منصوراشمون
و�ء دياب حسنى محمد24324النور كفر منصوراشمون
وردة جمال ابراھيم ابراھيم24325النور كفر منصوراشمون
وردة زايد على اللمعى24326النور كفر منصوراشمون
ياسمين اشرف محجوب شحات24327النور كفر منصوراشمون
ابراھيم س,مة السيد عبد الجواد24328النور كفر منصوراشمون
ابراھيم س,مة بكر الشحات24329النور كفر منصوراشمون
ابراھيم س,مة عباس مصطفى 24330النور كفر منصوراشمون
ابراھيم عبد النبى ابراھيم محمد24331النور كفر منصوراشمون
ابراھيم محمد ابراھيم صابر24332النور كفر منصوراشمون
ابراھيم مصطفى محمد ريدان24333النور كفر منصوراشمون
اس,م أحمد عبد العزيز أحمد24334النور كفر منصوراشمون
اس,م حامد شعبان نصر24335النور كفر منصوراشمون
اس,م حامد شعبان نصر24336النور كفر منصوراشمون
اس,م عبد النعيم فرحات عبد التواب24337النور كفر منصوراشمون
اس,م عبدالنبى محمد حسن24338النور كفر منصوراشمون
اس,م نعيم سعيد الشحات24339النور كفر منصوراشمون
السيد شعبان السيد عبد الجواد24340النور كفر منصوراشمون
السيد منير السيد محمد24341النور كفر منصوراشمون
احمد السيد حسين محمد24342النور كفر منصوراشمون
احمد حداد محمد 24343النور كفر منصوراشمون
أحمد ربيع فكرى حسن24344النور كفر منصوراشمون
احمد شكرى محمود محمد24345النور كفر منصوراشمون
احمد صابر عبد النبى ابراھيم24346النور كفر منصوراشمون
احمد عيد نبوى عبد القادر24347النور كفر منصوراشمون
احمد محمد يوسف احمد 24348النور كفر منصوراشمون



أنور رجب نبوى عبد القادر24349النور كفر منصوراشمون
حازم امام عبد العليم مصطفى24350النور كفر منصوراشمون
حازم احمد حسين صابرين24351النور كفر منصوراشمون
رمضان جمال احمد عبدالس,م24352النور كفر منصوراشمون
سامح سعيد السيد محمود24353النور كفر منصوراشمون
سعيد فراج محمد سعد24354النور كفر منصوراشمون
سعد منير سعد ابوالنجا24355النور كفر منصوراشمون
السيد محمود عبدالوھاب 24356النور كفر منصوراشمون
صبحى على عبد النبى سالم24357النور كفر منصوراشمون
على السيد عبد المقصود عبد النبى24358النور كفر منصوراشمون
على اللمعى على اللمعى24359النور كفر منصوراشمون
عاشور حمدى شحاتة محمود24360النور كفر منصوراشمون
عاشور مجدى عبد الحسيب محمد24361النور كفر منصوراشمون
عمرو عيد عبد العزيز حسن24362النور كفر منصوراشمون
عمرو عيد يحى داود24363النور كفر منصوراشمون
عرفة عبد القادر انور عبد القادر24364النور كفر منصوراشمون
عماد عبد النبى عبد المقصود عبد النبى24365النور كفر منصوراشمون
عبدالرحمن حنفى حسنى السيد24366النور كفر منصوراشمون
عبد الواحد احمد عبد الواحد عبد الھادى24367النور كفر منصوراشمون
عبدالحليم سعيد عبدالحليم عبدالمطلب24368النور كفر منصوراشمون
عبد الحسيب مجدى عبد الحسيب محمد24369النور كفر منصوراشمون
عبد ; حسين عبد النبى حسين24370النور كفر منصوراشمون
عبد ; خميس عبد العليم محمد24371النور كفر منصوراشمون
عبد ; رمضان السيد عبد المطلب24372النور كفر منصوراشمون
عبد ; س,مة عبد الصمد عبد اللطيف24373النور كفر منصوراشمون
عبد ; شحات رمضان محمد24374النور كفر منصوراشمون
عبد ; على محمد عبد المتجلى24375النور كفر منصوراشمون
عبد ; عبد المنعم أحمد حسن24376النور كفر منصوراشمون
عبد ; عبد الناصر احمد منصور24377النور كفر منصوراشمون
فاروق امين فاروق بدر24378النور كفر منصوراشمون
كريم جمال أحمد عبد الس,م24379النور كفر منصوراشمون
كريم عبد النعيم عيد مصطفى24380النور كفر منصوراشمون
كريم محمد فرحات عبد التواب24381النور كفر منصوراشمون
كريم محمد فرحات عبد التواب24382النور كفر منصوراشمون
محمد رمضان احمد طه24383النور كفر منصوراشمون
محمد سعيد شعبان على24384النور كفر منصوراشمون
محمد سعيد عبد العليم عبد الصادق24385النور كفر منصوراشمون
محمد شحاتة عبد الفتاح شاذلى24386النور كفر منصوراشمون
محمد شوقى محمد عبد العزيز24387النور كفر منصوراشمون
محمد صبحى عبد الصبور عبدالواحد24388النور كفر منصوراشمون
محمد فراج محمد سعد24389النور كفر منصوراشمون
محمد ممدوح محمود محمد ا�عصر24390النور كفر منصوراشمون
محمد ياسر السيد امين24391النور كفر منصوراشمون
محمود جمال محمود بركات24392النور كفر منصوراشمون
محمود رمضان عبدالموجود عبدالعزيز24393النور كفر منصوراشمون
محمود صادق عبد الحليم محمد24394النور كفر منصوراشمون
محمود محمد السيد فرحات24395النور كفر منصوراشمون
مصطفى السيد محمد عبدالعليم24396النور كفر منصوراشمون
مصطفى محمود بدر عبدالعزيز24397النور كفر منصوراشمون
ھشام س,مه رمضان محمد24398النور كفر منصوراشمون
ھشام محمد رجب محمد24399النور كفر منصوراشمون
وليد شحات محى الدين محمد24400النور كفر منصوراشمون
وليد ص,ح السيد سالم24401النور كفر منصوراشمون
يحى شحات السيد24402النور كفر منصوراشمون
اسماء عيد خليفه متولى24403كفر منصورا�بتدائيةاشمون
اسماء محمد محمد امين24404كفر منصورا�بتدائيةاشمون



اسماء وجيه امين شاكر24405كفر منصورا�بتدائيةاشمون
أمانى ايھاب أمين شاكر24406كفر منصورا�بتدائيةاشمون
ام سيد محمد محمد24407كفر منصورا�بتدائيةاشمون
أميمةشرف السيد أحمد24408كفر منصورا�بتدائيةاشمون
ايمان محمود محمد محمود24409كفر منصورا�بتدائيةاشمون
اية السيدابو اليزيدمأمون24410كفر منصورا�بتدائيةاشمون
تحية شازلى محمد شازلى24411كفر منصورا�بتدائيةاشمون
داليا فراج منصور عمر24412كفر منصورا�بتدائيةاشمون
شروق ج,ل معوض عرابى24413كفر منصورا�بتدائيةاشمون
شيماءحلمى عبد النبى محمود24414كفر منصورا�بتدائيةاشمون
شيماءعيد سالم عبدالرؤف24415كفر منصورا�بتدائيةاشمون
فاطمة مسعدأبوزيدمتولى24416كفر منصورا�بتدائيةاشمون
نعمةشعبان محمداحمد24417كفر منصورا�بتدائيةاشمون
نورا اسماعيل عطية نبوى24418كفر منصورا�بتدائيةاشمون
نورا راضى عبدالخالق عبدالحميد24419كفر منصورا�بتدائيةاشمون
نورھان عماد عطية كامل24420كفر منصورا�بتدائيةاشمون
نورھان محمد احمدعبد القادر24421كفر منصورا�بتدائيةاشمون
ھديرمحمد كامل محمد24422كفر منصورا�بتدائيةاشمون
و�ء سعيداسماعيل ابراھيم24423كفر منصورا�بتدائيةاشمون
أحمدحمدان عبدالعال عبدالخالق24424كفر منصورا�بتدائيةاشمون
اس,م س,مة عبدالعزيز محمد24425كفر منصورا�بتدائيةاشمون
اس,م شعبان خضرذكى24426كفر منصورا�بتدائيةاشمون
اس,م نبيل مبروك ابراھيم24427كفر منصورا�بتدائيةاشمون
اس,م نصر محمدأحمد24428كفر منصورا�بتدائيةاشمون
السيد طارق السيد شحات24429كفر منصورا�بتدائيةاشمون
حازم رمضان فتوح ذكى24430كفر منصورا�بتدائيةاشمون
حازم رمضان محمدأحمد24431كفر منصورا�بتدائيةاشمون
سامح عبدالعزيز أحمد عبد القادر24432كفر منصورا�بتدائيةاشمون
سعد ھانى سعد سليمان24433كفر منصورا�بتدائيةاشمون
شريف سعيد خليفة متولى24434كفر منصورا�بتدائيةاشمون
شعبان شريف شعبان ابراھيم24435كفر منصورا�بتدائيةاشمون
عبد; حمدٮأحمدذكى24436كفر منصورا�بتدائيةاشمون
عطية نبوى عطية نبوى24437كفر منصورا�بتدائيةاشمون
عمرو فارس أحمدمحمد24438كفر منصورا�بتدائيةاشمون
محمد ابراھيم ابراھيم عبد الكريم24439كفر منصورا�بتدائيةاشمون
محمود رجب محمودأحمد24440كفر منصورا�بتدائيةاشمون
محمود س,مة محمدأحمد24441كفر منصورا�بتدائيةاشمون
محمود عبدالنبى أمين محمد24442كفر منصورا�بتدائيةاشمون
محمود محمد أمين شاكر24443كفر منصورا�بتدائيةاشمون
محمود محمد عيد محمد24444كفر منصورا�بتدائيةاشمون
محمود محمد محمود حافظ24445كفر منصورا�بتدائيةاشمون
منير طارق خير; حسن24446كفر منصورا�بتدائيةاشمون
يحيى محمودأحمد امين24447كفر منصورا�بتدائيةاشمون
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234.5نــاجــح  234.5
239نــاجــح  239
198نــاجــح  198

دور ثانيدور ثاني 152.5
258.5نــاجــح  258.5

دور ثانيدور ثاني 13
دور ثانيدور ثاني 175.5

دور ثانيدور ثاني 188
213.5نــاجــح  213.5
دور ثانيدور ثاني 173.5
207.5نــاجــح  207.5
228.5نــاجــح  228.5
202.5نــاجــح  202.5

184نــاجــح  184
229نــاجــح  229
دور ثانيدور ثاني 14

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 165

187.5نــاجــح  187.5
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 128.5
243.5نــاجــح  243.5
دور ثانيدور ثاني 170.5
179.5نــاجــح  179.5

دور ثانيدور ثاني غائب
194.5نــاجــح  194.5

دور ثانيدور ثاني 167
دور ثانيدور ثاني 175.5
185.5نــاجــح  185.5

221نــاجــح  221
دور ثانيدور ثاني 155



218.5نــاجــح  218.5
180نــاجــح  180
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 129.5
179.5نــاجــح  179.5
دور ثانيدور ثاني 181.5
196.5نــاجــح  196.5

دور ثانيدور ثاني 139
دور ثانيدور ثاني 118

دور ثانيدور ثاني 146.5
151نــاجــح  151

164.5نــاجــح  164.5
184.5نــاجــح  184.5

229نــاجــح  229
دور ثانيدور ثاني غائب
217نــاجــح  217
248نــاجــح  248

206.5نــاجــح  206.5
228نــاجــح  228
192نــاجــح  192
220نــاجــح  220
236نــاجــح  236

208.5نــاجــح  208.5
232نــاجــح  232

266.5نــاجــح  266.5
169نــاجــح  169
237نــاجــح  237
237نــاجــح  237
242نــاجــح  242

190.5نــاجــح  190.5
261نــاجــح  261

232.5نــاجــح  232.5
206نــاجــح  206
212نــاجــح  212
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
201نــاجــح  201

261.5نــاجــح  261.5
277نــاجــح  277
275نــاجــح  275

264.5نــاجــح  264.5
252.5نــاجــح  252.5

272نــاجــح  272
214نــاجــح  214
دور ثانيدور ثاني غائب
206نــاجــح  206

231.5نــاجــح  231.5
277.5نــاجــح  277.5
279.5نــاجــح  279.5

279نــاجــح  279
228نــاجــح  228

273.5نــاجــح  273.5
273.5نــاجــح  273.5

276نــاجــح  276
246نــاجــح  246
266نــاجــح  266



248نــاجــح  248
276نــاجــح  276
229نــاجــح  229
224نــاجــح  224
دور ثانيدور ثاني غائب

250.5نــاجــح  250.5
239.5نــاجــح  239.5

232نــاجــح  232
273.5نــاجــح  273.5

275نــاجــح  275
260.5نــاجــح  260.5

دور ثانيدور ثاني غائب
211نــاجــح  211
دور ثانيدور ثاني غائب
275نــاجــح  275

255.5نــاجــح  255.5
دور ثانيدور ثاني غائب

272.5نــاجــح  272.5
272نــاجــح  272
228نــاجــح  228

250.5نــاجــح  250.5
دور ثانيدور ثاني غائب
225نــاجــح  225

272.5نــاجــح  272.5
181نــاجــح  181

240.5نــاجــح  240.5
234نــاجــح  234
241نــاجــح  241
202نــاجــح  202
269نــاجــح  269

259.5نــاجــح  259.5
270.5نــاجــح  270.5

دور ثانيدور ثاني غائب
266.5نــاجــح  266.5

272نــاجــح  272
228نــاجــح  228

262.5نــاجــح  262.5
258نــاجــح  258

268.5نــاجــح  268.5
230نــاجــح  230
226نــاجــح  226

262.5نــاجــح  262.5
263.5نــاجــح  263.5

238نــاجــح  238
237نــاجــح  237
264نــاجــح  264
215نــاجــح  215

274.5نــاجــح  274.5
272.5نــاجــح  272.5

206نــاجــح  206
دور ثانيدور ثاني 136
267نــاجــح  267
274نــاجــح  274
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

271.5نــاجــح  271.5



256نــاجــح  256
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 146

210.5نــاجــح  210.5
176.5نــاجــح  176.5

دور ثانيدور ثاني غائب
266.5نــاجــح  266.5
267.5نــاجــح  267.5
260.5نــاجــح  260.5

دور ثانيدور ثاني غائب
232نــاجــح  232

260.5نــاجــح  260.5
244نــاجــح  244

260.5نــاجــح  260.5
197.5نــاجــح  197.5
231.5نــاجــح  231.5
201.5نــاجــح  201.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
239نــاجــح  239
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
201نــاجــح  201
249نــاجــح  249
دور ثانيدور ثاني غائب
229نــاجــح  229
254نــاجــح  254
258نــاجــح  258
دور ثانيدور ثاني 186
243نــاجــح  243

239.5نــاجــح  239.5
263نــاجــح  263
259نــاجــح  259
251نــاجــح  251
دور ثانيدور ثاني غائب

193.5نــاجــح  193.5
194نــاجــح  194
دور ثانيدور ثاني غائب
224نــاجــح  224

215.5نــاجــح  215.5
234نــاجــح  234
241نــاجــح  241

260.5نــاجــح  260.5
231نــاجــح  231
217نــاجــح  217
259نــاجــح  259
265نــاجــح  265
252نــاجــح  252

196.5نــاجــح  196.5
180نــاجــح  180

204.5نــاجــح  204.5
دور ثانيدور ثاني 151.5

دور ثانيدور ثاني غائب
227نــاجــح  227

248.5نــاجــح  248.5



دور ثانيدور ثاني غائب
226.5نــاجــح  226.5
دور ثانيدور ثاني 174.5

245نــاجــح  245
270.5نــاجــح  270.5

دور ثانيدور ثاني غائب
257.5نــاجــح  257.5

دور ثانيدور ثاني غائب
258.5نــاجــح  258.5

دور ثانيدور ثاني 40
216نــاجــح  216
183نــاجــح  183
234نــاجــح  234
254نــاجــح  254
226نــاجــح  226
دور ثانيدور ثاني غائب

172.5نــاجــح  172.5
204.5نــاجــح  204.5

دور ثانيدور ثاني 7
دور ثانيدور ثاني غائب

248.5نــاجــح  248.5
دور ثانيدور ثاني 197
221نــاجــح  221
دور ثانيدور ثاني 192
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 182

دور ثانيدور ثاني 147.5
دور ثانيدور ثاني 168
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
260نــاجــح  260
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 19
239.5نــاجــح  239.5

263نــاجــح  263
دور ثانيدور ثاني 200
دور ثانيدور ثاني 178

دور ثانيدور ثاني 197.5
278.5نــاجــح  278.5
269.5نــاجــح  269.5

279نــاجــح  279
278نــاجــح  278

278.5نــاجــح  278.5
251نــاجــح  251
279نــاجــح  279

278.5نــاجــح  278.5
276.5نــاجــح  276.5

276نــاجــح  276
275نــاجــح  275

275.5نــاجــح  275.5
269.5نــاجــح  269.5

277نــاجــح  277
278.5نــاجــح  278.5
243.5نــاجــح  243.5

278نــاجــح  278



271نــاجــح  271
276نــاجــح  276
274نــاجــح  274
273نــاجــح  273

231.5نــاجــح  231.5
264نــاجــح  264
235نــاجــح  235

252.5نــاجــح  252.5
249نــاجــح  249
239نــاجــح  239
273نــاجــح  273
273نــاجــح  273

278.5نــاجــح  278.5
271.5نــاجــح  271.5
279.5نــاجــح  279.5
277.5نــاجــح  277.5
250.5نــاجــح  250.5

265نــاجــح  265
209.5نــاجــح  209.5
271.5نــاجــح  271.5

274نــاجــح  274
257نــاجــح  257

274.5نــاجــح  274.5
274.5نــاجــح  274.5
269.5نــاجــح  269.5

دور ثانيدور ثاني غائب
253.5نــاجــح  253.5
278.5نــاجــح  278.5

235نــاجــح  235
278نــاجــح  278
257نــاجــح  257
233نــاجــح  233

275.5نــاجــح  275.5
278نــاجــح  278

274.5نــاجــح  274.5
204نــاجــح  204
272نــاجــح  272
266نــاجــح  266

241.5نــاجــح  241.5
250نــاجــح  250
263نــاجــح  263

188.5نــاجــح  188.5
243نــاجــح  243

214.5نــاجــح  214.5
231.5نــاجــح  231.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 181.5
236.5نــاجــح  236.5
265.5نــاجــح  265.5

193نــاجــح  193
199.5نــاجــح  199.5
230.5نــاجــح  230.5

186نــاجــح  186
دور ثانيدور ثاني 178

208.5نــاجــح  208.5
دور ثانيدور ثاني 204



250نــاجــح  250
228.5نــاجــح  228.5
255.5نــاجــح  255.5
228.5نــاجــح  228.5

195نــاجــح  195
222نــاجــح  222
212نــاجــح  212

247.5نــاجــح  247.5
273نــاجــح  273
254نــاجــح  254
277نــاجــح  277
دور ثانيدور ثاني غائب

251.5نــاجــح  251.5
271نــاجــح  271
277نــاجــح  277

215.5نــاجــح  215.5
دور ثانيدور ثاني غائب
273نــاجــح  273
191نــاجــح  191
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 185.5
204.5نــاجــح  204.5
252.5نــاجــح  252.5
دور ثانيدور ثاني 169.5

دور ثانيدور ثاني غائب
228.5نــاجــح  228.5

184نــاجــح  184
دور ثانيدور ثاني غائب

212.5نــاجــح  212.5
271نــاجــح  271

273.5نــاجــح  273.5
260نــاجــح  260
274نــاجــح  274
دور ثانيدور ثاني غائب

268.5نــاجــح  268.5
250.5نــاجــح  250.5
198.5نــاجــح  198.5
272.5نــاجــح  272.5
237.5نــاجــح  237.5
275.5نــاجــح  275.5

272نــاجــح  272
216نــاجــح  216
250نــاجــح  250

210.5نــاجــح  210.5
227نــاجــح  227
184نــاجــح  184

248.5نــاجــح  248.5
269.5نــاجــح  269.5

دور ثانيدور ثاني 196
193.5نــاجــح  193.5
264.5نــاجــح  264.5
192.5نــاجــح  192.5
دور ثانيدور ثاني 161.5

دور ثانيدور ثاني 161
دور ثانيدور ثاني 167
274نــاجــح  274



دور ثانيدور ثاني 150
268.5نــاجــح  268.5

دور ثانيدور ثاني غائب
251.5نــاجــح  251.5

231نــاجــح  231
234نــاجــح  234
دور ثانيدور ثاني 156

دور ثانيدور ثاني 251.5
دور ثانيدور ثاني 164.5

229نــاجــح  229
دور ثانيدور ثاني 7

دور ثانيدور ثاني 190.5
265.5نــاجــح  265.5
246.5نــاجــح  246.5
دور ثانيدور ثاني 189.5

دور ثانيدور ثاني 254
264نــاجــح  264

213.5نــاجــح  213.5
188نــاجــح  188

دور ثانيدور ثاني 201.5
207نــاجــح  207

249.5نــاجــح  249.5
203.5نــاجــح  203.5
166.5نــاجــح  166.5

238نــاجــح  238
270.5نــاجــح  270.5

233نــاجــح  233
271نــاجــح  271

271.5نــاجــح  271.5
دور ثانيدور ثاني 182.5

دور ثانيدور ثاني 170
208.5نــاجــح  208.5

دور ثانيدور ثاني 178
دور ثانيدور ثاني 190.5
272.5نــاجــح  272.5
دور ثانيدور ثاني 160.5

252نــاجــح  252
244.5نــاجــح  244.5

دور ثانيدور ثاني غائب
180.5نــاجــح  180.5
256.5نــاجــح  256.5

231نــاجــح  231
267نــاجــح  267
260نــاجــح  260
235نــاجــح  235
233نــاجــح  233
227نــاجــح  227
دور ثانيدور ثاني غائب

248.5نــاجــح  248.5
153نــاجــح  153
224نــاجــح  224

270.5نــاجــح  270.5
185.5نــاجــح  185.5

دور ثانيدور ثاني غائب
237نــاجــح  237

259.5نــاجــح  259.5



263.5نــاجــح  263.5
دور ثانيدور ثاني 135.5
226.5نــاجــح  226.5

220نــاجــح  220
دور ثانيدور ثاني 178.5

183نــاجــح  183
255.5نــاجــح  255.5
239.5نــاجــح  239.5
272.5نــاجــح  272.5
269.5نــاجــح  269.5
273.5نــاجــح  273.5
197.5نــاجــح  197.5
169.5نــاجــح  169.5

دور ثانيدور ثاني غائب
267نــاجــح  267
246نــاجــح  246
208نــاجــح  208
264نــاجــح  264
269نــاجــح  269
258نــاجــح  258
دور ثانيدور ثاني 142
275نــاجــح  275
دور ثانيدور ثاني 176
دور ثانيدور ثاني 149

259.5نــاجــح  259.5
دور ثانيدور ثاني 152.5
189.5نــاجــح  189.5
دور ثانيدور ثاني 132.5

دور ثانيدور ثاني 161
266نــاجــح  266

265.5نــاجــح  265.5
241.5نــاجــح  241.5
221.5نــاجــح  221.5

دور ثانيدور ثاني غائب
255.5نــاجــح  255.5

260نــاجــح  260
دور ثانيدور ثاني 134
266نــاجــح  266
207نــاجــح  207
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 154
دور ثانيدور ثاني غائب

241.5نــاجــح  241.5
236.5نــاجــح  236.5
180.5نــاجــح  180.5

177نــاجــح  177
دور ثانيدور ثاني 179.5
دور ثانيدور ثاني 190.5

دور ثانيدور ثاني 69
249.5نــاجــح  249.5

208نــاجــح  208
245نــاجــح  245
259نــاجــح  259

179.5نــاجــح  179.5
199نــاجــح  199
179نــاجــح  179



262.5نــاجــح  262.5
273.5نــاجــح  273.5
259.5نــاجــح  259.5

259نــاجــح  259
274.5نــاجــح  274.5
248.5نــاجــح  248.5

262نــاجــح  262
دور ثانيدور ثاني 161
272نــاجــح  272
177نــاجــح  177
180نــاجــح  180

163.5نــاجــح  163.5
226نــاجــح  226

201.5نــاجــح  201.5
217.5نــاجــح  217.5

259نــاجــح  259
236.5نــاجــح  236.5
263.5نــاجــح  263.5
262.5نــاجــح  262.5

218نــاجــح  218
دور ثانيدور ثاني غائب

237.5نــاجــح  237.5
268.5نــاجــح  268.5
239.5نــاجــح  239.5

251نــاجــح  251
171.5نــاجــح  171.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 150.5

229نــاجــح  229
198نــاجــح  198
218نــاجــح  218

206.5نــاجــح  206.5
232.5نــاجــح  232.5
دور ثانيدور ثاني 198.5
250.5نــاجــح  250.5

دور ثانيدور ثاني 157
204.5نــاجــح  204.5

225نــاجــح  225
182نــاجــح  182

225.5نــاجــح  225.5
265.5نــاجــح  265.5

242نــاجــح  242
276.5نــاجــح  276.5

دور ثانيدور ثاني غائب
209.5نــاجــح  209.5

دور ثانيدور ثاني غائب
215نــاجــح  215

242.5نــاجــح  242.5
216.5نــاجــح  216.5

242نــاجــح  242
270.5نــاجــح  270.5
186.5نــاجــح  186.5

دور ثانيدور ثاني غائب
187نــاجــح  187

191.5نــاجــح  191.5
244.5نــاجــح  244.5



دور ثانيدور ثاني غائب
194نــاجــح  194

188.5نــاجــح  188.5
دور ثانيدور ثاني غائب
238نــاجــح  238
261نــاجــح  261

263.5نــاجــح  263.5
244نــاجــح  244
دور ثانيدور ثاني 151
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 164
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
240نــاجــح  240

191.5نــاجــح  191.5
دور ثانيدور ثاني 8

272.5نــاجــح  272.5
دور ثانيدور ثاني غائب

261.5نــاجــح  261.5
264نــاجــح  264
212نــاجــح  212
274نــاجــح  274

172.5نــاجــح  172.5
270نــاجــح  270
247نــاجــح  247
دور ثانيدور ثاني غائب

183.5نــاجــح  183.5
234.5نــاجــح  234.5
210.5نــاجــح  210.5

230نــاجــح  230
200.5نــاجــح  200.5
177.5نــاجــح  177.5

251نــاجــح  251
261نــاجــح  261

183.5نــاجــح  183.5
دور ثانيدور ثاني 56.5
223نــاجــح  223
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
183نــاجــح  183

178.5نــاجــح  178.5
دور ثانيدور ثاني 26.5

196.5نــاجــح  196.5
254نــاجــح  254

دور ثانيدور ثاني 152.5
188نــاجــح  188
دور ثانيدور ثاني 149
223نــاجــح  223

241.5نــاجــح  241.5
دور ثانيدور ثاني 196
دور ثانيدور ثاني غائب

179.5نــاجــح  179.5
دور ثانيدور ثاني 150

دور ثانيدور ثاني 162.5
209نــاجــح  209

270.5نــاجــح  270.5



260.5نــاجــح  260.5
254.5نــاجــح  254.5

196نــاجــح  196
214.5نــاجــح  214.5
دور ثانيدور ثاني 122.5

167نــاجــح  167
197نــاجــح  197
185نــاجــح  185
226نــاجــح  226
205نــاجــح  205
دور ثانيدور ثاني غائب
227نــاجــح  227
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 172

دور ثانيدور ثاني 160.5
237.5نــاجــح  237.5
دور ثانيدور ثاني 160.5

173نــاجــح  173
177نــاجــح  177

دور ثانيدور ثاني 161.5
دور ثانيدور ثاني 97

225نــاجــح  225
250نــاجــح  250

دور ثانيدور ثاني 144.5
202نــاجــح  202

دور ثانيدور ثاني 155.5
250نــاجــح  250
242نــاجــح  242
202نــاجــح  202
262نــاجــح  262
256نــاجــح  256
174نــاجــح  174
269نــاجــح  269

241.5نــاجــح  241.5
270نــاجــح  270

271.5نــاجــح  271.5
272.5نــاجــح  272.5
271.5نــاجــح  271.5
258.5نــاجــح  258.5
264.5نــاجــح  264.5

267نــاجــح  267
257.5نــاجــح  257.5
250.5نــاجــح  250.5

213نــاجــح  213
238نــاجــح  238
261نــاجــح  261
244نــاجــح  244
237نــاجــح  237

275.5نــاجــح  275.5
275.5نــاجــح  275.5
261.5نــاجــح  261.5

219نــاجــح  219
269.5نــاجــح  269.5

267نــاجــح  267
228.5نــاجــح  228.5
232.5نــاجــح  232.5



265.5نــاجــح  265.5
244نــاجــح  244

241.5نــاجــح  241.5
253نــاجــح  253

241.5نــاجــح  241.5
251نــاجــح  251
252نــاجــح  252
242نــاجــح  242
274نــاجــح  274

276.5نــاجــح  276.5
249.5نــاجــح  249.5
267.5نــاجــح  267.5
266.5نــاجــح  266.5

240نــاجــح  240
269نــاجــح  269
266نــاجــح  266

245.5نــاجــح  245.5
245.5نــاجــح  245.5
273.5نــاجــح  273.5
244.5نــاجــح  244.5

205نــاجــح  205
270نــاجــح  270
277نــاجــح  277

250.5نــاجــح  250.5
270نــاجــح  270

272.5نــاجــح  272.5
243.5نــاجــح  243.5

270نــاجــح  270
263نــاجــح  263

194.5نــاجــح  194.5
234.5نــاجــح  234.5

248نــاجــح  248
268.5نــاجــح  268.5
257.5نــاجــح  257.5
234.5نــاجــح  234.5
257.5نــاجــح  257.5

207نــاجــح  207
261.5نــاجــح  261.5

273نــاجــح  273
271.5نــاجــح  271.5

257نــاجــح  257
261.5نــاجــح  261.5
273.5نــاجــح  273.5
271.5نــاجــح  271.5
228.5نــاجــح  228.5

255نــاجــح  255
251.5نــاجــح  251.5

دور ثانيدور ثاني غائب
264.5نــاجــح  264.5
250.5نــاجــح  250.5
266.5نــاجــح  266.5

دور ثانيدور ثاني 165
254نــاجــح  254

268.5نــاجــح  268.5
254.5نــاجــح  254.5

272نــاجــح  272



240نــاجــح  240
247نــاجــح  247

225.5نــاجــح  225.5
263.5نــاجــح  263.5
173.5نــاجــح  173.5

266نــاجــح  266
270.5نــاجــح  270.5
271.5نــاجــح  271.5

247نــاجــح  247
278.5نــاجــح  278.5

279نــاجــح  279
222نــاجــح  222

279.5نــاجــح  279.5
273.5نــاجــح  273.5
244.5نــاجــح  244.5
206.5نــاجــح  206.5
269.5نــاجــح  269.5

254نــاجــح  254
259نــاجــح  259
272نــاجــح  272
260نــاجــح  260

245.5نــاجــح  245.5
275.5نــاجــح  275.5
237.5نــاجــح  237.5

266نــاجــح  266
224نــاجــح  224

179.5نــاجــح  179.5
247.5نــاجــح  247.5
252.5نــاجــح  252.5
239.5نــاجــح  239.5

266نــاجــح  266
269نــاجــح  269
دور ثانيدور ثاني 55.5

251.5نــاجــح  251.5
270.5نــاجــح  270.5

276نــاجــح  276
دور ثانيدور ثاني 91.5

240.5نــاجــح  240.5
دور ثانيدور ثاني غائب
257نــاجــح  257

دور ثانيدور ثاني 145.5
دور ثانيدور ثاني 147.5

دور ثانيدور ثاني 11.5
239نــاجــح  239
دور ثانيدور ثاني غائب

239.5نــاجــح  239.5
275نــاجــح  275

199.5نــاجــح  199.5
274نــاجــح  274
278نــاجــح  278
دور ثانيدور ثاني 163

242.5نــاجــح  242.5
275نــاجــح  275
دور ثانيدور ثاني 34

192.5نــاجــح  192.5
226.5نــاجــح  226.5



259نــاجــح  259
251نــاجــح  251
257نــاجــح  257
258نــاجــح  258
277نــاجــح  277

273.5نــاجــح  273.5
274نــاجــح  274
196نــاجــح  196

250.5نــاجــح  250.5
192.5نــاجــح  192.5

264نــاجــح  264
دور ثانيدور ثاني 148

256.5نــاجــح  256.5
219نــاجــح  219
260نــاجــح  260
230نــاجــح  230

196.5نــاجــح  196.5
269نــاجــح  269
266نــاجــح  266

234.5نــاجــح  234.5
253نــاجــح  253

254.5نــاجــح  254.5
245.5نــاجــح  245.5

261نــاجــح  261
269.5نــاجــح  269.5

224نــاجــح  224
دور ثانيدور ثاني 197
254نــاجــح  254

274.5نــاجــح  274.5
268نــاجــح  268
275نــاجــح  275

202.5نــاجــح  202.5
253.5نــاجــح  253.5
273.5نــاجــح  273.5
222.5نــاجــح  222.5

208نــاجــح  208
271.5نــاجــح  271.5
230.5نــاجــح  230.5

269نــاجــح  269
269.5نــاجــح  269.5
268.5نــاجــح  268.5
243.5نــاجــح  243.5
273.5نــاجــح  273.5
257.5نــاجــح  257.5

275نــاجــح  275
271.5نــاجــح  271.5

182نــاجــح  182
207نــاجــح  207

193.5نــاجــح  193.5
214نــاجــح  214
238نــاجــح  238

257.5نــاجــح  257.5
دور ثانيدور ثاني 180

264.5نــاجــح  264.5
دور ثانيدور ثاني غائب
239نــاجــح  239



دور ثانيدور ثاني 135
276.5نــاجــح  276.5

254نــاجــح  254
دور ثانيدور ثاني 172
272نــاجــح  272
262نــاجــح  262

199.5نــاجــح  199.5
277نــاجــح  277
271نــاجــح  271

206.5نــاجــح  206.5
270.5نــاجــح  270.5
181.5نــاجــح  181.5
دور ثانيدور ثاني 252.5
226.5نــاجــح  226.5
230.5نــاجــح  230.5

209نــاجــح  209
237.5نــاجــح  237.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 138

238.5نــاجــح  238.5
دور ثانيدور ثاني غائب

258.5نــاجــح  258.5
260نــاجــح  260
دور ثانيدور ثاني غائب
241نــاجــح  241

273.5نــاجــح  273.5
دور ثانيدور ثاني 139.5

265نــاجــح  265
204نــاجــح  204

250.5نــاجــح  250.5
276نــاجــح  276
274نــاجــح  274

252.5نــاجــح  252.5
266نــاجــح  266
254نــاجــح  254

267.5نــاجــح  267.5
233نــاجــح  233

269.5نــاجــح  269.5
دور ثانيدور ثاني 186
265نــاجــح  265
263نــاجــح  263

268.5نــاجــح  268.5
269نــاجــح  269

218.5نــاجــح  218.5
دور ثانيدور ثاني غائب

237.5نــاجــح  237.5
207.5نــاجــح  207.5

دور ثانيدور ثاني غائب
254.5نــاجــح  254.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 134.5
264.5نــاجــح  264.5

236نــاجــح  236
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
261نــاجــح  261



276.5نــاجــح  276.5
دور ثانيدور ثاني 156.5
264.5نــاجــح  264.5

243نــاجــح  243
دور ثانيدور ثاني 159.5
275.5نــاجــح  275.5
194.5نــاجــح  194.5
230.5نــاجــح  230.5
258.5نــاجــح  258.5

271نــاجــح  271
234.5نــاجــح  234.5
251.5نــاجــح  251.5
دور ثانيدور ثاني 163.5
266.5نــاجــح  266.5
262.5نــاجــح  262.5

دور ثانيدور ثاني 171
198نــاجــح  198

252.5نــاجــح  252.5
278نــاجــح  278
231نــاجــح  231

237.5نــاجــح  237.5
219نــاجــح  219

202.5نــاجــح  202.5
189نــاجــح  189

266.5نــاجــح  266.5
231.5نــاجــح  231.5

دور ثانيدور ثاني 164
221نــاجــح  221
232نــاجــح  232
233نــاجــح  233

دور ثانيدور ثاني 136.5
دور ثانيدور ثاني 159.5

219نــاجــح  219
دور ثانيدور ثاني 159.5

265نــاجــح  265
271نــاجــح  271
241نــاجــح  241
243نــاجــح  243

237.5نــاجــح  237.5
258نــاجــح  258

253.5نــاجــح  253.5
245.5نــاجــح  245.5

263نــاجــح  263
209نــاجــح  209
190نــاجــح  190
دور ثانيدور ثاني 55.5

233.5نــاجــح  233.5
205.5نــاجــح  205.5

دور ثانيدور ثاني 178
272نــاجــح  272
240نــاجــح  240
دور ثانيدور ثاني 56

181.5نــاجــح  181.5
دور ثانيدور ثاني 162

247.5نــاجــح  247.5
264نــاجــح  264



216نــاجــح  216
266.5نــاجــح  266.5

193نــاجــح  193
دور ثانيدور ثاني 201

دور ثانيدور ثاني 161.5
221نــاجــح  221
دور ثانيدور ثاني غائب
251نــاجــح  251
178نــاجــح  178
دور ثانيدور ثاني 226
200نــاجــح  200

259.5نــاجــح  259.5
264نــاجــح  264
258نــاجــح  258
273نــاجــح  273
255نــاجــح  255

223.5نــاجــح  223.5
233نــاجــح  233
255نــاجــح  255

دور ثانيدور ثاني 144.5
272نــاجــح  272

249.5نــاجــح  249.5
177.5نــاجــح  177.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 148
دور ثانيدور ثاني 28

205.5نــاجــح  205.5
230نــاجــح  230
190نــاجــح  190
دور ثانيدور ثاني 157
262نــاجــح  262
220نــاجــح  220

269.5نــاجــح  269.5
270.5نــاجــح  270.5
263.5نــاجــح  263.5
183.5نــاجــح  183.5
222.5نــاجــح  222.5
258.5نــاجــح  258.5

243نــاجــح  243
دور ثانيدور ثاني 162.5
222.5نــاجــح  222.5

دور ثانيدور ثاني 17
225نــاجــح  225

260.5نــاجــح  260.5
254.5نــاجــح  254.5

212نــاجــح  212
226نــاجــح  226
دور ثانيدور ثاني غائب
246نــاجــح  246
دور ثانيدور ثاني 199
دور ثانيدور ثاني 24

دور ثانيدور ثاني غائب
177.5نــاجــح  177.5
دور ثانيدور ثاني 154.5
245.5نــاجــح  245.5

191نــاجــح  191



242نــاجــح  242
249نــاجــح  249
177نــاجــح  177
دور ثانيدور ثاني 170

دور ثانيدور ثاني 176.5
245.5نــاجــح  245.5
252.5نــاجــح  252.5

دور ثانيدور ثاني غائب
199.5نــاجــح  199.5
253.5نــاجــح  253.5

266نــاجــح  266
269نــاجــح  269
229نــاجــح  229

دور ثانيدور ثاني 178.5
دور ثانيدور ثاني 220

دور ثانيدور ثاني 195.5
213نــاجــح  213
212نــاجــح  212
دور ثانيدور ثاني غائب
194نــاجــح  194

219.5نــاجــح  219.5
دور ثانيدور ثاني غائب

265.5نــاجــح  265.5
185نــاجــح  185
232نــاجــح  232

219.5نــاجــح  219.5
269نــاجــح  269
دور ثانيدور ثاني 201
دور ثانيدور ثاني 197
271نــاجــح  271

231.5نــاجــح  231.5
214.5نــاجــح  214.5

دور ثانيدور ثاني غائب
269.5نــاجــح  269.5

242نــاجــح  242
233نــاجــح  233

252.5نــاجــح  252.5
237.5نــاجــح  237.5

186نــاجــح  186
دور ثانيدور ثاني 151
233نــاجــح  233
257نــاجــح  257

260.5نــاجــح  260.5
256نــاجــح  256

196.5نــاجــح  196.5
245.5نــاجــح  245.5
244.5نــاجــح  244.5

199نــاجــح  199
233.5نــاجــح  233.5

دور ثانيدور ثاني غائب
244نــاجــح  244
215نــاجــح  215
266نــاجــح  266

206.5نــاجــح  206.5
270نــاجــح  270

دور ثانيدور ثاني 164.5



دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 162.5

دور ثانيدور ثاني 33
186.5نــاجــح  186.5
262.5نــاجــح  262.5
179.5نــاجــح  179.5

171نــاجــح  171
220نــاجــح  220
269نــاجــح  269
دور ثانيدور ثاني غائب

214.5نــاجــح  214.5
دور ثانيدور ثاني 158.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 170
دور ثانيدور ثاني 148
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 177.5
دور ثانيدور ثاني 148

239.5نــاجــح  239.5
دور ثانيدور ثاني 129

دور ثانيدور ثاني 172.5
218نــاجــح  218
213نــاجــح  213
دور ثانيدور ثاني 145

دور ثانيدور ثاني 163.5
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 149.5
دور ثانيدور ثاني 198.5

236نــاجــح  236
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

192.5نــاجــح  192.5
دور ثانيدور ثاني 149

216.5نــاجــح  216.5
190نــاجــح  190

200.5نــاجــح  200.5
211.5نــاجــح  211.5

208نــاجــح  208
دور ثانيدور ثاني 159

دور ثانيدور ثاني 147.5
دور ثانيدور ثاني 138.5
187.5نــاجــح  187.5
255.5نــاجــح  255.5

دور ثانيدور ثاني غائب
189.5نــاجــح  189.5
دور ثانيدور ثاني 53.5
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 150.5
167نــاجــح  167
دور ثانيدور ثاني غائب

246.5نــاجــح  246.5
259.5نــاجــح  259.5
220.5نــاجــح  220.5

222نــاجــح  222



239نــاجــح  239
164نــاجــح  164
دور ثانيدور ثاني غائب
260نــاجــح  260
196نــاجــح  196
181نــاجــح  181
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

232.5نــاجــح  232.5
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
220نــاجــح  220
216نــاجــح  216

271.5نــاجــح  271.5
دور ثانيدور ثاني 163

241.5نــاجــح  241.5
198.5نــاجــح  198.5

247نــاجــح  247
دور ثانيدور ثاني 126.5

دور ثانيدور ثاني 155
دور ثانيدور ثاني 134

دور ثانيدور ثاني 144.5
دور ثانيدور ثاني 22.5
دور ثانيدور ثاني 152
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 151.5
218.5نــاجــح  218.5

دور ثانيدور ثاني 156
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 26
274.5نــاجــح  274.5
186.5نــاجــح  186.5
دور ثانيدور ثاني 153.5
239.5نــاجــح  239.5
211.5نــاجــح  211.5

دور ثانيدور ثاني غائب
270نــاجــح  270

248.5نــاجــح  248.5
241.5نــاجــح  241.5

161نــاجــح  161
دور ثانيدور ثاني 128.5

دور ثانيدور ثاني 171
دور ثانيدور ثاني غائب

254.5نــاجــح  254.5
دور ثانيدور ثاني 117.5

260نــاجــح  260
255.5نــاجــح  255.5
257.5نــاجــح  257.5

253نــاجــح  253
252نــاجــح  252
257نــاجــح  257

273.5نــاجــح  273.5
262.5نــاجــح  262.5



265.5نــاجــح  265.5
262.5نــاجــح  262.5

236نــاجــح  236
181نــاجــح  181
239نــاجــح  239

226.5نــاجــح  226.5
265نــاجــح  265

198.5نــاجــح  198.5
268نــاجــح  268
258نــاجــح  258

255.5نــاجــح  255.5
242نــاجــح  242
دور ثانيدور ثاني 171
274نــاجــح  274

223.5نــاجــح  223.5
196نــاجــح  196

186.5نــاجــح  186.5
274.5نــاجــح  274.5

261نــاجــح  261
276نــاجــح  276
276نــاجــح  276

264.5نــاجــح  264.5
218نــاجــح  218

252.5نــاجــح  252.5
200.5نــاجــح  200.5
272.5نــاجــح  272.5

236نــاجــح  236
250نــاجــح  250
233نــاجــح  233
270نــاجــح  270

235.5نــاجــح  235.5
249.5نــاجــح  249.5
229.5نــاجــح  229.5

203نــاجــح  203
271.5نــاجــح  271.5

244نــاجــح  244
221.5نــاجــح  221.5

270نــاجــح  270
218نــاجــح  218
272نــاجــح  272

181.5نــاجــح  181.5
273.5نــاجــح  273.5
274.5نــاجــح  274.5

269نــاجــح  269
190نــاجــح  190

268.5نــاجــح  268.5
255نــاجــح  255
دور ثانيدور ثاني 137
268نــاجــح  268
203نــاجــح  203
دور ثانيدور ثاني 151

271.5نــاجــح  271.5
263نــاجــح  263
265نــاجــح  265

268.5نــاجــح  268.5
274نــاجــح  274



249.5نــاجــح  249.5
268نــاجــح  268

238.5نــاجــح  238.5
216نــاجــح  216
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 158

273.5نــاجــح  273.5
268.5نــاجــح  268.5

276نــاجــح  276
250.5نــاجــح  250.5
266.5نــاجــح  266.5

دور ثانيدور ثاني 89
235نــاجــح  235

273.5نــاجــح  273.5
256.5نــاجــح  256.5

268نــاجــح  268
274نــاجــح  274

244.5نــاجــح  244.5
267نــاجــح  267

188.5نــاجــح  188.5
198نــاجــح  198
264نــاجــح  264

255.5نــاجــح  255.5
256.5نــاجــح  256.5

دور ثانيدور ثاني 145
223.5نــاجــح  223.5
254.5نــاجــح  254.5
253.5نــاجــح  253.5

274نــاجــح  274
274نــاجــح  274

273.5نــاجــح  273.5
268نــاجــح  268
263نــاجــح  263

267.5نــاجــح  267.5
210.5نــاجــح  210.5
247.5نــاجــح  247.5

261نــاجــح  261
245نــاجــح  245

224.5نــاجــح  224.5
251نــاجــح  251

250.5نــاجــح  250.5
245نــاجــح  245

256.5نــاجــح  256.5
268.5نــاجــح  268.5
253.5نــاجــح  253.5

دور ثانيدور ثاني غائب
267.5نــاجــح  267.5
225.5نــاجــح  225.5
271.5نــاجــح  271.5
269.5نــاجــح  269.5

277نــاجــح  277
207نــاجــح  207

271.5نــاجــح  271.5
264نــاجــح  264
275نــاجــح  275



275نــاجــح  275
270نــاجــح  270
267نــاجــح  267

دور ثانيدور ثاني 196.5
267.5نــاجــح  267.5

276نــاجــح  276
267نــاجــح  267
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 136

258.5نــاجــح  258.5
166نــاجــح  166

207.5نــاجــح  207.5
236.5نــاجــح  236.5
209.5نــاجــح  209.5
274.5نــاجــح  274.5
269.5نــاجــح  269.5

226نــاجــح  226
189نــاجــح  189
275نــاجــح  275
دور ثانيدور ثاني 131

دور ثانيدور ثاني 143.5
243نــاجــح  243
دور ثانيدور ثاني 97

247نــاجــح  247
248.5نــاجــح  248.5
274.5نــاجــح  274.5
274.5نــاجــح  274.5
256.5نــاجــح  256.5
234.5نــاجــح  234.5

263نــاجــح  263
233نــاجــح  233
235نــاجــح  235
208نــاجــح  208

264.5نــاجــح  264.5
271.5نــاجــح  271.5
273.5نــاجــح  273.5

269نــاجــح  269
200.5نــاجــح  200.5
275.5نــاجــح  275.5

275نــاجــح  275
178.5نــاجــح  178.5
151.5نــاجــح  151.5
دور ثانيدور ثاني 184.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 158.5
دور ثانيدور ثاني غائب
194نــاجــح  194
دور ثانيدور ثاني غائب

257.5نــاجــح  257.5
249نــاجــح  249

209.5نــاجــح  209.5
209نــاجــح  209
دور ثانيدور ثاني غائب

235.5نــاجــح  235.5



207نــاجــح  207
254.5نــاجــح  254.5

210نــاجــح  210
دور ثانيدور ثاني 159.5

دور ثانيدور ثاني غائب
230.5نــاجــح  230.5

169نــاجــح  169
دور ثانيدور ثاني غائب

225.5نــاجــح  225.5
دور ثانيدور ثاني غائب
212نــاجــح  212

268.5نــاجــح  268.5
244نــاجــح  244
268نــاجــح  268
204نــاجــح  204
دور ثانيدور ثاني غائب

242.5نــاجــح  242.5
184.5نــاجــح  184.5

دور ثانيدور ثاني 65
267نــاجــح  267
192نــاجــح  192
186نــاجــح  186

231.5نــاجــح  231.5
271نــاجــح  271
278نــاجــح  278
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 27
210.5نــاجــح  210.5
268.5نــاجــح  268.5

دور ثانيدور ثاني غائب
270نــاجــح  270

258.5نــاجــح  258.5
272.5نــاجــح  272.5

222نــاجــح  222
دور ثانيدور ثاني 139
دور ثانيدور ثاني 163
دور ثانيدور ثاني 169
دور ثانيدور ثاني غائب
211نــاجــح  211

190.5نــاجــح  190.5
211.5نــاجــح  211.5

277نــاجــح  277
دور ثانيدور ثاني 107.5

205نــاجــح  205
240.5نــاجــح  240.5

176نــاجــح  176
233.5نــاجــح  233.5

227نــاجــح  227
257.5نــاجــح  257.5
270.5نــاجــح  270.5
264.5نــاجــح  264.5

دور ثانيدور ثاني غائب
266نــاجــح  266
240نــاجــح  240

267.5نــاجــح  267.5



190نــاجــح  190
161.5نــاجــح  161.5

170نــاجــح  170
272نــاجــح  272
261نــاجــح  261

245.5نــاجــح  245.5
دور ثانيدور ثاني 19.5

197.5نــاجــح  197.5
دور ثانيدور ثاني 143.5

دور ثانيدور ثاني 160
193.5نــاجــح  193.5
251.5نــاجــح  251.5

دور ثانيدور ثاني غائب
263نــاجــح  263

248.5نــاجــح  248.5
249نــاجــح  249

267.5نــاجــح  267.5
دور ثانيدور ثاني 10

247.5نــاجــح  247.5
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 149
244نــاجــح  244

161.5نــاجــح  161.5
169.5نــاجــح  169.5

195نــاجــح  195
213نــاجــح  213

دور ثانيدور ثاني 182.5
دور ثانيدور ثاني غائب

215.5نــاجــح  215.5
207نــاجــح  207
205نــاجــح  205
دور ثانيدور ثاني 196
242نــاجــح  242

256.5نــاجــح  256.5
189نــاجــح  189

دور ثانيدور ثاني 218.5
199.5نــاجــح  199.5

205نــاجــح  205
248نــاجــح  248
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 105
161نــاجــح  161

161.5نــاجــح  161.5
238.5نــاجــح  238.5
173.5نــاجــح  173.5

255نــاجــح  255
226.5نــاجــح  226.5
223.5نــاجــح  223.5

273نــاجــح  273
268نــاجــح  268
258نــاجــح  258
268نــاجــح  268

267.5نــاجــح  267.5
دور ثانيدور ثاني غائب
251نــاجــح  251
دور ثانيدور ثاني غائب



227.5نــاجــح  227.5
240نــاجــح  240
244نــاجــح  244

252.5نــاجــح  252.5
187نــاجــح  187
264نــاجــح  264

238.5نــاجــح  238.5
224.5نــاجــح  224.5
230.5نــاجــح  230.5
235.5نــاجــح  235.5

دور ثانيدور ثاني غائب
223نــاجــح  223

264.5نــاجــح  264.5
280نــاجــح  280
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

259.5نــاجــح  259.5
255.5نــاجــح  255.5
240.5نــاجــح  240.5

275نــاجــح  275
214.5نــاجــح  214.5

271نــاجــح  271
244نــاجــح  244
دور ثانيدور ثاني غائب

185.5نــاجــح  185.5
دور ثانيدور ثاني 189
دور ثانيدور ثاني 168
217نــاجــح  217

دور ثانيدور ثاني 175.5
201.5نــاجــح  201.5

دور ثانيدور ثاني غائب
219.5نــاجــح  219.5
238.5نــاجــح  238.5
249.5نــاجــح  249.5

258نــاجــح  258
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
181نــاجــح  181

200.5نــاجــح  200.5
دور ثانيدور ثاني غائب
262نــاجــح  262
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 165
275نــاجــح  275
268نــاجــح  268
دور ثانيدور ثاني غائب
255نــاجــح  255
دور ثانيدور ثاني غائب
212نــاجــح  212
175نــاجــح  175
229نــاجــح  229
244نــاجــح  244
247نــاجــح  247
245نــاجــح  245

251.5نــاجــح  251.5



266نــاجــح  266
240نــاجــح  240

207.5نــاجــح  207.5
189نــاجــح  189
دور ثانيدور ثاني غائب

163.5نــاجــح  163.5
215.5نــاجــح  215.5

دور ثانيدور ثاني غائب
255نــاجــح  255
دور ثانيدور ثاني غائب

242.5نــاجــح  242.5
198.5نــاجــح  198.5
268.5نــاجــح  268.5

221نــاجــح  221
267.5نــاجــح  267.5
250.5نــاجــح  250.5
217.5نــاجــح  217.5

214نــاجــح  214
180نــاجــح  180
254نــاجــح  254

211.5نــاجــح  211.5
244.5نــاجــح  244.5
264.5نــاجــح  264.5
225.5نــاجــح  225.5

226نــاجــح  226
180.5نــاجــح  180.5

275نــاجــح  275
دور ثانيدور ثاني 188.5
200.5نــاجــح  200.5

216نــاجــح  216
224.5نــاجــح  224.5

229نــاجــح  229
168نــاجــح  168

246.5نــاجــح  246.5
232نــاجــح  232
دور ثانيدور ثاني 155

دور ثانيدور ثاني 155.5
252نــاجــح  252
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

168.5نــاجــح  168.5
195.5نــاجــح  195.5
179.5نــاجــح  179.5

197نــاجــح  197
دور ثانيدور ثاني غائب

253.5نــاجــح  253.5
دور ثانيدور ثاني غائب
252نــاجــح  252

دور ثانيدور ثاني 104.5
197نــاجــح  197

191.5نــاجــح  191.5
191.5نــاجــح  191.5

215نــاجــح  215
249.5نــاجــح  249.5
268.5نــاجــح  268.5
258.5نــاجــح  258.5



دور ثانيدور ثاني غائب
189نــاجــح  189
دور ثانيدور ثاني 165
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

212.5نــاجــح  212.5
201.5نــاجــح  201.5
212.5نــاجــح  212.5

226نــاجــح  226
213نــاجــح  213

دور ثانيدور ثاني 160.5
213نــاجــح  213

237.5نــاجــح  237.5
224.5نــاجــح  224.5

206نــاجــح  206
دور ثانيدور ثاني غائب
217نــاجــح  217

213.5نــاجــح  213.5
225نــاجــح  225
206نــاجــح  206

192.5نــاجــح  192.5
234نــاجــح  234
197نــاجــح  197

202.5نــاجــح  202.5
160.5نــاجــح  160.5
166.5نــاجــح  166.5
دور ثانيدور ثاني 128.5

دور ثانيدور ثاني غائب
230نــاجــح  230

255.5نــاجــح  255.5
234نــاجــح  234

243.5نــاجــح  243.5
194.5نــاجــح  194.5

247نــاجــح  247
177.5نــاجــح  177.5
224.5نــاجــح  224.5
دور ثانيدور ثاني 183.5

174نــاجــح  174
دور ثانيدور ثاني 138
دور ثانيدور ثاني 161
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 167
دور ثانيدور ثاني 141
158نــاجــح  158
دور ثانيدور ثاني غائب

224.5نــاجــح  224.5
191.5نــاجــح  191.5
164.5نــاجــح  164.5

237نــاجــح  237
157.5نــاجــح  157.5
193.5نــاجــح  193.5
214.5نــاجــح  214.5
دور ثانيدور ثاني 171.5



دور ثانيدور ثاني غائب
227.5نــاجــح  227.5
دور ثانيدور ثاني 161.5

دور ثانيدور ثاني غائب
194نــاجــح  194

267.5نــاجــح  267.5
دور ثانيدور ثاني 167.5

227نــاجــح  227
دور ثانيدور ثاني 65.5
222نــاجــح  222
240نــاجــح  240

179.5نــاجــح  179.5
252.5نــاجــح  252.5

187نــاجــح  187
دور ثانيدور ثاني 135.5
237.5نــاجــح  237.5

162نــاجــح  162
168.5نــاجــح  168.5
181.5نــاجــح  181.5
165.5نــاجــح  165.5
243.5نــاجــح  243.5
196.5نــاجــح  196.5
165.5نــاجــح  165.5
195.5نــاجــح  195.5

230نــاجــح  230
261.5نــاجــح  261.5

دور ثانيدور ثاني غائب
265نــاجــح  265
243نــاجــح  243

236.5نــاجــح  236.5
264.5نــاجــح  264.5

221نــاجــح  221
189نــاجــح  189
194نــاجــح  194
222نــاجــح  222

166.5نــاجــح  166.5
197.5نــاجــح  197.5
206.5نــاجــح  206.5
243.5نــاجــح  243.5
268.5نــاجــح  268.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

209.5نــاجــح  209.5
256نــاجــح  256
222نــاجــح  222
دور ثانيدور ثاني غائب

168.5نــاجــح  168.5
191.5نــاجــح  191.5

174نــاجــح  174
دور ثانيدور ثاني غائب

199.5نــاجــح  199.5
194نــاجــح  194

216.5نــاجــح  216.5
دور ثانيدور ثاني غائب

275.5نــاجــح  275.5
231نــاجــح  231



267نــاجــح  267
203نــاجــح  203
دور ثانيدور ثاني غائب

205.5نــاجــح  205.5
232.5نــاجــح  232.5
دور ثانيدور ثاني 139.5
193.5نــاجــح  193.5

دور ثانيدور ثاني 25
193.5نــاجــح  193.5

276نــاجــح  276
208نــاجــح  208

179.5نــاجــح  179.5
223.5نــاجــح  223.5
222.5نــاجــح  222.5

238نــاجــح  238
دور ثانيدور ثاني غائب

245.5نــاجــح  245.5
219نــاجــح  219

227.5نــاجــح  227.5
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
221نــاجــح  221
244نــاجــح  244
187نــاجــح  187
180نــاجــح  180
دور ثانيدور ثاني غائب

195.5نــاجــح  195.5
161نــاجــح  161
201نــاجــح  201

دور ثانيدور ثاني 122.5
دور ثانيدور ثاني 147.5

261نــاجــح  261
229.5نــاجــح  229.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 151.5
161.5نــاجــح  161.5

248نــاجــح  248
دور ثانيدور ثاني غائب

219.5نــاجــح  219.5
213.5نــاجــح  213.5

183نــاجــح  183
228نــاجــح  228
227نــاجــح  227
دور ثانيدور ثاني 192
208نــاجــح  208
258نــاجــح  258

238.5نــاجــح  238.5
دور ثانيدور ثاني 183
دور ثانيدور ثاني غائب

220.5نــاجــح  220.5
دور ثانيدور ثاني 224

156.5نــاجــح  156.5
دور ثانيدور ثاني 123

دور ثانيدور ثاني 149.5
دور ثانيدور ثاني 153.5
163.5نــاجــح  163.5



دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 13.5

203.5نــاجــح  203.5
253.5نــاجــح  253.5

190نــاجــح  190
دور ثانيدور ثاني 150.5
دور ثانيدور ثاني 168.5

226نــاجــح  226
178.5نــاجــح  178.5

251نــاجــح  251
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 161.5
251نــاجــح  251
184نــاجــح  184
222نــاجــح  222
دور ثانيدور ثاني غائب
254نــاجــح  254
206نــاجــح  206

218.5نــاجــح  218.5
221نــاجــح  221

227.5نــاجــح  227.5
217.5نــاجــح  217.5

212نــاجــح  212
244.5نــاجــح  244.5
261.5نــاجــح  261.5

266نــاجــح  266
228نــاجــح  228
257نــاجــح  257

دور ثانيدور ثاني 203.5
202نــاجــح  202

237.5نــاجــح  237.5
251نــاجــح  251

264.5نــاجــح  264.5
248نــاجــح  248
263نــاجــح  263
269نــاجــح  269
235نــاجــح  235
243نــاجــح  243
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
221نــاجــح  221

257.5نــاجــح  257.5
دور ثانيدور ثاني غائب
253نــاجــح  253
195نــاجــح  195

200.5نــاجــح  200.5
222نــاجــح  222
247نــاجــح  247
173نــاجــح  173
دور ثانيدور ثاني 43.5
255نــاجــح  255

167.5نــاجــح  167.5
203.5نــاجــح  203.5

دور ثانيدور ثاني 11
261نــاجــح  261

192.5نــاجــح  192.5



دور ثانيدور ثاني 120
238.5نــاجــح  238.5
187.5نــاجــح  187.5

210نــاجــح  210
190نــاجــح  190
218نــاجــح  218

179.5نــاجــح  179.5
168.5نــاجــح  168.5
219.5نــاجــح  219.5

دور ثانيدور ثاني 96
255.5نــاجــح  255.5
271.5نــاجــح  271.5
دور ثانيدور ثاني 137.5

198نــاجــح  198
دور ثانيدور ثاني 104.5
257.5نــاجــح  257.5

222نــاجــح  222
244نــاجــح  244

264.5نــاجــح  264.5
218نــاجــح  218
دور ثانيدور ثاني 115

243.5نــاجــح  243.5
225.5نــاجــح  225.5
دور ثانيدور ثاني 127.5

180نــاجــح  180
211نــاجــح  211
دور ثانيدور ثاني غائب
226نــاجــح  226

دور ثانيدور ثاني 147.5
دور ثانيدور ثاني غائب

183.5نــاجــح  183.5
241نــاجــح  241

197.5نــاجــح  197.5
198نــاجــح  198

238.5نــاجــح  238.5
184نــاجــح  184
261نــاجــح  261

181.5نــاجــح  181.5
دور ثانيدور ثاني 131.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
186نــاجــح  186
198نــاجــح  198
228نــاجــح  228

246.5نــاجــح  246.5
250.5نــاجــح  250.5
218.5نــاجــح  218.5
260.5نــاجــح  260.5

دور ثانيدور ثاني 120
257نــاجــح  257

187.5نــاجــح  187.5
186.5نــاجــح  186.5
268.5نــاجــح  268.5
210.5نــاجــح  210.5

204نــاجــح  204
232نــاجــح  232



221نــاجــح  221
239نــاجــح  239
دور ثانيدور ثاني 47.5

دور ثانيدور ثاني 147.5
دور ثانيدور ثاني غائب
236نــاجــح  236

186.5نــاجــح  186.5
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 118
دور ثانيدور ثاني غائب
165نــاجــح  165

157.5نــاجــح  157.5
دور ثانيدور ثاني 140.5
239.5نــاجــح  239.5

264نــاجــح  264
240.5نــاجــح  240.5

دور ثانيدور ثاني 140
دور ثانيدور ثاني غائب

173.5نــاجــح  173.5
دور ثانيدور ثاني غائب

253.5نــاجــح  253.5
260.5نــاجــح  260.5

239نــاجــح  239
158.5نــاجــح  158.5

دور ثانيدور ثاني غائب
228.5نــاجــح  228.5

دور ثانيدور ثاني غائب
272.5نــاجــح  272.5
دور ثانيدور ثاني 98.5
دور ثانيدور ثاني 95.5
175نــاجــح  175
238نــاجــح  238
دور ثانيدور ثاني غائب
247نــاجــح  247
208نــاجــح  208

191.5نــاجــح  191.5
221نــاجــح  221

259.5نــاجــح  259.5
178.5نــاجــح  178.5

180نــاجــح  180
163.5نــاجــح  163.5

255نــاجــح  255
دور ثانيدور ثاني 157.5
254.5نــاجــح  254.5
دور ثانيدور ثاني 149.5

245نــاجــح  245
دور ثانيدور ثاني غائب

197.5نــاجــح  197.5
دور ثانيدور ثاني 141.5
158.5نــاجــح  158.5

255نــاجــح  255
242.5نــاجــح  242.5
236.5نــاجــح  236.5

273نــاجــح  273
269نــاجــح  269



227.5نــاجــح  227.5
223.5نــاجــح  223.5
246.5نــاجــح  246.5

233نــاجــح  233
256نــاجــح  256

دور ثانيدور ثاني 138.5
183.5نــاجــح  183.5

275نــاجــح  275
203.5نــاجــح  203.5
246.5نــاجــح  246.5

دور ثانيدور ثاني 145
204.5نــاجــح  204.5

203نــاجــح  203
204.5نــاجــح  204.5

161نــاجــح  161
277.5نــاجــح  277.5

278نــاجــح  278
دور ثانيدور ثاني 134.5

259نــاجــح  259
235نــاجــح  235
دور ثانيدور ثاني 153
دور ثانيدور ثاني 125
دور ثانيدور ثاني 129

202.5نــاجــح  202.5
دور ثانيدور ثاني 160
دور ثانيدور ثاني 177
دور ثانيدور ثاني 131
193نــاجــح  193

250.5نــاجــح  250.5
210نــاجــح  210
167نــاجــح  167

239.5نــاجــح  239.5
دور ثانيدور ثاني 123
262نــاجــح  262

دور ثانيدور ثاني 119.5
171نــاجــح  171
دور ثانيدور ثاني 164
دور ثانيدور ثاني 156

268.5نــاجــح  268.5
232.5نــاجــح  232.5
180.5نــاجــح  180.5
213.5نــاجــح  213.5

218نــاجــح  218
246.5نــاجــح  246.5
دور ثانيدور ثاني 140.5

225نــاجــح  225
166نــاجــح  166
دور ثانيدور ثاني 151
169نــاجــح  169
248نــاجــح  248
178نــاجــح  178

266.5نــاجــح  266.5
268نــاجــح  268
253نــاجــح  253

179.5نــاجــح  179.5
دور ثانيدور ثاني 167.5



203نــاجــح  203
272.5نــاجــح  272.5

273نــاجــح  273
251نــاجــح  251

249.5نــاجــح  249.5
199نــاجــح  199
دور ثانيدور ثاني 171
266نــاجــح  266

183.5نــاجــح  183.5
238نــاجــح  238

210.5نــاجــح  210.5
265نــاجــح  265
دور ثانيدور ثاني 149
265نــاجــح  265

246.5نــاجــح  246.5
دور ثانيدور ثاني 132.5

199نــاجــح  199
دور ثانيدور ثاني 171.5
197.5نــاجــح  197.5
221.5نــاجــح  221.5
دور ثانيدور ثاني 172.5

227نــاجــح  227
دور ثانيدور ثاني 151.5

226نــاجــح  226
دور ثانيدور ثاني غائب

207.5نــاجــح  207.5
182.5نــاجــح  182.5
236.5نــاجــح  236.5

219نــاجــح  219
204نــاجــح  204

198.5نــاجــح  198.5
274.5نــاجــح  274.5
202.5نــاجــح  202.5

دور ثانيدور ثاني غائب
165.5نــاجــح  165.5

208نــاجــح  208
دور ثانيدور ثاني 161
235نــاجــح  235
190نــاجــح  190

250.5نــاجــح  250.5
دور ثانيدور ثاني 149.5

256نــاجــح  256
203.5نــاجــح  203.5
200.5نــاجــح  200.5

256نــاجــح  256
دور ثانيدور ثاني غائب
215نــاجــح  215
166نــاجــح  166
169نــاجــح  169
دور ثانيدور ثاني 152
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 37.5

235.5نــاجــح  235.5
251.5نــاجــح  251.5
255.5نــاجــح  255.5
238.5نــاجــح  238.5



دور ثانيدور ثاني 155.5
256نــاجــح  256

177.5نــاجــح  177.5
205.5نــاجــح  205.5

252نــاجــح  252
دور ثانيدور ثاني 117
238نــاجــح  238

دور ثانيدور ثاني 149.5
261.5نــاجــح  261.5
دور ثانيدور ثاني 143.5

211نــاجــح  211
225نــاجــح  225

267.5نــاجــح  267.5
258نــاجــح  258
دور ثانيدور ثاني 149

254.5نــاجــح  254.5
194.5نــاجــح  194.5
186.5نــاجــح  186.5
دور ثانيدور ثاني 91.5

254.5نــاجــح  254.5
دور ثانيدور ثاني 161
224نــاجــح  224
دور ثانيدور ثاني 119
دور ثانيدور ثاني 145

دور ثانيدور ثاني 146.5
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 159.5
دور ثانيدور ثاني 151

186.5نــاجــح  186.5
229نــاجــح  229
دور ثانيدور ثاني غائب

227.5نــاجــح  227.5
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 128.5
209.5نــاجــح  209.5
180.5نــاجــح  180.5
دور ثانيدور ثاني 137.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 138.5

219نــاجــح  219
220نــاجــح  220

190.5نــاجــح  190.5
261نــاجــح  261

240.5نــاجــح  240.5
219.5نــاجــح  219.5

دور ثانيدور ثاني 147
249.5نــاجــح  249.5
256.5نــاجــح  256.5
205.5نــاجــح  205.5
225.5نــاجــح  225.5

211نــاجــح  211
238نــاجــح  238

199.5نــاجــح  199.5
208.5نــاجــح  208.5

178نــاجــح  178
216.5نــاجــح  216.5



248.5نــاجــح  248.5
251نــاجــح  251

269.5نــاجــح  269.5
183نــاجــح  183

169.5نــاجــح  169.5
272نــاجــح  272
267نــاجــح  267

275.5نــاجــح  275.5
دور ثانيدور ثاني 65.5

230.5نــاجــح  230.5
244نــاجــح  244

263.5نــاجــح  263.5
262.5نــاجــح  262.5

167نــاجــح  167
182نــاجــح  182
189نــاجــح  189
249نــاجــح  249
226نــاجــح  226
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 162

269.5نــاجــح  269.5
219.5نــاجــح  219.5

187نــاجــح  187
دور ثانيدور ثاني 157.5

180نــاجــح  180
247.5نــاجــح  247.5

248نــاجــح  248
189نــاجــح  189

193.5نــاجــح  193.5
220نــاجــح  220
دور ثانيدور ثاني غائب
268نــاجــح  268

218.5نــاجــح  218.5
203.5نــاجــح  203.5
209.5نــاجــح  209.5
269.5نــاجــح  269.5
255.5نــاجــح  255.5

234نــاجــح  234
دور ثانيدور ثاني غائب
241نــاجــح  241

237.5نــاجــح  237.5
221نــاجــح  221

دور ثانيدور ثاني 158.5
193.5نــاجــح  193.5
دور ثانيدور ثاني 86.5

182.5نــاجــح  182.5
دور ثانيدور ثاني 180.5

دور ثانيدور ثاني 179
277نــاجــح  277
224نــاجــح  224

194.5نــاجــح  194.5
231.5نــاجــح  231.5

دور ثانيدور ثاني غائب
255نــاجــح  255
250نــاجــح  250

دور ثانيدور ثاني 199.5



266.5نــاجــح  266.5
246نــاجــح  246

237.5نــاجــح  237.5
253نــاجــح  253

223.5نــاجــح  223.5
253.5نــاجــح  253.5

227نــاجــح  227
212.5نــاجــح  212.5
207.5نــاجــح  207.5

176نــاجــح  176
245نــاجــح  245
176نــاجــح  176

184.5نــاجــح  184.5
212نــاجــح  212

198.5نــاجــح  198.5
213نــاجــح  213

267.5نــاجــح  267.5
203.5نــاجــح  203.5

238نــاجــح  238
191نــاجــح  191
260نــاجــح  260
212نــاجــح  212
198نــاجــح  198

دور ثانيدور ثاني 163.5
212.5نــاجــح  212.5
199.5نــاجــح  199.5

221نــاجــح  221
267نــاجــح  267
دور ثانيدور ثاني غائب
222نــاجــح  222

219.5نــاجــح  219.5
دور ثانيدور ثاني 156

199.5نــاجــح  199.5
222نــاجــح  222
213نــاجــح  213
199نــاجــح  199
268نــاجــح  268

165.5نــاجــح  165.5
265نــاجــح  265

241.5نــاجــح  241.5
225نــاجــح  225

235.5نــاجــح  235.5
202.5نــاجــح  202.5

244نــاجــح  244
222نــاجــح  222
دور ثانيدور ثاني 57

181نــاجــح  181
203.5نــاجــح  203.5

251نــاجــح  251
دور ثانيدور ثاني 158.5

222نــاجــح  222
173.5نــاجــح  173.5

268نــاجــح  268
دور ثانيدور ثاني غائب

234.5نــاجــح  234.5
256نــاجــح  256



185.5نــاجــح  185.5
235نــاجــح  235
163نــاجــح  163
225نــاجــح  225
216نــاجــح  216

205.5نــاجــح  205.5
دور ثانيدور ثاني 178
250نــاجــح  250

234.5نــاجــح  234.5
225نــاجــح  225
دور ثانيدور ثاني 50.5

195.5نــاجــح  195.5
182.5نــاجــح  182.5
242.5نــاجــح  242.5
189.5نــاجــح  189.5

228نــاجــح  228
دور ثانيدور ثاني غائب

183.5نــاجــح  183.5
247.5نــاجــح  247.5

260نــاجــح  260
250.5نــاجــح  250.5
278.5نــاجــح  278.5
195.5نــاجــح  195.5

دور ثانيدور ثاني 57
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

152.5نــاجــح  152.5
273.5نــاجــح  273.5

257نــاجــح  257
264نــاجــح  264

دور ثانيدور ثاني 154.5
209نــاجــح  209
دور ثانيدور ثاني 56

239نــاجــح  239
210نــاجــح  210
169نــاجــح  169

193.5نــاجــح  193.5
203.5نــاجــح  203.5
177.5نــاجــح  177.5

219نــاجــح  219
233.5نــاجــح  233.5
223.5نــاجــح  223.5
270.5نــاجــح  270.5

226نــاجــح  226
169نــاجــح  169
248نــاجــح  248
236نــاجــح  236

252.5نــاجــح  252.5
246.5نــاجــح  246.5
225.5نــاجــح  225.5

173نــاجــح  173
242نــاجــح  242

197.5نــاجــح  197.5
220.5نــاجــح  220.5

238نــاجــح  238
251نــاجــح  251



227نــاجــح  227
269.5نــاجــح  269.5
193.5نــاجــح  193.5
261.5نــاجــح  261.5
223.5نــاجــح  223.5
176.5نــاجــح  176.5
217.5نــاجــح  217.5

208نــاجــح  208
173.5نــاجــح  173.5
دور ثانيدور ثاني 143.5

242نــاجــح  242
235نــاجــح  235
184نــاجــح  184

191.5نــاجــح  191.5
دور ثانيدور ثاني غائب
256نــاجــح  256

215.5نــاجــح  215.5
226.5نــاجــح  226.5
243.5نــاجــح  243.5

195نــاجــح  195
186.5نــاجــح  186.5

222نــاجــح  222
دور ثانيدور ثاني غائب

223.5نــاجــح  223.5
242.5نــاجــح  242.5
دور ثانيدور ثاني 166.5

دور ثانيدور ثاني 147
245نــاجــح  245
178نــاجــح  178

220.5نــاجــح  220.5
183.5نــاجــح  183.5

182نــاجــح  182
189.5نــاجــح  189.5

249نــاجــح  249
205نــاجــح  205
247نــاجــح  247
258نــاجــح  258

237.5نــاجــح  237.5
212.5نــاجــح  212.5
197.5نــاجــح  197.5
179.5نــاجــح  179.5

214نــاجــح  214
199نــاجــح  199
175نــاجــح  175
173نــاجــح  173

199.5نــاجــح  199.5
217.5نــاجــح  217.5
200.5نــاجــح  200.5
199.5نــاجــح  199.5
184.5نــاجــح  184.5
212.5نــاجــح  212.5
168.5نــاجــح  168.5
228.5نــاجــح  228.5

دور ثانيدور ثاني 153
220نــاجــح  220

202.5نــاجــح  202.5



228.5نــاجــح  228.5
263نــاجــح  263
207نــاجــح  207
205نــاجــح  205

222.5نــاجــح  222.5
252.5نــاجــح  252.5
233.5نــاجــح  233.5
256.5نــاجــح  256.5

270نــاجــح  270
175نــاجــح  175
252نــاجــح  252

227.5نــاجــح  227.5
228نــاجــح  228
دور ثانيدور ثاني 184

200.5نــاجــح  200.5
193نــاجــح  193
255نــاجــح  255
269نــاجــح  269
دور ثانيدور ثاني غائب

243.5نــاجــح  243.5
183نــاجــح  183

269.5نــاجــح  269.5
251.5نــاجــح  251.5
198.5نــاجــح  198.5

273نــاجــح  273
219نــاجــح  219

202.5نــاجــح  202.5
183.5نــاجــح  183.5
196.5نــاجــح  196.5

دور ثانيدور ثاني غائب
212نــاجــح  212

202.5نــاجــح  202.5
238نــاجــح  238
254نــاجــح  254

269.5نــاجــح  269.5
دور ثانيدور ثاني 170.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

259.5نــاجــح  259.5
210نــاجــح  210
207نــاجــح  207
232نــاجــح  232

258.5نــاجــح  258.5
199نــاجــح  199

203.5نــاجــح  203.5
278نــاجــح  278
دور ثانيدور ثاني غائب
209نــاجــح  209

221.5نــاجــح  221.5
175نــاجــح  175

188.5نــاجــح  188.5
237نــاجــح  237

210.5نــاجــح  210.5
257.5نــاجــح  257.5
237.5نــاجــح  237.5

دور ثانيدور ثاني 124



261نــاجــح  261
دور ثانيدور ثاني غائب

226.5نــاجــح  226.5
203نــاجــح  203
172نــاجــح  172
262نــاجــح  262
198نــاجــح  198

174.5نــاجــح  174.5
263.5نــاجــح  263.5
193.5نــاجــح  193.5
262.5نــاجــح  262.5

265نــاجــح  265
168نــاجــح  168
237نــاجــح  237

201.5نــاجــح  201.5
202.5نــاجــح  202.5

239نــاجــح  239
213.5نــاجــح  213.5
166.5نــاجــح  166.5
222.5نــاجــح  222.5
263.5نــاجــح  263.5
201.5نــاجــح  201.5

197نــاجــح  197
232.5نــاجــح  232.5
194.5نــاجــح  194.5

251نــاجــح  251
209نــاجــح  209

173.5نــاجــح  173.5
196.5نــاجــح  196.5

237نــاجــح  237
229.5نــاجــح  229.5
دور ثانيدور ثاني 138.5

دور ثانيدور ثاني غائب
194نــاجــح  194
208نــاجــح  208

196.5نــاجــح  196.5
209.5نــاجــح  209.5
264.5نــاجــح  264.5
174.5نــاجــح  174.5

دور ثانيدور ثاني غائب
161.5نــاجــح  161.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
165نــاجــح  165
166نــاجــح  166
182نــاجــح  182
159نــاجــح  159

200.5نــاجــح  200.5
170نــاجــح  170

148.5نــاجــح  148.5
241.5نــاجــح  241.5

224نــاجــح  224
192نــاجــح  192
205نــاجــح  205
دور ثانيدور ثاني غائب

203.5نــاجــح  203.5



181.5نــاجــح  181.5
209.5نــاجــح  209.5
179.5نــاجــح  179.5

236نــاجــح  236
248نــاجــح  248
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

207.5نــاجــح  207.5
206.5نــاجــح  206.5
267.5نــاجــح  267.5

185نــاجــح  185
دور ثانيدور ثاني غائب

204.5نــاجــح  204.5
243.5نــاجــح  243.5
197.5نــاجــح  197.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 161
175نــاجــح  175

دور ثانيدور ثاني 165.5
220نــاجــح  220

257.5نــاجــح  257.5
236.5نــاجــح  236.5

198نــاجــح  198
247نــاجــح  247
دور ثانيدور ثاني غائب
238نــاجــح  238
دور ثانيدور ثاني غائب

221.5نــاجــح  221.5
195.5نــاجــح  195.5

251نــاجــح  251
273نــاجــح  273

268.5نــاجــح  268.5
249.5نــاجــح  249.5
دور ثانيدور ثاني 171.5

191نــاجــح  191
دور ثانيدور ثاني غائب
224نــاجــح  224
235نــاجــح  235
242نــاجــح  242

271.5نــاجــح  271.5
266.5نــاجــح  266.5

251نــاجــح  251
258.5نــاجــح  258.5

266نــاجــح  266
205نــاجــح  205

185.5نــاجــح  185.5
201.5نــاجــح  201.5
264.5نــاجــح  264.5
217.5نــاجــح  217.5
228.5نــاجــح  228.5
233.5نــاجــح  233.5

دور ثانيدور ثاني 152
266.5نــاجــح  266.5
202.5نــاجــح  202.5
186.5نــاجــح  186.5

229نــاجــح  229



دور ثانيدور ثاني 124
171.5نــاجــح  171.5
دور ثانيدور ثاني 144.5
228.5نــاجــح  228.5

271نــاجــح  271
218نــاجــح  218

256.5نــاجــح  256.5
255نــاجــح  255

274.5نــاجــح  274.5
260.5نــاجــح  260.5
دور ثانيدور ثاني 151.5

273نــاجــح  273
237.5نــاجــح  237.5

229نــاجــح  229
دور ثانيدور ثاني 114

267.5نــاجــح  267.5
247.5نــاجــح  247.5
177.5نــاجــح  177.5

270نــاجــح  270
259.5نــاجــح  259.5
224.5نــاجــح  224.5
243.5نــاجــح  243.5

250نــاجــح  250
190.5نــاجــح  190.5

دور ثانيدور ثاني غائب
211نــاجــح  211

دور ثانيدور ثاني 107.5
202.5نــاجــح  202.5

213نــاجــح  213
205.5نــاجــح  205.5
228.5نــاجــح  228.5

227نــاجــح  227
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 154
دور ثانيدور ثاني 147

247.5نــاجــح  247.5
دور ثانيدور ثاني غائب
264نــاجــح  264
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 152
219نــاجــح  219
212نــاجــح  212
198نــاجــح  198
دور ثانيدور ثاني 132
234نــاجــح  234

198.5نــاجــح  198.5
دور ثانيدور ثاني 146

دور ثانيدور ثاني 133.5
194نــاجــح  194

272.5نــاجــح  272.5
233.5نــاجــح  233.5

262نــاجــح  262
240.5نــاجــح  240.5
دور ثانيدور ثاني 128.5

266نــاجــح  266
دور ثانيدور ثاني غائب



دور ثانيدور ثاني 134.5
274نــاجــح  274

دور ثانيدور ثاني 132.5
254.5نــاجــح  254.5
255.5نــاجــح  255.5
245.5نــاجــح  245.5

265نــاجــح  265
246نــاجــح  246

255.5نــاجــح  255.5
دور ثانيدور ثاني 156.5
دور ثانيدور ثاني 196.5
دور ثانيدور ثاني 177.5

247نــاجــح  247
175.5نــاجــح  175.5
205.5نــاجــح  205.5

دور ثانيدور ثاني غائب
208نــاجــح  208
215نــاجــح  215
223نــاجــح  223
233نــاجــح  233

246.5نــاجــح  246.5
دور ثانيدور ثاني 140
210نــاجــح  210
دور ثانيدور ثاني غائب
271نــاجــح  271
225نــاجــح  225

264.5نــاجــح  264.5
240نــاجــح  240

191.5نــاجــح  191.5
208.5نــاجــح  208.5

227نــاجــح  227
243.5نــاجــح  243.5
210.5نــاجــح  210.5

دور ثانيدور ثاني 125
دور ثانيدور ثاني 146
دور ثانيدور ثاني غائب

227.5نــاجــح  227.5
دور ثانيدور ثاني 163
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 181.5
235نــاجــح  235

256.5نــاجــح  256.5
247.5نــاجــح  247.5
220.5نــاجــح  220.5
273.5نــاجــح  273.5
دور ثانيدور ثاني 179.5

دور ثانيدور ثاني 183
188.5نــاجــح  188.5
228.5نــاجــح  228.5

260نــاجــح  260
247نــاجــح  247
244نــاجــح  244
219نــاجــح  219
224نــاجــح  224

224.5نــاجــح  224.5
222.5نــاجــح  222.5



دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
229نــاجــح  229
196نــاجــح  196
182نــاجــح  182

234.5نــاجــح  234.5
261.5نــاجــح  261.5
245.5نــاجــح  245.5

197نــاجــح  197
181.5نــاجــح  181.5

260نــاجــح  260
دور ثانيدور ثاني غائب

179.5نــاجــح  179.5
231نــاجــح  231

271.5نــاجــح  271.5
228.5نــاجــح  228.5
دور ثانيدور ثاني 180.5

دور ثانيدور ثاني 168
190نــاجــح  190

261.5نــاجــح  261.5
254.5نــاجــح  254.5
257.5نــاجــح  257.5

265نــاجــح  265
186.5نــاجــح  186.5
216.5نــاجــح  216.5
232.5نــاجــح  232.5

216نــاجــح  216
208.5نــاجــح  208.5
175.5نــاجــح  175.5
276.5نــاجــح  276.5
275.5نــاجــح  275.5
197.5نــاجــح  197.5
184.5نــاجــح  184.5

دور ثانيدور ثاني 166
دور ثانيدور ثاني غائب
212نــاجــح  212

268.5نــاجــح  268.5
206.5نــاجــح  206.5

183نــاجــح  183
233.5نــاجــح  233.5
214.5نــاجــح  214.5

دور ثانيدور ثاني 153
257.5نــاجــح  257.5

دور ثانيدور ثاني 156
243نــاجــح  243

دور ثانيدور ثاني 158.5
دور ثانيدور ثاني 102.5
229.5نــاجــح  229.5
222.5نــاجــح  222.5
217.5نــاجــح  217.5
177.5نــاجــح  177.5

270نــاجــح  270
255نــاجــح  255
198نــاجــح  198
214نــاجــح  214
دور ثانيدور ثاني 151



203.5نــاجــح  203.5
211.5نــاجــح  211.5
266.5نــاجــح  266.5
دور ثانيدور ثاني 47.5
225نــاجــح  225

177.5نــاجــح  177.5
264.5نــاجــح  264.5

276نــاجــح  276
دور ثانيدور ثاني غائب

247.5نــاجــح  247.5
دور ثانيدور ثاني 175.5

دور ثانيدور ثاني 154
213نــاجــح  213

171.5نــاجــح  171.5
178نــاجــح  178
198نــاجــح  198
191نــاجــح  191

228.5نــاجــح  228.5
247.5نــاجــح  247.5

188نــاجــح  188
182نــاجــح  182
175نــاجــح  175

دور ثانيدور ثاني 120.5
دور ثانيدور ثاني 144
229نــاجــح  229
دور ثانيدور ثاني غائب
212نــاجــح  212
178نــاجــح  178
175نــاجــح  175
دور ثانيدور ثاني غائب
263نــاجــح  263

دور ثانيدور ثاني 143.5
189نــاجــح  189
207نــاجــح  207
247نــاجــح  247
217نــاجــح  217
دور ثانيدور ثاني غائب
216نــاجــح  216
دور ثانيدور ثاني غائب
231نــاجــح  231

252.5نــاجــح  252.5
269نــاجــح  269
172نــاجــح  172

238.5نــاجــح  238.5
256نــاجــح  256

222.5نــاجــح  222.5
199نــاجــح  199

223.5نــاجــح  223.5
دور ثانيدور ثاني 140.5
228.5نــاجــح  228.5

دور ثانيدور ثاني 167
194.5نــاجــح  194.5

179نــاجــح  179
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 157.5
دور ثانيدور ثاني 150.5



230نــاجــح  230
دور ثانيدور ثاني 74.5
238نــاجــح  238

203.5نــاجــح  203.5
241نــاجــح  241
276نــاجــح  276
206نــاجــح  206
دور ثانيدور ثاني غائب
240نــاجــح  240
دور ثانيدور ثاني غائب
193نــاجــح  193
دور ثانيدور ثاني غائب

275.5نــاجــح  275.5
215نــاجــح  215

دور ثانيدور ثاني 163.5
دور ثانيدور ثاني 184.5

214نــاجــح  214
227.5نــاجــح  227.5
190.5نــاجــح  190.5

دور ثانيدور ثاني 137
دور ثانيدور ثاني 165
241نــاجــح  241
251نــاجــح  251

214.5نــاجــح  214.5
دور ثانيدور ثاني غائب

272.5نــاجــح  272.5
251.5نــاجــح  251.5
234.5نــاجــح  234.5

دور ثانيدور ثاني غائب
277.5نــاجــح  277.5

217نــاجــح  217
دور ثانيدور ثاني غائب

253.5نــاجــح  253.5
دور ثانيدور ثاني غائب

232.5نــاجــح  232.5
264.5نــاجــح  264.5

217نــاجــح  217
246نــاجــح  246
248نــاجــح  248
224نــاجــح  224
255نــاجــح  255

238.5نــاجــح  238.5
215.5نــاجــح  215.5

227نــاجــح  227
232.5نــاجــح  232.5

229نــاجــح  229
259نــاجــح  259

230.5نــاجــح  230.5
206.5نــاجــح  206.5

261نــاجــح  261
245نــاجــح  245
189نــاجــح  189

224.5نــاجــح  224.5
248.5نــاجــح  248.5

228نــاجــح  228
225نــاجــح  225



191نــاجــح  191
220نــاجــح  220

195.5نــاجــح  195.5
207.5نــاجــح  207.5
179.5نــاجــح  179.5

دور ثانيدور ثاني غائب
263نــاجــح  263
210نــاجــح  210
210نــاجــح  210

214.5نــاجــح  214.5
دور ثانيدور ثاني غائب
208نــاجــح  208
222نــاجــح  222
211نــاجــح  211
164نــاجــح  164
158نــاجــح  158
255نــاجــح  255
230نــاجــح  230

236.5نــاجــح  236.5
213.5نــاجــح  213.5
237.5نــاجــح  237.5

دور ثانيدور ثاني 172
دور ثانيدور ثاني 174

234.5نــاجــح  234.5
229نــاجــح  229

202.5نــاجــح  202.5
186.5نــاجــح  186.5

200نــاجــح  200
217نــاجــح  217

250.5نــاجــح  250.5
203نــاجــح  203

190.5نــاجــح  190.5
225.5نــاجــح  225.5

229نــاجــح  229
دور ثانيدور ثاني 142.5

دور ثانيدور ثاني 125
264.5نــاجــح  264.5

256نــاجــح  256
دور ثانيدور ثاني غائب

256.5نــاجــح  256.5
دور ثانيدور ثاني غائب

264.5نــاجــح  264.5
256.5نــاجــح  256.5
221.5نــاجــح  221.5

257نــاجــح  257
195نــاجــح  195

229.5نــاجــح  229.5
231نــاجــح  231
235نــاجــح  235

220.5نــاجــح  220.5
186نــاجــح  186
226نــاجــح  226

227.5نــاجــح  227.5
268نــاجــح  268

262.5نــاجــح  262.5
228نــاجــح  228



263.5نــاجــح  263.5
203.5نــاجــح  203.5
253.5نــاجــح  253.5

250نــاجــح  250
237.5نــاجــح  237.5

194نــاجــح  194
209نــاجــح  209

232.5نــاجــح  232.5
204نــاجــح  204

238.5نــاجــح  238.5
157نــاجــح  157

256.5نــاجــح  256.5
199نــاجــح  199

256.5نــاجــح  256.5
256.5نــاجــح  256.5

227نــاجــح  227
دور ثانيدور ثاني غائب
223نــاجــح  223

193.5نــاجــح  193.5
259نــاجــح  259
دور ثانيدور ثاني غائب

244.5نــاجــح  244.5
231نــاجــح  231
189نــاجــح  189

206.5نــاجــح  206.5
267نــاجــح  267
دور ثانيدور ثاني 153
262نــاجــح  262
271نــاجــح  271
212نــاجــح  212

246.5نــاجــح  246.5
224.5نــاجــح  224.5
261.5نــاجــح  261.5
دور ثانيدور ثاني 148.5
223.5نــاجــح  223.5

186نــاجــح  186
دور ثانيدور ثاني 168

227.5نــاجــح  227.5
190نــاجــح  190

175.5نــاجــح  175.5
دور ثانيدور ثاني غائب

227.5نــاجــح  227.5
252نــاجــح  252

258.5نــاجــح  258.5
254.5نــاجــح  254.5
272.5نــاجــح  272.5
213.5نــاجــح  213.5

164نــاجــح  164
173.5نــاجــح  173.5

دور ثانيدور ثاني 144
240نــاجــح  240

236.5نــاجــح  236.5
دور ثانيدور ثاني 142

231.5نــاجــح  231.5
230.5نــاجــح  230.5

270نــاجــح  270



دور ثانيدور ثاني 170
185.5نــاجــح  185.5
272.5نــاجــح  272.5
228.5نــاجــح  228.5

216نــاجــح  216
170نــاجــح  170

دور ثانيدور ثاني 197.5
256.5نــاجــح  256.5
203.5نــاجــح  203.5

273نــاجــح  273
184نــاجــح  184

244.5نــاجــح  244.5
دور ثانيدور ثاني 174.5
239.5نــاجــح  239.5

دور ثانيدور ثاني 150
دور ثانيدور ثاني 155.5

دور ثانيدور ثاني 35
دور ثانيدور ثاني 157
دور ثانيدور ثاني 140
271نــاجــح  271

255.5نــاجــح  255.5
213نــاجــح  213
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 145.5
181نــاجــح  181

173.5نــاجــح  173.5
175.5نــاجــح  175.5
206.5نــاجــح  206.5

267نــاجــح  267
245نــاجــح  245

253.5نــاجــح  253.5
دور ثانيدور ثاني غائب
277نــاجــح  277
دور ثانيدور ثاني غائب
181نــاجــح  181
159نــاجــح  159
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 139
225نــاجــح  225
180نــاجــح  180
230نــاجــح  230

222.5نــاجــح  222.5
دور ثانيدور ثاني غائب
211نــاجــح  211
229نــاجــح  229

دور ثانيدور ثاني 139.5
232نــاجــح  232
203نــاجــح  203
دور ثانيدور ثاني غائب

195.5نــاجــح  195.5
دور ثانيدور ثاني غائب
228نــاجــح  228

256.5نــاجــح  256.5
دور ثانيدور ثاني غائب

219.5نــاجــح  219.5
213نــاجــح  213



دور ثانيدور ثاني 177
218.5نــاجــح  218.5
151.5نــاجــح  151.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 152.5
214.5نــاجــح  214.5

دور ثانيدور ثاني غائب
217نــاجــح  217

199.5نــاجــح  199.5
دور ثانيدور ثاني غائب

241.5نــاجــح  241.5
252نــاجــح  252

201.5نــاجــح  201.5
214.5نــاجــح  214.5
222.5نــاجــح  222.5

دور ثانيدور ثاني غائب
248نــاجــح  248
دور ثانيدور ثاني غائب
242نــاجــح  242
185نــاجــح  185

222.5نــاجــح  222.5
221.5نــاجــح  221.5
244.5نــاجــح  244.5

233نــاجــح  233
189.5نــاجــح  189.5

دور ثانيدور ثاني غائب
177.5نــاجــح  177.5

268نــاجــح  268
246.5نــاجــح  246.5

232نــاجــح  232
221.5نــاجــح  221.5

دور ثانيدور ثاني غائب
223.5نــاجــح  223.5
278.5نــاجــح  278.5

195نــاجــح  195
264نــاجــح  264

268.5نــاجــح  268.5
268.5نــاجــح  268.5

255نــاجــح  255
219نــاجــح  219
195نــاجــح  195
174نــاجــح  174

دور ثانيدور ثاني 155.5
211نــاجــح  211

258.5نــاجــح  258.5
224.5نــاجــح  224.5
257.5نــاجــح  257.5
209.5نــاجــح  209.5

181نــاجــح  181
188.5نــاجــح  188.5

238نــاجــح  238
172نــاجــح  172
دور ثانيدور ثاني غائب

192.5نــاجــح  192.5
234نــاجــح  234



262نــاجــح  262
253نــاجــح  253
167نــاجــح  167
212نــاجــح  212

250.5نــاجــح  250.5
263.5نــاجــح  263.5

163نــاجــح  163
267.5نــاجــح  267.5
248.5نــاجــح  248.5
دور ثانيدور ثاني 178.5

دور ثانيدور ثاني 162
251.5نــاجــح  251.5
274.5نــاجــح  274.5

204نــاجــح  204
208.5نــاجــح  208.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 187
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
274نــاجــح  274
دور ثانيدور ثاني غائب

195.5نــاجــح  195.5
185.5نــاجــح  185.5

274نــاجــح  274
دور ثانيدور ثاني غائب
199نــاجــح  199
دور ثانيدور ثاني غائب
187نــاجــح  187
221نــاجــح  221
دور ثانيدور ثاني 63.5
دور ثانيدور ثاني غائب
212نــاجــح  212
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 181
دور ثانيدور ثاني 167

دور ثانيدور ثاني 146.5
دور ثانيدور ثاني 172
155نــاجــح  155
215نــاجــح  215
237نــاجــح  237

222.5نــاجــح  222.5
دور ثانيدور ثاني 170.5
دور ثانيدور ثاني 140.5

دور ثانيدور ثاني غائب
216.5نــاجــح  216.5
221.5نــاجــح  221.5

201نــاجــح  201
207نــاجــح  207

187.5نــاجــح  187.5
175.5نــاجــح  175.5
دور ثانيدور ثاني 162.5

185نــاجــح  185
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
214نــاجــح  214
200نــاجــح  200



دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 18.5
187نــاجــح  187
174نــاجــح  174

دور ثانيدور ثاني 153.5
دور ثانيدور ثاني 199
175نــاجــح  175

دور ثانيدور ثاني 185.5
215.5نــاجــح  215.5
223.5نــاجــح  223.5
197.5نــاجــح  197.5

259نــاجــح  259
دور ثانيدور ثاني 144
دور ثانيدور ثاني غائب

209.5نــاجــح  209.5
206نــاجــح  206
205نــاجــح  205
178نــاجــح  178
170نــاجــح  170
177نــاجــح  177
222نــاجــح  222

228.5نــاجــح  228.5
256.5نــاجــح  256.5
208.5نــاجــح  208.5
228.5نــاجــح  228.5

254نــاجــح  254
دور ثانيدور ثاني 141

دور ثانيدور ثاني 140.5
190نــاجــح  190
دور ثانيدور ثاني 169

232.5نــاجــح  232.5
دور ثانيدور ثاني 169
243نــاجــح  243

دور ثانيدور ثاني 144.5
دور ثانيدور ثاني 141
دور ثانيدور ثاني 150

190.5نــاجــح  190.5
دور ثانيدور ثاني 184.5

165نــاجــح  165
دور ثانيدور ثاني غائب

227.5نــاجــح  227.5
175نــاجــح  175

163.5نــاجــح  163.5
150.5نــاجــح  150.5

دور ثانيدور ثاني 144
187نــاجــح  187
دور ثانيدور ثاني 138
179نــاجــح  179

229.5نــاجــح  229.5
دور ثانيدور ثاني 151.5

182نــاجــح  182
177.5نــاجــح  177.5
دور ثانيدور ثاني 131.5

235نــاجــح  235
247نــاجــح  247
187نــاجــح  187



دور ثانيدور ثاني غائب
224نــاجــح  224
دور ثانيدور ثاني غائب
266نــاجــح  266

دور ثانيدور ثاني 199.5
201.5نــاجــح  201.5

دور ثانيدور ثاني غائب
270.5نــاجــح  270.5
276.5نــاجــح  276.5
دور ثانيدور ثاني 178.5

196نــاجــح  196
دور ثانيدور ثاني 176

دور ثانيدور ثاني 116.5
258نــاجــح  258
دور ثانيدور ثاني غائب

273.5نــاجــح  273.5
دور ثانيدور ثاني 198.5
253.5نــاجــح  253.5
255.5نــاجــح  255.5
دور ثانيدور ثاني 145.5

264نــاجــح  264
دور ثانيدور ثاني 158.5
203.5نــاجــح  203.5

187نــاجــح  187
191نــاجــح  191

230.5نــاجــح  230.5
246نــاجــح  246
259نــاجــح  259
205نــاجــح  205

255.5نــاجــح  255.5
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 147.5
دور ثانيدور ثاني 160
دور ثانيدور ثاني 168

190.5نــاجــح  190.5
172.5نــاجــح  172.5

213نــاجــح  213
229نــاجــح  229
224نــاجــح  224
دور ثانيدور ثاني 12.5

دور ثانيدور ثاني 122.5
دور ثانيدور ثاني 152
دور ثانيدور ثاني 154

208.5نــاجــح  208.5
164نــاجــح  164

265.5نــاجــح  265.5
دور ثانيدور ثاني 67.5
190نــاجــح  190
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 182
196نــاجــح  196

277.5نــاجــح  277.5
دور ثانيدور ثاني غائب

196.5نــاجــح  196.5



200.5نــاجــح  200.5
251.5نــاجــح  251.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 120.5

221نــاجــح  221
دور ثانيدور ثاني 188
194نــاجــح  194
258نــاجــح  258
260نــاجــح  260
254نــاجــح  254

دور ثانيدور ثاني 143.5
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 167
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 14
دور ثانيدور ثاني 145

دور ثانيدور ثاني 145.5
236.5نــاجــح  236.5

213نــاجــح  213
192.5نــاجــح  192.5

273نــاجــح  273
263نــاجــح  263
232نــاجــح  232
دور ثانيدور ثاني غائب
274نــاجــح  274

210.5نــاجــح  210.5
174نــاجــح  174

257.5نــاجــح  257.5
228نــاجــح  228
192نــاجــح  192
249نــاجــح  249

259.5نــاجــح  259.5
226.5نــاجــح  226.5

211نــاجــح  211
دور ثانيدور ثاني 157.5

244نــاجــح  244
دور ثانيدور ثاني 190

دور ثانيدور ثاني 156.5
دور ثانيدور ثاني 145.5
دور ثانيدور ثاني 151.5
دور ثانيدور ثاني 185.5
217.5نــاجــح  217.5
234.5نــاجــح  234.5

263نــاجــح  263
دور ثانيدور ثاني غائب
186نــاجــح  186

222.5نــاجــح  222.5
دور ثانيدور ثاني غائب

205.5نــاجــح  205.5
دور ثانيدور ثاني 148.5
دور ثانيدور ثاني 159.5
170.5نــاجــح  170.5

269نــاجــح  269
دور ثانيدور ثاني 162.5
دور ثانيدور ثاني 35.5

256.5نــاجــح  256.5



278.5نــاجــح  278.5
268نــاجــح  268

دور ثانيدور ثاني 158.5
216نــاجــح  216
دور ثانيدور ثاني 57.5

دور ثانيدور ثاني 151.5
دور ثانيدور ثاني 163.5

270نــاجــح  270
238نــاجــح  238

دور ثانيدور ثاني 7
دور ثانيدور ثاني 118

170.5نــاجــح  170.5
197.5نــاجــح  197.5

231نــاجــح  231
248.5نــاجــح  248.5

273نــاجــح  273
273.5نــاجــح  273.5
264.5نــاجــح  264.5

دور ثانيدور ثاني 152
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 160.5
241نــاجــح  241

228.5نــاجــح  228.5
دور ثانيدور ثاني 154
192نــاجــح  192
دور ثانيدور ثاني غائب

230.5نــاجــح  230.5
185نــاجــح  185
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 125.5
215نــاجــح  215

207.5نــاجــح  207.5
165نــاجــح  165
237نــاجــح  237
دور ثانيدور ثاني غائب
273نــاجــح  273

241.5نــاجــح  241.5
238.5نــاجــح  238.5

256نــاجــح  256
268نــاجــح  268
256نــاجــح  256

241.5نــاجــح  241.5
261نــاجــح  261
174نــاجــح  174

223.5نــاجــح  223.5
254نــاجــح  254

267.5نــاجــح  267.5
258نــاجــح  258

245.5نــاجــح  245.5
247نــاجــح  247
دور ثانيدور ثاني غائب
243نــاجــح  243
256نــاجــح  256

251.5نــاجــح  251.5
251.5نــاجــح  251.5
267.5نــاجــح  267.5



دور ثانيدور ثاني 175.5
257نــاجــح  257

251.5نــاجــح  251.5
250نــاجــح  250

249.5نــاجــح  249.5
274.5نــاجــح  274.5
248.5نــاجــح  248.5

252نــاجــح  252
242.5نــاجــح  242.5

255نــاجــح  255
229نــاجــح  229

262.5نــاجــح  262.5
269.5نــاجــح  269.5
269.5نــاجــح  269.5

230نــاجــح  230
199نــاجــح  199
236نــاجــح  236

274.5نــاجــح  274.5
269نــاجــح  269
273نــاجــح  273
276نــاجــح  276
220نــاجــح  220

223.5نــاجــح  223.5
227.5نــاجــح  227.5

دور ثانيدور ثاني 139
دور ثانيدور ثاني غائب
246نــاجــح  246
245نــاجــح  245
240نــاجــح  240

277.5نــاجــح  277.5
242نــاجــح  242

250.5نــاجــح  250.5
180.5نــاجــح  180.5

دور ثانيدور ثاني غائب
245نــاجــح  245
202نــاجــح  202

169.5نــاجــح  169.5
196.5نــاجــح  196.5

269نــاجــح  269
دور ثانيدور ثاني غائب

159.5نــاجــح  159.5
258نــاجــح  258
214نــاجــح  214
دور ثانيدور ثاني غائب

272.5نــاجــح  272.5
160نــاجــح  160

228.5نــاجــح  228.5
دور ثانيدور ثاني غائب

214.5نــاجــح  214.5
217.5نــاجــح  217.5

دور ثانيدور ثاني 66
245.5نــاجــح  245.5
دور ثانيدور ثاني 120.5
دور ثانيدور ثاني 115.5

279نــاجــح  279
272.5نــاجــح  272.5



249.5نــاجــح  249.5
243نــاجــح  243
دور ثانيدور ثاني غائب
257نــاجــح  257
202نــاجــح  202
201نــاجــح  201
دور ثانيدور ثاني 175
دور ثانيدور ثاني غائب
193نــاجــح  193
دور ثانيدور ثاني غائب
242نــاجــح  242
268نــاجــح  268
دور ثانيدور ثاني 121
243نــاجــح  243

259.5نــاجــح  259.5
230.5نــاجــح  230.5
272.5نــاجــح  272.5

دور ثانيدور ثاني غائب
204.5نــاجــح  204.5

176نــاجــح  176
دور ثانيدور ثاني 156.5
202.5نــاجــح  202.5

204نــاجــح  204
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 155.5
دور ثانيدور ثاني 161.5
165.5نــاجــح  165.5

166نــاجــح  166
243نــاجــح  243

268.5نــاجــح  268.5
دور ثانيدور ثاني 140.5
235.5نــاجــح  235.5

195نــاجــح  195
دور ثانيدور ثاني 163

دور ثانيدور ثاني 151.5
دور ثانيدور ثاني 119
دور ثانيدور ثاني غائب

264.5نــاجــح  264.5
248نــاجــح  248

235.5نــاجــح  235.5
207نــاجــح  207
162نــاجــح  162
دور ثانيدور ثاني غائب

231.5نــاجــح  231.5
211.5نــاجــح  211.5
198.5نــاجــح  198.5

234نــاجــح  234
248نــاجــح  248
169نــاجــح  169

188.5نــاجــح  188.5
211نــاجــح  211

157.5نــاجــح  157.5
دور ثانيدور ثاني 131
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 109.5
206.5نــاجــح  206.5



163نــاجــح  163
176.5نــاجــح  176.5
169.5نــاجــح  169.5
176.5نــاجــح  176.5
دور ثانيدور ثاني 158.5

دور ثانيدور ثاني 136
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 146

دور ثانيدور ثاني 146.5
197.5نــاجــح  197.5
210.5نــاجــح  210.5

235نــاجــح  235
219.5نــاجــح  219.5

دور ثانيدور ثاني غائب
189.5نــاجــح  189.5

260نــاجــح  260
255نــاجــح  255
دور ثانيدور ثاني غائب

162.5نــاجــح  162.5
دور ثانيدور ثاني 57.5

169.5نــاجــح  169.5
191نــاجــح  191

دور ثانيدور ثاني 147.5
252نــاجــح  252

دور ثانيدور ثاني 110.5
177.5نــاجــح  177.5
264.5نــاجــح  264.5

دور ثانيدور ثاني 80
دور ثانيدور ثاني 92

259نــاجــح  259
218.5نــاجــح  218.5

200نــاجــح  200
148.5نــاجــح  148.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 157.5
233.5نــاجــح  233.5

190نــاجــح  190
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 125.5
دور ثانيدور ثاني 134.5

167نــاجــح  167
دور ثانيدور ثاني غائب

200.5نــاجــح  200.5
180نــاجــح  180

178.5نــاجــح  178.5
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
152نــاجــح  152
222نــاجــح  222
دور ثانيدور ثاني غائب
235نــاجــح  235
258نــاجــح  258
178نــاجــح  178

267.5نــاجــح  267.5
242.5نــاجــح  242.5

268نــاجــح  268



248نــاجــح  248
224نــاجــح  224
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 175

259.5نــاجــح  259.5
181.5نــاجــح  181.5

دور ثانيدور ثاني غائب
229.5نــاجــح  229.5

224نــاجــح  224
254.5نــاجــح  254.5

215نــاجــح  215
258.5نــاجــح  258.5

دور ثانيدور ثاني غائب
272.5نــاجــح  272.5
241.5نــاجــح  241.5

229نــاجــح  229
193.5نــاجــح  193.5

دور ثانيدور ثاني غائب
261نــاجــح  261

183.5نــاجــح  183.5
258نــاجــح  258
267نــاجــح  267
دور ثانيدور ثاني غائب

220.5نــاجــح  220.5
دور ثانيدور ثاني 201
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 60
223.5نــاجــح  223.5

197نــاجــح  197
255.5نــاجــح  255.5
197.5نــاجــح  197.5

203نــاجــح  203
دور ثانيدور ثاني 153.5
223.5نــاجــح  223.5

242نــاجــح  242
دور ثانيدور ثاني غائب
252نــاجــح  252
255نــاجــح  255

238.5نــاجــح  238.5
275.5نــاجــح  275.5

255نــاجــح  255
226.5نــاجــح  226.5

275نــاجــح  275
210نــاجــح  210

257.5نــاجــح  257.5
دور ثانيدور ثاني غائب
237نــاجــح  237
195نــاجــح  195

244.5نــاجــح  244.5
273.5نــاجــح  273.5

159نــاجــح  159
181نــاجــح  181
دور ثانيدور ثاني غائب

229.5نــاجــح  229.5



دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
275نــاجــح  275
188نــاجــح  188
214نــاجــح  214

215.5نــاجــح  215.5
دور ثانيدور ثاني غائب

210.5نــاجــح  210.5
176.5نــاجــح  176.5
272.5نــاجــح  272.5
234.5نــاجــح  234.5

194نــاجــح  194
190.5نــاجــح  190.5
255.5نــاجــح  255.5

273نــاجــح  273
225.5نــاجــح  225.5

247نــاجــح  247
248.5نــاجــح  248.5

دور ثانيدور ثاني غائب
266.5نــاجــح  266.5

دور ثانيدور ثاني غائب
237.5نــاجــح  237.5

184نــاجــح  184
234نــاجــح  234
196نــاجــح  196
174نــاجــح  174

275.5نــاجــح  275.5
230.5نــاجــح  230.5
275.5نــاجــح  275.5

دور ثانيدور ثاني غائب
186نــاجــح  186
207نــاجــح  207
208نــاجــح  208

205.5نــاجــح  205.5
262.5نــاجــح  262.5

235نــاجــح  235
دور ثانيدور ثاني 107.5
262.5نــاجــح  262.5

177نــاجــح  177
188نــاجــح  188
235نــاجــح  235

252.5نــاجــح  252.5
272.5نــاجــح  272.5

268نــاجــح  268
261نــاجــح  261
220نــاجــح  220
230نــاجــح  230
دور ثانيدور ثاني غائب
188نــاجــح  188

209.5نــاجــح  209.5
189.5نــاجــح  189.5

دور ثانيدور ثاني غائب
193نــاجــح  193
دور ثانيدور ثاني 153
دور ثانيدور ثاني 155

174.5نــاجــح  174.5



213نــاجــح  213
207نــاجــح  207

236.5نــاجــح  236.5
197نــاجــح  197
216نــاجــح  216
163نــاجــح  163

دور ثانيدور ثاني 123.5
243نــاجــح  243

219.5نــاجــح  219.5
182نــاجــح  182

268.5نــاجــح  268.5
268نــاجــح  268

268.5نــاجــح  268.5
195نــاجــح  195
238نــاجــح  238

257.5نــاجــح  257.5
224نــاجــح  224
179نــاجــح  179
269نــاجــح  269

223.5نــاجــح  223.5
167.5نــاجــح  167.5

دور ثانيدور ثاني 153
دور ثانيدور ثاني 125
264نــاجــح  264
219نــاجــح  219

260.5نــاجــح  260.5
264.5نــاجــح  264.5
دور ثانيدور ثاني 129.5

236نــاجــح  236
215نــاجــح  215

232.5نــاجــح  232.5
152.5نــاجــح  152.5

167نــاجــح  167
268.5نــاجــح  268.5
256.5نــاجــح  256.5

201نــاجــح  201
192نــاجــح  192
191نــاجــح  191
244نــاجــح  244
232نــاجــح  232
205نــاجــح  205

179.5نــاجــح  179.5
252نــاجــح  252

دور ثانيدور ثاني 149.5
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

265.5نــاجــح  265.5
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 66.5

201.5نــاجــح  201.5
174.5نــاجــح  174.5

221نــاجــح  221
233.5نــاجــح  233.5
158.5نــاجــح  158.5

196نــاجــح  196
دور ثانيدور ثاني 109



228نــاجــح  228
191.5نــاجــح  191.5

دور ثانيدور ثاني 102
207.5نــاجــح  207.5
157.5نــاجــح  157.5

دور ثانيدور ثاني غائب
173نــاجــح  173

244.5نــاجــح  244.5
262.5نــاجــح  262.5
176.5نــاجــح  176.5

233نــاجــح  233
152نــاجــح  152
دور ثانيدور ثاني 136
172نــاجــح  172
دور ثانيدور ثاني 103

183.5نــاجــح  183.5
دور ثانيدور ثاني غائب
259نــاجــح  259

226.5نــاجــح  226.5
دور ثانيدور ثاني 148
189نــاجــح  189

دور ثانيدور ثاني 166.5
211نــاجــح  211
236نــاجــح  236

232.5نــاجــح  232.5
238.5نــاجــح  238.5

251نــاجــح  251
دور ثانيدور ثاني 68.5
218نــاجــح  218

157.5نــاجــح  157.5
158نــاجــح  158

دور ثانيدور ثاني 144.5
192نــاجــح  192

250.5نــاجــح  250.5
271نــاجــح  271
دور ثانيدور ثاني 143
دور ثانيدور ثاني 152
دور ثانيدور ثاني 159

170.5نــاجــح  170.5
259.5نــاجــح  259.5

دور ثانيدور ثاني غائب
263نــاجــح  263
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 149.5
دور ثانيدور ثاني 188.5
202.5نــاجــح  202.5

205نــاجــح  205
229نــاجــح  229

270.5نــاجــح  270.5
246نــاجــح  246
181نــاجــح  181

دور ثانيدور ثاني 147.5
152.5نــاجــح  152.5

191نــاجــح  191
دور ثانيدور ثاني 128.5

دور ثانيدور ثاني غائب



دور ثانيدور ثاني 134.5
167نــاجــح  167

238.5نــاجــح  238.5
270.5نــاجــح  270.5

180نــاجــح  180
144.5نــاجــح  144.5

231نــاجــح  231
دور ثانيدور ثاني غائب
205نــاجــح  205

241.5نــاجــح  241.5
دور ثانيدور ثاني 119.5
دور ثانيدور ثاني 154.5

دور ثانيدور ثاني 122
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 155.5
دور ثانيدور ثاني 137

دور ثانيدور ثاني 146.5
دور ثانيدور ثاني 141

148.5نــاجــح  148.5
172.5نــاجــح  172.5

237نــاجــح  237
189نــاجــح  189
218نــاجــح  218

دور ثانيدور ثاني 152.5
211.5نــاجــح  211.5

227نــاجــح  227
155.5نــاجــح  155.5
178.5نــاجــح  178.5
156.5نــاجــح  156.5
250.5نــاجــح  250.5
دور ثانيدور ثاني 140.5

263نــاجــح  263
181.5نــاجــح  181.5
188.5نــاجــح  188.5

263نــاجــح  263
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 136
176نــاجــح  176
183نــاجــح  183

دور ثانيدور ثاني 113.5
دور ثانيدور ثاني 141
249نــاجــح  249
214نــاجــح  214
دور ثانيدور ثاني 125
دور ثانيدور ثاني 147
دور ثانيدور ثاني 149

166.5نــاجــح  166.5
184.5نــاجــح  184.5

190نــاجــح  190
153نــاجــح  153
203نــاجــح  203

دور ثانيدور ثاني 131.5
224.5نــاجــح  224.5
262.5نــاجــح  262.5
200.5نــاجــح  200.5

211نــاجــح  211



دور ثانيدور ثاني 144
دور ثانيدور ثاني 126.5

265نــاجــح  265
دور ثانيدور ثاني 145

دور ثانيدور ثاني 116.5
دور ثانيدور ثاني غائب

179.5نــاجــح  179.5
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 142.5
دور ثانيدور ثاني 132
دور ثانيدور ثاني 114
دور ثانيدور ثاني 149

دور ثانيدور ثاني 151.5
162نــاجــح  162
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 152
دور ثانيدور ثاني 148
182نــاجــح  182

221.5نــاجــح  221.5
دور ثانيدور ثاني 149.5
198.5نــاجــح  198.5

175نــاجــح  175
257نــاجــح  257
دور ثانيدور ثاني 154
دور ثانيدور ثاني 125
دور ثانيدور ثاني غائب
158نــاجــح  158
دور ثانيدور ثاني 38

دور ثانيدور ثاني 154
226نــاجــح  226

166.5نــاجــح  166.5
دور ثانيدور ثاني 156.5

265نــاجــح  265
دور ثانيدور ثاني غائب

183.5نــاجــح  183.5
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 116.5
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 142.5
دور ثانيدور ثاني 172

دور ثانيدور ثاني 176.5
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 100.5
دور ثانيدور ثاني 136.5

دور ثانيدور ثاني 141
دور ثانيدور ثاني 91

267نــاجــح  267
دور ثانيدور ثاني 128

دور ثانيدور ثاني 174.5
دور ثانيدور ثاني 169

181.5نــاجــح  181.5
244.5نــاجــح  244.5
167.5نــاجــح  167.5
206.5نــاجــح  206.5

دور ثانيدور ثاني 148
170.5نــاجــح  170.5



159.5نــاجــح  159.5
180نــاجــح  180
189نــاجــح  189

دور ثانيدور ثاني 138.5
دور ثانيدور ثاني 148

دور ثانيدور ثاني 150.5
دور ثانيدور ثاني 142.5
دور ثانيدور ثاني 178.5
266.5نــاجــح  266.5
دور ثانيدور ثاني 146.5
244.5نــاجــح  244.5
250.5نــاجــح  250.5
250.5نــاجــح  250.5
271.5نــاجــح  271.5
206.5نــاجــح  206.5

دور ثانيدور ثاني غائب
231نــاجــح  231
دور ثانيدور ثاني 141

دور ثانيدور ثاني 149.5
دور ثانيدور ثاني 162.5

دور ثانيدور ثاني 135
دور ثانيدور ثاني 157.5

دور ثانيدور ثاني 136
دور ثانيدور ثاني 119

دور ثانيدور ثاني 93.5
دور ثانيدور ثاني 139.5

188نــاجــح  188
241.5نــاجــح  241.5

261نــاجــح  261
دور ثانيدور ثاني 160.5

244نــاجــح  244
215.5نــاجــح  215.5

277نــاجــح  277
دور ثانيدور ثاني 172.5

دور ثانيدور ثاني 189
271.5نــاجــح  271.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 175.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
264نــاجــح  264

205.5نــاجــح  205.5
دور ثانيدور ثاني غائب
199نــاجــح  199
213نــاجــح  213
دور ثانيدور ثاني غائب
198نــاجــح  198
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 189.5
دور ثانيدور ثاني 146.5
دور ثانيدور ثاني 161.5

دور ثانيدور ثاني 156
دور ثانيدور ثاني 146
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب



دور ثانيدور ثاني 154.5
224نــاجــح  224

دور ثانيدور ثاني 140.5
دور ثانيدور ثاني 119
دور ثانيدور ثاني 142
229نــاجــح  229

دور ثانيدور ثاني 117.5
دور ثانيدور ثاني غائب
187نــاجــح  187

217.5نــاجــح  217.5
226نــاجــح  226
دور ثانيدور ثاني 165
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 172.5
دور ثانيدور ثاني غائب

255.5نــاجــح  255.5
دور ثانيدور ثاني 139

دور ثانيدور ثاني 163.5
237نــاجــح  237
دور ثانيدور ثاني 131
دور ثانيدور ثاني 139

172.5نــاجــح  172.5
دور ثانيدور ثاني 146
دور ثانيدور ثاني غائب

220.5نــاجــح  220.5
250.5نــاجــح  250.5

دور ثانيدور ثاني 137
دور ثانيدور ثاني 158.5
دور ثانيدور ثاني 166.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 141.5

213نــاجــح  213
دور ثانيدور ثاني 167.5
247.5نــاجــح  247.5
165.5نــاجــح  165.5

دور ثانيدور ثاني غائب
240نــاجــح  240

دور ثانيدور ثاني 124.5
دور ثانيدور ثاني غائب
177نــاجــح  177
208نــاجــح  208

دور ثانيدور ثاني 149.5
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 144
221نــاجــح  221
دور ثانيدور ثاني غائب

249.5نــاجــح  249.5
230نــاجــح  230
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 168.5
دور ثانيدور ثاني 149

222.5نــاجــح  222.5
263.5نــاجــح  263.5
224.5نــاجــح  224.5
244.5نــاجــح  244.5

196نــاجــح  196



دور ثانيدور ثاني 154.5
دور ثانيدور ثاني غائب

169.5نــاجــح  169.5
245نــاجــح  245
دور ثانيدور ثاني 196
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 122
دور ثانيدور ثاني 141
236نــاجــح  236
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 128.5
دور ثانيدور ثاني 133.5
206.5نــاجــح  206.5

دور ثانيدور ثاني 148
دور ثانيدور ثاني 155

دور ثانيدور ثاني 178.5
دور ثانيدور ثاني 160.5
دور ثانيدور ثاني 169.5
دور ثانيدور ثاني 166.5

دور ثانيدور ثاني 158
دور ثانيدور ثاني غائب
214نــاجــح  214
دور ثانيدور ثاني 157
201نــاجــح  201

266.5نــاجــح  266.5
دور ثانيدور ثاني غائب

183.5نــاجــح  183.5
دور ثانيدور ثاني 148

دور ثانيدور ثاني 138.5
223.5نــاجــح  223.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

226.5نــاجــح  226.5
240.5نــاجــح  240.5
266.5نــاجــح  266.5
دور ثانيدور ثاني 158.5

دور ثانيدور ثاني 39
223.5نــاجــح  223.5

245نــاجــح  245
251نــاجــح  251
191نــاجــح  191
179نــاجــح  179

243.5نــاجــح  243.5
دور ثانيدور ثاني 43.5
دور ثانيدور ثاني 153
دور ثانيدور ثاني 131

دور ثانيدور ثاني 139.5
267.5نــاجــح  267.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 142.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 158
دور ثانيدور ثاني 157

226.5نــاجــح  226.5
دور ثانيدور ثاني 150

246.5نــاجــح  246.5



دور ثانيدور ثاني 159.5
دور ثانيدور ثاني 130

دور ثانيدور ثاني 134.5
دور ثانيدور ثاني غائب
260نــاجــح  260
255نــاجــح  255
دور ثانيدور ثاني 150
دور ثانيدور ثاني 145

دور ثانيدور ثاني 193.5
دور ثانيدور ثاني 128

177.5نــاجــح  177.5
202نــاجــح  202

213.5نــاجــح  213.5
172نــاجــح  172

235.5نــاجــح  235.5
253نــاجــح  253
251نــاجــح  251

دور ثانيدور ثاني 149.5
177نــاجــح  177
186نــاجــح  186

دور ثانيدور ثاني 174.5
دور ثانيدور ثاني 37

دور ثانيدور ثاني 144.5
دور ثانيدور ثاني 163
210نــاجــح  210

231.5نــاجــح  231.5
219نــاجــح  219

159.5نــاجــح  159.5
دور ثانيدور ثاني 148
دور ثانيدور ثاني غائب
263نــاجــح  263
219نــاجــح  219

246.5نــاجــح  246.5
دور ثانيدور ثاني 169

دور ثانيدور ثاني 149.5
دور ثانيدور ثاني 151.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 192.5

190نــاجــح  190
213نــاجــح  213

186.5نــاجــح  186.5
256.5نــاجــح  256.5

251نــاجــح  251
267.5نــاجــح  267.5
167.5نــاجــح  167.5
دور ثانيدور ثاني 153.5
238.5نــاجــح  238.5

دور ثانيدور ثاني 148
238.5نــاجــح  238.5
154.5نــاجــح  154.5
236.5نــاجــح  236.5
191.5نــاجــح  191.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 136
دور ثانيدور ثاني 149

دور ثانيدور ثاني 139.5



دور ثانيدور ثاني 176
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 196
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 37
دور ثانيدور ثاني 146.5

دور ثانيدور ثاني غائب
192.5نــاجــح  192.5

دور ثانيدور ثاني 144
دور ثانيدور ثاني 108
دور ثانيدور ثاني 143
دور ثانيدور ثاني 136

246.5نــاجــح  246.5
دور ثانيدور ثاني 154.5

دور ثانيدور ثاني 140
159نــاجــح  159
دور ثانيدور ثاني 130
246نــاجــح  246

214.5نــاجــح  214.5
244.5نــاجــح  244.5

دور ثانيدور ثاني 168
دور ثانيدور ثاني 193.5

دور ثانيدور ثاني 145
180.5نــاجــح  180.5
دور ثانيدور ثاني 138.5
208.5نــاجــح  208.5
دور ثانيدور ثاني 203.5
220.5نــاجــح  220.5
219.5نــاجــح  219.5

183نــاجــح  183
190.5نــاجــح  190.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 149.5
188نــاجــح  188
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 120.5
دور ثانيدور ثاني 161
دور ثانيدور ثاني 164
246نــاجــح  246
193نــاجــح  193
241نــاجــح  241
دور ثانيدور ثاني غائب

201.5نــاجــح  201.5
230.5نــاجــح  230.5

دور ثانيدور ثاني غائب
206.5نــاجــح  206.5
247.5نــاجــح  247.5

191نــاجــح  191
دور ثانيدور ثاني 169

دور ثانيدور ثاني 169.5
دور ثانيدور ثاني 173

دور ثانيدور ثاني 136.5
250.5نــاجــح  250.5

262نــاجــح  262



دور ثانيدور ثاني 140
دور ثانيدور ثاني غائب
234نــاجــح  234
181نــاجــح  181

199.5نــاجــح  199.5
178.5نــاجــح  178.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 163.5
192.5نــاجــح  192.5
267.5نــاجــح  267.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 156.5
231.5نــاجــح  231.5

269نــاجــح  269
دور ثانيدور ثاني غائب
232نــاجــح  232
دور ثانيدور ثاني غائب

227.5نــاجــح  227.5
دور ثانيدور ثاني غائب
230نــاجــح  230

182.5نــاجــح  182.5
184.5نــاجــح  184.5

238نــاجــح  238
255نــاجــح  255
دور ثانيدور ثاني غائب
219نــاجــح  219

209.5نــاجــح  209.5
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 126

193.5نــاجــح  193.5
دور ثانيدور ثاني غائب
245نــاجــح  245
187نــاجــح  187
200نــاجــح  200

دور ثانيدور ثاني 115.5
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 136

192.5نــاجــح  192.5
دور ثانيدور ثاني غائب

196.5نــاجــح  196.5
دور ثانيدور ثاني 155.5
179.5نــاجــح  179.5

دور ثانيدور ثاني غائب
174.5نــاجــح  174.5

255نــاجــح  255
191.5نــاجــح  191.5

257نــاجــح  257
دور ثانيدور ثاني 129.5

217نــاجــح  217
183.5نــاجــح  183.5

دور ثانيدور ثاني 133
187.5نــاجــح  187.5
دور ثانيدور ثاني 115.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 132.5



دور ثانيدور ثاني 93
دور ثانيدور ثاني 162.5
242.5نــاجــح  242.5

دور ثانيدور ثاني غائب
189نــاجــح  189
212نــاجــح  212
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

244.5نــاجــح  244.5
دور ثانيدور ثاني غائب
224نــاجــح  224

دور ثانيدور ثاني 104.5
دور ثانيدور ثاني غائب

251.5نــاجــح  251.5
دور ثانيدور ثاني 122.5
177.5نــاجــح  177.5
178.5نــاجــح  178.5
198.5نــاجــح  198.5
207.5نــاجــح  207.5
228.5نــاجــح  228.5
227.5نــاجــح  227.5

268نــاجــح  268
238.5نــاجــح  238.5
267.5نــاجــح  267.5
207.5نــاجــح  207.5

237نــاجــح  237
208.5نــاجــح  208.5

245نــاجــح  245
172نــاجــح  172

دور ثانيدور ثاني 148.5
162نــاجــح  162
دور ثانيدور ثاني 107
190نــاجــح  190

209.5نــاجــح  209.5
دور ثانيدور ثاني غائب
239نــاجــح  239

270.5نــاجــح  270.5
161.5نــاجــح  161.5
277.5نــاجــح  277.5

253نــاجــح  253
270نــاجــح  270
263نــاجــح  263
280نــاجــح  280
دور ثانيدور ثاني 156
252نــاجــح  252
276نــاجــح  276

275.5نــاجــح  275.5
266نــاجــح  266
276نــاجــح  276

201.5نــاجــح  201.5
266.5نــاجــح  266.5
246.5نــاجــح  246.5
252.5نــاجــح  252.5
247.5نــاجــح  247.5
دور ثانيدور ثاني 137.5

279نــاجــح  279



245نــاجــح  245
219نــاجــح  219
222نــاجــح  222
دور ثانيدور ثاني غائب
194نــاجــح  194
280نــاجــح  280
دور ثانيدور ثاني 154

253.5نــاجــح  253.5
دور ثانيدور ثاني غائب
262نــاجــح  262
189نــاجــح  189

264.5نــاجــح  264.5
259.5نــاجــح  259.5

دور ثانيدور ثاني 147
194نــاجــح  194
242نــاجــح  242
274نــاجــح  274

202.5نــاجــح  202.5
272نــاجــح  272
240نــاجــح  240
190نــاجــح  190

200.5نــاجــح  200.5
272نــاجــح  272
دور ثانيدور ثاني غائب
218نــاجــح  218
197نــاجــح  197
220نــاجــح  220

264.5نــاجــح  264.5
183نــاجــح  183

269.5نــاجــح  269.5
247نــاجــح  247

269.5نــاجــح  269.5
219.5نــاجــح  219.5
236.5نــاجــح  236.5
274.5نــاجــح  274.5
261.5نــاجــح  261.5
264.5نــاجــح  264.5

242نــاجــح  242
دور ثانيدور ثاني غائب

192.5نــاجــح  192.5
254.5نــاجــح  254.5

231نــاجــح  231
270.5نــاجــح  270.5
262.5نــاجــح  262.5
266.5نــاجــح  266.5

272نــاجــح  272
268.5نــاجــح  268.5

274نــاجــح  274
272.5نــاجــح  272.5

240نــاجــح  240
276نــاجــح  276
272نــاجــح  272

244.5نــاجــح  244.5
263نــاجــح  263

248.5نــاجــح  248.5
231نــاجــح  231



247نــاجــح  247
266نــاجــح  266

244.5نــاجــح  244.5
253نــاجــح  253

دور ثانيدور ثاني 115.5
دور ثانيدور ثاني 182.5
239.5نــاجــح  239.5
دور ثانيدور ثاني 51.5
230نــاجــح  230

219.5نــاجــح  219.5
192نــاجــح  192
172نــاجــح  172

182.5نــاجــح  182.5
201.5نــاجــح  201.5
216.5نــاجــح  216.5

244نــاجــح  244
دور ثانيدور ثاني غائب
187نــاجــح  187

246.5نــاجــح  246.5
دور ثانيدور ثاني غائب
204نــاجــح  204

256.5نــاجــح  256.5
265نــاجــح  265
189نــاجــح  189

227.5نــاجــح  227.5
238نــاجــح  238
دور ثانيدور ثاني غائب

271.5نــاجــح  271.5
201نــاجــح  201

164.5نــاجــح  164.5
191نــاجــح  191

255.5نــاجــح  255.5
217نــاجــح  217
276نــاجــح  276

251.5نــاجــح  251.5
دور ثانيدور ثاني 158

218.5نــاجــح  218.5
239نــاجــح  239
248نــاجــح  248

228.5نــاجــح  228.5
224.5نــاجــح  224.5

258نــاجــح  258
238.5نــاجــح  238.5

263نــاجــح  263
257نــاجــح  257
245نــاجــح  245
243نــاجــح  243
236نــاجــح  236

270.5نــاجــح  270.5
268.5نــاجــح  268.5
233.5نــاجــح  233.5
دور ثانيدور ثاني 138.5

199نــاجــح  199
269.5نــاجــح  269.5
244.5نــاجــح  244.5

205نــاجــح  205



238.5نــاجــح  238.5
226نــاجــح  226
262نــاجــح  262
259نــاجــح  259

212.5نــاجــح  212.5
271نــاجــح  271
191نــاجــح  191
228نــاجــح  228

219.5نــاجــح  219.5
257.5نــاجــح  257.5

255نــاجــح  255
244.5نــاجــح  244.5
185.5نــاجــح  185.5
دور ثانيدور ثاني 19.5
245نــاجــح  245

268.5نــاجــح  268.5
دور ثانيدور ثاني 63.5
219نــاجــح  219
دور ثانيدور ثاني 147

259.5نــاجــح  259.5
243نــاجــح  243

239.5نــاجــح  239.5
241نــاجــح  241
241نــاجــح  241
259نــاجــح  259
219نــاجــح  219
209نــاجــح  209

228.5نــاجــح  228.5
256.5نــاجــح  256.5
189.5نــاجــح  189.5

235نــاجــح  235
274نــاجــح  274
276نــاجــح  276

272.5نــاجــح  272.5
275نــاجــح  275

253.5نــاجــح  253.5
254.5نــاجــح  254.5
170.5نــاجــح  170.5
215.5نــاجــح  215.5

252نــاجــح  252
179نــاجــح  179

277.5نــاجــح  277.5
173نــاجــح  173

265.5نــاجــح  265.5
196.5نــاجــح  196.5

249نــاجــح  249
251.5نــاجــح  251.5

182نــاجــح  182
184نــاجــح  184

212.5نــاجــح  212.5
دور ثانيدور ثاني 200.5
دور ثانيدور ثاني 240.5
214.5نــاجــح  214.5
217.5نــاجــح  217.5

دور ثانيدور ثاني غائب
265.5نــاجــح  265.5



238.5نــاجــح  238.5
190.5نــاجــح  190.5
252.5نــاجــح  252.5
177.5نــاجــح  177.5

276نــاجــح  276
255نــاجــح  255

205.5نــاجــح  205.5
170.5نــاجــح  170.5
277.5نــاجــح  277.5

275نــاجــح  275
دور ثانيدور ثاني 165
178نــاجــح  178

237.5نــاجــح  237.5
253.5نــاجــح  253.5

دور ثانيدور ثاني 150
246.5نــاجــح  246.5

278نــاجــح  278
210نــاجــح  210
212نــاجــح  212
277نــاجــح  277
233نــاجــح  233

194.5نــاجــح  194.5
199نــاجــح  199
266نــاجــح  266

257.5نــاجــح  257.5
238.5نــاجــح  238.5

234نــاجــح  234
دور ثانيدور ثاني غائب
242نــاجــح  242

261.5نــاجــح  261.5
265نــاجــح  265
دور ثانيدور ثاني 204
دور ثانيدور ثاني 183
213نــاجــح  213

200.5نــاجــح  200.5
272.5نــاجــح  272.5
259.5نــاجــح  259.5

254نــاجــح  254
253نــاجــح  253

دور ثانيدور ثاني 206.5
190نــاجــح  190
247نــاجــح  247
266نــاجــح  266

دور ثانيدور ثاني 178.5
212نــاجــح  212
دور ثانيدور ثاني 171
دور ثانيدور ثاني 171
200نــاجــح  200
دور ثانيدور ثاني غائب
242نــاجــح  242
206نــاجــح  206

227.5نــاجــح  227.5
دور ثانيدور ثاني 191.5

دور ثانيدور ثاني 195
دور ثانيدور ثاني 200
دور ثانيدور ثاني غائب



دور ثانيدور ثاني 170.5
275نــاجــح  275
دور ثانيدور ثاني 157

دور ثانيدور ثاني 165.5
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 161.5
207نــاجــح  207
دور ثانيدور ثاني 32.5
دور ثانيدور ثاني 164
272نــاجــح  272
233نــاجــح  233

263.5نــاجــح  263.5
192نــاجــح  192
278نــاجــح  278
210نــاجــح  210
273نــاجــح  273
192نــاجــح  192
246نــاجــح  246
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 11.5
190نــاجــح  190
دور ثانيدور ثاني 185

دور ثانيدور ثاني 159.5
200.5نــاجــح  200.5

دور ثانيدور ثاني 142
257.5نــاجــح  257.5

271نــاجــح  271
237نــاجــح  237
271نــاجــح  271
دور ثانيدور ثاني 164

دور ثانيدور ثاني 157.5
دور ثانيدور ثاني 149

238.5نــاجــح  238.5
222.5نــاجــح  222.5

دور ثانيدور ثاني غائب
267.5نــاجــح  267.5

186نــاجــح  186
248نــاجــح  248
دور ثانيدور ثاني 167
236نــاجــح  236

194.5نــاجــح  194.5
257نــاجــح  257

214.5نــاجــح  214.5
دور ثانيدور ثاني 182
دور ثانيدور ثاني غائب

258.5نــاجــح  258.5
دور ثانيدور ثاني 188.5

204نــاجــح  204
229.5نــاجــح  229.5
203.5نــاجــح  203.5

200نــاجــح  200
248.5نــاجــح  248.5

دور ثانيدور ثاني 182
دور ثانيدور ثاني 227

دور ثانيدور ثاني 191.5
224.5نــاجــح  224.5



دور ثانيدور ثاني غائب
206.5نــاجــح  206.5

229نــاجــح  229
213نــاجــح  213
195نــاجــح  195
198نــاجــح  198
227نــاجــح  227

240.5نــاجــح  240.5
251نــاجــح  251

229.5نــاجــح  229.5
209نــاجــح  209
200نــاجــح  200

210.5نــاجــح  210.5
262نــاجــح  262

229.5نــاجــح  229.5
205.5نــاجــح  205.5
262.5نــاجــح  262.5
262.5نــاجــح  262.5
216.5نــاجــح  216.5

227نــاجــح  227
237نــاجــح  237
237نــاجــح  237

226.5نــاجــح  226.5
261.5نــاجــح  261.5

173نــاجــح  173
دور ثانيدور ثاني غائب

253.5نــاجــح  253.5
دور ثانيدور ثاني 181.5
214.5نــاجــح  214.5

دور ثانيدور ثاني غائب
274.5نــاجــح  274.5

272نــاجــح  272
204.5نــاجــح  204.5

دور ثانيدور ثاني 154
170.5نــاجــح  170.5

220نــاجــح  220
256.5نــاجــح  256.5

دور ثانيدور ثاني غائب
258.5نــاجــح  258.5
244.5نــاجــح  244.5
229.5نــاجــح  229.5
273.5نــاجــح  273.5
263.5نــاجــح  263.5

197نــاجــح  197
242.5نــاجــح  242.5

264نــاجــح  264
275نــاجــح  275
دور ثانيدور ثاني غائب
194نــاجــح  194

210.5نــاجــح  210.5
223نــاجــح  223
194نــاجــح  194

222.5نــاجــح  222.5
دور ثانيدور ثاني 192

272.5نــاجــح  272.5
241.5نــاجــح  241.5



247نــاجــح  247
دور ثانيدور ثاني غائب

238.5نــاجــح  238.5
203نــاجــح  203

249.5نــاجــح  249.5
252.5نــاجــح  252.5

دور ثانيدور ثاني غائب
276.5نــاجــح  276.5
278.5نــاجــح  278.5

دور ثانيدور ثاني غائب
240نــاجــح  240
230نــاجــح  230
208نــاجــح  208

228.5نــاجــح  228.5
250.5نــاجــح  250.5

213نــاجــح  213
188.5نــاجــح  188.5

239نــاجــح  239
دور ثانيدور ثاني 183.5
210.5نــاجــح  210.5
182.5نــاجــح  182.5
182.5نــاجــح  182.5

دور ثانيدور ثاني 117
239نــاجــح  239

210.5نــاجــح  210.5
219.5نــاجــح  219.5

246نــاجــح  246
214نــاجــح  214

263.5نــاجــح  263.5
223نــاجــح  223
264نــاجــح  264
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
185نــاجــح  185

دور ثانيدور ثاني 176.5
دور ثانيدور ثاني 157
278نــاجــح  278

268.5نــاجــح  268.5
259نــاجــح  259
253نــاجــح  253

239.5نــاجــح  239.5
253نــاجــح  253

261.5نــاجــح  261.5
230.5نــاجــح  230.5
226.5نــاجــح  226.5

265نــاجــح  265
دور ثانيدور ثاني غائب
246نــاجــح  246
256نــاجــح  256

233.5نــاجــح  233.5
184.5نــاجــح  184.5

دور ثانيدور ثاني 196
213.5نــاجــح  213.5
202.5نــاجــح  202.5
261.5نــاجــح  261.5
دور ثانيدور ثاني 196.5



276.5نــاجــح  276.5
دور ثانيدور ثاني غائب
246نــاجــح  246

184.5نــاجــح  184.5
249نــاجــح  249
233نــاجــح  233

260.5نــاجــح  260.5
240.5نــاجــح  240.5

دور ثانيدور ثاني غائب
222نــاجــح  222

266.5نــاجــح  266.5
225نــاجــح  225

235.5نــاجــح  235.5
242نــاجــح  242

236.5نــاجــح  236.5
274نــاجــح  274

195.5نــاجــح  195.5
259نــاجــح  259
261نــاجــح  261

223.5نــاجــح  223.5
دور ثانيدور ثاني غائب
268نــاجــح  268

231.5نــاجــح  231.5
262نــاجــح  262
183نــاجــح  183

252.5نــاجــح  252.5
219.5نــاجــح  219.5
190.5نــاجــح  190.5
169.5نــاجــح  169.5

193نــاجــح  193
208.5نــاجــح  208.5

دور ثانيدور ثاني 155
دور ثانيدور ثاني 118

248.5نــاجــح  248.5
198نــاجــح  198
185نــاجــح  185
217نــاجــح  217

258.5نــاجــح  258.5
237نــاجــح  237
224نــاجــح  224

179.5نــاجــح  179.5
249نــاجــح  249
278نــاجــح  278
192نــاجــح  192
246نــاجــح  246
264نــاجــح  264
217نــاجــح  217
277نــاجــح  277
230نــاجــح  230
242نــاجــح  242

227.5نــاجــح  227.5
193نــاجــح  193
219نــاجــح  219

216.5نــاجــح  216.5
215.5نــاجــح  215.5
225.5نــاجــح  225.5



253.5نــاجــح  253.5
232نــاجــح  232

242.5نــاجــح  242.5
207.5نــاجــح  207.5

265نــاجــح  265
196.5نــاجــح  196.5

255نــاجــح  255
253.5نــاجــح  253.5
180.5نــاجــح  180.5
دور ثانيدور ثاني 160.5

دور ثانيدور ثاني غائب
264نــاجــح  264
232نــاجــح  232

244.5نــاجــح  244.5
202.5نــاجــح  202.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
243نــاجــح  243

178.5نــاجــح  178.5
229.5نــاجــح  229.5

دور ثانيدور ثاني 186
172.5نــاجــح  172.5
206.5نــاجــح  206.5

223نــاجــح  223
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 183
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 147.5
172.5نــاجــح  172.5

239نــاجــح  239
268.5نــاجــح  268.5

دور ثانيدور ثاني 172
261.5نــاجــح  261.5

183نــاجــح  183
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

231.5نــاجــح  231.5
264نــاجــح  264

244.5نــاجــح  244.5
239.5نــاجــح  239.5

دور ثانيدور ثاني 178
238نــاجــح  238

262.5نــاجــح  262.5
258.5نــاجــح  258.5

256نــاجــح  256
259نــاجــح  259

225.5نــاجــح  225.5
262.5نــاجــح  262.5
دور ثانيدور ثاني 118.5

213نــاجــح  213
دور ثانيدور ثاني 157
266نــاجــح  266
230نــاجــح  230

245.5نــاجــح  245.5
222نــاجــح  222



270نــاجــح  270
270.5نــاجــح  270.5
269.5نــاجــح  269.5
247.5نــاجــح  247.5

257نــاجــح  257
252.5نــاجــح  252.5
258.5نــاجــح  258.5
226.5نــاجــح  226.5

175نــاجــح  175
272نــاجــح  272
217نــاجــح  217

201.5نــاجــح  201.5
159.5نــاجــح  159.5
263.5نــاجــح  263.5
263.5نــاجــح  263.5

248نــاجــح  248
210.5نــاجــح  210.5

274نــاجــح  274
210نــاجــح  210

214.5نــاجــح  214.5
257نــاجــح  257
255نــاجــح  255

192.5نــاجــح  192.5
261نــاجــح  261

252.5نــاجــح  252.5
249نــاجــح  249

273.5نــاجــح  273.5
256.5نــاجــح  256.5
221.5نــاجــح  221.5
دور ثانيدور ثاني 157.5

دور ثانيدور ثاني 149
263.5نــاجــح  263.5

258نــاجــح  258
247نــاجــح  247

176.5نــاجــح  176.5
276نــاجــح  276
261نــاجــح  261
237نــاجــح  237
270نــاجــح  270
167نــاجــح  167

188.5نــاجــح  188.5
274نــاجــح  274

272.5نــاجــح  272.5
213.5نــاجــح  213.5
269.5نــاجــح  269.5
267.5نــاجــح  267.5
دور ثانيدور ثاني 139.5
170.5نــاجــح  170.5
دور ثانيدور ثاني 120.5
252.5نــاجــح  252.5

226نــاجــح  226
270نــاجــح  270

دور ثانيدور ثاني 193.5
268.5نــاجــح  268.5
256.5نــاجــح  256.5
253.5نــاجــح  253.5



228نــاجــح  228
243.5نــاجــح  243.5

272نــاجــح  272
254نــاجــح  254
192نــاجــح  192
دور ثانيدور ثاني 169
236نــاجــح  236
239نــاجــح  239

215.5نــاجــح  215.5
256.5نــاجــح  256.5

262نــاجــح  262
272.5نــاجــح  272.5
213.5نــاجــح  213.5

205نــاجــح  205
دور ثانيدور ثاني 157.5

259نــاجــح  259
دور ثانيدور ثاني غائب

262.5نــاجــح  262.5
245.5نــاجــح  245.5

250نــاجــح  250
223نــاجــح  223
222نــاجــح  222

247.5نــاجــح  247.5
245نــاجــح  245
223نــاجــح  223

252.5نــاجــح  252.5
229نــاجــح  229

211.5نــاجــح  211.5
229نــاجــح  229

171.5نــاجــح  171.5
215نــاجــح  215

263.5نــاجــح  263.5
267.5نــاجــح  267.5
دور ثانيدور ثاني 156.5

دور ثانيدور ثاني غائب
258نــاجــح  258
271نــاجــح  271

253.5نــاجــح  253.5
252.5نــاجــح  252.5

197نــاجــح  197
226نــاجــح  226
دور ثانيدور ثاني غائب
208نــاجــح  208
237نــاجــح  237

270.5نــاجــح  270.5
223.5نــاجــح  223.5

262نــاجــح  262
211نــاجــح  211
233نــاجــح  233
190نــاجــح  190
181نــاجــح  181
203نــاجــح  203

187.5نــاجــح  187.5
258نــاجــح  258

232.5نــاجــح  232.5
205.5نــاجــح  205.5



270نــاجــح  270
244نــاجــح  244
251نــاجــح  251

278.5نــاجــح  278.5
278.5نــاجــح  278.5

272نــاجــح  272
221نــاجــح  221
231نــاجــح  231
دور ثانيدور ثاني غائب
267نــاجــح  267
269نــاجــح  269
277نــاجــح  277
243نــاجــح  243
235نــاجــح  235
261نــاجــح  261

244.5نــاجــح  244.5
266.5نــاجــح  266.5

276نــاجــح  276
246.5نــاجــح  246.5

دور ثانيدور ثاني غائب
247نــاجــح  247

دور ثانيدور ثاني 156.5
دور ثانيدور ثاني 172.5
دور ثانيدور ثاني 166.5

214نــاجــح  214
دور ثانيدور ثاني 204.5

229نــاجــح  229
دور ثانيدور ثاني 160

262.5نــاجــح  262.5
دور ثانيدور ثاني غائب

219.5نــاجــح  219.5
دور ثانيدور ثاني 149.5
268.5نــاجــح  268.5
دور ثانيدور ثاني 176.5

224نــاجــح  224
189.5نــاجــح  189.5

174نــاجــح  174
188نــاجــح  188

219.5نــاجــح  219.5
279نــاجــح  279
247نــاجــح  247

246.5نــاجــح  246.5
278.5نــاجــح  278.5

214نــاجــح  214
دور ثانيدور ثاني غائب

243.5نــاجــح  243.5
196.5نــاجــح  196.5

170نــاجــح  170
دور ثانيدور ثاني 148

دور ثانيدور ثاني 137.5
166نــاجــح  166
193نــاجــح  193

272.5نــاجــح  272.5
222.5نــاجــح  222.5

دور ثانيدور ثاني غائب
193.5نــاجــح  193.5



224نــاجــح  224
دور ثانيدور ثاني 172.5

دور ثانيدور ثاني غائب
223نــاجــح  223

268.5نــاجــح  268.5
276.5نــاجــح  276.5
237.5نــاجــح  237.5

263نــاجــح  263
249نــاجــح  249

259.5نــاجــح  259.5
262نــاجــح  262
246نــاجــح  246
187نــاجــح  187
266نــاجــح  266
269نــاجــح  269
239نــاجــح  239

261.5نــاجــح  261.5
226نــاجــح  226

دور ثانيدور ثاني 142.5
264.5نــاجــح  264.5
244.5نــاجــح  244.5
240.5نــاجــح  240.5
244.5نــاجــح  244.5
254.5نــاجــح  254.5

211نــاجــح  211
200.5نــاجــح  200.5
192.5نــاجــح  192.5
263.5نــاجــح  263.5
250.5نــاجــح  250.5

251نــاجــح  251
266.5نــاجــح  266.5

271نــاجــح  271
260نــاجــح  260

264.5نــاجــح  264.5
231.5نــاجــح  231.5

238نــاجــح  238
258.5نــاجــح  258.5

257نــاجــح  257
271.5نــاجــح  271.5

261نــاجــح  261
249.5نــاجــح  249.5

251نــاجــح  251
دور ثانيدور ثاني 177

254.5نــاجــح  254.5
دور ثانيدور ثاني غائب

252.5نــاجــح  252.5
257.5نــاجــح  257.5
225.5نــاجــح  225.5

228نــاجــح  228
267.5نــاجــح  267.5
229.5نــاجــح  229.5

265نــاجــح  265
179نــاجــح  179
207نــاجــح  207

231.5نــاجــح  231.5
174نــاجــح  174



193نــاجــح  193
دور ثانيدور ثاني غائب

211.5نــاجــح  211.5
177نــاجــح  177

261.5نــاجــح  261.5
206نــاجــح  206

199.5نــاجــح  199.5
217.5نــاجــح  217.5

179نــاجــح  179
267.5نــاجــح  267.5

221نــاجــح  221
177نــاجــح  177
دور ثانيدور ثاني غائب
274نــاجــح  274

226.5نــاجــح  226.5
215.5نــاجــح  215.5
239.5نــاجــح  239.5
دور ثانيدور ثاني 149.5
271.5نــاجــح  271.5

271نــاجــح  271
273نــاجــح  273

243.5نــاجــح  243.5
217نــاجــح  217
195نــاجــح  195
224نــاجــح  224
دور ثانيدور ثاني غائب
239نــاجــح  239

255.5نــاجــح  255.5
220.5نــاجــح  220.5
239.5نــاجــح  239.5
273.5نــاجــح  273.5

247نــاجــح  247
دور ثانيدور ثاني غائب

249.5نــاجــح  249.5
240.5نــاجــح  240.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 149.5

257نــاجــح  257
169.5نــاجــح  169.5
دور ثانيدور ثاني 154.5
198.5نــاجــح  198.5

دور ثانيدور ثاني 126
239نــاجــح  239
240نــاجــح  240

232.5نــاجــح  232.5
209نــاجــح  209
204نــاجــح  204

229.5نــاجــح  229.5
265.5نــاجــح  265.5

دور ثانيدور ثاني 142
262.5نــاجــح  262.5

265نــاجــح  265
دور ثانيدور ثاني 150.5
191.5نــاجــح  191.5
236.5نــاجــح  236.5
190.5نــاجــح  190.5



دور ثانيدور ثاني 146.5
210نــاجــح  210

دور ثانيدور ثاني 144.5
دور ثانيدور ثاني 132.5

190نــاجــح  190
187نــاجــح  187
263نــاجــح  263

258.5نــاجــح  258.5
دور ثانيدور ثاني 129
177نــاجــح  177

دور ثانيدور ثاني 164.5
165نــاجــح  165
209نــاجــح  209
268نــاجــح  268

دور ثانيدور ثاني 144.5
دور ثانيدور ثاني 156

257.5نــاجــح  257.5
169نــاجــح  169
257نــاجــح  257

270.5نــاجــح  270.5
252.5نــاجــح  252.5
266.5نــاجــح  266.5
دور ثانيدور ثاني 142.5

219نــاجــح  219
170.5نــاجــح  170.5

دور ثانيدور ثاني 181
216نــاجــح  216

240.5نــاجــح  240.5
262.5نــاجــح  262.5

207نــاجــح  207
دور ثانيدور ثاني 168.5

174نــاجــح  174
194.5نــاجــح  194.5

دور ثانيدور ثاني غائب
175.5نــاجــح  175.5

200نــاجــح  200
دور ثانيدور ثاني 139.5
دور ثانيدور ثاني 164.5

216نــاجــح  216
دور ثانيدور ثاني 131.5
دور ثانيدور ثاني 139.5
دور ثانيدور ثاني 119.5

دور ثانيدور ثاني 140
255.5نــاجــح  255.5

261نــاجــح  261
دور ثانيدور ثاني 125

دور ثانيدور ثاني 148.5
دور ثانيدور ثاني 71

دور ثانيدور ثاني 151
240.5نــاجــح  240.5

158نــاجــح  158
166.5نــاجــح  166.5

213نــاجــح  213
238نــاجــح  238

دور ثانيدور ثاني 146.5
262نــاجــح  262



دور ثانيدور ثاني 181
164نــاجــح  164

206.5نــاجــح  206.5
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
275نــاجــح  275
دور ثانيدور ثاني 156
دور ثانيدور ثاني 141

دور ثانيدور ثاني 139.5
265.5نــاجــح  265.5

180نــاجــح  180
252.5نــاجــح  252.5

257نــاجــح  257
225.5نــاجــح  225.5
دور ثانيدور ثاني 148.5

248نــاجــح  248
239نــاجــح  239
دور ثانيدور ثاني غائب

215.5نــاجــح  215.5
دور ثانيدور ثاني 192.5
209.5نــاجــح  209.5
268.5نــاجــح  268.5
245.5نــاجــح  245.5
دور ثانيدور ثاني 142.5

223نــاجــح  223
273.5نــاجــح  273.5
دور ثانيدور ثاني 165.5
دور ثانيدور ثاني 122.5
219.5نــاجــح  219.5

دور ثانيدور ثاني غائب
273.5نــاجــح  273.5
247.5نــاجــح  247.5

دور ثانيدور ثاني غائب
195نــاجــح  195

259.5نــاجــح  259.5
191نــاجــح  191

228.5نــاجــح  228.5
دور ثانيدور ثاني 179

201.5نــاجــح  201.5
دور ثانيدور ثاني 165

201.5نــاجــح  201.5
دور ثانيدور ثاني غائب
224نــاجــح  224

207.5نــاجــح  207.5
222نــاجــح  222
دور ثانيدور ثاني غائب

268.5نــاجــح  268.5
185نــاجــح  185
228نــاجــح  228
دور ثانيدور ثاني 147
دور ثانيدور ثاني 110

212.5نــاجــح  212.5
198نــاجــح  198
203نــاجــح  203

212.5نــاجــح  212.5
235.5نــاجــح  235.5



دور ثانيدور ثاني غائب
264.5نــاجــح  264.5

215نــاجــح  215
دور ثانيدور ثاني 199.5

دور ثانيدور ثاني 167
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
273نــاجــح  273
دور ثانيدور ثاني 189
دور ثانيدور ثاني 174

دور ثانيدور ثاني 189.5
243.5نــاجــح  243.5
274.5نــاجــح  274.5
210.5نــاجــح  210.5

213نــاجــح  213
258.5نــاجــح  258.5
دور ثانيدور ثاني 180.5

دور ثانيدور ثاني 158
250نــاجــح  250
176نــاجــح  176

251.5نــاجــح  251.5
262نــاجــح  262

177.5نــاجــح  177.5
250نــاجــح  250

دور ثانيدور ثاني 167.5
دور ثانيدور ثاني 148
166نــاجــح  166

163.5نــاجــح  163.5
255نــاجــح  255

237.5نــاجــح  237.5
دور ثانيدور ثاني غائب

156.5نــاجــح  156.5
215نــاجــح  215

252.5نــاجــح  252.5
دور ثانيدور ثاني 178.5

دور ثانيدور ثاني 142
دور ثانيدور ثاني 170.5

دور ثانيدور ثاني 183
دور ثانيدور ثاني 187.5

دور ثانيدور ثاني 184
230.5نــاجــح  230.5
225.5نــاجــح  225.5

188نــاجــح  188
186.5نــاجــح  186.5

دور ثانيدور ثاني 142
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 181.5
157نــاجــح  157

174.5نــاجــح  174.5
225نــاجــح  225
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 190.5
دور ثانيدور ثاني 129.5

198نــاجــح  198
258نــاجــح  258
260نــاجــح  260



دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 144.5
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

212.5نــاجــح  212.5
210نــاجــح  210

192.5نــاجــح  192.5
248.5نــاجــح  248.5

دور ثانيدور ثاني غائب
154نــاجــح  154

204.5نــاجــح  204.5
232.5نــاجــح  232.5

دور ثانيدور ثاني غائب
190.5نــاجــح  190.5

دور ثانيدور ثاني غائب
241.5نــاجــح  241.5

230نــاجــح  230
219.5نــاجــح  219.5
دور ثانيدور ثاني 136.5
246.5نــاجــح  246.5

دور ثانيدور ثاني غائب
169نــاجــح  169
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 138
207نــاجــح  207
215نــاجــح  215
181نــاجــح  181

دور ثانيدور ثاني 153.5
176.5نــاجــح  176.5

156نــاجــح  156
228.5نــاجــح  228.5

186نــاجــح  186
دور ثانيدور ثاني 144.5

دور ثانيدور ثاني 129
دور ثانيدور ثاني 155.5
دور ثانيدور ثاني 138.5

211نــاجــح  211
252.5نــاجــح  252.5
267.5نــاجــح  267.5

224نــاجــح  224
238نــاجــح  238
260نــاجــح  260

273.5نــاجــح  273.5
239.5نــاجــح  239.5

246نــاجــح  246
268.5نــاجــح  268.5

228نــاجــح  228
273.5نــاجــح  273.5

222نــاجــح  222
275نــاجــح  275

235.5نــاجــح  235.5
258.5نــاجــح  258.5
238.5نــاجــح  238.5
239.5نــاجــح  239.5
272.5نــاجــح  272.5



223.5نــاجــح  223.5
221نــاجــح  221
254نــاجــح  254

251.5نــاجــح  251.5
265نــاجــح  265

266.5نــاجــح  266.5
182.5نــاجــح  182.5

195نــاجــح  195
221.5نــاجــح  221.5
277.5نــاجــح  277.5
238.5نــاجــح  238.5

دور ثانيدور ثاني غائب
239.5نــاجــح  239.5
214.5نــاجــح  214.5

195نــاجــح  195
201.5نــاجــح  201.5

275نــاجــح  275
223نــاجــح  223

220.5نــاجــح  220.5
208نــاجــح  208

276.5نــاجــح  276.5
230.5نــاجــح  230.5

270نــاجــح  270
223.5نــاجــح  223.5
210.5نــاجــح  210.5

212نــاجــح  212
194.5نــاجــح  194.5
193.5نــاجــح  193.5

190نــاجــح  190
241نــاجــح  241

265.5نــاجــح  265.5
275نــاجــح  275
256نــاجــح  256

206.5نــاجــح  206.5
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
191نــاجــح  191
243نــاجــح  243

183.5نــاجــح  183.5
267نــاجــح  267

220.5نــاجــح  220.5
195نــاجــح  195

195.5نــاجــح  195.5
278.5نــاجــح  278.5

270نــاجــح  270
231.5نــاجــح  231.5

235نــاجــح  235
209نــاجــح  209
263نــاجــح  263
258نــاجــح  258

242.5نــاجــح  242.5
219نــاجــح  219
211نــاجــح  211

192.5نــاجــح  192.5
183.5نــاجــح  183.5
219.5نــاجــح  219.5



220نــاجــح  220
245.5نــاجــح  245.5

دور ثانيدور ثاني غائب
250.5نــاجــح  250.5

218نــاجــح  218
216نــاجــح  216
215نــاجــح  215
دور ثانيدور ثاني غائب

233.5نــاجــح  233.5
261نــاجــح  261

211.5نــاجــح  211.5
276.5نــاجــح  276.5
247.5نــاجــح  247.5

274نــاجــح  274
232نــاجــح  232
232نــاجــح  232
225نــاجــح  225
226نــاجــح  226

204.5نــاجــح  204.5
216نــاجــح  216

239.5نــاجــح  239.5
221نــاجــح  221
205نــاجــح  205

194.5نــاجــح  194.5
251.5نــاجــح  251.5

دور ثانيدور ثاني غائب
213نــاجــح  213
200نــاجــح  200

224.5نــاجــح  224.5
187نــاجــح  187
دور ثانيدور ثاني غائب
240نــاجــح  240
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

250.5نــاجــح  250.5
236.5نــاجــح  236.5
237.5نــاجــح  237.5

دور ثانيدور ثاني غائب
221نــاجــح  221

232.5نــاجــح  232.5
247نــاجــح  247

231.5نــاجــح  231.5
247.5نــاجــح  247.5

213نــاجــح  213
217نــاجــح  217
253نــاجــح  253

دور ثانيدور ثاني 159.5
223.5نــاجــح  223.5
275.5نــاجــح  275.5

260نــاجــح  260
دور ثانيدور ثاني غائب
224نــاجــح  224
213نــاجــح  213

185.5نــاجــح  185.5
243نــاجــح  243

193.5نــاجــح  193.5



248نــاجــح  248
228.5نــاجــح  228.5

219نــاجــح  219
197.5نــاجــح  197.5

216نــاجــح  216
211.5نــاجــح  211.5
197.5نــاجــح  197.5

195نــاجــح  195
276نــاجــح  276

253.5نــاجــح  253.5
229.5نــاجــح  229.5
260.5نــاجــح  260.5
275.5نــاجــح  275.5
236.5نــاجــح  236.5

246نــاجــح  246
240.5نــاجــح  240.5
255.5نــاجــح  255.5

243نــاجــح  243
232.5نــاجــح  232.5

210نــاجــح  210
230نــاجــح  230
270نــاجــح  270

232.5نــاجــح  232.5
248نــاجــح  248

263.5نــاجــح  263.5
دور ثانيدور ثاني 163.5

278نــاجــح  278
244.5نــاجــح  244.5
258.5نــاجــح  258.5
270.5نــاجــح  270.5

265نــاجــح  265
230نــاجــح  230
216نــاجــح  216
201نــاجــح  201

204.5نــاجــح  204.5
191.5نــاجــح  191.5
239.5نــاجــح  239.5

228نــاجــح  228
262.5نــاجــح  262.5
274.5نــاجــح  274.5
213.5نــاجــح  213.5
253.5نــاجــح  253.5

175نــاجــح  175
274.5نــاجــح  274.5
212.5نــاجــح  212.5

265نــاجــح  265
236.5نــاجــح  236.5

212نــاجــح  212
233.5نــاجــح  233.5

دور ثانيدور ثاني 47
دور ثانيدور ثاني 169.5
231.5نــاجــح  231.5
251.5نــاجــح  251.5

221نــاجــح  221
258نــاجــح  258
274نــاجــح  274



269.5نــاجــح  269.5
260.5نــاجــح  260.5
دور ثانيدور ثاني 109.5
220.5نــاجــح  220.5

251نــاجــح  251
238.5نــاجــح  238.5

221نــاجــح  221
259نــاجــح  259

238.5نــاجــح  238.5
206.5نــاجــح  206.5

181نــاجــح  181
271.5نــاجــح  271.5
182.5نــاجــح  182.5
250.5نــاجــح  250.5

276نــاجــح  276
245نــاجــح  245

214.5نــاجــح  214.5
دور ثانيدور ثاني غائب
238نــاجــح  238

231.5نــاجــح  231.5
247.5نــاجــح  247.5

247نــاجــح  247
184نــاجــح  184
209نــاجــح  209
210نــاجــح  210
268نــاجــح  268

271.5نــاجــح  271.5
235.5نــاجــح  235.5
260.5نــاجــح  260.5
243.5نــاجــح  243.5

183نــاجــح  183
234.5نــاجــح  234.5
183.5نــاجــح  183.5

259نــاجــح  259
246.5نــاجــح  246.5
217.5نــاجــح  217.5
268.5نــاجــح  268.5

239نــاجــح  239
201.5نــاجــح  201.5

دور ثانيدور ثاني 129
266.5نــاجــح  266.5

270نــاجــح  270
216.5نــاجــح  216.5
دور ثانيدور ثاني 157.5
206.5نــاجــح  206.5
232.5نــاجــح  232.5
223.5نــاجــح  223.5

262نــاجــح  262
190نــاجــح  190

169.5نــاجــح  169.5
264.5نــاجــح  264.5

دور ثانيدور ثاني 137
250نــاجــح  250

206.5نــاجــح  206.5
158نــاجــح  158
دور ثانيدور ثاني غائب



244نــاجــح  244
دور ثانيدور ثاني غائب
237نــاجــح  237
دور ثانيدور ثاني غائب
173نــاجــح  173

236.5نــاجــح  236.5
184.5نــاجــح  184.5
223.5نــاجــح  223.5
246.5نــاجــح  246.5

257نــاجــح  257
242نــاجــح  242

197.5نــاجــح  197.5
205نــاجــح  205

219.5نــاجــح  219.5
245.5نــاجــح  245.5

دور ثانيدور ثاني غائب
255نــاجــح  255
239نــاجــح  239

257.5نــاجــح  257.5
236.5نــاجــح  236.5

دور ثانيدور ثاني غائب
243.5نــاجــح  243.5

دور ثانيدور ثاني 131
دور ثانيدور ثاني 130
161نــاجــح  161
166نــاجــح  166
دور ثانيدور ثاني 17

237.5نــاجــح  237.5
دور ثانيدور ثاني 92.5

186.5نــاجــح  186.5
229.5نــاجــح  229.5
266.5نــاجــح  266.5

دور ثانيدور ثاني 112
259نــاجــح  259

232.5نــاجــح  232.5
207نــاجــح  207

176.5نــاجــح  176.5
219نــاجــح  219

197.5نــاجــح  197.5
221نــاجــح  221
دور ثانيدور ثاني غائب

184.5نــاجــح  184.5
276.5نــاجــح  276.5

209نــاجــح  209
248.5نــاجــح  248.5
262.5نــاجــح  262.5

239نــاجــح  239
دور ثانيدور ثاني 151.5

دور ثانيدور ثاني 171
170نــاجــح  170
دور ثانيدور ثاني غائب

169.5نــاجــح  169.5
213.5نــاجــح  213.5
264.5نــاجــح  264.5
256.5نــاجــح  256.5
200.5نــاجــح  200.5



233نــاجــح  233
187نــاجــح  187
دور ثانيدور ثاني غائب
235نــاجــح  235
206نــاجــح  206
دور ثانيدور ثاني غائب
169نــاجــح  169
252نــاجــح  252
210نــاجــح  210
دور ثانيدور ثاني غائب
217نــاجــح  217
215نــاجــح  215
170نــاجــح  170
242نــاجــح  242

دور ثانيدور ثاني 155.5
224.5نــاجــح  224.5

236نــاجــح  236
249نــاجــح  249
202نــاجــح  202
263نــاجــح  263

154.5نــاجــح  154.5
258.5نــاجــح  258.5
272.5نــاجــح  272.5

224نــاجــح  224
271.5نــاجــح  271.5

دور ثانيدور ثاني 28
235.5نــاجــح  235.5

238نــاجــح  238
200.5نــاجــح  200.5
252.5نــاجــح  252.5

165نــاجــح  165
دور ثانيدور ثاني غائب
232نــاجــح  232

247.5نــاجــح  247.5
205نــاجــح  205
دور ثانيدور ثاني غائب

177.5نــاجــح  177.5
208.5نــاجــح  208.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 144

189.5نــاجــح  189.5
236.5نــاجــح  236.5
244.5نــاجــح  244.5

162نــاجــح  162
275نــاجــح  275
دور ثانيدور ثاني 150
222نــاجــح  222

244.5نــاجــح  244.5
187.5نــاجــح  187.5

دور ثانيدور ثاني غائب
184.5نــاجــح  184.5

دور ثانيدور ثاني غائب
219نــاجــح  219
دور ثانيدور ثاني 161

185.5نــاجــح  185.5
186.5نــاجــح  186.5



دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 2

266.5نــاجــح  266.5
213.5نــاجــح  213.5
188.5نــاجــح  188.5

193نــاجــح  193
168نــاجــح  168
دور ثانيدور ثاني 159
220نــاجــح  220
253نــاجــح  253

208.5نــاجــح  208.5
دور ثانيدور ثاني 170

259.5نــاجــح  259.5
185نــاجــح  185

236.5نــاجــح  236.5
240نــاجــح  240

267.5نــاجــح  267.5
186نــاجــح  186

203.5نــاجــح  203.5
182نــاجــح  182
229نــاجــح  229
181نــاجــح  181
210نــاجــح  210
دور ثانيدور ثاني 175
205نــاجــح  205
236نــاجــح  236
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
224نــاجــح  224
237نــاجــح  237

212.5نــاجــح  212.5
201نــاجــح  201

180.5نــاجــح  180.5
193.5نــاجــح  193.5

دور ثانيدور ثاني غائب
232نــاجــح  232
228نــاجــح  228

235.5نــاجــح  235.5
دور ثانيدور ثاني 170.5
دور ثانيدور ثاني 169.5

221نــاجــح  221
دور ثانيدور ثاني 165.5

199نــاجــح  199
212.5نــاجــح  212.5
262.5نــاجــح  262.5
274.5نــاجــح  274.5

دور ثانيدور ثاني غائب
277.5نــاجــح  277.5

دور ثانيدور ثاني غائب
260نــاجــح  260
224نــاجــح  224

200.5نــاجــح  200.5
202.5نــاجــح  202.5

272نــاجــح  272
257نــاجــح  257

252.5نــاجــح  252.5



267نــاجــح  267
175.5نــاجــح  175.5

190نــاجــح  190
213نــاجــح  213
208نــاجــح  208

202.5نــاجــح  202.5
221.5نــاجــح  221.5

دور ثانيدور ثاني غائب
215نــاجــح  215
217نــاجــح  217
183نــاجــح  183
دور ثانيدور ثاني غائب

200.5نــاجــح  200.5
244.5نــاجــح  244.5
163.5نــاجــح  163.5

257نــاجــح  257
دور ثانيدور ثاني غائب

195.5نــاجــح  195.5
228.5نــاجــح  228.5

دور ثانيدور ثاني 136
دور ثانيدور ثاني غائب

240.5نــاجــح  240.5
230نــاجــح  230
دور ثانيدور ثاني غائب

250.5نــاجــح  250.5
178نــاجــح  178
201نــاجــح  201

192.5نــاجــح  192.5
208نــاجــح  208

دور ثانيدور ثاني 181.5
256.5نــاجــح  256.5
221.5نــاجــح  221.5

188نــاجــح  188
203.5نــاجــح  203.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 153
دور ثانيدور ثاني 144
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
217نــاجــح  217
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

222.5نــاجــح  222.5
224.5نــاجــح  224.5
203.5نــاجــح  203.5
177.5نــاجــح  177.5

دور ثانيدور ثاني غائب
226نــاجــح  226

دور ثانيدور ثاني 165.5
218.5نــاجــح  218.5

دور ثانيدور ثاني 127
237.5نــاجــح  237.5
240.5نــاجــح  240.5
198.5نــاجــح  198.5

دور ثانيدور ثاني غائب



دور ثانيدور ثاني 172
دور ثانيدور ثاني 148.5

دور ثانيدور ثاني 145
دور ثانيدور ثاني غائب

232.5نــاجــح  232.5
دور ثانيدور ثاني غائب
234نــاجــح  234

دور ثانيدور ثاني 166.5
دور ثانيدور ثاني 48.5
235نــاجــح  235
223نــاجــح  223
دور ثانيدور ثاني 37

دور ثانيدور ثاني 167.5
231نــاجــح  231
237نــاجــح  237

دور ثانيدور ثاني 153.5
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 163

184.5نــاجــح  184.5
دور ثانيدور ثاني 159.5
دور ثانيدور ثاني 151.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 133.5
دور ثانيدور ثاني 150.5

223نــاجــح  223
دور ثانيدور ثاني 172.5

دور ثانيدور ثاني 158
دور ثانيدور ثاني 163.5

197نــاجــح  197
دور ثانيدور ثاني 0

165.5نــاجــح  165.5
دور ثانيدور ثاني 135

236.5نــاجــح  236.5
221.5نــاجــح  221.5

219نــاجــح  219
224نــاجــح  224
207نــاجــح  207
212نــاجــح  212

193.5نــاجــح  193.5
دور ثانيدور ثاني 158.5

دور ثانيدور ثاني 142
200نــاجــح  200
241نــاجــح  241

دور ثانيدور ثاني 0
دور ثانيدور ثاني 177
217نــاجــح  217

228.5نــاجــح  228.5
دور ثانيدور ثاني 0

دور ثانيدور ثاني 164
220.5نــاجــح  220.5

دور ثانيدور ثاني 0
209نــاجــح  209

دور ثانيدور ثاني 0
دور ثانيدور ثاني 29.5
189نــاجــح  189
دور ثانيدور ثاني 139



دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
227نــاجــح  227

213.5نــاجــح  213.5
192نــاجــح  192
دور ثانيدور ثاني 128
دور ثانيدور ثاني 154

232.5نــاجــح  232.5
دور ثانيدور ثاني 151
197نــاجــح  197
دور ثانيدور ثاني غائب

240.5نــاجــح  240.5
212نــاجــح  212
171نــاجــح  171
دور ثانيدور ثاني 165

190.5نــاجــح  190.5
228نــاجــح  228

251.5نــاجــح  251.5
212.5نــاجــح  212.5
189.5نــاجــح  189.5
دور ثانيدور ثاني 136.5
دور ثانيدور ثاني 174.5
دور ثانيدور ثاني 156.5
دور ثانيدور ثاني 162.5
240.5نــاجــح  240.5
209.5نــاجــح  209.5

دور ثانيدور ثاني 0
دور ثانيدور ثاني 157.5
213.5نــاجــح  213.5

253نــاجــح  253
205نــاجــح  205

دور ثانيدور ثاني 0
دور ثانيدور ثاني 142.5

171نــاجــح  171
169نــاجــح  169

دور ثانيدور ثاني 0
دور ثانيدور ثاني 0

232.5نــاجــح  232.5
208نــاجــح  208
261نــاجــح  261

190.5نــاجــح  190.5
179نــاجــح  179

152.5نــاجــح  152.5
269نــاجــح  269

دور ثانيدور ثاني 0
158.5نــاجــح  158.5
دور ثانيدور ثاني 141.5

دور ثانيدور ثاني 0
200نــاجــح  200
180نــاجــح  180
197نــاجــح  197
238نــاجــح  238

219.5نــاجــح  219.5
214.5نــاجــح  214.5

دور ثانيدور ثاني 0
175.5نــاجــح  175.5



204.5نــاجــح  204.5
198نــاجــح  198

220.5نــاجــح  220.5
دور ثانيدور ثاني 194.5

219نــاجــح  219
197نــاجــح  197

210.5نــاجــح  210.5
169.5نــاجــح  169.5

دور ثانيدور ثاني 0
دور ثانيدور ثاني 172
دور ثانيدور ثاني 63.5
دور ثانيدور ثاني 162
دور ثانيدور ثاني 145
200نــاجــح  200

دور ثانيدور ثاني 161.5
دور ثانيدور ثاني 153.5
184.5نــاجــح  184.5

208نــاجــح  208
248نــاجــح  248

دور ثانيدور ثاني 0
158.5نــاجــح  158.5
238.5نــاجــح  238.5
197.5نــاجــح  197.5
254.5نــاجــح  254.5

239نــاجــح  239
195نــاجــح  195

231.5نــاجــح  231.5
161.5نــاجــح  161.5
185.5نــاجــح  185.5

172نــاجــح  172
165نــاجــح  165

دور ثانيدور ثاني 138.5
219.5نــاجــح  219.5
دور ثانيدور ثاني 155.5

169نــاجــح  169
183نــاجــح  183

248.5نــاجــح  248.5
200.5نــاجــح  200.5
202.5نــاجــح  202.5

دور ثانيدور ثاني 0
207.5نــاجــح  207.5
213.5نــاجــح  213.5
دور ثانيدور ثاني 169.5

دور ثانيدور ثاني 0
183.5نــاجــح  183.5
196.5نــاجــح  196.5

دور ثانيدور ثاني 163
204نــاجــح  204
198نــاجــح  198
182نــاجــح  182
198نــاجــح  198
227نــاجــح  227

دور ثانيدور ثاني 104.5
198.5نــاجــح  198.5

دور ثانيدور ثاني 0
190نــاجــح  190



دور ثانيدور ثاني 0
دور ثانيدور ثاني 0

169.5نــاجــح  169.5
199.5نــاجــح  199.5
227.5نــاجــح  227.5
202.5نــاجــح  202.5
217.5نــاجــح  217.5
153.5نــاجــح  153.5
213.5نــاجــح  213.5
183.5نــاجــح  183.5

191نــاجــح  191
250نــاجــح  250

166.5نــاجــح  166.5
213.5نــاجــح  213.5

دور ثانيدور ثاني 147
دور ثانيدور ثاني 152

دور ثانيدور ثاني 0
164.5نــاجــح  164.5

224نــاجــح  224
238نــاجــح  238
230نــاجــح  230

209.5نــاجــح  209.5
249نــاجــح  249
205نــاجــح  205

246.5نــاجــح  246.5
دور ثانيدور ثاني 0

194.5نــاجــح  194.5
222نــاجــح  222
دور ثانيدور ثاني 167
دور ثانيدور ثاني 150

156.5نــاجــح  156.5
257نــاجــح  257

دور ثانيدور ثاني 0
دور ثانيدور ثاني 0
دور ثانيدور ثاني 0

212.5نــاجــح  212.5
165نــاجــح  165

دور ثانيدور ثاني 0
201نــاجــح  201
172نــاجــح  172
164نــاجــح  164
168نــاجــح  168

264.5نــاجــح  264.5
دور ثانيدور ثاني 0
دور ثانيدور ثاني 0

دور ثانيدور ثاني 190.5
224.5نــاجــح  224.5

دور ثانيدور ثاني 0
دور ثانيدور ثاني 0
دور ثانيدور ثاني 0

دور ثانيدور ثاني 43
222نــاجــح  222

دور ثانيدور ثاني 0
دور ثانيدور ثاني 162.5
دور ثانيدور ثاني 139.5
دور ثانيدور ثاني 135.5



185نــاجــح  185
170نــاجــح  170
دور ثانيدور ثاني 145
201نــاجــح  201
دور ثانيدور ثاني 122
دور ثانيدور ثاني 154

175.5نــاجــح  175.5
دور ثانيدور ثاني غائب

208.5نــاجــح  208.5
دور ثانيدور ثاني 151.5

دور ثانيدور ثاني 141
200نــاجــح  200

دور ثانيدور ثاني 149.5
دور ثانيدور ثاني 134.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
207نــاجــح  207
دور ثانيدور ثاني 153

220.5نــاجــح  220.5
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 140
دور ثانيدور ثاني 205
دور ثانيدور ثاني غائب
181نــاجــح  181

دور ثانيدور ثاني 128.5
دور ثانيدور ثاني غائب
265نــاجــح  265
191نــاجــح  191

235.5نــاجــح  235.5
249.5نــاجــح  249.5

دور ثانيدور ثاني غائب
250.5نــاجــح  250.5

228نــاجــح  228
199نــاجــح  199
دور ثانيدور ثاني 160
دور ثانيدور ثاني غائب

244.5نــاجــح  244.5
238.5نــاجــح  238.5

224نــاجــح  224
262.5نــاجــح  262.5

دور ثانيدور ثاني 148
دور ثانيدور ثاني 152.5

260نــاجــح  260
235.5نــاجــح  235.5

241نــاجــح  241
193.5نــاجــح  193.5

259نــاجــح  259
274.5نــاجــح  274.5

173نــاجــح  173
250نــاجــح  250

دور ثانيدور ثاني 158.5
241.5نــاجــح  241.5
232.5نــاجــح  232.5

217نــاجــح  217
دور ثانيدور ثاني 136
دور ثانيدور ثاني غائب



دور ثانيدور ثاني 173
دور ثانيدور ثاني 115
204نــاجــح  204

176.5نــاجــح  176.5
191.5نــاجــح  191.5

253نــاجــح  253
232.5نــاجــح  232.5
233.5نــاجــح  233.5

225نــاجــح  225
دور ثانيدور ثاني 157

دور ثانيدور ثاني 124.5
152.5نــاجــح  152.5
208.5نــاجــح  208.5

228نــاجــح  228
242.5نــاجــح  242.5

179نــاجــح  179
158نــاجــح  158
256نــاجــح  256

217.5نــاجــح  217.5
225.5نــاجــح  225.5

212نــاجــح  212
دور ثانيدور ثاني غائب

226.5نــاجــح  226.5
226.5نــاجــح  226.5

192نــاجــح  192
225.5نــاجــح  225.5
153.5نــاجــح  153.5
180.5نــاجــح  180.5
182.5نــاجــح  182.5

دور ثانيدور ثاني 142
185نــاجــح  185

202.5نــاجــح  202.5
173نــاجــح  173
دور ثانيدور ثاني 96

185نــاجــح  185
دور ثانيدور ثاني 132.5
186.5نــاجــح  186.5
212.5نــاجــح  212.5
دور ثانيدور ثاني 87.5
205نــاجــح  205

222.5نــاجــح  222.5
189.5نــاجــح  189.5
دور ثانيدور ثاني 173.5
دور ثانيدور ثاني 148.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 182
دور ثانيدور ثاني 138
207نــاجــح  207

218.5نــاجــح  218.5
236.5نــاجــح  236.5

198نــاجــح  198
205نــاجــح  205
دور ثانيدور ثاني 154

171.5نــاجــح  171.5
244نــاجــح  244
215نــاجــح  215



189نــاجــح  189
دور ثانيدور ثاني غائب
239نــاجــح  239
195نــاجــح  195

239.5نــاجــح  239.5
155.5نــاجــح  155.5

161نــاجــح  161
175نــاجــح  175
دور ثانيدور ثاني غائب

174.5نــاجــح  174.5
211.5نــاجــح  211.5

دور ثانيدور ثاني غائب
159نــاجــح  159

دور ثانيدور ثاني 156.5
دور ثانيدور ثاني 171.5
183.5نــاجــح  183.5

238نــاجــح  238
265نــاجــح  265

248.5نــاجــح  248.5
235نــاجــح  235
دور ثانيدور ثاني 169

224.5نــاجــح  224.5
دور ثانيدور ثاني 209
196نــاجــح  196
214نــاجــح  214

220.5نــاجــح  220.5
177نــاجــح  177
218نــاجــح  218

216.5نــاجــح  216.5
246.5نــاجــح  246.5

249نــاجــح  249
230.5نــاجــح  230.5

دور ثانيدور ثاني 137
220نــاجــح  220
دور ثانيدور ثاني غائب
270نــاجــح  270
260نــاجــح  260

دور ثانيدور ثاني 185.5
224.5نــاجــح  224.5
208.5نــاجــح  208.5

دور ثانيدور ثاني غائب
242نــاجــح  242

186.5نــاجــح  186.5
259.5نــاجــح  259.5

208نــاجــح  208
240.5نــاجــح  240.5

251نــاجــح  251
231.5نــاجــح  231.5

185نــاجــح  185
247.5نــاجــح  247.5
دور ثانيدور ثاني 145.5

دور ثانيدور ثاني 202
197.5نــاجــح  197.5

258نــاجــح  258
198نــاجــح  198
260نــاجــح  260



دور ثانيدور ثاني 141
دور ثانيدور ثاني 153.5

255نــاجــح  255
173.5نــاجــح  173.5
دور ثانيدور ثاني 186.5

212نــاجــح  212
255نــاجــح  255

244.5نــاجــح  244.5
دور ثانيدور ثاني 121
223نــاجــح  223

216.5نــاجــح  216.5
دور ثانيدور ثاني غائب
196نــاجــح  196
دور ثانيدور ثاني 139
دور ثانيدور ثاني 70

178.5نــاجــح  178.5
235.5نــاجــح  235.5
210.5نــاجــح  210.5
260.5نــاجــح  260.5
242.5نــاجــح  242.5

دور ثانيدور ثاني غائب
217.5نــاجــح  217.5

دور ثانيدور ثاني غائب
245.5نــاجــح  245.5
دور ثانيدور ثاني 170.5

245نــاجــح  245
260.5نــاجــح  260.5
دور ثانيدور ثاني 216.5
دور ثانيدور ثاني 166.5

212نــاجــح  212
دور ثانيدور ثاني 177

228.5نــاجــح  228.5
167نــاجــح  167
218نــاجــح  218

دور ثانيدور ثاني 183.5
170.5نــاجــح  170.5

دور ثانيدور ثاني غائب
232.5نــاجــح  232.5

دور ثانيدور ثاني غائب
255.5نــاجــح  255.5
252.5نــاجــح  252.5

دور ثانيدور ثاني 2
195.5نــاجــح  195.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
217نــاجــح  217
219نــاجــح  219
228نــاجــح  228
دور ثانيدور ثاني غائب
254نــاجــح  254
دور ثانيدور ثاني غائب
233نــاجــح  233
239نــاجــح  239
دور ثانيدور ثاني غائب

270.5نــاجــح  270.5
دور ثانيدور ثاني 142.5



دور ثانيدور ثاني 185
دور ثانيدور ثاني غائب

230.5نــاجــح  230.5
دور ثانيدور ثاني غائب
234نــاجــح  234
دور ثانيدور ثاني 137

207.5نــاجــح  207.5
197نــاجــح  197
194نــاجــح  194
248نــاجــح  248

183.5نــاجــح  183.5
186نــاجــح  186
دور ثانيدور ثاني غائب

164.5نــاجــح  164.5
252.5نــاجــح  252.5
237.5نــاجــح  237.5
257.5نــاجــح  257.5
182.5نــاجــح  182.5
دور ثانيدور ثاني 151.5

192نــاجــح  192
195نــاجــح  195

222.5نــاجــح  222.5
226نــاجــح  226
185نــاجــح  185

231.5نــاجــح  231.5
دور ثانيدور ثاني غائب
221نــاجــح  221

167.5نــاجــح  167.5
دور ثانيدور ثاني 173.5

225نــاجــح  225
197نــاجــح  197

198.5نــاجــح  198.5
209.5نــاجــح  209.5

دور ثانيدور ثاني 181
208نــاجــح  208
242نــاجــح  242

دور ثانيدور ثاني 160.5
228.5نــاجــح  228.5

221نــاجــح  221
236.5نــاجــح  236.5

210نــاجــح  210
196نــاجــح  196
دور ثانيدور ثاني 52

235نــاجــح  235
231نــاجــح  231
216نــاجــح  216

226.5نــاجــح  226.5
180.5نــاجــح  180.5
164.5نــاجــح  164.5
266.5نــاجــح  266.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

232.5نــاجــح  232.5
265.5نــاجــح  265.5
217.5نــاجــح  217.5



254.5نــاجــح  254.5
262.5نــاجــح  262.5
265.5نــاجــح  265.5
233.5نــاجــح  233.5
164.5نــاجــح  164.5

263نــاجــح  263
دور ثانيدور ثاني غائب

201.5نــاجــح  201.5
183نــاجــح  183
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 50.5

دور ثانيدور ثاني 179.5
182نــاجــح  182
دور ثانيدور ثاني غائب
229نــاجــح  229

179.5نــاجــح  179.5
274نــاجــح  274
دور ثانيدور ثاني غائب
201نــاجــح  201
دور ثانيدور ثاني غائب

250.5نــاجــح  250.5
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 51
دور ثانيدور ثاني 54

224.5نــاجــح  224.5
دور ثانيدور ثاني غائب
224نــاجــح  224
170نــاجــح  170
248نــاجــح  248
210نــاجــح  210
دور ثانيدور ثاني غائب
229نــاجــح  229

163.5نــاجــح  163.5
272.5نــاجــح  272.5
244.5نــاجــح  244.5
176.5نــاجــح  176.5

235نــاجــح  235
251نــاجــح  251

247.5نــاجــح  247.5
دور ثانيدور ثاني 152.5

260نــاجــح  260
224.5نــاجــح  224.5

259نــاجــح  259
248.5نــاجــح  248.5

251نــاجــح  251
221.5نــاجــح  221.5

245نــاجــح  245
239نــاجــح  239

234.5نــاجــح  234.5
دور ثانيدور ثاني غائب

193.5نــاجــح  193.5
238نــاجــح  238

269.5نــاجــح  269.5
دور ثانيدور ثاني غائب

164.5نــاجــح  164.5
248نــاجــح  248



197.5نــاجــح  197.5
265.5نــاجــح  265.5

236نــاجــح  236
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

252.5نــاجــح  252.5
222نــاجــح  222

223.5نــاجــح  223.5
238.5نــاجــح  238.5
259.5نــاجــح  259.5
250.5نــاجــح  250.5

دور ثانيدور ثاني غائب
242نــاجــح  242

دور ثانيدور ثاني 156.5
201.5نــاجــح  201.5

238نــاجــح  238
دور ثانيدور ثاني 159.5

199نــاجــح  199
دور ثانيدور ثاني 160.5
228.5نــاجــح  228.5
242.5نــاجــح  242.5
225.5نــاجــح  225.5
252.5نــاجــح  252.5

221نــاجــح  221
188نــاجــح  188
259نــاجــح  259
229نــاجــح  229

247.5نــاجــح  247.5
273نــاجــح  273

265.5نــاجــح  265.5
238.5نــاجــح  238.5
237.5نــاجــح  237.5
273.5نــاجــح  273.5
253.5نــاجــح  253.5
253.5نــاجــح  253.5
171.5نــاجــح  171.5
226.5نــاجــح  226.5
165.5نــاجــح  165.5
259.5نــاجــح  259.5
دور ثانيدور ثاني 163.5

270نــاجــح  270
226.5نــاجــح  226.5
262.5نــاجــح  262.5

229نــاجــح  229
250.5نــاجــح  250.5
257.5نــاجــح  257.5
253.5نــاجــح  253.5
251.5نــاجــح  251.5

246نــاجــح  246
250.5نــاجــح  250.5
166.5نــاجــح  166.5

207نــاجــح  207
237نــاجــح  237

246.5نــاجــح  246.5
267نــاجــح  267
دور ثانيدور ثاني غائب



222نــاجــح  222
239.5نــاجــح  239.5
227.5نــاجــح  227.5
195.5نــاجــح  195.5

دور ثانيدور ثاني غائب
242نــاجــح  242
220نــاجــح  220
دور ثانيدور ثاني 163

235.5نــاجــح  235.5
260.5نــاجــح  260.5
268.5نــاجــح  268.5

214نــاجــح  214
248.5نــاجــح  248.5

277نــاجــح  277
219نــاجــح  219
178نــاجــح  178

204.5نــاجــح  204.5
202نــاجــح  202

244.5نــاجــح  244.5
257نــاجــح  257

199.5نــاجــح  199.5
252.5نــاجــح  252.5

249نــاجــح  249
252نــاجــح  252
249نــاجــح  249
192نــاجــح  192

241.5نــاجــح  241.5
دور ثانيدور ثاني غائب
223نــاجــح  223

276.5نــاجــح  276.5
186.5نــاجــح  186.5
207.5نــاجــح  207.5

218نــاجــح  218
235.5نــاجــح  235.5
254.5نــاجــح  254.5
255.5نــاجــح  255.5
273.5نــاجــح  273.5
274.5نــاجــح  274.5

276نــاجــح  276
255نــاجــح  255

248.5نــاجــح  248.5
278.5نــاجــح  278.5

274نــاجــح  274
267نــاجــح  267

247.5نــاجــح  247.5
250.5نــاجــح  250.5
246.5نــاجــح  246.5

258نــاجــح  258
253نــاجــح  253
248نــاجــح  248

دور ثانيدور ثاني 224.5
275.5نــاجــح  275.5

278نــاجــح  278
274نــاجــح  274
268نــاجــح  268
277نــاجــح  277



275نــاجــح  275
254.5نــاجــح  254.5

265نــاجــح  265
205.5نــاجــح  205.5

215نــاجــح  215
دور ثانيدور ثاني 211
269نــاجــح  269

265.5نــاجــح  265.5
279.5نــاجــح  279.5

270نــاجــح  270
186نــاجــح  186

231.5نــاجــح  231.5
273.5نــاجــح  273.5
دور ثانيدور ثاني 190.5

258نــاجــح  258
247.5نــاجــح  247.5

246نــاجــح  246
246نــاجــح  246
225نــاجــح  225
259نــاجــح  259

258.5نــاجــح  258.5
269.5نــاجــح  269.5
277.5نــاجــح  277.5
261.5نــاجــح  261.5

274نــاجــح  274
دور ثانيدور ثاني 215.5
271.5نــاجــح  271.5

260نــاجــح  260
267.5نــاجــح  267.5
256.5نــاجــح  256.5

دور ثانيدور ثاني 10
273.5نــاجــح  273.5
254.5نــاجــح  254.5
224.5نــاجــح  224.5

276نــاجــح  276
238.5نــاجــح  238.5

250نــاجــح  250
254.5نــاجــح  254.5

255نــاجــح  255
269نــاجــح  269
278نــاجــح  278
236نــاجــح  236

275.5نــاجــح  275.5
275نــاجــح  275

194.5نــاجــح  194.5
244نــاجــح  244

270.5نــاجــح  270.5
252.5نــاجــح  252.5
244.5نــاجــح  244.5

267نــاجــح  267
264نــاجــح  264

255.5نــاجــح  255.5
267.5نــاجــح  267.5

275نــاجــح  275
268نــاجــح  268

250.5نــاجــح  250.5



237نــاجــح  237
248.5نــاجــح  248.5
257.5نــاجــح  257.5

دور ثانيدور ثاني غائب
263نــاجــح  263

256.5نــاجــح  256.5
دور ثانيدور ثاني غائب

237.5نــاجــح  237.5
196.5نــاجــح  196.5

225نــاجــح  225
271.5نــاجــح  271.5

271نــاجــح  271
271نــاجــح  271

193.5نــاجــح  193.5
253نــاجــح  253
237نــاجــح  237
278نــاجــح  278

267.5نــاجــح  267.5
263.5نــاجــح  263.5

265نــاجــح  265
دور ثانيدور ثاني 174

241.5نــاجــح  241.5
دور ثانيدور ثاني 179.5

دور ثانيدور ثاني غائب
221نــاجــح  221
دور ثانيدور ثاني 174
دور ثانيدور ثاني 198

دور ثانيدور ثاني 165.5
251نــاجــح  251

270.5نــاجــح  270.5
229نــاجــح  229

224.5نــاجــح  224.5
256نــاجــح  256
262نــاجــح  262

دور ثانيدور ثاني 216.5
دور ثانيدور ثاني غائب
251نــاجــح  251

275.5نــاجــح  275.5
266نــاجــح  266

250.5نــاجــح  250.5
264نــاجــح  264
257نــاجــح  257

198.5نــاجــح  198.5
دور ثانيدور ثاني 196.5

دور ثانيدور ثاني 212
242نــاجــح  242

دور ثانيدور ثاني 198.5
267.5نــاجــح  267.5

256نــاجــح  256
251.5نــاجــح  251.5
235.5نــاجــح  235.5

206نــاجــح  206
دور ثانيدور ثاني غائب

237.5نــاجــح  237.5
209نــاجــح  209

266.5نــاجــح  266.5



دور ثانيدور ثاني غائب
272نــاجــح  272
271نــاجــح  271
223نــاجــح  223

271.5نــاجــح  271.5
220.5نــاجــح  220.5
252.5نــاجــح  252.5

244نــاجــح  244
241.5نــاجــح  241.5

253نــاجــح  253
197نــاجــح  197
272نــاجــح  272

201.5نــاجــح  201.5
202.5نــاجــح  202.5

227نــاجــح  227
252.5نــاجــح  252.5
256.5نــاجــح  256.5
259.5نــاجــح  259.5

278نــاجــح  278
237نــاجــح  237

246.5نــاجــح  246.5
262.5نــاجــح  262.5

206نــاجــح  206
261نــاجــح  261

232.5نــاجــح  232.5
دور ثانيدور ثاني 168.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 219

242.5نــاجــح  242.5
240نــاجــح  240

237.5نــاجــح  237.5
262نــاجــح  262

255.5نــاجــح  255.5
234.5نــاجــح  234.5

263نــاجــح  263
237.5نــاجــح  237.5
223.5نــاجــح  223.5
دور ثانيدور ثاني 147.5
243.5نــاجــح  243.5

243نــاجــح  243
دور ثانيدور ثاني 155

231.5نــاجــح  231.5
200.5نــاجــح  200.5
183.5نــاجــح  183.5
220.5نــاجــح  220.5

261نــاجــح  261
262.5نــاجــح  262.5
158.5نــاجــح  158.5
دور ثانيدور ثاني 157.5
262.5نــاجــح  262.5

272نــاجــح  272
163.5نــاجــح  163.5
دور ثانيدور ثاني 153.5

163نــاجــح  163
246.5نــاجــح  246.5

265نــاجــح  265



230نــاجــح  230
210نــاجــح  210

236.5نــاجــح  236.5
273نــاجــح  273

251.5نــاجــح  251.5
259نــاجــح  259
249نــاجــح  249

276.5نــاجــح  276.5
211.5نــاجــح  211.5

251نــاجــح  251
263نــاجــح  263
260نــاجــح  260
202نــاجــح  202
265نــاجــح  265

268.5نــاجــح  268.5
265.5نــاجــح  265.5
237.5نــاجــح  237.5

245نــاجــح  245
274.5نــاجــح  274.5
208.5نــاجــح  208.5

246نــاجــح  246
240.5نــاجــح  240.5

220نــاجــح  220
258.5نــاجــح  258.5

268نــاجــح  268
240.5نــاجــح  240.5

262نــاجــح  262
258.5نــاجــح  258.5

278نــاجــح  278
219نــاجــح  219

227.5نــاجــح  227.5
249نــاجــح  249

262.5نــاجــح  262.5
268.5نــاجــح  268.5
260.5نــاجــح  260.5

263نــاجــح  263
188نــاجــح  188

257.5نــاجــح  257.5
210نــاجــح  210
239نــاجــح  239
دور ثانيدور ثاني غائب

265.5نــاجــح  265.5
245نــاجــح  245
248نــاجــح  248

251.5نــاجــح  251.5
254.5نــاجــح  254.5
265.5نــاجــح  265.5

275نــاجــح  275
275.5نــاجــح  275.5
276.5نــاجــح  276.5
271.5نــاجــح  271.5

دور ثانيدور ثاني غائب
243نــاجــح  243
256نــاجــح  256
261نــاجــح  261
246نــاجــح  246



198نــاجــح  198
269.5نــاجــح  269.5

225نــاجــح  225
185نــاجــح  185

274.5نــاجــح  274.5
212.5نــاجــح  212.5

دور ثانيدور ثاني غائب
226.5نــاجــح  226.5
247.5نــاجــح  247.5
196.5نــاجــح  196.5

197نــاجــح  197
228نــاجــح  228

223.5نــاجــح  223.5
211.5نــاجــح  211.5

238نــاجــح  238
232.5نــاجــح  232.5
242.5نــاجــح  242.5

267نــاجــح  267
273.5نــاجــح  273.5

250نــاجــح  250
250نــاجــح  250
253نــاجــح  253
دور ثانيدور ثاني غائب
217نــاجــح  217
221نــاجــح  221

260.5نــاجــح  260.5
228نــاجــح  228

242.5نــاجــح  242.5
251.5نــاجــح  251.5

269نــاجــح  269
259نــاجــح  259
254نــاجــح  254
243نــاجــح  243
220نــاجــح  220
دور ثانيدور ثاني غائب

263.5نــاجــح  263.5
234.5نــاجــح  234.5

229نــاجــح  229
241نــاجــح  241
199نــاجــح  199

205.5نــاجــح  205.5
225نــاجــح  225

252.5نــاجــح  252.5
252نــاجــح  252

241.5نــاجــح  241.5
261نــاجــح  261

261.5نــاجــح  261.5
245نــاجــح  245

263.5نــاجــح  263.5
233نــاجــح  233

262.5نــاجــح  262.5
دور ثانيدور ثاني غائب
230نــاجــح  230

237.5نــاجــح  237.5
202نــاجــح  202

224.5نــاجــح  224.5



242.5نــاجــح  242.5
258.5نــاجــح  258.5
218.5نــاجــح  218.5
209.5نــاجــح  209.5
237.5نــاجــح  237.5

258نــاجــح  258
223نــاجــح  223
دور ثانيدور ثاني غائب

251.5نــاجــح  251.5
269نــاجــح  269
251نــاجــح  251
251نــاجــح  251

246.5نــاجــح  246.5
210.5نــاجــح  210.5

دور ثانيدور ثاني غائب
266نــاجــح  266

182.5نــاجــح  182.5
251نــاجــح  251

254.5نــاجــح  254.5
236.5نــاجــح  236.5

237نــاجــح  237
دور ثانيدور ثاني غائب

241.5نــاجــح  241.5
256.5نــاجــح  256.5

198نــاجــح  198
دور ثانيدور ثاني غائب
208نــاجــح  208

دور ثانيدور ثاني 139.5
218.5نــاجــح  218.5

234نــاجــح  234
224.5نــاجــح  224.5
238.5نــاجــح  238.5
240.5نــاجــح  240.5
222.5نــاجــح  222.5

268نــاجــح  268
244نــاجــح  244
245نــاجــح  245
249نــاجــح  249

254.5نــاجــح  254.5
233نــاجــح  233
266نــاجــح  266
209نــاجــح  209
221نــاجــح  221
258نــاجــح  258
202نــاجــح  202
221نــاجــح  221
264نــاجــح  264
248نــاجــح  248

260.5نــاجــح  260.5
251.5نــاجــح  251.5

171نــاجــح  171
218نــاجــح  218

236.5نــاجــح  236.5
273نــاجــح  273

220.5نــاجــح  220.5
225.5نــاجــح  225.5



دور ثانيدور ثاني غائب
214نــاجــح  214
دور ثانيدور ثاني غائب
268نــاجــح  268

241.5نــاجــح  241.5
263نــاجــح  263
208نــاجــح  208
247نــاجــح  247
دور ثانيدور ثاني غائب

242.5نــاجــح  242.5
189.5نــاجــح  189.5

269نــاجــح  269
226.5نــاجــح  226.5
174.5نــاجــح  174.5
191.5نــاجــح  191.5

271نــاجــح  271
239.5نــاجــح  239.5

248نــاجــح  248
201.5نــاجــح  201.5

246نــاجــح  246
دور ثانيدور ثاني غائب

237.5نــاجــح  237.5
224نــاجــح  224
208نــاجــح  208

250.5نــاجــح  250.5
194نــاجــح  194

244.5نــاجــح  244.5
236.5نــاجــح  236.5

171نــاجــح  171
191نــاجــح  191

171.5نــاجــح  171.5
162.5نــاجــح  162.5

222نــاجــح  222
170.5نــاجــح  170.5

156نــاجــح  156
186نــاجــح  186

235.5نــاجــح  235.5
253نــاجــح  253

215.5نــاجــح  215.5
268.5نــاجــح  268.5
258.5نــاجــح  258.5

دور ثانيدور ثاني 182
176نــاجــح  176

182.5نــاجــح  182.5
198نــاجــح  198
دور ثانيدور ثاني غائب
206نــاجــح  206
207نــاجــح  207

183.5نــاجــح  183.5
227.5نــاجــح  227.5

222نــاجــح  222
201.5نــاجــح  201.5

196نــاجــح  196
246نــاجــح  246

201.5نــاجــح  201.5
دور ثانيدور ثاني غائب



194نــاجــح  194
209.5نــاجــح  209.5
دور ثانيدور ثاني 145.5

213نــاجــح  213
192.5نــاجــح  192.5

250نــاجــح  250
266.5نــاجــح  266.5

217نــاجــح  217
237نــاجــح  237

252.5نــاجــح  252.5
237.5نــاجــح  237.5
200.5نــاجــح  200.5
197.5نــاجــح  197.5
214.5نــاجــح  214.5
250.5نــاجــح  250.5
205.5نــاجــح  205.5
دور ثانيدور ثاني 158.5
دور ثانيدور ثاني 139.5

دور ثانيدور ثاني غائب
220نــاجــح  220

215.5نــاجــح  215.5
221نــاجــح  221

198.5نــاجــح  198.5
221نــاجــح  221

دور ثانيدور ثاني 174.5
194.5نــاجــح  194.5

دور ثانيدور ثاني 110
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 135
دور ثانيدور ثاني 182
دور ثانيدور ثاني 175
207نــاجــح  207
159نــاجــح  159
209نــاجــح  209
201نــاجــح  201
دور ثانيدور ثاني 150

دور ثانيدور ثاني 177.5
178نــاجــح  178
244نــاجــح  244
257نــاجــح  257

دور ثانيدور ثاني 160.5
دور ثانيدور ثاني 160.5
دور ثانيدور ثاني 171.5

دور ثانيدور ثاني 131
271.5نــاجــح  271.5
دور ثانيدور ثاني 131.5

دور ثانيدور ثاني 199
225.5نــاجــح  225.5
240.5نــاجــح  240.5

213نــاجــح  213
229.5نــاجــح  229.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 149
دور ثانيدور ثاني 189

222.5نــاجــح  222.5
254.5نــاجــح  254.5



221.5نــاجــح  221.5
258نــاجــح  258
195نــاجــح  195

دور ثانيدور ثاني 178.5
دور ثانيدور ثاني غائب
234نــاجــح  234
264نــاجــح  264

258.5نــاجــح  258.5
203نــاجــح  203

265.5نــاجــح  265.5
256نــاجــح  256
253نــاجــح  253

269.5نــاجــح  269.5
دور ثانيدور ثاني 201.5

دور ثانيدور ثاني غائب
249.5نــاجــح  249.5

198نــاجــح  198
204نــاجــح  204

242.5نــاجــح  242.5
202.5نــاجــح  202.5

241نــاجــح  241
227نــاجــح  227
دور ثانيدور ثاني 170
231نــاجــح  231

دور ثانيدور ثاني 159.5
دور ثانيدور ثاني 159.5
271.5نــاجــح  271.5

دور ثانيدور ثاني 187
262.5نــاجــح  262.5

251نــاجــح  251
175.5نــاجــح  175.5

دور ثانيدور ثاني 165
265نــاجــح  265
دور ثانيدور ثاني غائب

271.5نــاجــح  271.5
238.5نــاجــح  238.5
221.5نــاجــح  221.5

دور ثانيدور ثاني 147
دور ثانيدور ثاني 174
279نــاجــح  279

دور ثانيدور ثاني 156.5
270نــاجــح  270
226نــاجــح  226
236نــاجــح  236

248.5نــاجــح  248.5
266.5نــاجــح  266.5
228.5نــاجــح  228.5

263نــاجــح  263
224.5نــاجــح  224.5
217.5نــاجــح  217.5

244نــاجــح  244
247.5نــاجــح  247.5

176نــاجــح  176
239نــاجــح  239
215نــاجــح  215

214.5نــاجــح  214.5



271نــاجــح  271
237.5نــاجــح  237.5

دور ثانيدور ثاني 174
دور ثانيدور ثاني 132.5
268.5نــاجــح  268.5

247نــاجــح  247
267.5نــاجــح  267.5
242.5نــاجــح  242.5
255.5نــاجــح  255.5

دور ثانيدور ثاني 100
263.5نــاجــح  263.5

209نــاجــح  209
236نــاجــح  236
192نــاجــح  192

214.5نــاجــح  214.5
216نــاجــح  216
221نــاجــح  221

206.5نــاجــح  206.5
214.5نــاجــح  214.5

دور ثانيدور ثاني غائب
189نــاجــح  189
223نــاجــح  223
دور ثانيدور ثاني غائب

201.5نــاجــح  201.5
230نــاجــح  230

210.5نــاجــح  210.5
245.5نــاجــح  245.5
201.5نــاجــح  201.5

217نــاجــح  217
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
191نــاجــح  191
216نــاجــح  216
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 163.5
201نــاجــح  201

220.5نــاجــح  220.5
275.5نــاجــح  275.5

دور ثانيدور ثاني غائب
275نــاجــح  275

208.5نــاجــح  208.5
188نــاجــح  188

دور ثانيدور ثاني 148.5
دور ثانيدور ثاني 23

200.5نــاجــح  200.5
دور ثانيدور ثاني 142

دور ثانيدور ثاني 182.5
دور ثانيدور ثاني غائب
180نــاجــح  180
275نــاجــح  275

214.5نــاجــح  214.5
219نــاجــح  219

208.5نــاجــح  208.5
233نــاجــح  233
دور ثانيدور ثاني 136
دور ثانيدور ثاني 130



258.5نــاجــح  258.5
251نــاجــح  251

184.5نــاجــح  184.5
192نــاجــح  192
256نــاجــح  256
226نــاجــح  226
دور ثانيدور ثاني 134
237نــاجــح  237
153نــاجــح  153

255.5نــاجــح  255.5
214نــاجــح  214

217.5نــاجــح  217.5
237.5نــاجــح  237.5

253نــاجــح  253
دور ثانيدور ثاني 142.5
240.5نــاجــح  240.5
215.5نــاجــح  215.5
245.5نــاجــح  245.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
232نــاجــح  232

212.5نــاجــح  212.5
دور ثانيدور ثاني غائب

231.5نــاجــح  231.5
204.5نــاجــح  204.5

176نــاجــح  176
250.5نــاجــح  250.5
دور ثانيدور ثاني 158.5
204.5نــاجــح  204.5

211نــاجــح  211
229.5نــاجــح  229.5

180نــاجــح  180
213.5نــاجــح  213.5
دور ثانيدور ثاني 166.5

195نــاجــح  195
دور ثانيدور ثاني 164
دور ثانيدور ثاني 158
240نــاجــح  240
دور ثانيدور ثاني 164
دور ثانيدور ثاني غائب

163.5نــاجــح  163.5
156نــاجــح  156
244نــاجــح  244
241نــاجــح  241

174.5نــاجــح  174.5
233.5نــاجــح  233.5

259نــاجــح  259
169.5نــاجــح  169.5
177.5نــاجــح  177.5

270نــاجــح  270
210نــاجــح  210

دور ثانيدور ثاني 134.5
271نــاجــح  271

246.5نــاجــح  246.5
270.5نــاجــح  270.5

266نــاجــح  266



249نــاجــح  249
247.5نــاجــح  247.5
233.5نــاجــح  233.5

271نــاجــح  271
269نــاجــح  269
دور ثانيدور ثاني 119
263نــاجــح  263
243نــاجــح  243

261.5نــاجــح  261.5
259.5نــاجــح  259.5
231.5نــاجــح  231.5
272.5نــاجــح  272.5

272نــاجــح  272
200نــاجــح  200

255.5نــاجــح  255.5
دور ثانيدور ثاني غائب

245.5نــاجــح  245.5
233.5نــاجــح  233.5

186نــاجــح  186
250نــاجــح  250
دور ثانيدور ثاني 158

265.5نــاجــح  265.5
دور ثانيدور ثاني 102.5

232نــاجــح  232
248نــاجــح  248
دور ثانيدور ثاني 33.5

270.5نــاجــح  270.5
272.5نــاجــح  272.5

264نــاجــح  264
179نــاجــح  179
254نــاجــح  254

210.5نــاجــح  210.5
206نــاجــح  206
226نــاجــح  226

276.5نــاجــح  276.5
271نــاجــح  271

228.5نــاجــح  228.5
دور ثانيدور ثاني غائب
254نــاجــح  254

241.5نــاجــح  241.5
245.5نــاجــح  245.5

220نــاجــح  220
255نــاجــح  255

186.5نــاجــح  186.5
دور ثانيدور ثاني 147
164نــاجــح  164
دور ثانيدور ثاني غائب
259نــاجــح  259

237.5نــاجــح  237.5
185.5نــاجــح  185.5

218نــاجــح  218
216.5نــاجــح  216.5

220نــاجــح  220
170.5نــاجــح  170.5
237.5نــاجــح  237.5

174نــاجــح  174



171نــاجــح  171
197.5نــاجــح  197.5
268.5نــاجــح  268.5
163.5نــاجــح  163.5
دور ثانيدور ثاني 165.5

دور ثانيدور ثاني غائب
168نــاجــح  168

179.5نــاجــح  179.5
دور ثانيدور ثاني 155
261نــاجــح  261

210.5نــاجــح  210.5
209نــاجــح  209

240.5نــاجــح  240.5
دور ثانيدور ثاني 118.5
189.5نــاجــح  189.5

232نــاجــح  232
225نــاجــح  225
199نــاجــح  199

209.5نــاجــح  209.5
236.5نــاجــح  236.5
216.5نــاجــح  216.5

دور ثانيدور ثاني 126
207.5نــاجــح  207.5
168.5نــاجــح  168.5

264نــاجــح  264
171.5نــاجــح  171.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 80

197نــاجــح  197
265نــاجــح  265

261.5نــاجــح  261.5
220.5نــاجــح  220.5

182نــاجــح  182
264نــاجــح  264

دور ثانيدور ثاني 0
228.5نــاجــح  228.5
219.5نــاجــح  219.5

187نــاجــح  187
264.5نــاجــح  264.5

دور ثانيدور ثاني 0
236نــاجــح  236

175.5نــاجــح  175.5
255.5نــاجــح  255.5
259.5نــاجــح  259.5

243نــاجــح  243
254نــاجــح  254

263.5نــاجــح  263.5
209.5نــاجــح  209.5
253.5نــاجــح  253.5
269.5نــاجــح  269.5

262نــاجــح  262
226نــاجــح  226

244.5نــاجــح  244.5
162.5نــاجــح  162.5
دور ثانيدور ثاني 158.5

228نــاجــح  228



202نــاجــح  202
193.5نــاجــح  193.5

254نــاجــح  254
158.5نــاجــح  158.5

224نــاجــح  224
254نــاجــح  254

249.5نــاجــح  249.5
242.5نــاجــح  242.5
226.5نــاجــح  226.5

250نــاجــح  250
225.5نــاجــح  225.5
236.5نــاجــح  236.5

184نــاجــح  184
دور ثانيدور ثاني 158.5

193نــاجــح  193
268نــاجــح  268

269.5نــاجــح  269.5
251.5نــاجــح  251.5
دور ثانيدور ثاني 205.5

226نــاجــح  226
259.5نــاجــح  259.5

173نــاجــح  173
دور ثانيدور ثاني 155.5
دور ثانيدور ثاني 175.5

267نــاجــح  267
248.5نــاجــح  248.5

192نــاجــح  192
187.5نــاجــح  187.5

237نــاجــح  237
178نــاجــح  178

229.5نــاجــح  229.5
240نــاجــح  240

249.5نــاجــح  249.5
244نــاجــح  244
181نــاجــح  181

235.5نــاجــح  235.5
182.5نــاجــح  182.5

211نــاجــح  211
دور ثانيدور ثاني 156.5
223.5نــاجــح  223.5
211.5نــاجــح  211.5
207.5نــاجــح  207.5
230.5نــاجــح  230.5
264.5نــاجــح  264.5
273.5نــاجــح  273.5
207.5نــاجــح  207.5

دور ثانيدور ثاني 160
204نــاجــح  204
234نــاجــح  234

249.5نــاجــح  249.5
دور ثانيدور ثاني 143
205نــاجــح  205

213.5نــاجــح  213.5
252.5نــاجــح  252.5
205.5نــاجــح  205.5

دور ثانيدور ثاني غائب



258نــاجــح  258
237نــاجــح  237
249نــاجــح  249

264.5نــاجــح  264.5
دور ثانيدور ثاني غائب

190.5نــاجــح  190.5
دور ثانيدور ثاني 131

275.5نــاجــح  275.5
192نــاجــح  192

243.5نــاجــح  243.5
270.5نــاجــح  270.5

220نــاجــح  220
271.5نــاجــح  271.5

271نــاجــح  271
266.5نــاجــح  266.5
266.5نــاجــح  266.5
دور ثانيدور ثاني 172.5

274نــاجــح  274
237نــاجــح  237

257.5نــاجــح  257.5
188.5نــاجــح  188.5

229نــاجــح  229
232.5نــاجــح  232.5

دور ثانيدور ثاني 139
259.5نــاجــح  259.5

دور ثانيدور ثاني 132
204نــاجــح  204
211نــاجــح  211
236نــاجــح  236
218نــاجــح  218

216.5نــاجــح  216.5
226نــاجــح  226

دور ثانيدور ثاني 148.5
دور ثانيدور ثاني غائب
247نــاجــح  247

دور ثانيدور ثاني 136.5
236نــاجــح  236
دور ثانيدور ثاني 122
دور ثانيدور ثاني 106

229.5نــاجــح  229.5
دور ثانيدور ثاني 173
227نــاجــح  227

207.5نــاجــح  207.5
دور ثانيدور ثاني 166
دور ثانيدور ثاني 137

224.5نــاجــح  224.5
270.5نــاجــح  270.5
237.5نــاجــح  237.5
دور ثانيدور ثاني 137.5

دور ثانيدور ثاني 140
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 168.5
197.5نــاجــح  197.5

216نــاجــح  216
201.5نــاجــح  201.5

265نــاجــح  265



275.5نــاجــح  275.5
220نــاجــح  220
دور ثانيدور ثاني 132
دور ثانيدور ثاني 134

264.5نــاجــح  264.5
259.5نــاجــح  259.5

دور ثانيدور ثاني 118
دور ثانيدور ثاني 129

274.5نــاجــح  274.5
230نــاجــح  230

265.5نــاجــح  265.5
221نــاجــح  221

دور ثانيدور ثاني 151.5
228.5نــاجــح  228.5

264نــاجــح  264
249نــاجــح  249
237نــاجــح  237
دور ثانيدور ثاني غائب

274.5نــاجــح  274.5
دور ثانيدور ثاني غائب

267.5نــاجــح  267.5
266.5نــاجــح  266.5

دور ثانيدور ثاني غائب
249نــاجــح  249
193نــاجــح  193
186نــاجــح  186
193نــاجــح  193

250.5نــاجــح  250.5
256نــاجــح  256
260نــاجــح  260

265.5نــاجــح  265.5
238.5نــاجــح  238.5

دور ثانيدور ثاني 180
264نــاجــح  264

206.5نــاجــح  206.5
272.5نــاجــح  272.5
235.5نــاجــح  235.5
224.5نــاجــح  224.5

265نــاجــح  265
206.5نــاجــح  206.5

231نــاجــح  231
245نــاجــح  245
251نــاجــح  251
258نــاجــح  258

262.5نــاجــح  262.5
274نــاجــح  274
278نــاجــح  278

260.5نــاجــح  260.5
164نــاجــح  164
276نــاجــح  276
241نــاجــح  241

197.5نــاجــح  197.5
235.5نــاجــح  235.5
267.5نــاجــح  267.5

249نــاجــح  249
246.5نــاجــح  246.5



182.5نــاجــح  182.5
261نــاجــح  261

248.5نــاجــح  248.5
239.5نــاجــح  239.5

223نــاجــح  223
235.5نــاجــح  235.5

226نــاجــح  226
274.5نــاجــح  274.5
240.5نــاجــح  240.5
251.5نــاجــح  251.5
225.5نــاجــح  225.5

261نــاجــح  261
251.5نــاجــح  251.5
259.5نــاجــح  259.5

246نــاجــح  246
276نــاجــح  276

202.5نــاجــح  202.5
267.5نــاجــح  267.5
204.5نــاجــح  204.5
230.5نــاجــح  230.5
232.5نــاجــح  232.5
246.5نــاجــح  246.5

246نــاجــح  246
245.5نــاجــح  245.5

211نــاجــح  211
261نــاجــح  261

245.5نــاجــح  245.5
263.5نــاجــح  263.5

دور ثانيدور ثاني غائب
202.5نــاجــح  202.5

240نــاجــح  240
164.5نــاجــح  164.5

215نــاجــح  215
246.5نــاجــح  246.5
190.5نــاجــح  190.5

241نــاجــح  241
226.5نــاجــح  226.5

دور ثانيدور ثاني 158
202نــاجــح  202

231.5نــاجــح  231.5
241نــاجــح  241
186نــاجــح  186
218نــاجــح  218

260.5نــاجــح  260.5
231نــاجــح  231

277.5نــاجــح  277.5
257.5نــاجــح  257.5

237نــاجــح  237
241نــاجــح  241

254.5نــاجــح  254.5
211.5نــاجــح  211.5
204.5نــاجــح  204.5

198نــاجــح  198
183نــاجــح  183
دور ثانيدور ثاني غائب

238.5نــاجــح  238.5



251.5نــاجــح  251.5
226.5نــاجــح  226.5

196نــاجــح  196
202.5نــاجــح  202.5

256نــاجــح  256
256نــاجــح  256
241نــاجــح  241

266.5نــاجــح  266.5
198.5نــاجــح  198.5

دور ثانيدور ثاني 166
269نــاجــح  269

213.5نــاجــح  213.5
243.5نــاجــح  243.5
268.5نــاجــح  268.5

249نــاجــح  249
221نــاجــح  221

206.5نــاجــح  206.5
274نــاجــح  274

272.5نــاجــح  272.5
230نــاجــح  230
260نــاجــح  260

دور ثانيدور ثاني 142.5
272نــاجــح  272
272نــاجــح  272
225نــاجــح  225

دور ثانيدور ثاني 155.5
دور ثانيدور ثاني 164.5
دور ثانيدور ثاني 143.5
266.5نــاجــح  266.5

261نــاجــح  261
251نــاجــح  251

دور ثانيدور ثاني 141.5
دور ثانيدور ثاني 186

دور ثانيدور ثاني 131.5
247.5نــاجــح  247.5

219نــاجــح  219
دور ثانيدور ثاني 131.5
221.5نــاجــح  221.5
178.5نــاجــح  178.5

211نــاجــح  211
244.5نــاجــح  244.5
176.5نــاجــح  176.5
240.5نــاجــح  240.5
251.5نــاجــح  251.5

217نــاجــح  217
225.5نــاجــح  225.5
217.5نــاجــح  217.5
201.5نــاجــح  201.5
227.5نــاجــح  227.5
250.5نــاجــح  250.5
170.5نــاجــح  170.5
دور ثانيدور ثاني 183.5
227.5نــاجــح  227.5

دور ثانيدور ثاني غائب
265.5نــاجــح  265.5
247.5نــاجــح  247.5



271.5نــاجــح  271.5
196.5نــاجــح  196.5

257نــاجــح  257
240.5نــاجــح  240.5
245.5نــاجــح  245.5

201نــاجــح  201
266نــاجــح  266

272.5نــاجــح  272.5
243.5نــاجــح  243.5
229.5نــاجــح  229.5
215.5نــاجــح  215.5
235.5نــاجــح  235.5
233.5نــاجــح  233.5

236نــاجــح  236
250.5نــاجــح  250.5
170.5نــاجــح  170.5
244.5نــاجــح  244.5
243.5نــاجــح  243.5

256نــاجــح  256
186نــاجــح  186
246نــاجــح  246
275نــاجــح  275
دور ثانيدور ثاني غائب
239نــاجــح  239

198.5نــاجــح  198.5
209.5نــاجــح  209.5

238نــاجــح  238
251نــاجــح  251
دور ثانيدور ثاني 121

250.5نــاجــح  250.5
268نــاجــح  268
234نــاجــح  234
دور ثانيدور ثاني 35.5
241نــاجــح  241

238.5نــاجــح  238.5
254.5نــاجــح  254.5
دور ثانيدور ثاني 137.5
208.5نــاجــح  208.5
دور ثانيدور ثاني 119.5

دور ثانيدور ثاني 131
259نــاجــح  259
دور ثانيدور ثاني 34.5

دور ثانيدور ثاني 40
243نــاجــح  243

246.5نــاجــح  246.5
211.5نــاجــح  211.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 138.5
264.5نــاجــح  264.5
204.5نــاجــح  204.5
239.5نــاجــح  239.5

دور ثانيدور ثاني 122
245نــاجــح  245

260.5نــاجــح  260.5
دور ثانيدور ثاني 140

272.5نــاجــح  272.5



225نــاجــح  225
دور ثانيدور ثاني 137.5

دور ثانيدور ثاني 42
دور ثانيدور ثاني 151.5
دور ثانيدور ثاني 92.5
دور ثانيدور ثاني 42.5

203.5نــاجــح  203.5
دور ثانيدور ثاني 123
154نــاجــح  154
دور ثانيدور ثاني غائب
197نــاجــح  197
دور ثانيدور ثاني 21.5
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 107

271.5نــاجــح  271.5
دور ثانيدور ثاني 172

203.5نــاجــح  203.5
دور ثانيدور ثاني غائب

268.5نــاجــح  268.5
268.5نــاجــح  268.5
202.5نــاجــح  202.5

219نــاجــح  219
دور ثانيدور ثاني 33.5
279نــاجــح  279

224.5نــاجــح  224.5
175نــاجــح  175

276.5نــاجــح  276.5
232.5نــاجــح  232.5

177نــاجــح  177
266نــاجــح  266

238.5نــاجــح  238.5
دور ثانيدور ثاني 146

دور ثانيدور ثاني 143.5
262.5نــاجــح  262.5

223نــاجــح  223
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 132

251.5نــاجــح  251.5
دور ثانيدور ثاني 68.5

دور ثانيدور ثاني 132.5
دور ثانيدور ثاني 126
243نــاجــح  243
239نــاجــح  239
252نــاجــح  252

263.5نــاجــح  263.5
دور ثانيدور ثاني 140
279نــاجــح  279

256.5نــاجــح  256.5
230.5نــاجــح  230.5
252.5نــاجــح  252.5

دور ثانيدور ثاني غائب
209.5نــاجــح  209.5

دور ثانيدور ثاني غائب
240نــاجــح  240
265نــاجــح  265

271.5نــاجــح  271.5



272.5نــاجــح  272.5
271.5نــاجــح  271.5

274نــاجــح  274
260نــاجــح  260

211.5نــاجــح  211.5
245.5نــاجــح  245.5
215.5نــاجــح  215.5

261نــاجــح  261
258.5نــاجــح  258.5
213.5نــاجــح  213.5

171نــاجــح  171
239.5نــاجــح  239.5

273نــاجــح  273
203نــاجــح  203
270نــاجــح  270

222.5نــاجــح  222.5
207نــاجــح  207
184نــاجــح  184
212نــاجــح  212

دور ثانيدور ثاني 180.5
276نــاجــح  276
270نــاجــح  270

275.5نــاجــح  275.5
دور ثانيدور ثاني 187

256.5نــاجــح  256.5
190نــاجــح  190

232.5نــاجــح  232.5
217.5نــاجــح  217.5
250.5نــاجــح  250.5
225.5نــاجــح  225.5
258.5نــاجــح  258.5
221.5نــاجــح  221.5
244.5نــاجــح  244.5
225.5نــاجــح  225.5
231.5نــاجــح  231.5
278.5نــاجــح  278.5

256نــاجــح  256
222نــاجــح  222
218نــاجــح  218
250نــاجــح  250

276.5نــاجــح  276.5
248نــاجــح  248

213.5نــاجــح  213.5
دور ثانيدور ثاني غائب
230نــاجــح  230
دور ثانيدور ثاني غائب

193.5نــاجــح  193.5
215نــاجــح  215

239.5نــاجــح  239.5
211.5نــاجــح  211.5

266نــاجــح  266
209نــاجــح  209
229نــاجــح  229

229.5نــاجــح  229.5
206نــاجــح  206
230نــاجــح  230



183.5نــاجــح  183.5
262نــاجــح  262

167.5نــاجــح  167.5
229.5نــاجــح  229.5

211نــاجــح  211
203.5نــاجــح  203.5

دور ثانيدور ثاني غائب
202نــاجــح  202
265نــاجــح  265

دور ثانيدور ثاني 223.5
دور ثانيدور ثاني 161.5
262.5نــاجــح  262.5
275.5نــاجــح  275.5

155نــاجــح  155
270نــاجــح  270

271.5نــاجــح  271.5
دور ثانيدور ثاني 155.5
271.5نــاجــح  271.5

241نــاجــح  241
265.5نــاجــح  265.5
دور ثانيدور ثاني 147.5

207نــاجــح  207
190نــاجــح  190
دور ثانيدور ثاني 192
دور ثانيدور ثاني غائب

253.5نــاجــح  253.5
269نــاجــح  269

258.5نــاجــح  258.5
دور ثانيدور ثاني 136

270.5نــاجــح  270.5
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 124.5
دور ثانيدور ثاني 147.5

185نــاجــح  185
263.5نــاجــح  263.5

201نــاجــح  201
186.5نــاجــح  186.5
246.5نــاجــح  246.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 147.5
275.5نــاجــح  275.5

دور ثانيدور ثاني غائب
181نــاجــح  181

دور ثانيدور ثاني 169.5
230نــاجــح  230
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

209.5نــاجــح  209.5
دور ثانيدور ثاني 169.5

154نــاجــح  154
177.5نــاجــح  177.5

دور ثانيدور ثاني غائب
196.5نــاجــح  196.5

160نــاجــح  160
267.5نــاجــح  267.5

دور ثانيدور ثاني 160



دور ثانيدور ثاني 95
258نــاجــح  258

258.5نــاجــح  258.5
260.5نــاجــح  260.5

242نــاجــح  242
167نــاجــح  167

274.5نــاجــح  274.5
دور ثانيدور ثاني 277.5
238.5نــاجــح  238.5
214.5نــاجــح  214.5

179نــاجــح  179
دور ثانيدور ثاني غائب
211نــاجــح  211
192نــاجــح  192
229نــاجــح  229

237.5نــاجــح  237.5
222نــاجــح  222

224.5نــاجــح  224.5
251.5نــاجــح  251.5

219نــاجــح  219
دور ثانيدور ثاني غائب
175نــاجــح  175

197.5نــاجــح  197.5
دور ثانيدور ثاني غائب

198.5نــاجــح  198.5
181نــاجــح  181

180.5نــاجــح  180.5
175.5نــاجــح  175.5

210نــاجــح  210
219نــاجــح  219
دور ثانيدور ثاني غائب

181.5نــاجــح  181.5
242نــاجــح  242
212نــاجــح  212
218نــاجــح  218

210.5نــاجــح  210.5
دور ثانيدور ثاني 160.5

206نــاجــح  206
دور ثانيدور ثاني غائب

239.5نــاجــح  239.5
239نــاجــح  239
178نــاجــح  178
دور ثانيدور ثاني غائب

269.5نــاجــح  269.5
218.5نــاجــح  218.5
253.5نــاجــح  253.5

226نــاجــح  226
دور ثانيدور ثاني غائب

188.5نــاجــح  188.5
دور ثانيدور ثاني غائب
214نــاجــح  214
258نــاجــح  258
240نــاجــح  240

249.5نــاجــح  249.5
247.5نــاجــح  247.5
242.5نــاجــح  242.5



272.5نــاجــح  272.5
دور ثانيدور ثاني غائب
276نــاجــح  276
272نــاجــح  272
250نــاجــح  250

236.5نــاجــح  236.5
241نــاجــح  241

دور ثانيدور ثاني 161.5
196نــاجــح  196
دور ثانيدور ثاني 174
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 174.5
255نــاجــح  255
209نــاجــح  209

181.5نــاجــح  181.5
191.5نــاجــح  191.5
232.5نــاجــح  232.5

دور ثانيدور ثاني 162
دور ثانيدور ثاني 193.5

250نــاجــح  250
177.5نــاجــح  177.5

دور ثانيدور ثاني غائب
240.5نــاجــح  240.5
163.5نــاجــح  163.5

186نــاجــح  186
دور ثانيدور ثاني غائب
204نــاجــح  204

195.5نــاجــح  195.5
212.5نــاجــح  212.5

دور ثانيدور ثاني غائب
226.5نــاجــح  226.5

278نــاجــح  278
198.5نــاجــح  198.5

دور ثانيدور ثاني غائب
233نــاجــح  233
249نــاجــح  249

273.5نــاجــح  273.5
244نــاجــح  244
243نــاجــح  243

154.5نــاجــح  154.5
دور ثانيدور ثاني 158.5
236.5نــاجــح  236.5
دور ثانيدور ثاني 161.5

251نــاجــح  251
182نــاجــح  182

دور ثانيدور ثاني 163.5
166.5نــاجــح  166.5
250.5نــاجــح  250.5
دور ثانيدور ثاني 150.5

261نــاجــح  261
268نــاجــح  268

231.5نــاجــح  231.5
258.5نــاجــح  258.5

260نــاجــح  260
دور ثانيدور ثاني غائب

253.5نــاجــح  253.5



265.5نــاجــح  265.5
260نــاجــح  260
252نــاجــح  252
270نــاجــح  270
256نــاجــح  256
273نــاجــح  273

249.5نــاجــح  249.5
265نــاجــح  265

232.5نــاجــح  232.5
200نــاجــح  200
دور ثانيدور ثاني غائب
256نــاجــح  256
256نــاجــح  256
دور ثانيدور ثاني 183
232نــاجــح  232

259.5نــاجــح  259.5
دور ثانيدور ثاني غائب

255.5نــاجــح  255.5
259.5نــاجــح  259.5

دور ثانيدور ثاني 213
234نــاجــح  234
237نــاجــح  237
233نــاجــح  233

246.5نــاجــح  246.5
233.5نــاجــح  233.5

223نــاجــح  223
214.5نــاجــح  214.5
241.5نــاجــح  241.5

200نــاجــح  200
229.5نــاجــح  229.5

دور ثانيدور ثاني غائب
233نــاجــح  233
217نــاجــح  217
دور ثانيدور ثاني غائب

263.5نــاجــح  263.5
235نــاجــح  235
دور ثانيدور ثاني غائب
259نــاجــح  259

233.5نــاجــح  233.5
195.5نــاجــح  195.5
236.5نــاجــح  236.5

275نــاجــح  275
دور ثانيدور ثاني غائب

257.5نــاجــح  257.5
دور ثانيدور ثاني غائب
255نــاجــح  255
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

246.5نــاجــح  246.5
دور ثانيدور ثاني غائب

275.5نــاجــح  275.5
179.5نــاجــح  179.5
265.5نــاجــح  265.5

270نــاجــح  270
دور ثانيدور ثاني غائب

218.5نــاجــح  218.5



199نــاجــح  199
180.5نــاجــح  180.5
268.5نــاجــح  268.5
272.5نــاجــح  272.5

دور ثانيدور ثاني غائب
210نــاجــح  210

203.5نــاجــح  203.5
279.5نــاجــح  279.5

206نــاجــح  206
264نــاجــح  264

264.5نــاجــح  264.5
268نــاجــح  268
224نــاجــح  224
245نــاجــح  245
207نــاجــح  207

264.5نــاجــح  264.5
239.5نــاجــح  239.5

256نــاجــح  256
229نــاجــح  229
263نــاجــح  263
253نــاجــح  253
دور ثانيدور ثاني غائب

202.5نــاجــح  202.5
دور ثانيدور ثاني 178
229نــاجــح  229
233نــاجــح  233

267.5نــاجــح  267.5
270.5نــاجــح  270.5

273نــاجــح  273
267نــاجــح  267
258نــاجــح  258
244نــاجــح  244
276نــاجــح  276

236.5نــاجــح  236.5
248.5نــاجــح  248.5
224.5نــاجــح  224.5
269.5نــاجــح  269.5

248نــاجــح  248
277نــاجــح  277

دور ثانيدور ثاني 164.5
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
226نــاجــح  226
دور ثانيدور ثاني غائب
203نــاجــح  203

274.5نــاجــح  274.5
271.5نــاجــح  271.5
دور ثانيدور ثاني 152.5

238نــاجــح  238
232نــاجــح  232
دور ثانيدور ثاني غائب

254.5نــاجــح  254.5
196.5نــاجــح  196.5

259نــاجــح  259
188.5نــاجــح  188.5
258.5نــاجــح  258.5



260.5نــاجــح  260.5
262.5نــاجــح  262.5
255.5نــاجــح  255.5
181.5نــاجــح  181.5
169.5نــاجــح  169.5
263.5نــاجــح  263.5
199.5نــاجــح  199.5
180.5نــاجــح  180.5
271.5نــاجــح  271.5
269.5نــاجــح  269.5

دور ثانيدور ثاني 177
245.5نــاجــح  245.5

231نــاجــح  231
238.5نــاجــح  238.5

217نــاجــح  217
232.5نــاجــح  232.5
273.5نــاجــح  273.5
197.5نــاجــح  197.5

203نــاجــح  203
218نــاجــح  218
دور ثانيدور ثاني غائب
273نــاجــح  273
210نــاجــح  210

205.5نــاجــح  205.5
257.5نــاجــح  257.5
247.5نــاجــح  247.5
257.5نــاجــح  257.5
249.5نــاجــح  249.5
212.5نــاجــح  212.5

دور ثانيدور ثاني غائب
242نــاجــح  242
261نــاجــح  261

268.5نــاجــح  268.5
دور ثانيدور ثاني 196
199نــاجــح  199

226.5نــاجــح  226.5
267.5نــاجــح  267.5

245نــاجــح  245
271نــاجــح  271

252.5نــاجــح  252.5
دور ثانيدور ثاني 189.5
220.5نــاجــح  220.5
238.5نــاجــح  238.5
232.5نــاجــح  232.5
208.5نــاجــح  208.5

243نــاجــح  243
237.5نــاجــح  237.5
273.5نــاجــح  273.5
243.5نــاجــح  243.5

193نــاجــح  193
197.5نــاجــح  197.5
213.5نــاجــح  213.5
225.5نــاجــح  225.5

227نــاجــح  227
225.5نــاجــح  225.5
196.5نــاجــح  196.5



184.5نــاجــح  184.5
195.5نــاجــح  195.5

195نــاجــح  195
201.5نــاجــح  201.5
216.5نــاجــح  216.5

208نــاجــح  208
199.5نــاجــح  199.5

189نــاجــح  189
218.5نــاجــح  218.5
دور ثانيدور ثاني 109.5

240نــاجــح  240
214.5نــاجــح  214.5

226نــاجــح  226
242.5نــاجــح  242.5

دور ثانيدور ثاني غائب
174.5نــاجــح  174.5
دور ثانيدور ثاني 142.5
207.5نــاجــح  207.5

238نــاجــح  238
175نــاجــح  175
219نــاجــح  219

215.5نــاجــح  215.5
214نــاجــح  214
212نــاجــح  212

197.5نــاجــح  197.5
219.5نــاجــح  219.5

دور ثانيدور ثاني 162
224.5نــاجــح  224.5
238.5نــاجــح  238.5
222.5نــاجــح  222.5
214.5نــاجــح  214.5
225.5نــاجــح  225.5
238.5نــاجــح  238.5
202.5نــاجــح  202.5
208.5نــاجــح  208.5

204نــاجــح  204
272نــاجــح  272
دور ثانيدور ثاني 139
دور ثانيدور ثاني 123
دور ثانيدور ثاني غائب
244نــاجــح  244

230.5نــاجــح  230.5
244.5نــاجــح  244.5
207.5نــاجــح  207.5

248نــاجــح  248
217نــاجــح  217

221.5نــاجــح  221.5
270نــاجــح  270

254.5نــاجــح  254.5
255.5نــاجــح  255.5
229.5نــاجــح  229.5

219نــاجــح  219
دور ثانيدور ثاني غائب
260نــاجــح  260
دور ثانيدور ثاني غائب

192.5نــاجــح  192.5



180.5نــاجــح  180.5
211.5نــاجــح  211.5

دور ثانيدور ثاني 6
224نــاجــح  224
172نــاجــح  172
236نــاجــح  236

256.5نــاجــح  256.5
237نــاجــح  237
دور ثانيدور ثاني 160
دور ثانيدور ثاني غائب

274.5نــاجــح  274.5
222نــاجــح  222
237نــاجــح  237

273.5نــاجــح  273.5
210.5نــاجــح  210.5

206نــاجــح  206
267.5نــاجــح  267.5

265نــاجــح  265
220.5نــاجــح  220.5

263نــاجــح  263
237نــاجــح  237

266.5نــاجــح  266.5
260.5نــاجــح  260.5
242.5نــاجــح  242.5
230.5نــاجــح  230.5
252.5نــاجــح  252.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

210.5نــاجــح  210.5
167نــاجــح  167
211نــاجــح  211
270نــاجــح  270
دور ثانيدور ثاني 177
198نــاجــح  198

213.5نــاجــح  213.5
دور ثانيدور ثاني 142

262.5نــاجــح  262.5
248.5نــاجــح  248.5

دور ثانيدور ثاني 155
دور ثانيدور ثاني 165

272.5نــاجــح  272.5
179.5نــاجــح  179.5

169نــاجــح  169
دور ثانيدور ثاني 150.5
155.5نــاجــح  155.5
258.5نــاجــح  258.5

دور ثانيدور ثاني 133
192نــاجــح  192

255.5نــاجــح  255.5
دور ثانيدور ثاني 152.5

252نــاجــح  252
219.5نــاجــح  219.5
176.5نــاجــح  176.5

208نــاجــح  208
دور ثانيدور ثاني 146.5
دور ثانيدور ثاني 176.5



دور ثانيدور ثاني غائب
263.5نــاجــح  263.5

230نــاجــح  230
182نــاجــح  182
273نــاجــح  273
188نــاجــح  188
دور ثانيدور ثاني 173

دور ثانيدور ثاني 170.5
252نــاجــح  252

183.5نــاجــح  183.5
272نــاجــح  272

270.5نــاجــح  270.5
272.5نــاجــح  272.5

231نــاجــح  231
207نــاجــح  207
232نــاجــح  232
266نــاجــح  266

241.5نــاجــح  241.5
275نــاجــح  275
271نــاجــح  271
252نــاجــح  252
187نــاجــح  187
199نــاجــح  199
278نــاجــح  278
215نــاجــح  215
276نــاجــح  276
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
266نــاجــح  266
201نــاجــح  201

167.5نــاجــح  167.5
176نــاجــح  176
دور ثانيدور ثاني 217
177نــاجــح  177

221.5نــاجــح  221.5
252.5نــاجــح  252.5
174.5نــاجــح  174.5
250.5نــاجــح  250.5
198.5نــاجــح  198.5
262.5نــاجــح  262.5
193.5نــاجــح  193.5

267نــاجــح  267
156.5نــاجــح  156.5

270نــاجــح  270
242.5نــاجــح  242.5

203نــاجــح  203
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
265نــاجــح  265
196نــاجــح  196

201.5نــاجــح  201.5
244.5نــاجــح  244.5

267نــاجــح  267
250.5نــاجــح  250.5
243.5نــاجــح  243.5
235.5نــاجــح  235.5



224نــاجــح  224
204.5نــاجــح  204.5
184.5نــاجــح  184.5

267نــاجــح  267
265نــاجــح  265
203نــاجــح  203
200نــاجــح  200
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 166.5
220.5نــاجــح  220.5
179.5نــاجــح  179.5
207.5نــاجــح  207.5
211.5نــاجــح  211.5
258.5نــاجــح  258.5
دور ثانيدور ثاني 163.5
211.5نــاجــح  211.5

دور ثانيدور ثاني غائب
218.5نــاجــح  218.5
252.5نــاجــح  252.5
دور ثانيدور ثاني 172.5
دور ثانيدور ثاني 171.5

212نــاجــح  212
202نــاجــح  202

255.5نــاجــح  255.5
272نــاجــح  272

دور ثانيدور ثاني 194.5
دور ثانيدور ثاني 165.5
183.5نــاجــح  183.5

223نــاجــح  223
271نــاجــح  271
دور ثانيدور ثاني 141
226نــاجــح  226
دور ثانيدور ثاني غائب

233.5نــاجــح  233.5
244نــاجــح  244
233نــاجــح  233
246نــاجــح  246

255.5نــاجــح  255.5
253.5نــاجــح  253.5
270.5نــاجــح  270.5

دور ثانيدور ثاني 99
250.5نــاجــح  250.5
199.5نــاجــح  199.5
دور ثانيدور ثاني 145.5
دور ثانيدور ثاني 162.5
251.5نــاجــح  251.5
دور ثانيدور ثاني 133.5
دور ثانيدور ثاني 89.5

270.5نــاجــح  270.5
246نــاجــح  246
279نــاجــح  279
280نــاجــح  280
210نــاجــح  210
259نــاجــح  259
278نــاجــح  278

261.5نــاجــح  261.5



278نــاجــح  278
208.5نــاجــح  208.5

280نــاجــح  280
267.5نــاجــح  267.5

252نــاجــح  252
دور ثانيدور ثاني غائب
240نــاجــح  240
277نــاجــح  277
207نــاجــح  207

دور ثانيدور ثاني 159.5
232نــاجــح  232

دور ثانيدور ثاني 179.5
278نــاجــح  278

260.5نــاجــح  260.5
250نــاجــح  250
دور ثانيدور ثاني 141
273نــاجــح  273

276.5نــاجــح  276.5
276.5نــاجــح  276.5
270.5نــاجــح  270.5

235نــاجــح  235
279.5نــاجــح  279.5
273.5نــاجــح  273.5
212.5نــاجــح  212.5

279نــاجــح  279
184نــاجــح  184

274.5نــاجــح  274.5
275.5نــاجــح  275.5

227نــاجــح  227
278.5نــاجــح  278.5

255نــاجــح  255
235نــاجــح  235
242نــاجــح  242

250.5نــاجــح  250.5
228.5نــاجــح  228.5

239نــاجــح  239
182.5نــاجــح  182.5

269نــاجــح  269
187.5نــاجــح  187.5
279.5نــاجــح  279.5

214نــاجــح  214
217.5نــاجــح  217.5

223نــاجــح  223
242نــاجــح  242

211.5نــاجــح  211.5
163.5نــاجــح  163.5

196نــاجــح  196
199نــاجــح  199

201.5نــاجــح  201.5
176.5نــاجــح  176.5
194.5نــاجــح  194.5

189نــاجــح  189
198نــاجــح  198

185.5نــاجــح  185.5
241نــاجــح  241

249.5نــاجــح  249.5



235نــاجــح  235
191نــاجــح  191
186نــاجــح  186
148نــاجــح  148

226.5نــاجــح  226.5
161.5نــاجــح  161.5

251نــاجــح  251
241.5نــاجــح  241.5
دور ثانيدور ثاني 157.5
254.5نــاجــح  254.5
255.5نــاجــح  255.5

200نــاجــح  200
256.5نــاجــح  256.5

دور ثانيدور ثاني غائب
200.5نــاجــح  200.5

276نــاجــح  276
236.5نــاجــح  236.5
224.5نــاجــح  224.5

193نــاجــح  193
222.5نــاجــح  222.5

216نــاجــح  216
217نــاجــح  217

278.5نــاجــح  278.5
273.5نــاجــح  273.5

275نــاجــح  275
275.5نــاجــح  275.5

260نــاجــح  260
248نــاجــح  248

234.5نــاجــح  234.5
230نــاجــح  230

271.5نــاجــح  271.5
278.5نــاجــح  278.5
277.5نــاجــح  277.5
254.5نــاجــح  254.5
264.5نــاجــح  264.5
247.5نــاجــح  247.5

250نــاجــح  250
262.5نــاجــح  262.5

242نــاجــح  242
246.5نــاجــح  246.5

255نــاجــح  255
265نــاجــح  265
278نــاجــح  278

237.5نــاجــح  237.5
240نــاجــح  240
262نــاجــح  262
277نــاجــح  277
259نــاجــح  259
230نــاجــح  230
263نــاجــح  263
256نــاجــح  256

275.5نــاجــح  275.5
270نــاجــح  270
208نــاجــح  208
268نــاجــح  268
270نــاجــح  270



255.5نــاجــح  255.5
256نــاجــح  256

237.5نــاجــح  237.5
260نــاجــح  260
254نــاجــح  254
271نــاجــح  271

246.5نــاجــح  246.5
262.5نــاجــح  262.5

268نــاجــح  268
270.5نــاجــح  270.5
259.5نــاجــح  259.5

273نــاجــح  273
268.5نــاجــح  268.5
266.5نــاجــح  266.5

270نــاجــح  270
222.5نــاجــح  222.5

235نــاجــح  235
273نــاجــح  273

232.5نــاجــح  232.5
268.5نــاجــح  268.5

262نــاجــح  262
255نــاجــح  255

260.5نــاجــح  260.5
268نــاجــح  268

253.5نــاجــح  253.5
228.5نــاجــح  228.5

258نــاجــح  258
261نــاجــح  261

243.5نــاجــح  243.5
256نــاجــح  256
دور ثانيدور ثاني 222
266نــاجــح  266
270نــاجــح  270

268.5نــاجــح  268.5
275نــاجــح  275

257.5نــاجــح  257.5
270نــاجــح  270

276.5نــاجــح  276.5
271.5نــاجــح  271.5

271نــاجــح  271
273نــاجــح  273

257.5نــاجــح  257.5
230نــاجــح  230
271نــاجــح  271

263.5نــاجــح  263.5
262نــاجــح  262
278نــاجــح  278

256.5نــاجــح  256.5
249.5نــاجــح  249.5
257.5نــاجــح  257.5

276نــاجــح  276
دور ثانيدور ثاني 256

255.5نــاجــح  255.5
278.5نــاجــح  278.5
270.5نــاجــح  270.5

271نــاجــح  271



272.5نــاجــح  272.5
275.5نــاجــح  275.5

241نــاجــح  241
257.5نــاجــح  257.5

275نــاجــح  275
254.5نــاجــح  254.5

272نــاجــح  272
271نــاجــح  271

248.5نــاجــح  248.5
255.5نــاجــح  255.5

271نــاجــح  271
241.5نــاجــح  241.5
277.5نــاجــح  277.5

269نــاجــح  269
275نــاجــح  275

273.5نــاجــح  273.5
268نــاجــح  268

246.5نــاجــح  246.5
261نــاجــح  261
258نــاجــح  258

249.5نــاجــح  249.5
260نــاجــح  260

261.5نــاجــح  261.5
270نــاجــح  270
258نــاجــح  258

243.5نــاجــح  243.5
241نــاجــح  241

223.5نــاجــح  223.5
213نــاجــح  213

214.5نــاجــح  214.5
219نــاجــح  219
192نــاجــح  192
255نــاجــح  255
دور ثانيدور ثاني غائب

221.5نــاجــح  221.5
216.5نــاجــح  216.5

206نــاجــح  206
210نــاجــح  210

230.5نــاجــح  230.5
189.5نــاجــح  189.5
168.5نــاجــح  168.5
دور ثانيدور ثاني 158.5
228.5نــاجــح  228.5
248.5نــاجــح  248.5
223.5نــاجــح  223.5
236.5نــاجــح  236.5

205نــاجــح  205
195نــاجــح  195
211نــاجــح  211

185.5نــاجــح  185.5
205نــاجــح  205
214نــاجــح  214
197نــاجــح  197

235.5نــاجــح  235.5
208نــاجــح  208

166.5نــاجــح  166.5



225نــاجــح  225
227نــاجــح  227

206.5نــاجــح  206.5
231.5نــاجــح  231.5

232نــاجــح  232
243.5نــاجــح  243.5
193.5نــاجــح  193.5

204نــاجــح  204
174.5نــاجــح  174.5
252.5نــاجــح  252.5
250.5نــاجــح  250.5

173نــاجــح  173
187نــاجــح  187

220.5نــاجــح  220.5
229نــاجــح  229

185.5نــاجــح  185.5
250نــاجــح  250
186نــاجــح  186

174.5نــاجــح  174.5
211نــاجــح  211
181نــاجــح  181
245نــاجــح  245

185.5نــاجــح  185.5
237.5نــاجــح  237.5
198.5نــاجــح  198.5
250.5نــاجــح  250.5
236.5نــاجــح  236.5

207نــاجــح  207
دور ثانيدور ثاني غائب
212نــاجــح  212
228نــاجــح  228

245.5نــاجــح  245.5
دور ثانيدور ثاني غائب

211.5نــاجــح  211.5
دور ثانيدور ثاني 132.5
226.5نــاجــح  226.5

242نــاجــح  242
دور ثانيدور ثاني 157.5
249.5نــاجــح  249.5

دور ثانيدور ثاني غائب
216نــاجــح  216

203.5نــاجــح  203.5
178.5نــاجــح  178.5
دور ثانيدور ثاني 41.5

169.5نــاجــح  169.5
223نــاجــح  223
259نــاجــح  259
255نــاجــح  255

230.5نــاجــح  230.5
186.5نــاجــح  186.5

247نــاجــح  247
243نــاجــح  243

186.5نــاجــح  186.5
205.5نــاجــح  205.5
242.5نــاجــح  242.5

212نــاجــح  212



214.5نــاجــح  214.5
دور ثانيدور ثاني 171
216نــاجــح  216

227.5نــاجــح  227.5
224.5نــاجــح  224.5
226.5نــاجــح  226.5

دور ثانيدور ثاني غائب
197نــاجــح  197
256نــاجــح  256
241نــاجــح  241
223نــاجــح  223
209نــاجــح  209
220نــاجــح  220
دور ثانيدور ثاني غائب

232.5نــاجــح  232.5
247.5نــاجــح  247.5

238نــاجــح  238
دور ثانيدور ثاني 194.5

242نــاجــح  242
205نــاجــح  205
200نــاجــح  200

182.5نــاجــح  182.5
دور ثانيدور ثاني 150

246.5نــاجــح  246.5
230نــاجــح  230
261نــاجــح  261
259نــاجــح  259
236نــاجــح  236

260.5نــاجــح  260.5
258.5نــاجــح  258.5
255.5نــاجــح  255.5
250.5نــاجــح  250.5

236نــاجــح  236
228.5نــاجــح  228.5

265نــاجــح  265
253.5نــاجــح  253.5

263نــاجــح  263
243نــاجــح  243

238.5نــاجــح  238.5
256.5نــاجــح  256.5
250.5نــاجــح  250.5

244نــاجــح  244
270نــاجــح  270

259.5نــاجــح  259.5
261.5نــاجــح  261.5

229نــاجــح  229
262.5نــاجــح  262.5
203.5نــاجــح  203.5
229.5نــاجــح  229.5
272.5نــاجــح  272.5

268نــاجــح  268
274نــاجــح  274
دور ثانيدور ثاني غائب

267.5نــاجــح  267.5
دور ثانيدور ثاني 187

274.5نــاجــح  274.5



206نــاجــح  206
266.5نــاجــح  266.5
دور ثانيدور ثاني 150.5

216نــاجــح  216
229.5نــاجــح  229.5

دور ثانيدور ثاني 158
دور ثانيدور ثاني 136.5

268نــاجــح  268
277نــاجــح  277

247.5نــاجــح  247.5
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 185.5
243نــاجــح  243

202.5نــاجــح  202.5
253نــاجــح  253
237نــاجــح  237

270.5نــاجــح  270.5
257نــاجــح  257
257نــاجــح  257
217نــاجــح  217
163نــاجــح  163
263نــاجــح  263

274.5نــاجــح  274.5
دور ثانيدور ثاني 176
198نــاجــح  198
203نــاجــح  203
174نــاجــح  174
274نــاجــح  274

246.5نــاجــح  246.5
257.5نــاجــح  257.5

دور ثانيدور ثاني غائب
205نــاجــح  205
187نــاجــح  187

271.5نــاجــح  271.5
206نــاجــح  206

195.5نــاجــح  195.5
230.5نــاجــح  230.5

230نــاجــح  230
دور ثانيدور ثاني 134
دور ثانيدور ثاني 164

269.5نــاجــح  269.5
207.5نــاجــح  207.5

223نــاجــح  223
268نــاجــح  268

197.5نــاجــح  197.5
دور ثانيدور ثاني 142.5
دور ثانيدور ثاني 188.5
262.5نــاجــح  262.5

دور ثانيدور ثاني غائب
171نــاجــح  171

237.5نــاجــح  237.5
215نــاجــح  215
221نــاجــح  221
دور ثانيدور ثاني غائب

183.5نــاجــح  183.5
273.5نــاجــح  273.5



دور ثانيدور ثاني 160
187نــاجــح  187
دور ثانيدور ثاني 158
دور ثانيدور ثاني 170

207.5نــاجــح  207.5
236نــاجــح  236

253.5نــاجــح  253.5
260.5نــاجــح  260.5
254.5نــاجــح  254.5

260نــاجــح  260
262.5نــاجــح  262.5

260نــاجــح  260
217.5نــاجــح  217.5

275نــاجــح  275
262نــاجــح  262

223.5نــاجــح  223.5
262.5نــاجــح  262.5
206.5نــاجــح  206.5

213نــاجــح  213
245نــاجــح  245

167.5نــاجــح  167.5
دور ثانيدور ثاني 77.5
227نــاجــح  227
226نــاجــح  226

223.5نــاجــح  223.5
225.5نــاجــح  225.5
259.5نــاجــح  259.5
210.5نــاجــح  210.5
دور ثانيدور ثاني 125.5
259.5نــاجــح  259.5
273.5نــاجــح  273.5

209نــاجــح  209
247نــاجــح  247
263نــاجــح  263
دور ثانيدور ثاني 154

دور ثانيدور ثاني 149.5
261.5نــاجــح  261.5

195نــاجــح  195
174.5نــاجــح  174.5

203نــاجــح  203
دور ثانيدور ثاني 172

دور ثانيدور ثاني 166.5
دور ثانيدور ثاني 197
دور ثانيدور ثاني 116
دور ثانيدور ثاني 163

دور ثانيدور ثاني 201.5
241.5نــاجــح  241.5
دور ثانيدور ثاني 151.5
دور ثانيدور ثاني 129.5
171.5نــاجــح  171.5
دور ثانيدور ثاني 127.5
دور ثانيدور ثاني 175.5

215نــاجــح  215
257نــاجــح  257
259نــاجــح  259
179نــاجــح  179



224نــاجــح  224
190.5نــاجــح  190.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 147
234نــاجــح  234

216.5نــاجــح  216.5
191.5نــاجــح  191.5
260.5نــاجــح  260.5
195.5نــاجــح  195.5

264نــاجــح  264
264.5نــاجــح  264.5

249نــاجــح  249
265.5نــاجــح  265.5

212نــاجــح  212
دور ثانيدور ثاني 17.5

220.5نــاجــح  220.5
180نــاجــح  180
254نــاجــح  254

262.5نــاجــح  262.5
دور ثانيدور ثاني غائب

267.5نــاجــح  267.5
192نــاجــح  192

247.5نــاجــح  247.5
245.5نــاجــح  245.5
176.5نــاجــح  176.5
188.5نــاجــح  188.5
170.5نــاجــح  170.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 19.5

237.5نــاجــح  237.5
273نــاجــح  273
183نــاجــح  183

دور ثانيدور ثاني 139.5
دور ثانيدور ثاني 184.5
دور ثانيدور ثاني 152.5

253نــاجــح  253
دور ثانيدور ثاني غائب
255نــاجــح  255
دور ثانيدور ثاني 145

271.5نــاجــح  271.5
دور ثانيدور ثاني غائب

238.5نــاجــح  238.5
دور ثانيدور ثاني 188.5

دور ثانيدور ثاني 203
دور ثانيدور ثاني 172
دور ثانيدور ثاني 175

دور ثانيدور ثاني 189.5
دور ثانيدور ثاني 176.5

دور ثانيدور ثاني 146
263نــاجــح  263

240.5نــاجــح  240.5
239نــاجــح  239
201نــاجــح  201
220نــاجــح  220

215.5نــاجــح  215.5
203نــاجــح  203



200نــاجــح  200
دور ثانيدور ثاني غائب
219نــاجــح  219

261.5نــاجــح  261.5
271نــاجــح  271
178نــاجــح  178
219نــاجــح  219

203.5نــاجــح  203.5
دور ثانيدور ثاني 163.5
152.5نــاجــح  152.5

دور ثانيدور ثاني 150
دور ثانيدور ثاني 149

دور ثانيدور ثاني 137.5
دور ثانيدور ثاني 139.5

219نــاجــح  219
235.5نــاجــح  235.5

246نــاجــح  246
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 145
199نــاجــح  199

277.5نــاجــح  277.5
222نــاجــح  222

227.5نــاجــح  227.5
دور ثانيدور ثاني 164
دور ثانيدور ثاني غائب
211نــاجــح  211
دور ثانيدور ثاني 163

194.5نــاجــح  194.5
239.5نــاجــح  239.5
226.5نــاجــح  226.5

241نــاجــح  241
191.5نــاجــح  191.5

دور ثانيدور ثاني 150
209نــاجــح  209

266.5نــاجــح  266.5
دور ثانيدور ثاني غائب
172نــاجــح  172

157.5نــاجــح  157.5
230نــاجــح  230

207.5نــاجــح  207.5
184.5نــاجــح  184.5
219.5نــاجــح  219.5

174نــاجــح  174
173.5نــاجــح  173.5

دور ثانيدور ثاني 145
دور ثانيدور ثاني غائب

198.5نــاجــح  198.5
251نــاجــح  251

223.5نــاجــح  223.5
263.5نــاجــح  263.5

214نــاجــح  214
223.5نــاجــح  223.5

دور ثانيدور ثاني 146
222نــاجــح  222
248نــاجــح  248
217نــاجــح  217



دور ثانيدور ثاني غائب
233.5نــاجــح  233.5

179نــاجــح  179
265نــاجــح  265
207نــاجــح  207

264.5نــاجــح  264.5
دور ثانيدور ثاني 158
270نــاجــح  270
دور ثانيدور ثاني غائب
274نــاجــح  274

205.5نــاجــح  205.5
168.5نــاجــح  168.5
259.5نــاجــح  259.5
195.5نــاجــح  195.5

255نــاجــح  255
180نــاجــح  180

188.5نــاجــح  188.5
دور ثانيدور ثاني 139

267.5نــاجــح  267.5
دور ثانيدور ثاني 111

218.5نــاجــح  218.5
265نــاجــح  265

175.5نــاجــح  175.5
214نــاجــح  214
240نــاجــح  240
156نــاجــح  156

267.5نــاجــح  267.5
دور ثانيدور ثاني 145.5

دور ثانيدور ثاني 96
272.5نــاجــح  272.5

224نــاجــح  224
250.5نــاجــح  250.5

دور ثانيدور ثاني 46
265.5نــاجــح  265.5

268نــاجــح  268
231.5نــاجــح  231.5

دور ثانيدور ثاني غائب
230.5نــاجــح  230.5

243نــاجــح  243
175نــاجــح  175
181نــاجــح  181

241.5نــاجــح  241.5
دور ثانيدور ثاني 176
دور ثانيدور ثاني 145
222نــاجــح  222

235.5نــاجــح  235.5
237نــاجــح  237
221نــاجــح  221

198.5نــاجــح  198.5
238نــاجــح  238

160.5نــاجــح  160.5
دور ثانيدور ثاني 163.5

دور ثانيدور ثاني غائب
233نــاجــح  233
دور ثانيدور ثاني غائب
192نــاجــح  192



دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 144.5
دور ثانيدور ثاني 143.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
186نــاجــح  186

دور ثانيدور ثاني 193.5
212.5نــاجــح  212.5

194نــاجــح  194
دور ثانيدور ثاني غائب

206.5نــاجــح  206.5
208نــاجــح  208
173نــاجــح  173
دور ثانيدور ثاني 158
دور ثانيدور ثاني 37

201.5نــاجــح  201.5
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 153
دور ثانيدور ثاني 176

203.5نــاجــح  203.5
220.5نــاجــح  220.5
دور ثانيدور ثاني 164.5

دور ثانيدور ثاني 84
204نــاجــح  204

226.5نــاجــح  226.5
179.5نــاجــح  179.5

دور ثانيدور ثاني 54
241نــاجــح  241
261نــاجــح  261
215نــاجــح  215
230نــاجــح  230
دور ثانيدور ثاني 162

251.5نــاجــح  251.5
دور ثانيدور ثاني غائب

242.5نــاجــح  242.5
177.5نــاجــح  177.5

179نــاجــح  179
217نــاجــح  217

240.5نــاجــح  240.5
193نــاجــح  193

170.5نــاجــح  170.5
273نــاجــح  273

205.5نــاجــح  205.5
دور ثانيدور ثاني 99

215نــاجــح  215
180.5نــاجــح  180.5
دور ثانيدور ثاني 57.5
214نــاجــح  214
دور ثانيدور ثاني 167

205.5نــاجــح  205.5
253.5نــاجــح  253.5

183نــاجــح  183
274نــاجــح  274



217نــاجــح  217
263نــاجــح  263
266نــاجــح  266

229.5نــاجــح  229.5
263نــاجــح  263

253.5نــاجــح  253.5
208نــاجــح  208

252.5نــاجــح  252.5
221.5نــاجــح  221.5
223.5نــاجــح  223.5

216نــاجــح  216
257.5نــاجــح  257.5

264نــاجــح  264
دور ثانيدور ثاني 174.5

260نــاجــح  260
159.5نــاجــح  159.5

229نــاجــح  229
245نــاجــح  245
245نــاجــح  245

260.5نــاجــح  260.5
234.5نــاجــح  234.5
242.5نــاجــح  242.5

278نــاجــح  278
255.5نــاجــح  255.5
247.5نــاجــح  247.5

228نــاجــح  228
224نــاجــح  224
263نــاجــح  263
212نــاجــح  212

235.5نــاجــح  235.5
184.5نــاجــح  184.5

221نــاجــح  221
227.5نــاجــح  227.5
270.5نــاجــح  270.5
264.5نــاجــح  264.5

249نــاجــح  249
271.5نــاجــح  271.5
194.5نــاجــح  194.5

197نــاجــح  197
دور ثانيدور ثاني غائب

254.5نــاجــح  254.5
160نــاجــح  160

180.5نــاجــح  180.5
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 95
244.5نــاجــح  244.5

دور ثانيدور ثاني 171
213.5نــاجــح  213.5

233نــاجــح  233
دور ثانيدور ثاني 165

258.5نــاجــح  258.5
دور ثانيدور ثاني 135.5

دور ثانيدور ثاني غائب
213نــاجــح  213

دور ثانيدور ثاني 157.5
216.5نــاجــح  216.5



دور ثانيدور ثاني غائب
242نــاجــح  242

دور ثانيدور ثاني 184.5
دور ثانيدور ثاني 171
دور ثانيدور ثاني 197

دور ثانيدور ثاني 202.5
234.5نــاجــح  234.5

167نــاجــح  167
دور ثانيدور ثاني غائب
218نــاجــح  218

272.5نــاجــح  272.5
276نــاجــح  276
259نــاجــح  259

276.5نــاجــح  276.5
257.5نــاجــح  257.5

196نــاجــح  196
185.5نــاجــح  185.5

221نــاجــح  221
241.5نــاجــح  241.5

161نــاجــح  161
224نــاجــح  224
198نــاجــح  198
دور ثانيدور ثاني 160

163.5نــاجــح  163.5
188.5نــاجــح  188.5
246.5نــاجــح  246.5
دور ثانيدور ثاني 148.5
272.5نــاجــح  272.5
213.5نــاجــح  213.5

231نــاجــح  231
161.5نــاجــح  161.5
دور ثانيدور ثاني 155.5

دور ثانيدور ثاني 142
166.5نــاجــح  166.5

دور ثانيدور ثاني غائب
264نــاجــح  264

216.5نــاجــح  216.5
220.5نــاجــح  220.5

227نــاجــح  227
240نــاجــح  240

252.5نــاجــح  252.5
228نــاجــح  228

236.5نــاجــح  236.5
242نــاجــح  242
255نــاجــح  255
253نــاجــح  253

241.5نــاجــح  241.5
190.5نــاجــح  190.5

239نــاجــح  239
دور ثانيدور ثاني 175.5
223.5نــاجــح  223.5

دور ثانيدور ثاني 102
249.5نــاجــح  249.5

239نــاجــح  239
237.5نــاجــح  237.5

220نــاجــح  220



دور ثانيدور ثاني 155
230.5نــاجــح  230.5
219.5نــاجــح  219.5
دور ثانيدور ثاني 141.5
دور ثانيدور ثاني 160.5

252نــاجــح  252
210.5نــاجــح  210.5

184نــاجــح  184
249.5نــاجــح  249.5
249.5نــاجــح  249.5
184.5نــاجــح  184.5
227.5نــاجــح  227.5
247.5نــاجــح  247.5
243.5نــاجــح  243.5

225نــاجــح  225
259.5نــاجــح  259.5

262نــاجــح  262
272نــاجــح  272
257نــاجــح  257

216.5نــاجــح  216.5
231.5نــاجــح  231.5
231.5نــاجــح  231.5
178.5نــاجــح  178.5

دور ثانيدور ثاني 157
255نــاجــح  255

دور ثانيدور ثاني 172.5
218نــاجــح  218

235.5نــاجــح  235.5
218.5نــاجــح  218.5
177.5نــاجــح  177.5
187.5نــاجــح  187.5
272.5نــاجــح  272.5

دور ثانيدور ثاني غائب
201نــاجــح  201

262.5نــاجــح  262.5
دور ثانيدور ثاني غائب

178.5نــاجــح  178.5
166نــاجــح  166
178نــاجــح  178
226نــاجــح  226

227.5نــاجــح  227.5
دور ثانيدور ثاني 135
دور ثانيدور ثاني غائب
174نــاجــح  174

206.5نــاجــح  206.5
183نــاجــح  183
227نــاجــح  227
167نــاجــح  167
173نــاجــح  173
دور ثانيدور ثاني 139
دور ثانيدور ثاني غائب

214.5نــاجــح  214.5
252نــاجــح  252
191نــاجــح  191
178نــاجــح  178
223نــاجــح  223



189نــاجــح  189
276.5نــاجــح  276.5
199.5نــاجــح  199.5
211.5نــاجــح  211.5

187نــاجــح  187
دور ثانيدور ثاني غائب
194نــاجــح  194
230نــاجــح  230

262.5نــاجــح  262.5
241.5نــاجــح  241.5

260نــاجــح  260
167.5نــاجــح  167.5
251.5نــاجــح  251.5
261.5نــاجــح  261.5

168نــاجــح  168
166.5نــاجــح  166.5

196نــاجــح  196
184.5نــاجــح  184.5
241.5نــاجــح  241.5
264.5نــاجــح  264.5

دور ثانيدور ثاني غائب
208نــاجــح  208

210.5نــاجــح  210.5
254.5نــاجــح  254.5
212.5نــاجــح  212.5

246نــاجــح  246
191.5نــاجــح  191.5
220.5نــاجــح  220.5

201نــاجــح  201
201نــاجــح  201
273نــاجــح  273
193نــاجــح  193
دور ثانيدور ثاني 129
دور ثانيدور ثاني 164

218.5نــاجــح  218.5
219.5نــاجــح  219.5

229نــاجــح  229
253.5نــاجــح  253.5

271نــاجــح  271
229نــاجــح  229

234.5نــاجــح  234.5
170.5نــاجــح  170.5

178نــاجــح  178
202.5نــاجــح  202.5
دور ثانيدور ثاني 135.5

156نــاجــح  156
248نــاجــح  248
189نــاجــح  189
191نــاجــح  191
260نــاجــح  260

دور ثانيدور ثاني 148.5
164نــاجــح  164
دور ثانيدور ثاني 127
189نــاجــح  189

251.5نــاجــح  251.5
دور ثانيدور ثاني 154



دور ثانيدور ثاني 152
دور ثانيدور ثاني غائب
241نــاجــح  241
دور ثانيدور ثاني غائب
217نــاجــح  217
184نــاجــح  184

166.5نــاجــح  166.5
186.5نــاجــح  186.5

177نــاجــح  177
221نــاجــح  221
250نــاجــح  250
196نــاجــح  196
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 55.5
248نــاجــح  248

265.5نــاجــح  265.5
194.5نــاجــح  194.5

257نــاجــح  257
دور ثانيدور ثاني 131.5

179نــاجــح  179
232نــاجــح  232

دور ثانيدور ثاني 145.5
215نــاجــح  215

192.5نــاجــح  192.5
249.5نــاجــح  249.5

251نــاجــح  251
244نــاجــح  244
228نــاجــح  228

269.5نــاجــح  269.5
دور ثانيدور ثاني 187.5
دور ثانيدور ثاني 195.5

199نــاجــح  199
168.5نــاجــح  168.5
238.5نــاجــح  238.5

252نــاجــح  252
236نــاجــح  236
273نــاجــح  273

272.5نــاجــح  272.5
253نــاجــح  253

271.5نــاجــح  271.5
173.5نــاجــح  173.5

216نــاجــح  216
دور ثانيدور ثاني 169.5

دور ثانيدور ثاني غائب
253نــاجــح  253

258.5نــاجــح  258.5
252نــاجــح  252

دور ثانيدور ثاني 185.5
253نــاجــح  253
233نــاجــح  233
دور ثانيدور ثاني غائب
197نــاجــح  197
263نــاجــح  263
225نــاجــح  225

225.5نــاجــح  225.5
214.5نــاجــح  214.5



176نــاجــح  176
247نــاجــح  247

232.5نــاجــح  232.5
217نــاجــح  217

253.5نــاجــح  253.5
273.5نــاجــح  273.5
223.5نــاجــح  223.5

223نــاجــح  223
224.5نــاجــح  224.5

239نــاجــح  239
272نــاجــح  272
دور ثانيدور ثاني 173

192.5نــاجــح  192.5
260.5نــاجــح  260.5

دور ثانيدور ثاني غائب
236نــاجــح  236

215.5نــاجــح  215.5
دور ثانيدور ثاني غائب

262.5نــاجــح  262.5
229نــاجــح  229

دور ثانيدور ثاني 186.5
دور ثانيدور ثاني غائب
257نــاجــح  257
268نــاجــح  268

246.5نــاجــح  246.5
243نــاجــح  243
223نــاجــح  223
دور ثانيدور ثاني 198
200نــاجــح  200
269نــاجــح  269
222نــاجــح  222

233.5نــاجــح  233.5
237نــاجــح  237
252نــاجــح  252

259.5نــاجــح  259.5
219.5نــاجــح  219.5

260نــاجــح  260
233نــاجــح  233
277نــاجــح  277
212نــاجــح  212
275نــاجــح  275

242.5نــاجــح  242.5
252.5نــاجــح  252.5
257.5نــاجــح  257.5

242نــاجــح  242
276.5نــاجــح  276.5

231نــاجــح  231
266.5نــاجــح  266.5
274.5نــاجــح  274.5

220نــاجــح  220
232.5نــاجــح  232.5

202نــاجــح  202
دور ثانيدور ثاني 164

دور ثانيدور ثاني 235.5
دور ثانيدور ثاني 191
243نــاجــح  243



198.5نــاجــح  198.5
دور ثانيدور ثاني 163

دور ثانيدور ثاني 183.5
217نــاجــح  217
243نــاجــح  243
232نــاجــح  232
222نــاجــح  222
دور ثانيدور ثاني 159
194نــاجــح  194

249.5نــاجــح  249.5
265نــاجــح  265

159.5نــاجــح  159.5
242.5نــاجــح  242.5

دور ثانيدور ثاني غائب
216.5نــاجــح  216.5

200نــاجــح  200
246.5نــاجــح  246.5

186نــاجــح  186
217نــاجــح  217

235.5نــاجــح  235.5
205.5نــاجــح  205.5

193نــاجــح  193
194.5نــاجــح  194.5
208.5نــاجــح  208.5

258نــاجــح  258
252نــاجــح  252

258.5نــاجــح  258.5
206.5نــاجــح  206.5
دور ثانيدور ثاني 151.5

دور ثانيدور ثاني غائب
246.5نــاجــح  246.5

241نــاجــح  241
213.5نــاجــح  213.5
223.5نــاجــح  223.5
179.5نــاجــح  179.5

250نــاجــح  250
252نــاجــح  252

دور ثانيدور ثاني 165.5
244.5نــاجــح  244.5

215نــاجــح  215
دور ثانيدور ثاني 143
دور ثانيدور ثاني 224

178.5نــاجــح  178.5
دور ثانيدور ثاني 195.5

216نــاجــح  216
205.5نــاجــح  205.5
165.5نــاجــح  165.5

267نــاجــح  267
261نــاجــح  261
دور ثانيدور ثاني 149

235.5نــاجــح  235.5
270.5نــاجــح  270.5

دور ثانيدور ثاني 163
173.5نــاجــح  173.5
247.5نــاجــح  247.5
243.5نــاجــح  243.5



205نــاجــح  205
241نــاجــح  241

دور ثانيدور ثاني 178.5
241نــاجــح  241

213.5نــاجــح  213.5
230نــاجــح  230

دور ثانيدور ثاني 141.5
219نــاجــح  219
211نــاجــح  211

225.5نــاجــح  225.5
234نــاجــح  234
198نــاجــح  198
195نــاجــح  195

251.5نــاجــح  251.5
195.5نــاجــح  195.5

192نــاجــح  192
261نــاجــح  261

183.5نــاجــح  183.5
179.5نــاجــح  179.5
257.5نــاجــح  257.5

155نــاجــح  155
253نــاجــح  253

دور ثانيدور ثاني 140.5
201.5نــاجــح  201.5
256.5نــاجــح  256.5

240نــاجــح  240
دور ثانيدور ثاني 164
266نــاجــح  266

220.5نــاجــح  220.5
211.5نــاجــح  211.5

196نــاجــح  196
دور ثانيدور ثاني 145
178نــاجــح  178
254نــاجــح  254
183نــاجــح  183
دور ثانيدور ثاني غائب

264.5نــاجــح  264.5
دور ثانيدور ثاني 161.5

235نــاجــح  235
دور ثانيدور ثاني 143.5
172.5نــاجــح  172.5

249نــاجــح  249
236.5نــاجــح  236.5

دور ثانيدور ثاني 152
250.5نــاجــح  250.5

195نــاجــح  195
دور ثانيدور ثاني 172
دور ثانيدور ثاني 190
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 142

207.5نــاجــح  207.5
234نــاجــح  234

183.5نــاجــح  183.5
248.5نــاجــح  248.5
272.5نــاجــح  272.5

224نــاجــح  224



199.5نــاجــح  199.5
183نــاجــح  183

161.5نــاجــح  161.5
دور ثانيدور ثاني 141
197نــاجــح  197
دور ثانيدور ثاني 178
248نــاجــح  248

دور ثانيدور ثاني 176.5
226نــاجــح  226
253نــاجــح  253
دور ثانيدور ثاني غائب

221.5نــاجــح  221.5
206نــاجــح  206

دور ثانيدور ثاني 218.5
251.5نــاجــح  251.5
268.5نــاجــح  268.5
دور ثانيدور ثاني 147.5
180.5نــاجــح  180.5
210.5نــاجــح  210.5
216.5نــاجــح  216.5

228نــاجــح  228
252نــاجــح  252
دور ثانيدور ثاني 36

194.5نــاجــح  194.5
174.5نــاجــح  174.5

دور ثانيدور ثاني 195
228نــاجــح  228
250نــاجــح  250

دور ثانيدور ثاني 140.5
دور ثانيدور ثاني 129.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 126
دور ثانيدور ثاني 121

دور ثانيدور ثاني 138.5
دور ثانيدور ثاني 192

دور ثانيدور ثاني 157.5
دور ثانيدور ثاني 152

دور ثانيدور ثاني 156.5
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 40
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 163.5
دور ثانيدور ثاني 3.5
دور ثانيدور ثاني 158

دور ثانيدور ثاني 160.5
دور ثانيدور ثاني 156
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب



دور ثانيدور ثاني 169
183نــاجــح  183
161نــاجــح  161
177نــاجــح  177

دور ثانيدور ثاني 157.5
دور ثانيدور ثاني 156.5

160نــاجــح  160
دور ثانيدور ثاني 169
188نــاجــح  188
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
166نــاجــح  166
198نــاجــح  198

161.5نــاجــح  161.5
دور ثانيدور ثاني 138.5

241نــاجــح  241
277نــاجــح  277
221نــاجــح  221

232.5نــاجــح  232.5
215.5نــاجــح  215.5

دور ثانيدور ثاني 141
202.5نــاجــح  202.5
200.5نــاجــح  200.5
دور ثانيدور ثاني 151.5
209.5نــاجــح  209.5
169.5نــاجــح  169.5

224نــاجــح  224
183نــاجــح  183
دور ثانيدور ثاني 107
193نــاجــح  193
179نــاجــح  179

166.5نــاجــح  166.5
174نــاجــح  174

202.5نــاجــح  202.5
دور ثانيدور ثاني 155.5

246نــاجــح  246
225.5نــاجــح  225.5

245نــاجــح  245
235نــاجــح  235

225.5نــاجــح  225.5
223نــاجــح  223

249.5نــاجــح  249.5
236.5نــاجــح  236.5
259.5نــاجــح  259.5

دور ثانيدور ثاني غائب
243.5نــاجــح  243.5
دور ثانيدور ثاني 150.5

275نــاجــح  275
دور ثانيدور ثاني غائب
186نــاجــح  186
210نــاجــح  210
190نــاجــح  190
221نــاجــح  221
دور ثانيدور ثاني غائب
167نــاجــح  167

173.5نــاجــح  173.5



261.5نــاجــح  261.5
252نــاجــح  252
دور ثانيدور ثاني 129
191نــاجــح  191
251نــاجــح  251
دور ثانيدور ثاني غائب
207نــاجــح  207

214.5نــاجــح  214.5
214نــاجــح  214

197.5نــاجــح  197.5
178نــاجــح  178
دور ثانيدور ثاني 146
دور ثانيدور ثاني 136

262.5نــاجــح  262.5
187.5نــاجــح  187.5

دور ثانيدور ثاني غائب
226نــاجــح  226

187.5نــاجــح  187.5
253نــاجــح  253

211.5نــاجــح  211.5
214نــاجــح  214
188نــاجــح  188

250.5نــاجــح  250.5
232نــاجــح  232
249نــاجــح  249
237نــاجــح  237
225نــاجــح  225
219نــاجــح  219

219.5نــاجــح  219.5
235.5نــاجــح  235.5

195نــاجــح  195
213.5نــاجــح  213.5

225نــاجــح  225
247.5نــاجــح  247.5

217نــاجــح  217
دور ثانيدور ثاني 149.5
167.5نــاجــح  167.5

163نــاجــح  163
دور ثانيدور ثاني غائب

149.5نــاجــح  149.5
180نــاجــح  180

229.5نــاجــح  229.5
266.5نــاجــح  266.5
211.5نــاجــح  211.5
236.5نــاجــح  236.5
172.5نــاجــح  172.5
232.5نــاجــح  232.5
دور ثانيدور ثاني 179.5
181.5نــاجــح  181.5
267.5نــاجــح  267.5
273.5نــاجــح  273.5
257.5نــاجــح  257.5

216نــاجــح  216
221نــاجــح  221
دور ثانيدور ثاني غائب

279.5نــاجــح  279.5



267نــاجــح  267
245نــاجــح  245
245نــاجــح  245

270.5نــاجــح  270.5
258نــاجــح  258
273نــاجــح  273

263.5نــاجــح  263.5
219.5نــاجــح  219.5
248.5نــاجــح  248.5

259نــاجــح  259
246نــاجــح  246
دور ثانيدور ثاني غائب
249نــاجــح  249

247.5نــاجــح  247.5
258.5نــاجــح  258.5

259نــاجــح  259
240نــاجــح  240
دور ثانيدور ثاني غائب
263نــاجــح  263
258نــاجــح  258

200.5نــاجــح  200.5
235نــاجــح  235

243.5نــاجــح  243.5
دور ثانيدور ثاني غائب

248.5نــاجــح  248.5
210نــاجــح  210
274نــاجــح  274

263.5نــاجــح  263.5
275.5نــاجــح  275.5

دور ثانيدور ثاني 173
225.5نــاجــح  225.5
274.5نــاجــح  274.5
249.5نــاجــح  249.5

دور ثانيدور ثاني غائب
260.5نــاجــح  260.5

272نــاجــح  272
232نــاجــح  232

266.5نــاجــح  266.5
262.5نــاجــح  262.5

252نــاجــح  252
267نــاجــح  267
263نــاجــح  263
222نــاجــح  222
185نــاجــح  185

256.5نــاجــح  256.5
236نــاجــح  236
243نــاجــح  243

269.5نــاجــح  269.5
دور ثانيدور ثاني غائب
235نــاجــح  235

253.5نــاجــح  253.5
252نــاجــح  252
255نــاجــح  255

236.5نــاجــح  236.5
دور ثانيدور ثاني غائب
245نــاجــح  245



221نــاجــح  221
249.5نــاجــح  249.5
256.5نــاجــح  256.5

249نــاجــح  249
275نــاجــح  275
261نــاجــح  261

226.5نــاجــح  226.5
242نــاجــح  242

222.5نــاجــح  222.5
203.5نــاجــح  203.5
184.5نــاجــح  184.5
241.5نــاجــح  241.5
266.5نــاجــح  266.5

218نــاجــح  218
دور ثانيدور ثاني غائب

229.5نــاجــح  229.5
231.5نــاجــح  231.5

237نــاجــح  237
215.5نــاجــح  215.5

232نــاجــح  232
240.5نــاجــح  240.5

255نــاجــح  255
183نــاجــح  183

229.5نــاجــح  229.5
234.5نــاجــح  234.5
226.5نــاجــح  226.5

235نــاجــح  235
242.5نــاجــح  242.5
206.5نــاجــح  206.5
216.5نــاجــح  216.5

264نــاجــح  264
242.5نــاجــح  242.5

263نــاجــح  263
255.5نــاجــح  255.5
265.5نــاجــح  265.5

236نــاجــح  236
239نــاجــح  239
158نــاجــح  158
247نــاجــح  247

273.5نــاجــح  273.5
266نــاجــح  266
دور ثانيدور ثاني غائب

197.5نــاجــح  197.5
273.5نــاجــح  273.5

247نــاجــح  247
247.5نــاجــح  247.5
254.5نــاجــح  254.5

دور ثانيدور ثاني غائب
248.5نــاجــح  248.5

205نــاجــح  205
270نــاجــح  270
229نــاجــح  229
205نــاجــح  205

239.5نــاجــح  239.5
259نــاجــح  259
240نــاجــح  240



238.5نــاجــح  238.5
277.5نــاجــح  277.5

235نــاجــح  235
235نــاجــح  235

275.5نــاجــح  275.5
265.5نــاجــح  265.5
259.5نــاجــح  259.5

266نــاجــح  266
222.5نــاجــح  222.5
274.5نــاجــح  274.5

232نــاجــح  232
223.5نــاجــح  223.5
245.5نــاجــح  245.5
256.5نــاجــح  256.5
258.5نــاجــح  258.5
207.5نــاجــح  207.5
279.5نــاجــح  279.5
254.5نــاجــح  254.5
201.5نــاجــح  201.5
250.5نــاجــح  250.5

254نــاجــح  254
274نــاجــح  274
247نــاجــح  247
206نــاجــح  206
دور ثانيدور ثاني 155

275.5نــاجــح  275.5
177نــاجــح  177

230.5نــاجــح  230.5
200.5نــاجــح  200.5

206نــاجــح  206
229نــاجــح  229
271نــاجــح  271
176نــاجــح  176
259نــاجــح  259
222نــاجــح  222

229.5نــاجــح  229.5
272نــاجــح  272

277.5نــاجــح  277.5
267.5نــاجــح  267.5

195نــاجــح  195
196.5نــاجــح  196.5

170نــاجــح  170
203نــاجــح  203

265.5نــاجــح  265.5
221نــاجــح  221

دور ثانيدور ثاني 128.5
269.5نــاجــح  269.5

254نــاجــح  254
232نــاجــح  232

206.5نــاجــح  206.5
177.5نــاجــح  177.5

دور ثانيدور ثاني غائب
178.5نــاجــح  178.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

249.5نــاجــح  249.5



222.5نــاجــح  222.5
188.5نــاجــح  188.5

دور ثانيدور ثاني غائب
196نــاجــح  196

219.5نــاجــح  219.5
186.5نــاجــح  186.5

187نــاجــح  187
224.5نــاجــح  224.5
197.5نــاجــح  197.5

193نــاجــح  193
196نــاجــح  196
240نــاجــح  240
دور ثانيدور ثاني غائب
265نــاجــح  265

166.5نــاجــح  166.5
238نــاجــح  238

218.5نــاجــح  218.5
258.5نــاجــح  258.5
233.5نــاجــح  233.5

246نــاجــح  246
دور ثانيدور ثاني غائب
201نــاجــح  201
دور ثانيدور ثاني غائب

225.5نــاجــح  225.5
213.5نــاجــح  213.5
223.5نــاجــح  223.5

237نــاجــح  237
192.5نــاجــح  192.5
256.5نــاجــح  256.5

177نــاجــح  177
217نــاجــح  217

248.5نــاجــح  248.5
211نــاجــح  211
دور ثانيدور ثاني غائب

215.5نــاجــح  215.5
دور ثانيدور ثاني غائب
239نــاجــح  239
237نــاجــح  237

201.5نــاجــح  201.5
236نــاجــح  236
دور ثانيدور ثاني غائب

221.5نــاجــح  221.5
238نــاجــح  238
دور ثانيدور ثاني غائب
212نــاجــح  212

187.5نــاجــح  187.5
204نــاجــح  204

213.5نــاجــح  213.5
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
252نــاجــح  252

257.5نــاجــح  257.5
238.5نــاجــح  238.5
208.5نــاجــح  208.5

دور ثانيدور ثاني 161
دور ثانيدور ثاني 168.5



186.5نــاجــح  186.5
212.5نــاجــح  212.5

182نــاجــح  182
206.5نــاجــح  206.5
205.5نــاجــح  205.5

دور ثانيدور ثاني غائب
214نــاجــح  214

214.5نــاجــح  214.5
181.5نــاجــح  181.5

دور ثانيدور ثاني 67
245نــاجــح  245
دور ثانيدور ثاني غائب

254.5نــاجــح  254.5
228نــاجــح  228

242.5نــاجــح  242.5
227.5نــاجــح  227.5
250.5نــاجــح  250.5

دور ثانيدور ثاني غائب
269نــاجــح  269

150.5نــاجــح  150.5
224.5نــاجــح  224.5

217نــاجــح  217
222.5نــاجــح  222.5

204نــاجــح  204
223.5نــاجــح  223.5
239.5نــاجــح  239.5

231نــاجــح  231
231.5نــاجــح  231.5
219.5نــاجــح  219.5

219نــاجــح  219
230.5نــاجــح  230.5

199نــاجــح  199
185.5نــاجــح  185.5
215.5نــاجــح  215.5
185.5نــاجــح  185.5

226نــاجــح  226
212.5نــاجــح  212.5
179.5نــاجــح  179.5
195.5نــاجــح  195.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
199نــاجــح  199
دور ثانيدور ثاني غائب
227نــاجــح  227
201نــاجــح  201

181.5نــاجــح  181.5
دور ثانيدور ثاني 146

دور ثانيدور ثاني 156.5
223.5نــاجــح  223.5

دور ثانيدور ثاني غائب
228نــاجــح  228
231نــاجــح  231
162نــاجــح  162
دور ثانيدور ثاني غائب

199.5نــاجــح  199.5



263نــاجــح  263
258.5نــاجــح  258.5

220نــاجــح  220
267.5نــاجــح  267.5

249نــاجــح  249
257.5نــاجــح  257.5

دور ثانيدور ثاني غائب
179.5نــاجــح  179.5
246.5نــاجــح  246.5
245.5نــاجــح  245.5

262نــاجــح  262
254.5نــاجــح  254.5

دور ثانيدور ثاني 181
234نــاجــح  234
دور ثانيدور ثاني غائب
237نــاجــح  237

197.5نــاجــح  197.5
دور ثانيدور ثاني 201.5

244نــاجــح  244
256نــاجــح  256
247نــاجــح  247

227.5نــاجــح  227.5
228.5نــاجــح  228.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
245نــاجــح  245
273نــاجــح  273
240نــاجــح  240
258نــاجــح  258
253نــاجــح  253
دور ثانيدور ثاني غائب

261.5نــاجــح  261.5
274نــاجــح  274
دور ثانيدور ثاني 191
دور ثانيدور ثاني غائب

226.5نــاجــح  226.5
255.5نــاجــح  255.5

274نــاجــح  274
274نــاجــح  274

265.5نــاجــح  265.5
249.5نــاجــح  249.5

دور ثانيدور ثاني غائب
222.5نــاجــح  222.5
214.5نــاجــح  214.5
223.5نــاجــح  223.5
دور ثانيدور ثاني 209.5

255نــاجــح  255
267.5نــاجــح  267.5

دور ثانيدور ثاني 208
دور ثانيدور ثاني 194.5
دور ثانيدور ثاني 185.5

دور ثانيدور ثاني 157
دور ثانيدور ثاني 227.5
228.5نــاجــح  228.5
265.5نــاجــح  265.5
دور ثانيدور ثاني 164.5



دور ثانيدور ثاني 183
دور ثانيدور ثاني 156.5
دور ثانيدور ثاني 166.5
دور ثانيدور ثاني 175.5

دور ثانيدور ثاني 181
دور ثانيدور ثاني 169

دور ثانيدور ثاني 179.5
دور ثانيدور ثاني 180.5
دور ثانيدور ثاني 179.5

221نــاجــح  221
262.5نــاجــح  262.5
230.5نــاجــح  230.5
217.5نــاجــح  217.5

256نــاجــح  256
242.5نــاجــح  242.5
223.5نــاجــح  223.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 194.5

222نــاجــح  222
198نــاجــح  198

247.5نــاجــح  247.5
204نــاجــح  204

دور ثانيدور ثاني 195.5
192.5نــاجــح  192.5
210.5نــاجــح  210.5
208.5نــاجــح  208.5

213نــاجــح  213
211.5نــاجــح  211.5

دور ثانيدور ثاني 187
204نــاجــح  204

193.5نــاجــح  193.5
190نــاجــح  190
194نــاجــح  194

228.5نــاجــح  228.5
257.5نــاجــح  257.5

200نــاجــح  200
215.5نــاجــح  215.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 204

دور ثانيدور ثاني 174.5
دور ثانيدور ثاني 170
246نــاجــح  246

231.5نــاجــح  231.5
207.5نــاجــح  207.5

219نــاجــح  219
دور ثانيدور ثاني 67.5

237.5نــاجــح  237.5
231نــاجــح  231
دور ثانيدور ثاني 194

دور ثانيدور ثاني 205.5
دور ثانيدور ثاني 216

دور ثانيدور ثاني 187.5
دور ثانيدور ثاني 190
224نــاجــح  224
دور ثانيدور ثاني 171

232.5نــاجــح  232.5



دور ثانيدور ثاني 222
236نــاجــح  236

دور ثانيدور ثاني 176.5
259نــاجــح  259
211نــاجــح  211

216.5نــاجــح  216.5
دور ثانيدور ثاني 183.5
200.5نــاجــح  200.5

دور ثانيدور ثاني 191
دور ثانيدور ثاني 183.5
269.5نــاجــح  269.5
190.5نــاجــح  190.5
255.5نــاجــح  255.5

دور ثانيدور ثاني 173
دور ثانيدور ثاني غائب
265نــاجــح  265

236.5نــاجــح  236.5
222.5نــاجــح  222.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 155
178نــاجــح  178
200نــاجــح  200

175.5نــاجــح  175.5
178.5نــاجــح  178.5

202نــاجــح  202
231.5نــاجــح  231.5
248.5نــاجــح  248.5
260.5نــاجــح  260.5

183نــاجــح  183
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 165.5
246نــاجــح  246

196.5نــاجــح  196.5
268نــاجــح  268
265نــاجــح  265

252.5نــاجــح  252.5
256.5نــاجــح  256.5

257نــاجــح  257
271نــاجــح  271
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 184.5
دور ثانيدور ثاني غائب
205نــاجــح  205
244نــاجــح  244
دور ثانيدور ثاني غائب

198.5نــاجــح  198.5
187نــاجــح  187
247نــاجــح  247

247.5نــاجــح  247.5
دور ثانيدور ثاني 151.5
218.5نــاجــح  218.5

دور ثانيدور ثاني 156
دور ثانيدور ثاني غائب
180نــاجــح  180

236.5نــاجــح  236.5
233نــاجــح  233



177نــاجــح  177
267نــاجــح  267

258.5نــاجــح  258.5
255نــاجــح  255
235نــاجــح  235
250نــاجــح  250
226نــاجــح  226

218.5نــاجــح  218.5
212نــاجــح  212
دور ثانيدور ثاني غائب
259نــاجــح  259
245نــاجــح  245
234نــاجــح  234
دور ثانيدور ثاني 155

دور ثانيدور ثاني 208.5
دور ثانيدور ثاني 173.5

249نــاجــح  249
230.5نــاجــح  230.5

257نــاجــح  257
دور ثانيدور ثاني 176.5
دور ثانيدور ثاني 163.5
دور ثانيدور ثاني 137.5

دور ثانيدور ثاني 171
225نــاجــح  225
دور ثانيدور ثاني 172
دور ثانيدور ثاني 165

198.5نــاجــح  198.5
236نــاجــح  236

دور ثانيدور ثاني 197.5
231نــاجــح  231

دور ثانيدور ثاني 159.5
171.5نــاجــح  171.5

دور ثانيدور ثاني غائب
260نــاجــح  260
201نــاجــح  201
197نــاجــح  197

225.5نــاجــح  225.5
225نــاجــح  225

216.5نــاجــح  216.5
197.5نــاجــح  197.5
258.5نــاجــح  258.5

200نــاجــح  200
دور ثانيدور ثاني غائب
181نــاجــح  181

264.5نــاجــح  264.5
دور ثانيدور ثاني غائب
207نــاجــح  207

دور ثانيدور ثاني 162.5
235.5نــاجــح  235.5

227نــاجــح  227
دور ثانيدور ثاني 139
دور ثانيدور ثاني غائب

255.5نــاجــح  255.5
251.5نــاجــح  251.5

220نــاجــح  220
263نــاجــح  263



200.5نــاجــح  200.5
241.5نــاجــح  241.5

245نــاجــح  245
252نــاجــح  252
254نــاجــح  254

262.5نــاجــح  262.5
254.5نــاجــح  254.5
251.5نــاجــح  251.5
226.5نــاجــح  226.5
246.5نــاجــح  246.5

253نــاجــح  253
257.5نــاجــح  257.5

258نــاجــح  258
231.5نــاجــح  231.5
221.5نــاجــح  221.5
219.5نــاجــح  219.5

248نــاجــح  248
239.5نــاجــح  239.5

دور ثانيدور ثاني 180
265.5نــاجــح  265.5

254نــاجــح  254
196نــاجــح  196
دور ثانيدور ثاني 192
193نــاجــح  193
253نــاجــح  253
248نــاجــح  248
272نــاجــح  272

247.5نــاجــح  247.5
243نــاجــح  243

226.5نــاجــح  226.5
251نــاجــح  251

265.5نــاجــح  265.5
223.5نــاجــح  223.5
242.5نــاجــح  242.5
256.5نــاجــح  256.5

259نــاجــح  259
246نــاجــح  246

دور ثانيدور ثاني 185.5
236نــاجــح  236
239نــاجــح  239
196نــاجــح  196

272.5نــاجــح  272.5
دور ثانيدور ثاني 135

223.5نــاجــح  223.5
دور ثانيدور ثاني 222.5
دور ثانيدور ثاني 220.5

206نــاجــح  206
دور ثانيدور ثاني 177.5

دور ثانيدور ثاني 187
227.5نــاجــح  227.5
231.5نــاجــح  231.5

259نــاجــح  259
256نــاجــح  256
238نــاجــح  238
248نــاجــح  248
240نــاجــح  240



دور ثانيدور ثاني 166.5
184نــاجــح  184

244.5نــاجــح  244.5
243.5نــاجــح  243.5
219.5نــاجــح  219.5
دور ثانيدور ثاني 201.5

256نــاجــح  256
272.5نــاجــح  272.5

253نــاجــح  253
252.5نــاجــح  252.5

253نــاجــح  253
256نــاجــح  256

262.5نــاجــح  262.5
197نــاجــح  197

دور ثانيدور ثاني 192.5
253.5نــاجــح  253.5

235نــاجــح  235
229نــاجــح  229

193.5نــاجــح  193.5
239نــاجــح  239

239.5نــاجــح  239.5
231نــاجــح  231
270نــاجــح  270
253نــاجــح  253
267نــاجــح  267
240نــاجــح  240
259نــاجــح  259

224.5نــاجــح  224.5
246.5نــاجــح  246.5
213.5نــاجــح  213.5

196نــاجــح  196
دور ثانيدور ثاني غائب
249نــاجــح  249
231نــاجــح  231
201نــاجــح  201
234نــاجــح  234
167نــاجــح  167

217.5نــاجــح  217.5
211.5نــاجــح  211.5
238.5نــاجــح  238.5

دور ثانيدور ثاني 9
224.5نــاجــح  224.5
204.5نــاجــح  204.5
221.5نــاجــح  221.5
237.5نــاجــح  237.5
234.5نــاجــح  234.5
234.5نــاجــح  234.5
239.5نــاجــح  239.5

246نــاجــح  246
223نــاجــح  223
256نــاجــح  256
177نــاجــح  177

225.5نــاجــح  225.5
236نــاجــح  236
221نــاجــح  221

249.5نــاجــح  249.5



263.5نــاجــح  263.5
دور ثانيدور ثاني غائب
190نــاجــح  190

231.5نــاجــح  231.5
205نــاجــح  205

223.5نــاجــح  223.5
242نــاجــح  242

255.5نــاجــح  255.5
220.5نــاجــح  220.5

243نــاجــح  243
231نــاجــح  231

دور ثانيدور ثاني 204.5
199.5نــاجــح  199.5

دور ثانيدور ثاني 21
دور ثانيدور ثاني 161.5

239نــاجــح  239
228نــاجــح  228
249نــاجــح  249

196.5نــاجــح  196.5
218نــاجــح  218
234نــاجــح  234
دور ثانيدور ثاني 160

دور ثانيدور ثاني 129.5
دور ثانيدور ثاني 122.5

225نــاجــح  225
267.5نــاجــح  267.5
دور ثانيدور ثاني 95.5
254نــاجــح  254
219نــاجــح  219

دور ثانيدور ثاني 142.5
دور ثانيدور ثاني 171.5

231نــاجــح  231
214.5نــاجــح  214.5

246نــاجــح  246
252.5نــاجــح  252.5
232.5نــاجــح  232.5

259نــاجــح  259
199.5نــاجــح  199.5

220نــاجــح  220
دور ثانيدور ثاني 91.5

241.5نــاجــح  241.5
243نــاجــح  243
218نــاجــح  218

240.5نــاجــح  240.5
239.5نــاجــح  239.5
231.5نــاجــح  231.5
271.5نــاجــح  271.5
241.5نــاجــح  241.5
221.5نــاجــح  221.5

256نــاجــح  256
248.5نــاجــح  248.5

دور ثانيدور ثاني 158
205نــاجــح  205
256نــاجــح  256

239.5نــاجــح  239.5
229.5نــاجــح  229.5



دور ثانيدور ثاني 104
266.5نــاجــح  266.5
256.5نــاجــح  256.5

دور ثانيدور ثاني 201
248.5نــاجــح  248.5
دور ثانيدور ثاني 183.5

234نــاجــح  234
دور ثانيدور ثاني 188

دور ثانيدور ثاني 169.5
دور ثانيدور ثاني 197
دور ثانيدور ثاني 135
دور ثانيدور ثاني 189

264.5نــاجــح  264.5
194.5نــاجــح  194.5
227.5نــاجــح  227.5
215.5نــاجــح  215.5
212.5نــاجــح  212.5

دور ثانيدور ثاني 128
275نــاجــح  275

195.5نــاجــح  195.5
دور ثانيدور ثاني 125
258نــاجــح  258
210نــاجــح  210

253.5نــاجــح  253.5
دور ثانيدور ثاني 176.5

252نــاجــح  252
254.5نــاجــح  254.5
253.5نــاجــح  253.5
260.5نــاجــح  260.5

221نــاجــح  221
228نــاجــح  228

199.5نــاجــح  199.5
دور ثانيدور ثاني غائب

229.5نــاجــح  229.5
245نــاجــح  245

195.5نــاجــح  195.5
236.5نــاجــح  236.5

252نــاجــح  252
175نــاجــح  175
239نــاجــح  239

229.5نــاجــح  229.5
دور ثانيدور ثاني 153.5
دور ثانيدور ثاني 149.5
دور ثانيدور ثاني 156.5

دور ثانيدور ثاني 163
دور ثانيدور ثاني 174
دور ثانيدور ثاني 160
دور ثانيدور ثاني غائب
232نــاجــح  232
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 90.5
245نــاجــح  245
264نــاجــح  264
175نــاجــح  175
227نــاجــح  227
دور ثانيدور ثاني 149



دور ثانيدور ثاني 158
228.5نــاجــح  228.5

227نــاجــح  227
164نــاجــح  164
201نــاجــح  201
205نــاجــح  205

249.5نــاجــح  249.5
دور ثانيدور ثاني غائب

206.5نــاجــح  206.5
220.5نــاجــح  220.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
234نــاجــح  234

دور ثانيدور ثاني 150.5
دور ثانيدور ثاني 107.5

208نــاجــح  208
دور ثانيدور ثاني 161.5
268.5نــاجــح  268.5

254نــاجــح  254
264نــاجــح  264

دور ثانيدور ثاني 143.5
دور ثانيدور ثاني 132

211.5نــاجــح  211.5
196.5نــاجــح  196.5

دور ثانيدور ثاني 140
252.5نــاجــح  252.5
212.5نــاجــح  212.5

237نــاجــح  237
228نــاجــح  228
دور ثانيدور ثاني 147

247.5نــاجــح  247.5
202.5نــاجــح  202.5
233.5نــاجــح  233.5

161نــاجــح  161
236نــاجــح  236

212.5نــاجــح  212.5
183.5نــاجــح  183.5

دور ثانيدور ثاني 128
دور ثانيدور ثاني 167.5

274نــاجــح  274
دور ثانيدور ثاني 127
191نــاجــح  191

210.5نــاجــح  210.5
175.5نــاجــح  175.5
208.5نــاجــح  208.5

233نــاجــح  233
256.5نــاجــح  256.5
202.5نــاجــح  202.5
210.5نــاجــح  210.5

241نــاجــح  241
207.5نــاجــح  207.5

دور ثانيدور ثاني غائب
200.5نــاجــح  200.5
دور ثانيدور ثاني 155.5

231نــاجــح  231
207نــاجــح  207



264نــاجــح  264
دور ثانيدور ثاني غائب
217نــاجــح  217

210.5نــاجــح  210.5
دور ثانيدور ثاني 151

193.5نــاجــح  193.5
156نــاجــح  156
دور ثانيدور ثاني غائب

239.5نــاجــح  239.5
دور ثانيدور ثاني غائب

228.5نــاجــح  228.5
دور ثانيدور ثاني 200

دور ثانيدور ثاني 167.5
218نــاجــح  218

241.5نــاجــح  241.5
218نــاجــح  218

217.5نــاجــح  217.5
176نــاجــح  176

199.5نــاجــح  199.5
174نــاجــح  174
172نــاجــح  172
دور ثانيدور ثاني 128
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
154نــاجــح  154

254.5نــاجــح  254.5
214نــاجــح  214

227.5نــاجــح  227.5
226نــاجــح  226
دور ثانيدور ثاني 130
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 144.5
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 185.5
216.5نــاجــح  216.5
دور ثانيدور ثاني 169.5
210.5نــاجــح  210.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 131

201.5نــاجــح  201.5
دور ثانيدور ثاني 148
238نــاجــح  238
251نــاجــح  251
250نــاجــح  250

248.5نــاجــح  248.5
242.5نــاجــح  242.5

235نــاجــح  235
243نــاجــح  243

221.5نــاجــح  221.5
دور ثانيدور ثاني 147.5
249.5نــاجــح  249.5
215.5نــاجــح  215.5
270.5نــاجــح  270.5
228.5نــاجــح  228.5

دور ثانيدور ثاني غائب
216نــاجــح  216



دور ثانيدور ثاني غائب
268.5نــاجــح  268.5

205نــاجــح  205
248.5نــاجــح  248.5
254.5نــاجــح  254.5
248.5نــاجــح  248.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 169

دور ثانيدور ثاني 183.5
239.5نــاجــح  239.5

261نــاجــح  261
دور ثانيدور ثاني 156
234نــاجــح  234
211نــاجــح  211
259نــاجــح  259

215.5نــاجــح  215.5
227نــاجــح  227
دور ثانيدور ثاني غائب

250.5نــاجــح  250.5
271نــاجــح  271
248نــاجــح  248
218نــاجــح  218

222.5نــاجــح  222.5
226نــاجــح  226
247نــاجــح  247
252نــاجــح  252
244نــاجــح  244

238.5نــاجــح  238.5
238.5نــاجــح  238.5
243.5نــاجــح  243.5

230نــاجــح  230
262.5نــاجــح  262.5
250.5نــاجــح  250.5
202.5نــاجــح  202.5

269نــاجــح  269
دور ثانيدور ثاني 182.5

238نــاجــح  238
دور ثانيدور ثاني 182.5

256نــاجــح  256
260نــاجــح  260
248نــاجــح  248
دور ثانيدور ثاني غائب

262.5نــاجــح  262.5
229نــاجــح  229
181نــاجــح  181
دور ثانيدور ثاني 153

227.5نــاجــح  227.5
دور ثانيدور ثاني غائب
247نــاجــح  247

234.5نــاجــح  234.5
234.5نــاجــح  234.5
230.5نــاجــح  230.5
239.5نــاجــح  239.5
دور ثانيدور ثاني 165.5
226.5نــاجــح  226.5
222.5نــاجــح  222.5



260.5نــاجــح  260.5
242نــاجــح  242

201.5نــاجــح  201.5
234نــاجــح  234
235نــاجــح  235
249نــاجــح  249

262.5نــاجــح  262.5
258نــاجــح  258
239نــاجــح  239

212.5نــاجــح  212.5
دور ثانيدور ثاني 141.5

222نــاجــح  222
259نــاجــح  259

256.5نــاجــح  256.5
223.5نــاجــح  223.5
228.5نــاجــح  228.5
215.5نــاجــح  215.5

دور ثانيدور ثاني 169
دور ثانيدور ثاني غائب
260نــاجــح  260

دور ثانيدور ثاني 177.5
262.5نــاجــح  262.5

179نــاجــح  179
201نــاجــح  201

198.5نــاجــح  198.5
225.5نــاجــح  225.5
229.5نــاجــح  229.5
231.5نــاجــح  231.5

255نــاجــح  255
242.5نــاجــح  242.5
254.5نــاجــح  254.5
دور ثانيدور ثاني 109.5

198نــاجــح  198
229نــاجــح  229

177.5نــاجــح  177.5
239.5نــاجــح  239.5
262.5نــاجــح  262.5

168نــاجــح  168
249نــاجــح  249

245.5نــاجــح  245.5
246نــاجــح  246

254.5نــاجــح  254.5
237.5نــاجــح  237.5

249نــاجــح  249
239.5نــاجــح  239.5
250.5نــاجــح  250.5

251نــاجــح  251
257نــاجــح  257

257.5نــاجــح  257.5
239.5نــاجــح  239.5
دور ثانيدور ثاني 182.5
212.5نــاجــح  212.5
254.5نــاجــح  254.5

239نــاجــح  239
248نــاجــح  248
250نــاجــح  250



266نــاجــح  266
258نــاجــح  258
دور ثانيدور ثاني غائب

220.5نــاجــح  220.5
263نــاجــح  263

187.5نــاجــح  187.5
236.5نــاجــح  236.5
236.5نــاجــح  236.5
253.5نــاجــح  253.5

237نــاجــح  237
268نــاجــح  268
225نــاجــح  225

266.5نــاجــح  266.5
263.5نــاجــح  263.5

272نــاجــح  272
226.5نــاجــح  226.5
236.5نــاجــح  236.5
217.5نــاجــح  217.5
225.5نــاجــح  225.5
228.5نــاجــح  228.5

252نــاجــح  252
دور ثانيدور ثاني غائب
256نــاجــح  256

164.5نــاجــح  164.5
دور ثانيدور ثاني 151.5
دور ثانيدور ثاني 171.5

250نــاجــح  250
259.5نــاجــح  259.5

274نــاجــح  274
272.5نــاجــح  272.5
270.5نــاجــح  270.5

213نــاجــح  213
268نــاجــح  268
261نــاجــح  261

264.5نــاجــح  264.5
دور ثانيدور ثاني غائب

249.5نــاجــح  249.5
دور ثانيدور ثاني غائب
190نــاجــح  190
225نــاجــح  225

249.5نــاجــح  249.5
241نــاجــح  241
دور ثانيدور ثاني 81.5

239.5نــاجــح  239.5
244نــاجــح  244

276.5نــاجــح  276.5
263.5نــاجــح  263.5
244.5نــاجــح  244.5

225نــاجــح  225
259.5نــاجــح  259.5

207نــاجــح  207
دور ثانيدور ثاني غائب

264.5نــاجــح  264.5
266نــاجــح  266
242نــاجــح  242

230.5نــاجــح  230.5



194.5نــاجــح  194.5
263.5نــاجــح  263.5
دور ثانيدور ثاني 158.5
179.5نــاجــح  179.5
270.5نــاجــح  270.5
266.5نــاجــح  266.5

231نــاجــح  231
دور ثانيدور ثاني غائب
253نــاجــح  253

260.5نــاجــح  260.5
دور ثانيدور ثاني 194.5
240.5نــاجــح  240.5

271نــاجــح  271
دور ثانيدور ثاني 180.5

243نــاجــح  243
دور ثانيدور ثاني 32

دور ثانيدور ثاني غائب
264.5نــاجــح  264.5
272.5نــاجــح  272.5
235.5نــاجــح  235.5
210.5نــاجــح  210.5

252نــاجــح  252
204نــاجــح  204

189.5نــاجــح  189.5
271.5نــاجــح  271.5

271نــاجــح  271
267نــاجــح  267
دور ثانيدور ثاني 53.5

231.5نــاجــح  231.5
220.5نــاجــح  220.5

223نــاجــح  223
دور ثانيدور ثاني غائب
196نــاجــح  196

231.5نــاجــح  231.5
دور ثانيدور ثاني 173

208.5نــاجــح  208.5
234نــاجــح  234
دور ثانيدور ثاني 157

208.5نــاجــح  208.5
206نــاجــح  206
252نــاجــح  252

242.5نــاجــح  242.5
206.5نــاجــح  206.5
199.5نــاجــح  199.5

243نــاجــح  243
238.5نــاجــح  238.5

251نــاجــح  251
226نــاجــح  226
232نــاجــح  232

دور ثانيدور ثاني 186.5
دور ثانيدور ثاني 180

دور ثانيدور ثاني 211.5
دور ثانيدور ثاني 227.5

188نــاجــح  188
249.5نــاجــح  249.5
233.5نــاجــح  233.5



224نــاجــح  224
214نــاجــح  214

261.5نــاجــح  261.5
214نــاجــح  214
230نــاجــح  230

235.5نــاجــح  235.5
196نــاجــح  196
213نــاجــح  213
226نــاجــح  226
دور ثانيدور ثاني 202
دور ثانيدور ثاني 166

دور ثانيدور ثاني 166.5
254.5نــاجــح  254.5
241.5نــاجــح  241.5

202نــاجــح  202
244نــاجــح  244
216نــاجــح  216
211نــاجــح  211

245.5نــاجــح  245.5
254.5نــاجــح  254.5

229نــاجــح  229
266.5نــاجــح  266.5
237.5نــاجــح  237.5
234.5نــاجــح  234.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

188.5نــاجــح  188.5
266نــاجــح  266
216نــاجــح  216

253.5نــاجــح  253.5
262نــاجــح  262

212.5نــاجــح  212.5
237نــاجــح  237
268نــاجــح  268

244.5نــاجــح  244.5
257.5نــاجــح  257.5
256.5نــاجــح  256.5

دور ثانيدور ثاني غائب
224نــاجــح  224

دور ثانيدور ثاني 131.5
225.5نــاجــح  225.5

208نــاجــح  208
193.5نــاجــح  193.5
186.5نــاجــح  186.5
260.5نــاجــح  260.5
216.5نــاجــح  216.5
262.5نــاجــح  262.5

230نــاجــح  230
243.5نــاجــح  243.5

224نــاجــح  224
218نــاجــح  218

178.5نــاجــح  178.5
248نــاجــح  248

دور ثانيدور ثاني 169.5
192.5نــاجــح  192.5
186.5نــاجــح  186.5



206.5نــاجــح  206.5
206نــاجــح  206
دور ثانيدور ثاني غائب

232.5نــاجــح  232.5
213.5نــاجــح  213.5

225نــاجــح  225
234نــاجــح  234
239نــاجــح  239
214نــاجــح  214
262نــاجــح  262
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
211نــاجــح  211

197.5نــاجــح  197.5
265نــاجــح  265

230.5نــاجــح  230.5
186نــاجــح  186
182نــاجــح  182
208نــاجــح  208

225.5نــاجــح  225.5
215.5نــاجــح  215.5
219.5نــاجــح  219.5
195.5نــاجــح  195.5

223نــاجــح  223
232.5نــاجــح  232.5

دور ثانيدور ثاني غائب
235.5نــاجــح  235.5

265نــاجــح  265
231.5نــاجــح  231.5

234نــاجــح  234
240نــاجــح  240

229.5نــاجــح  229.5
دور ثانيدور ثاني 197.5

274نــاجــح  274
269.5نــاجــح  269.5

242نــاجــح  242
253.5نــاجــح  253.5
دور ثانيدور ثاني 166.5
254.5نــاجــح  254.5
269.5نــاجــح  269.5
247.5نــاجــح  247.5

272نــاجــح  272
دور ثانيدور ثاني 189.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 177
236نــاجــح  236
248نــاجــح  248

219.5نــاجــح  219.5
256.5نــاجــح  256.5
272.5نــاجــح  272.5

261نــاجــح  261
270نــاجــح  270

255.5نــاجــح  255.5
دور ثانيدور ثاني غائب
211نــاجــح  211

240.5نــاجــح  240.5



225نــاجــح  225
234نــاجــح  234
201نــاجــح  201
218نــاجــح  218

258.5نــاجــح  258.5
242.5نــاجــح  242.5
233.5نــاجــح  233.5

دور ثانيدور ثاني غائب
265.5نــاجــح  265.5
263.5نــاجــح  263.5
230.5نــاجــح  230.5
274.5نــاجــح  274.5
271.5نــاجــح  271.5
237.5نــاجــح  237.5
دور ثانيدور ثاني 154.5

271نــاجــح  271
دور ثانيدور ثاني 198.5
227.5نــاجــح  227.5
250.5نــاجــح  250.5
230.5نــاجــح  230.5
248.5نــاجــح  248.5

214نــاجــح  214
دور ثانيدور ثاني 171.5
260.5نــاجــح  260.5

225نــاجــح  225
230.5نــاجــح  230.5

دور ثانيدور ثاني غائب
261نــاجــح  261
دور ثانيدور ثاني 186

242.5نــاجــح  242.5
259.5نــاجــح  259.5
252.5نــاجــح  252.5

دور ثانيدور ثاني 192
225.5نــاجــح  225.5

260نــاجــح  260
237نــاجــح  237
226نــاجــح  226

197.5نــاجــح  197.5
238نــاجــح  238
دور ثانيدور ثاني غائب
236نــاجــح  236

256.5نــاجــح  256.5
216نــاجــح  216

267.5نــاجــح  267.5
دور ثانيدور ثاني 182
217نــاجــح  217

دور ثانيدور ثاني 198.5
دور ثانيدور ثاني 176.5

226نــاجــح  226
195نــاجــح  195
255نــاجــح  255
201نــاجــح  201

213.5نــاجــح  213.5
214نــاجــح  214
244نــاجــح  244
231نــاجــح  231



266.5نــاجــح  266.5
دور ثانيدور ثاني 195

213.5نــاجــح  213.5
233.5نــاجــح  233.5
دور ثانيدور ثاني 208.5
دور ثانيدور ثاني 194.5

دور ثانيدور ثاني 188
دور ثانيدور ثاني 219.5

دور ثانيدور ثاني 202
دور ثانيدور ثاني 176.5

226نــاجــح  226
238.5نــاجــح  238.5
204.5نــاجــح  204.5
264.5نــاجــح  264.5

220نــاجــح  220
227.5نــاجــح  227.5
249.5نــاجــح  249.5
دور ثانيدور ثاني 215.5
دور ثانيدور ثاني 197.5

241نــاجــح  241
246.5نــاجــح  246.5

262نــاجــح  262
248.5نــاجــح  248.5
225.5نــاجــح  225.5

275نــاجــح  275
246نــاجــح  246
200نــاجــح  200
220نــاجــح  220
201نــاجــح  201
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
223نــاجــح  223
256نــاجــح  256
246نــاجــح  246
269نــاجــح  269
257نــاجــح  257

223.5نــاجــح  223.5
276نــاجــح  276
200نــاجــح  200

دور ثانيدور ثاني 181.5
266نــاجــح  266
دور ثانيدور ثاني 178

186.5نــاجــح  186.5
228.5نــاجــح  228.5

دور ثانيدور ثاني غائب
271نــاجــح  271

272.5نــاجــح  272.5
دور ثانيدور ثاني 187.5

267نــاجــح  267
251.5نــاجــح  251.5

225نــاجــح  225
199.5نــاجــح  199.5

241نــاجــح  241
دور ثانيدور ثاني غائب

266.5نــاجــح  266.5
206.5نــاجــح  206.5



236.5نــاجــح  236.5
255نــاجــح  255
218نــاجــح  218

262.5نــاجــح  262.5
264.5نــاجــح  264.5
261.5نــاجــح  261.5

263نــاجــح  263
229.5نــاجــح  229.5

229نــاجــح  229
226.5نــاجــح  226.5

268نــاجــح  268
261نــاجــح  261
دور ثانيدور ثاني 161

دور ثانيدور ثاني 243.5
دور ثانيدور ثاني 245.5
241.5نــاجــح  241.5
دور ثانيدور ثاني 205.5

258نــاجــح  258
دور ثانيدور ثاني 237.5
دور ثانيدور ثاني 180.5

260نــاجــح  260
257نــاجــح  257

196.5نــاجــح  196.5
دور ثانيدور ثاني 186
225نــاجــح  225
265نــاجــح  265
229نــاجــح  229

دور ثانيدور ثاني 191.5
245نــاجــح  245
دور ثانيدور ثاني 199

دور ثانيدور ثاني 172.5
236نــاجــح  236
278نــاجــح  278

235.5نــاجــح  235.5
دور ثانيدور ثاني 162.5
دور ثانيدور ثاني 21.5

دور ثانيدور ثاني 178.5
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 176.5
دور ثانيدور ثاني 168

266.5نــاجــح  266.5
261.5نــاجــح  261.5
252.5نــاجــح  252.5

262نــاجــح  262
دور ثانيدور ثاني غائب

276.5نــاجــح  276.5
دور ثانيدور ثاني 19

دور ثانيدور ثاني 149.5
261.5نــاجــح  261.5

دور ثانيدور ثاني 154
دور ثانيدور ثاني غائب

250.5نــاجــح  250.5
231نــاجــح  231

196.5نــاجــح  196.5
228نــاجــح  228
دور ثانيدور ثاني 197



227نــاجــح  227
258نــاجــح  258
دور ثانيدور ثاني 217
دور ثانيدور ثاني 254
دور ثانيدور ثاني 156
227نــاجــح  227

273.5نــاجــح  273.5
214.5نــاجــح  214.5
203.5نــاجــح  203.5
254.5نــاجــح  254.5
193.5نــاجــح  193.5
202.5نــاجــح  202.5

215نــاجــح  215
244نــاجــح  244

226.5نــاجــح  226.5
222نــاجــح  222

227.5نــاجــح  227.5
216.5نــاجــح  216.5
253.5نــاجــح  253.5

253نــاجــح  253
182نــاجــح  182

224.5نــاجــح  224.5
264نــاجــح  264
253نــاجــح  253
212نــاجــح  212

248.5نــاجــح  248.5
268نــاجــح  268

264.5نــاجــح  264.5
232نــاجــح  232
208نــاجــح  208
210نــاجــح  210
190نــاجــح  190

دور ثانيدور ثاني 147.5
269نــاجــح  269
232نــاجــح  232

241.5نــاجــح  241.5
262نــاجــح  262

243.5نــاجــح  243.5
255.5نــاجــح  255.5
213.5نــاجــح  213.5
256.5نــاجــح  256.5

246نــاجــح  246
199نــاجــح  199
262نــاجــح  262
دور ثانيدور ثاني 12.5
188نــاجــح  188

دور ثانيدور ثاني 149.5
240نــاجــح  240
232نــاجــح  232
237نــاجــح  237
دور ثانيدور ثاني 106

228.5نــاجــح  228.5
177نــاجــح  177
258نــاجــح  258

198.5نــاجــح  198.5
213.5نــاجــح  213.5



245.5نــاجــح  245.5
217.5نــاجــح  217.5

197نــاجــح  197
191.5نــاجــح  191.5

210نــاجــح  210
دور ثانيدور ثاني 123

240.5نــاجــح  240.5
211.5نــاجــح  211.5

211نــاجــح  211
174نــاجــح  174
195نــاجــح  195
231نــاجــح  231

211.5نــاجــح  211.5
215.5نــاجــح  215.5
275.5نــاجــح  275.5

204نــاجــح  204
197.5نــاجــح  197.5
193.5نــاجــح  193.5
275.5نــاجــح  275.5

274نــاجــح  274
دور ثانيدور ثاني 114
257نــاجــح  257

261.5نــاجــح  261.5
دور ثانيدور ثاني 184

دور ثانيدور ثاني 4
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
267نــاجــح  267

254.5نــاجــح  254.5
دور ثانيدور ثاني 183

228.5نــاجــح  228.5
245نــاجــح  245
189نــاجــح  189
244نــاجــح  244
دور ثانيدور ثاني غائب
217نــاجــح  217

260.5نــاجــح  260.5
268نــاجــح  268
215نــاجــح  215
235نــاجــح  235

219.5نــاجــح  219.5
247نــاجــح  247
210نــاجــح  210

275.5نــاجــح  275.5
250.5نــاجــح  250.5
235.5نــاجــح  235.5
279.5نــاجــح  279.5

279نــاجــح  279
276.5نــاجــح  276.5

277نــاجــح  277
277.5نــاجــح  277.5
259.5نــاجــح  259.5
173.5نــاجــح  173.5
249.5نــاجــح  249.5

265نــاجــح  265
259.5نــاجــح  259.5



206.5نــاجــح  206.5
274نــاجــح  274
231نــاجــح  231
247نــاجــح  247

دور ثانيدور ثاني 141.5
210نــاجــح  210

244.5نــاجــح  244.5
256نــاجــح  256
211نــاجــح  211
252نــاجــح  252

274.5نــاجــح  274.5
277.5نــاجــح  277.5
279.5نــاجــح  279.5
270.5نــاجــح  270.5

275نــاجــح  275
275.5نــاجــح  275.5

193نــاجــح  193
دور ثانيدور ثاني غائب

198.5نــاجــح  198.5
247.5نــاجــح  247.5
261.5نــاجــح  261.5
240.5نــاجــح  240.5
271.5نــاجــح  271.5
269.5نــاجــح  269.5

210نــاجــح  210
277نــاجــح  277

243.5نــاجــح  243.5
270.5نــاجــح  270.5
247.5نــاجــح  247.5

227نــاجــح  227
270نــاجــح  270

دور ثانيدور ثاني 169.5
269.5نــاجــح  269.5
234.5نــاجــح  234.5

229نــاجــح  229
251.5نــاجــح  251.5

234نــاجــح  234
203.5نــاجــح  203.5

277نــاجــح  277
182.5نــاجــح  182.5
252.5نــاجــح  252.5

دور ثانيدور ثاني 139
275.5نــاجــح  275.5

227نــاجــح  227
دور ثانيدور ثاني غائب

196.5نــاجــح  196.5
249نــاجــح  249

251.5نــاجــح  251.5
182.5نــاجــح  182.5
241.5نــاجــح  241.5

248نــاجــح  248
279نــاجــح  279

163.5نــاجــح  163.5
238نــاجــح  238

دور ثانيدور ثاني 157.5
269.5نــاجــح  269.5



دور ثانيدور ثاني 134.5
226.5نــاجــح  226.5

دور ثانيدور ثاني غائب
263.5نــاجــح  263.5
184.5نــاجــح  184.5
166.5نــاجــح  166.5
203.5نــاجــح  203.5

203نــاجــح  203
205.5نــاجــح  205.5

دور ثانيدور ثاني 136
203.5نــاجــح  203.5
235.5نــاجــح  235.5
268.5نــاجــح  268.5

247نــاجــح  247
229.5نــاجــح  229.5

277نــاجــح  277
274نــاجــح  274
دور ثانيدور ثاني 131

200.5نــاجــح  200.5
259نــاجــح  259
208نــاجــح  208

259.5نــاجــح  259.5
214.5نــاجــح  214.5

272نــاجــح  272
173.5نــاجــح  173.5

188نــاجــح  188
235نــاجــح  235

251.5نــاجــح  251.5
264.5نــاجــح  264.5

251نــاجــح  251
199نــاجــح  199
268نــاجــح  268

177.5نــاجــح  177.5
183نــاجــح  183
258نــاجــح  258

251.5نــاجــح  251.5
252.5نــاجــح  252.5
213.5نــاجــح  213.5

269نــاجــح  269
256نــاجــح  256
169نــاجــح  169

229.5نــاجــح  229.5
229نــاجــح  229

269.5نــاجــح  269.5
243.5نــاجــح  243.5

دور ثانيدور ثاني غائب
228.5نــاجــح  228.5

174نــاجــح  174
188.5نــاجــح  188.5
253.5نــاجــح  253.5
194.5نــاجــح  194.5
244.5نــاجــح  244.5

215نــاجــح  215
211نــاجــح  211
255نــاجــح  255
دور ثانيدور ثاني غائب



245.5نــاجــح  245.5
183.5نــاجــح  183.5
209.5نــاجــح  209.5

249نــاجــح  249
199.5نــاجــح  199.5
241.5نــاجــح  241.5
275.5نــاجــح  275.5

265نــاجــح  265
253نــاجــح  253

244.5نــاجــح  244.5
دور ثانيدور ثاني 160.5
237.5نــاجــح  237.5
230.5نــاجــح  230.5

229نــاجــح  229
183.5نــاجــح  183.5
204.5نــاجــح  204.5
184.5نــاجــح  184.5
252.5نــاجــح  252.5
دور ثانيدور ثاني 154.5

دور ثانيدور ثاني غائب
203.5نــاجــح  203.5
دور ثانيدور ثاني 164.5

دور ثانيدور ثاني غائب
254.5نــاجــح  254.5
دور ثانيدور ثاني 145.5

166نــاجــح  166
222.5نــاجــح  222.5
186.5نــاجــح  186.5

دور ثانيدور ثاني غائب
248نــاجــح  248
دور ثانيدور ثاني 139

181.5نــاجــح  181.5
200.5نــاجــح  200.5

234نــاجــح  234
دور ثانيدور ثاني 132
دور ثانيدور ثاني 161

دور ثانيدور ثاني 122.5
دور ثانيدور ثاني 112.5

251نــاجــح  251
دور ثانيدور ثاني 142.5

دور ثانيدور ثاني 122
232.5نــاجــح  232.5

249نــاجــح  249
258.5نــاجــح  258.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 158

239.5نــاجــح  239.5
260نــاجــح  260

223.5نــاجــح  223.5
238.5نــاجــح  238.5

232نــاجــح  232
209.5نــاجــح  209.5

187نــاجــح  187
209.5نــاجــح  209.5

188نــاجــح  188
253نــاجــح  253



192.5نــاجــح  192.5
253نــاجــح  253

233.5نــاجــح  233.5
197.5نــاجــح  197.5
223.5نــاجــح  223.5

264نــاجــح  264
265نــاجــح  265
174نــاجــح  174

214.5نــاجــح  214.5
212نــاجــح  212

226.5نــاجــح  226.5
176نــاجــح  176
دور ثانيدور ثاني غائب

163.5نــاجــح  163.5
دور ثانيدور ثاني 174.5

209نــاجــح  209
دور ثانيدور ثاني 153

دور ثانيدور ثاني 157.5
دور ثانيدور ثاني 179.5

دور ثانيدور ثاني غائب
195نــاجــح  195
266نــاجــح  266

دور ثانيدور ثاني 160.5
219.5نــاجــح  219.5
250.5نــاجــح  250.5
236.5نــاجــح  236.5

221نــاجــح  221
256نــاجــح  256

265.5نــاجــح  265.5
260.5نــاجــح  260.5
234.5نــاجــح  234.5
231.5نــاجــح  231.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
216نــاجــح  216
دور ثانيدور ثاني غائب
202نــاجــح  202
182نــاجــح  182
242نــاجــح  242

247.5نــاجــح  247.5
211نــاجــح  211
211نــاجــح  211
دور ثانيدور ثاني 47

191نــاجــح  191
211.5نــاجــح  211.5
200.5نــاجــح  200.5
245.5نــاجــح  245.5

235نــاجــح  235
187نــاجــح  187
دور ثانيدور ثاني غائب
219نــاجــح  219

227.5نــاجــح  227.5
175.5نــاجــح  175.5

178نــاجــح  178
186نــاجــح  186
197نــاجــح  197



245نــاجــح  245
دور ثانيدور ثاني غائب

203.5نــاجــح  203.5
243.5نــاجــح  243.5
دور ثانيدور ثاني 157.5

257نــاجــح  257
218نــاجــح  218
دور ثانيدور ثاني غائب

212.5نــاجــح  212.5
210.5نــاجــح  210.5
207.5نــاجــح  207.5
263.5نــاجــح  263.5

238نــاجــح  238
199نــاجــح  199

249.5نــاجــح  249.5
257.5نــاجــح  257.5
278.5نــاجــح  278.5

208نــاجــح  208
180.5نــاجــح  180.5

226نــاجــح  226
231نــاجــح  231
دور ثانيدور ثاني غائب
277نــاجــح  277
202نــاجــح  202
255نــاجــح  255

254.5نــاجــح  254.5
269.5نــاجــح  269.5

180نــاجــح  180
186.5نــاجــح  186.5

184نــاجــح  184
242.5نــاجــح  242.5
205.5نــاجــح  205.5
244.5نــاجــح  244.5

202نــاجــح  202
215نــاجــح  215
275نــاجــح  275

235.5نــاجــح  235.5
211.5نــاجــح  211.5

244نــاجــح  244
دور ثانيدور ثاني 151

247.5نــاجــح  247.5
235نــاجــح  235

203.5نــاجــح  203.5
دور ثانيدور ثاني 136

دور ثانيدور ثاني 144.5
169نــاجــح  169

دور ثانيدور ثاني 208.5
168.5نــاجــح  168.5
دور ثانيدور ثاني 163.5
229.5نــاجــح  229.5

174نــاجــح  174
دور ثانيدور ثاني 36

217.5نــاجــح  217.5
180.5نــاجــح  180.5

225نــاجــح  225
219نــاجــح  219



158.5نــاجــح  158.5
265نــاجــح  265

222.5نــاجــح  222.5
264نــاجــح  264

دور ثانيدور ثاني 151.5
235نــاجــح  235

197.5نــاجــح  197.5
209.5نــاجــح  209.5

269نــاجــح  269
271.5نــاجــح  271.5
273.5نــاجــح  273.5

دور ثانيدور ثاني 142
259نــاجــح  259
262نــاجــح  262

246.5نــاجــح  246.5
253.5نــاجــح  253.5

227نــاجــح  227
191.5نــاجــح  191.5

269نــاجــح  269
162نــاجــح  162
دور ثانيدور ثاني غائب
257نــاجــح  257
250نــاجــح  250
267نــاجــح  267
دور ثانيدور ثاني غائب

183.5نــاجــح  183.5
233نــاجــح  233
174نــاجــح  174
دور ثانيدور ثاني غائب
244نــاجــح  244

228.5نــاجــح  228.5
223.5نــاجــح  223.5

225نــاجــح  225
208نــاجــح  208
233نــاجــح  233
204نــاجــح  204
265نــاجــح  265
266نــاجــح  266
175نــاجــح  175

237.5نــاجــح  237.5
214نــاجــح  214
228نــاجــح  228

204.5نــاجــح  204.5
191نــاجــح  191

198.5نــاجــح  198.5
258.5نــاجــح  258.5
191.5نــاجــح  191.5
221.5نــاجــح  221.5

215نــاجــح  215
دور ثانيدور ثاني غائب
173نــاجــح  173
160نــاجــح  160
276نــاجــح  276
دور ثانيدور ثاني غائب

190.5نــاجــح  190.5
272.5نــاجــح  272.5



272.5نــاجــح  272.5
251.5نــاجــح  251.5
230.5نــاجــح  230.5
214.5نــاجــح  214.5

248نــاجــح  248
239نــاجــح  239
232نــاجــح  232
268نــاجــح  268
233نــاجــح  233
193نــاجــح  193
195نــاجــح  195
185نــاجــح  185
242نــاجــح  242
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 139.5
216نــاجــح  216
275نــاجــح  275
دور ثانيدور ثاني غائب
200نــاجــح  200
دور ثانيدور ثاني غائب

192.5نــاجــح  192.5
278نــاجــح  278
276نــاجــح  276

177.5نــاجــح  177.5
240نــاجــح  240

235.5نــاجــح  235.5
188نــاجــح  188
275نــاجــح  275
234نــاجــح  234

205.5نــاجــح  205.5
239.5نــاجــح  239.5

216نــاجــح  216
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 212
272نــاجــح  272
256نــاجــح  256

275.5نــاجــح  275.5
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

239.5نــاجــح  239.5
232.5نــاجــح  232.5

دور ثانيدور ثاني غائب
251نــاجــح  251

249.5نــاجــح  249.5
240نــاجــح  240

دور ثانيدور ثاني 161.5
268نــاجــح  268
225نــاجــح  225

271.5نــاجــح  271.5
252نــاجــح  252
دور ثانيدور ثاني 218

252.5نــاجــح  252.5
دور ثانيدور ثاني غائب
258نــاجــح  258
201نــاجــح  201
175نــاجــح  175



دور ثانيدور ثاني غائب
266.5نــاجــح  266.5
265.5نــاجــح  265.5
228.5نــاجــح  228.5

214نــاجــح  214
214.5نــاجــح  214.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 167.5
260.5نــاجــح  260.5

267نــاجــح  267
184.5نــاجــح  184.5
274.5نــاجــح  274.5
231.5نــاجــح  231.5

279نــاجــح  279
237.5نــاجــح  237.5

202نــاجــح  202
209.5نــاجــح  209.5
235.5نــاجــح  235.5

272نــاجــح  272
276نــاجــح  276
210نــاجــح  210
262نــاجــح  262
دور ثانيدور ثاني غائب

271.5نــاجــح  271.5
264.5نــاجــح  264.5
272.5نــاجــح  272.5
214.5نــاجــح  214.5

196نــاجــح  196
225.5نــاجــح  225.5
277.5نــاجــح  277.5
259.5نــاجــح  259.5

دور ثانيدور ثاني 173
261نــاجــح  261

152.5نــاجــح  152.5
246.5نــاجــح  246.5

دور ثانيدور ثاني غائب
229.5نــاجــح  229.5

214نــاجــح  214
273نــاجــح  273

200.5نــاجــح  200.5
243.5نــاجــح  243.5

192نــاجــح  192
269نــاجــح  269

276.5نــاجــح  276.5
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
271نــاجــح  271
دور ثانيدور ثاني 182

189.5نــاجــح  189.5
238نــاجــح  238

206.5نــاجــح  206.5
دور ثانيدور ثاني 188

دور ثانيدور ثاني 139.5
165.5نــاجــح  165.5
272.5نــاجــح  272.5

215نــاجــح  215



187.5نــاجــح  187.5
228.5نــاجــح  228.5

230نــاجــح  230
242نــاجــح  242

203.5نــاجــح  203.5
252نــاجــح  252

243.5نــاجــح  243.5
230نــاجــح  230
208نــاجــح  208
دور ثانيدور ثاني 113

247.5نــاجــح  247.5
دور ثانيدور ثاني 185
دور ثانيدور ثاني 197
260نــاجــح  260

222.5نــاجــح  222.5
258نــاجــح  258
264نــاجــح  264

197.5نــاجــح  197.5
239نــاجــح  239

262.5نــاجــح  262.5
212.5نــاجــح  212.5

212نــاجــح  212
197.5نــاجــح  197.5
187.5نــاجــح  187.5

246نــاجــح  246
198نــاجــح  198

216.5نــاجــح  216.5
دور ثانيدور ثاني 140

دور ثانيدور ثاني 160.5
دور ثانيدور ثاني غائب

188.5نــاجــح  188.5
219.5نــاجــح  219.5
دور ثانيدور ثاني 188.5
دور ثانيدور ثاني 139.5
173.5نــاجــح  173.5
166.5نــاجــح  166.5
دور ثانيدور ثاني 155.5

دور ثانيدور ثاني 35
252نــاجــح  252

261.5نــاجــح  261.5
194.5نــاجــح  194.5
دور ثانيدور ثاني 170.5
228.5نــاجــح  228.5
208.5نــاجــح  208.5
213.5نــاجــح  213.5

201نــاجــح  201
دور ثانيدور ثاني 52

173.5نــاجــح  173.5
185.5نــاجــح  185.5

دور ثانيدور ثاني غائب
191نــاجــح  191
167نــاجــح  167
219نــاجــح  219
دور ثانيدور ثاني 98

221نــاجــح  221
دور ثانيدور ثاني 178



235نــاجــح  235
185نــاجــح  185
185نــاجــح  185

240.5نــاجــح  240.5
دور ثانيدور ثاني غائب
227نــاجــح  227
236نــاجــح  236
234نــاجــح  234

178.5نــاجــح  178.5
179نــاجــح  179

236.5نــاجــح  236.5
216.5نــاجــح  216.5

244نــاجــح  244
214نــاجــح  214
256نــاجــح  256
231نــاجــح  231
186نــاجــح  186

دور ثانيدور ثاني 166.5
219.5نــاجــح  219.5

262نــاجــح  262
249نــاجــح  249

دور ثانيدور ثاني 158.5
178.5نــاجــح  178.5
170.5نــاجــح  170.5

215نــاجــح  215
175.5نــاجــح  175.5

234نــاجــح  234
دور ثانيدور ثاني 161.5
171.5نــاجــح  171.5

276نــاجــح  276
دور ثانيدور ثاني غائب

178.5نــاجــح  178.5
دور ثانيدور ثاني 148
دور ثانيدور ثاني غائب

216.5نــاجــح  216.5
دور ثانيدور ثاني 24.5

220.5نــاجــح  220.5
252نــاجــح  252

260.5نــاجــح  260.5
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 164
دور ثانيدور ثاني غائب

201.5نــاجــح  201.5
دور ثانيدور ثاني 200
دور ثانيدور ثاني 37

دور ثانيدور ثاني 166
دور ثانيدور ثاني 187.5
دور ثانيدور ثاني 188.5

دور ثانيدور ثاني غائب
184.5نــاجــح  184.5

237نــاجــح  237
251نــاجــح  251

دور ثانيدور ثاني 168.5
230نــاجــح  230

دور ثانيدور ثاني 200.5
184.5نــاجــح  184.5



دور ثانيدور ثاني غائب
204.5نــاجــح  204.5

255نــاجــح  255
دور ثانيدور ثاني غائب

247.5نــاجــح  247.5
دور ثانيدور ثاني 165

دور ثانيدور ثاني 154.5
دور ثانيدور ثاني 166

173.5نــاجــح  173.5
دور ثانيدور ثاني 159.5
178.5نــاجــح  178.5
دور ثانيدور ثاني 160.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
192نــاجــح  192
192نــاجــح  192
219نــاجــح  219
202نــاجــح  202

208.5نــاجــح  208.5
240.5نــاجــح  240.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 180.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 153.5

217نــاجــح  217
175.5نــاجــح  175.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 138.5
186.5نــاجــح  186.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

188.5نــاجــح  188.5
197نــاجــح  197
179نــاجــح  179
دور ثانيدور ثاني 152

دور ثانيدور ثاني 135.5
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 135

188.5نــاجــح  188.5
178.5نــاجــح  178.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 128
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

188.5نــاجــح  188.5
دور ثانيدور ثاني 140.5
224.5نــاجــح  224.5
200.5نــاجــح  200.5
224.5نــاجــح  224.5
دور ثانيدور ثاني 174.5

دور ثانيدور ثاني 149
دور ثانيدور ثاني غائب

227.5نــاجــح  227.5
دور ثانيدور ثاني 55.5



دور ثانيدور ثاني 163
177نــاجــح  177

دور ثانيدور ثاني 155.5
201نــاجــح  201

187.5نــاجــح  187.5
186نــاجــح  186

185.5نــاجــح  185.5
دور ثانيدور ثاني غائب

197.5نــاجــح  197.5
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 168.5
177.5نــاجــح  177.5
211.5نــاجــح  211.5

دور ثانيدور ثاني 146
دور ثانيدور ثاني 144.5

دور ثانيدور ثاني 151
229.5نــاجــح  229.5

دور ثانيدور ثاني 169
225.5نــاجــح  225.5

226نــاجــح  226
176نــاجــح  176
194نــاجــح  194

232.5نــاجــح  232.5
227.5نــاجــح  227.5

دور ثانيدور ثاني 124
دور ثانيدور ثاني 151.5
دور ثانيدور ثاني 143.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 190.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 178.5

دور ثانيدور ثاني 135
دور ثانيدور ثاني 141
184نــاجــح  184

269.5نــاجــح  269.5
دور ثانيدور ثاني 142
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 151.5
دور ثانيدور ثاني 163

183.5نــاجــح  183.5
دور ثانيدور ثاني 152.5
دور ثانيدور ثاني 100.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 148

231.5نــاجــح  231.5
دور ثانيدور ثاني 148.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 156.5
دور ثانيدور ثاني 177.5
دور ثانيدور ثاني 134.5

185نــاجــح  185
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 111.5
دور ثانيدور ثاني غائب

163.5نــاجــح  163.5
185نــاجــح  185



دور ثانيدور ثاني 149
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 136
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 150
دور ثانيدور ثاني غائب

222.5نــاجــح  222.5
189.5نــاجــح  189.5
201.5نــاجــح  201.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 165

190.5نــاجــح  190.5
دور ثانيدور ثاني 149

دور ثانيدور ثاني 152.5
دور ثانيدور ثاني 100.5

دور ثانيدور ثاني غائب
184.5نــاجــح  184.5
دور ثانيدور ثاني 167.5
دور ثانيدور ثاني 148.5

165نــاجــح  165
دور ثانيدور ثاني 178

186.5نــاجــح  186.5
دور ثانيدور ثاني 160
249نــاجــح  249
208نــاجــح  208
170نــاجــح  170
دور ثانيدور ثاني غائب

161.5نــاجــح  161.5
دور ثانيدور ثاني 158.5
158.5نــاجــح  158.5
دور ثانيدور ثاني 140.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

165.5نــاجــح  165.5
166نــاجــح  166
169نــاجــح  169
دور ثانيدور ثاني غائب
203نــاجــح  203
172نــاجــح  172
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
194نــاجــح  194

185.5نــاجــح  185.5
دور ثانيدور ثاني 140

دور ثانيدور ثاني 144.5
دور ثانيدور ثاني 201
169نــاجــح  169
دور ثانيدور ثاني 131
205نــاجــح  205

دور ثانيدور ثاني 149.5
دور ثانيدور ثاني 142

دور ثانيدور ثاني 147.5
دور ثانيدور ثاني 145

دور ثانيدور ثاني 129.5
دور ثانيدور ثاني 157



دور ثانيدور ثاني غائب
168.5نــاجــح  168.5

154نــاجــح  154
دور ثانيدور ثاني 155.5

دور ثانيدور ثاني 142
دور ثانيدور ثاني 165.5

دور ثانيدور ثاني 158
دور ثانيدور ثاني 152.5
دور ثانيدور ثاني 145.5

175نــاجــح  175
دور ثانيدور ثاني 167.5
دور ثانيدور ثاني 43.5
209نــاجــح  209

198.5نــاجــح  198.5
166نــاجــح  166

206.5نــاجــح  206.5
193نــاجــح  193

دور ثانيدور ثاني 131.5
187نــاجــح  187

210.5نــاجــح  210.5
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 145.5
207.5نــاجــح  207.5
244.5نــاجــح  244.5
دور ثانيدور ثاني 188.5

259نــاجــح  259
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 139
دور ثانيدور ثاني 117

دور ثانيدور ثاني 113.5
185.5نــاجــح  185.5

دور ثانيدور ثاني 150
180.5نــاجــح  180.5

دور ثانيدور ثاني غائب
191.5نــاجــح  191.5

242نــاجــح  242
237.5نــاجــح  237.5

250نــاجــح  250
199نــاجــح  199

200.5نــاجــح  200.5
دور ثانيدور ثاني 141.5

دور ثانيدور ثاني 106
167نــاجــح  167
دور ثانيدور ثاني 152
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 142
175نــاجــح  175

دور ثانيدور ثاني 155.5
دور ثانيدور ثاني 171
263نــاجــح  263
241نــاجــح  241

180.5نــاجــح  180.5
246نــاجــح  246
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

182.5نــاجــح  182.5



دور ثانيدور ثاني 111.5
دور ثانيدور ثاني 134
دور ثانيدور ثاني 137
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 126.5
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 138
دور ثانيدور ثاني 141

187.5نــاجــح  187.5
153.5نــاجــح  153.5

دور ثانيدور ثاني 132
176نــاجــح  176
دور ثانيدور ثاني 147
دور ثانيدور ثاني 149
دور ثانيدور ثاني غائب
162نــاجــح  162
دور ثانيدور ثاني 194

196.5نــاجــح  196.5
180.5نــاجــح  180.5
دور ثانيدور ثاني 156.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 130

دور ثانيدور ثاني 127.5
164.5نــاجــح  164.5

228نــاجــح  228
دور ثانيدور ثاني 148.5

دور ثانيدور ثاني 191
دور ثانيدور ثاني 164.5

دور ثانيدور ثاني 133
دور ثانيدور ثاني 141

دور ثانيدور ثاني 139.5
دور ثانيدور ثاني 127.5
دور ثانيدور ثاني 67.5
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 148
دور ثانيدور ثاني غائب

218.5نــاجــح  218.5
دور ثانيدور ثاني 164.5

دور ثانيدور ثاني 165
دور ثانيدور ثاني 134.5
195.5نــاجــح  195.5

149نــاجــح  149
دور ثانيدور ثاني 153.5
دور ثانيدور ثاني 191.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 121.5

دور ثانيدور ثاني 112
دور ثانيدور ثاني 130.5

دور ثانيدور ثاني 133
191نــاجــح  191

216.5نــاجــح  216.5
دور ثانيدور ثاني غائب
227نــاجــح  227

167.5نــاجــح  167.5



دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 157
دور ثانيدور ثاني 160
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 126.5
213.5نــاجــح  213.5

دور ثانيدور ثاني 138
دور ثانيدور ثاني 139.5

دور ثانيدور ثاني 139
دور ثانيدور ثاني 150
191نــاجــح  191
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 181.5
دور ثانيدور ثاني 113
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 165.5
دور ثانيدور ثاني 184
165نــاجــح  165
دور ثانيدور ثاني 161
دور ثانيدور ثاني 117
179نــاجــح  179

دور ثانيدور ثاني 163.5
دور ثانيدور ثاني 147

165.5نــاجــح  165.5
166نــاجــح  166

185.5نــاجــح  185.5
178.5نــاجــح  178.5

دور ثانيدور ثاني 157
دور ثانيدور ثاني 130.5
دور ثانيدور ثاني 18.5

دور ثانيدور ثاني 132.5
دور ثانيدور ثاني 133
دور ثانيدور ثاني 60.5
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 126
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 131.5
دور ثانيدور ثاني 128
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 118

دور ثانيدور ثاني 134.5
دور ثانيدور ثاني 152.5
دور ثانيدور ثاني 105.5

231نــاجــح  231
دور ثانيدور ثاني 138.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 125
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 162

دور ثانيدور ثاني 122.5
دور ثانيدور ثاني 182

دور ثانيدور ثاني 177.5
دور ثانيدور ثاني 178.5
دور ثانيدور ثاني 132.5

175نــاجــح  175



دور ثانيدور ثاني 197.5
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 141.5
دور ثانيدور ثاني 131.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 126.5

160نــاجــح  160
دور ثانيدور ثاني 173.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 145.5
دور ثانيدور ثاني 150.5

دور ثانيدور ثاني 141
دور ثانيدور ثاني 150.5
دور ثانيدور ثاني 133.5

دور ثانيدور ثاني 121
دور ثانيدور ثاني 129

دور ثانيدور ثاني 140.5
دور ثانيدور ثاني 145.5

دور ثانيدور ثاني 139
دور ثانيدور ثاني 147
دور ثانيدور ثاني 115

186.5نــاجــح  186.5
دور ثانيدور ثاني 87.5
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 137.5
دور ثانيدور ثاني 122.5
دور ثانيدور ثاني 140.5

دور ثانيدور ثاني 81
دور ثانيدور ثاني 149
183نــاجــح  183
دور ثانيدور ثاني 153
164نــاجــح  164

242.5نــاجــح  242.5
242نــاجــح  242
230نــاجــح  230

دور ثانيدور ثاني 119.5
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 145

دور ثانيدور ثاني 135.5
182نــاجــح  182
204نــاجــح  204

244.5نــاجــح  244.5
178.5نــاجــح  178.5
دور ثانيدور ثاني 152.5

182نــاجــح  182
164.5نــاجــح  164.5
201.5نــاجــح  201.5

188نــاجــح  188
199نــاجــح  199
دور ثانيدور ثاني 179
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 185.5
239.5نــاجــح  239.5

172نــاجــح  172
179نــاجــح  179
235نــاجــح  235



دور ثانيدور ثاني 160.5
دور ثانيدور ثاني 146

156.5نــاجــح  156.5
دور ثانيدور ثاني 137.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 143
دور ثانيدور ثاني 113

185.5نــاجــح  185.5
دور ثانيدور ثاني 169.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 85
221نــاجــح  221
دور ثانيدور ثاني 158
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 160.5
213.5نــاجــح  213.5

دور ثانيدور ثاني غائب
165نــاجــح  165

229.5نــاجــح  229.5
189نــاجــح  189
دور ثانيدور ثاني 164
دور ثانيدور ثاني 206
دور ثانيدور ثاني 130
دور ثانيدور ثاني 179

دور ثانيدور ثاني 188.5
دور ثانيدور ثاني 159

دور ثانيدور ثاني 146.5
230.5نــاجــح  230.5

217نــاجــح  217
235نــاجــح  235
215نــاجــح  215
دور ثانيدور ثاني غائب

205.5نــاجــح  205.5
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 171
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 157

دور ثانيدور ثاني 201.5
دور ثانيدور ثاني 170.5

دور ثانيدور ثاني 172
دور ثانيدور ثاني 159

دور ثانيدور ثاني 215.5
دور ثانيدور ثاني 143

دور ثانيدور ثاني 149.5
200نــاجــح  200
دور ثانيدور ثاني 160
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 160.5
دور ثانيدور ثاني غائب

157.5نــاجــح  157.5
دور ثانيدور ثاني 81

192.5نــاجــح  192.5
187.5نــاجــح  187.5

175نــاجــح  175



164.5نــاجــح  164.5
دور ثانيدور ثاني غائب
185نــاجــح  185
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 131.5
دور ثانيدور ثاني غائب

199.5نــاجــح  199.5
دور ثانيدور ثاني 33

دور ثانيدور ثاني 140.5
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 95.5
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 193.5
دور ثانيدور ثاني 155

272.5نــاجــح  272.5
246.5نــاجــح  246.5
162.5نــاجــح  162.5

272نــاجــح  272
دور ثانيدور ثاني 171.5

دور ثانيدور ثاني 176
دور ثانيدور ثاني 156.5
دور ثانيدور ثاني 143.5

دور ثانيدور ثاني 137
241.5نــاجــح  241.5
دور ثانيدور ثاني 159.5

187نــاجــح  187
دور ثانيدور ثاني 41
دور ثانيدور ثاني 1

دور ثانيدور ثاني 204
دور ثانيدور ثاني 121
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 134
دور ثانيدور ثاني غائب
214نــاجــح  214
دور ثانيدور ثاني 180
دور ثانيدور ثاني 136

171.5نــاجــح  171.5
213نــاجــح  213
دور ثانيدور ثاني 153
دور ثانيدور ثاني 126

239.5نــاجــح  239.5
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 165

185.5نــاجــح  185.5
186.5نــاجــح  186.5
دور ثانيدور ثاني 177.5

دور ثانيدور ثاني 63
228.5نــاجــح  228.5

222نــاجــح  222
195.5نــاجــح  195.5
226.5نــاجــح  226.5

227نــاجــح  227
دور ثانيدور ثاني 162.5
دور ثانيدور ثاني 144.5

دور ثانيدور ثاني 181



دور ثانيدور ثاني 176
241نــاجــح  241
268نــاجــح  268
دور ثانيدور ثاني 149

225.5نــاجــح  225.5
260.5نــاجــح  260.5
266.5نــاجــح  266.5
234.5نــاجــح  234.5
232.5نــاجــح  232.5

265نــاجــح  265
265نــاجــح  265
272نــاجــح  272
234نــاجــح  234
229نــاجــح  229

256.5نــاجــح  256.5
256.5نــاجــح  256.5
234.5نــاجــح  234.5

245نــاجــح  245
214.5نــاجــح  214.5

دور ثانيدور ثاني 231
دور ثانيدور ثاني 179.5
دور ثانيدور ثاني 173.5

266نــاجــح  266
دور ثانيدور ثاني 161
دور ثانيدور ثاني غائب

217.5نــاجــح  217.5
184.5نــاجــح  184.5

222نــاجــح  222
260.5نــاجــح  260.5
260.5نــاجــح  260.5

230نــاجــح  230
222نــاجــح  222

206.5نــاجــح  206.5
274نــاجــح  274

دور ثانيدور ثاني 195.5
233نــاجــح  233
دور ثانيدور ثاني 183

دور ثانيدور ثاني 170.5
دور ثانيدور ثاني 174.5
254.5نــاجــح  254.5

دور ثانيدور ثاني غائب
271.5نــاجــح  271.5

دور ثانيدور ثاني 161
239.5نــاجــح  239.5

232نــاجــح  232
255نــاجــح  255

234.5نــاجــح  234.5
251نــاجــح  251

دور ثانيدور ثاني 188.5
212نــاجــح  212
258نــاجــح  258
206نــاجــح  206

237.5نــاجــح  237.5
255نــاجــح  255

دور ثانيدور ثاني 202.5
218نــاجــح  218



182نــاجــح  182
232نــاجــح  232
242نــاجــح  242

دور ثانيدور ثاني 180.5
200.5نــاجــح  200.5

230نــاجــح  230
دور ثانيدور ثاني 185

دور ثانيدور ثاني 168.5
دور ثانيدور ثاني 161
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 166

دور ثانيدور ثاني 164.5
دور ثانيدور ثاني 180.5
208.5نــاجــح  208.5

203نــاجــح  203
دور ثانيدور ثاني 150.5
177.5نــاجــح  177.5
219.5نــاجــح  219.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 177.5
208.5نــاجــح  208.5
196.5نــاجــح  196.5
228.5نــاجــح  228.5

204نــاجــح  204
221نــاجــح  221

192.5نــاجــح  192.5
187نــاجــح  187

191.5نــاجــح  191.5
207نــاجــح  207
268نــاجــح  268

272.5نــاجــح  272.5
240.5نــاجــح  240.5

254نــاجــح  254
164نــاجــح  164

258.5نــاجــح  258.5
227نــاجــح  227
250نــاجــح  250

200.5نــاجــح  200.5
200.5نــاجــح  200.5

دور ثانيدور ثاني 143
251نــاجــح  251
242نــاجــح  242

217.5نــاجــح  217.5
دور ثانيدور ثاني 179
دور ثانيدور ثاني 151
179نــاجــح  179

249.5نــاجــح  249.5
230.5نــاجــح  230.5

275نــاجــح  275
دور ثانيدور ثاني 103

204.5نــاجــح  204.5
دور ثانيدور ثاني 166

دور ثانيدور ثاني 146.5
209.5نــاجــح  209.5
263.5نــاجــح  263.5

260نــاجــح  260



235.5نــاجــح  235.5
202.5نــاجــح  202.5
170.5نــاجــح  170.5
دور ثانيدور ثاني 183.5

249نــاجــح  249
دور ثانيدور ثاني 179.5

262نــاجــح  262
دور ثانيدور ثاني 136.5

256نــاجــح  256
188نــاجــح  188
دور ثانيدور ثاني 165

دور ثانيدور ثاني 158.5
173نــاجــح  173

209.5نــاجــح  209.5
261.5نــاجــح  261.5

دور ثانيدور ثاني 185
دور ثانيدور ثاني 183

268.5نــاجــح  268.5
دور ثانيدور ثاني 150

206.5نــاجــح  206.5
دور ثانيدور ثاني 154

265.5نــاجــح  265.5
257نــاجــح  257

دور ثانيدور ثاني 135.5
دور ثانيدور ثاني 117.5

دور ثانيدور ثاني 122
259نــاجــح  259
دور ثانيدور ثاني 105

235.5نــاجــح  235.5
دور ثانيدور ثاني 128

دور ثانيدور ثاني 121.5
178.5نــاجــح  178.5
262.5نــاجــح  262.5

253نــاجــح  253
دور ثانيدور ثاني 115
دور ثانيدور ثاني 149

273.5نــاجــح  273.5
دور ثانيدور ثاني 141.5
دور ثانيدور ثاني 172.5

162نــاجــح  162
دور ثانيدور ثاني 130.5

دور ثانيدور ثاني 140
دور ثانيدور ثاني 139

دور ثانيدور ثاني 181.5
دور ثانيدور ثاني 113.5
180.5نــاجــح  180.5
دور ثانيدور ثاني 183.5
دور ثانيدور ثاني 108.5

256نــاجــح  256
243نــاجــح  243
207نــاجــح  207
247نــاجــح  247

235.5نــاجــح  235.5
دور ثانيدور ثاني 176
252نــاجــح  252
261نــاجــح  261



192نــاجــح  192
187نــاجــح  187

182.5نــاجــح  182.5
دور ثانيدور ثاني 168.5
239.5نــاجــح  239.5

252نــاجــح  252
210.5نــاجــح  210.5

دور ثانيدور ثاني غائب
244.5نــاجــح  244.5
202.5نــاجــح  202.5
257.5نــاجــح  257.5
237.5نــاجــح  237.5

211نــاجــح  211
193.5نــاجــح  193.5
203.5نــاجــح  203.5

210نــاجــح  210
دور ثانيدور ثاني 205
دور ثانيدور ثاني غائب

219.5نــاجــح  219.5
215.5نــاجــح  215.5
244.5نــاجــح  244.5
دور ثانيدور ثاني 42.5

203.5نــاجــح  203.5
دور ثانيدور ثاني 187.5
232.5نــاجــح  232.5
261.5نــاجــح  261.5

222نــاجــح  222
196نــاجــح  196

237.5نــاجــح  237.5
210نــاجــح  210
دور ثانيدور ثاني 177

دور ثانيدور ثاني 219.5
205.5نــاجــح  205.5

207نــاجــح  207
209.5نــاجــح  209.5
214.5نــاجــح  214.5

269نــاجــح  269
194.5نــاجــح  194.5

213نــاجــح  213
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
276نــاجــح  276

275.5نــاجــح  275.5
271نــاجــح  271

249.5نــاجــح  249.5
241نــاجــح  241

265.5نــاجــح  265.5
205.5نــاجــح  205.5
190.5نــاجــح  190.5

267نــاجــح  267
262نــاجــح  262

232.5نــاجــح  232.5
268.5نــاجــح  268.5
210.5نــاجــح  210.5
238.5نــاجــح  238.5

دور ثانيدور ثاني 119



218.5نــاجــح  218.5
دور ثانيدور ثاني غائب
257نــاجــح  257
227نــاجــح  227

217.5نــاجــح  217.5
274نــاجــح  274

226.5نــاجــح  226.5
245.5نــاجــح  245.5

202نــاجــح  202
193نــاجــح  193

225.5نــاجــح  225.5
256.5نــاجــح  256.5
277.5نــاجــح  277.5

199نــاجــح  199
264نــاجــح  264
230نــاجــح  230

224.5نــاجــح  224.5
224نــاجــح  224

187.5نــاجــح  187.5
212.5نــاجــح  212.5

251نــاجــح  251
180نــاجــح  180
255نــاجــح  255
239نــاجــح  239
216نــاجــح  216

236.5نــاجــح  236.5
275.5نــاجــح  275.5

217نــاجــح  217
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

217.5نــاجــح  217.5
204.5نــاجــح  204.5

197نــاجــح  197
224.5نــاجــح  224.5
237.5نــاجــح  237.5
211.5نــاجــح  211.5

170نــاجــح  170
264.5نــاجــح  264.5

202نــاجــح  202
دور ثانيدور ثاني غائب
207نــاجــح  207

169.5نــاجــح  169.5
دور ثانيدور ثاني 128.5
دور ثانيدور ثاني 178.5
193.5نــاجــح  193.5
172.5نــاجــح  172.5

دور ثانيدور ثاني غائب
169نــاجــح  169

167.5نــاجــح  167.5
178.5نــاجــح  178.5

دور ثانيدور ثاني 160
161نــاجــح  161
193نــاجــح  193
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 171
دور ثانيدور ثاني 43.5



دور ثانيدور ثاني 142
225نــاجــح  225

273.5نــاجــح  273.5
262نــاجــح  262
250نــاجــح  250

173.5نــاجــح  173.5
276نــاجــح  276
دور ثانيدور ثاني غائب
178نــاجــح  178
200نــاجــح  200

206.5نــاجــح  206.5
201.5نــاجــح  201.5

195نــاجــح  195
دور ثانيدور ثاني غائب

200.5نــاجــح  200.5
دور ثانيدور ثاني 155
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 79.5

193.5نــاجــح  193.5
272.5نــاجــح  272.5

221نــاجــح  221
225.5نــاجــح  225.5
237.5نــاجــح  237.5
186.5نــاجــح  186.5
252.5نــاجــح  252.5
184.5نــاجــح  184.5

263نــاجــح  263
231نــاجــح  231
دور ثانيدور ثاني 127
261نــاجــح  261
251نــاجــح  251
210نــاجــح  210

195.5نــاجــح  195.5
193نــاجــح  193
264نــاجــح  264
247نــاجــح  247

186.5نــاجــح  186.5
201نــاجــح  201

184.5نــاجــح  184.5
169نــاجــح  169

دور ثانيدور ثاني 171.5
دور ثانيدور ثاني 152
275نــاجــح  275
205نــاجــح  205
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

211.5نــاجــح  211.5
202نــاجــح  202
277نــاجــح  277

276.5نــاجــح  276.5
264.5نــاجــح  264.5
دور ثانيدور ثاني 159.5

دور ثانيدور ثاني غائب
169نــاجــح  169
213نــاجــح  213
دور ثانيدور ثاني 118



دور ثانيدور ثاني غائب
213نــاجــح  213

207.5نــاجــح  207.5
دور ثانيدور ثاني 149

217.5نــاجــح  217.5
269نــاجــح  269

203.5نــاجــح  203.5
183نــاجــح  183

230.5نــاجــح  230.5
دور ثانيدور ثاني 187.5
262.5نــاجــح  262.5

201نــاجــح  201
219.5نــاجــح  219.5
دور ثانيدور ثاني 125.5

دور ثانيدور ثاني غائب
204نــاجــح  204
227نــاجــح  227
188نــاجــح  188
دور ثانيدور ثاني غائب

240.5نــاجــح  240.5
191نــاجــح  191
219نــاجــح  219

دور ثانيدور ثاني 122.5
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 150.5
190.5نــاجــح  190.5

261نــاجــح  261
230.5نــاجــح  230.5
دور ثانيدور ثاني 161.5

دور ثانيدور ثاني 193
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 159.5
268نــاجــح  268

187.5نــاجــح  187.5
276نــاجــح  276

196.5نــاجــح  196.5
دور ثانيدور ثاني غائب
257نــاجــح  257
201نــاجــح  201

196.5نــاجــح  196.5
202نــاجــح  202

188.5نــاجــح  188.5
دور ثانيدور ثاني غائب

242.5نــاجــح  242.5
263نــاجــح  263
181نــاجــح  181
215نــاجــح  215
245نــاجــح  245

232.5نــاجــح  232.5
255.5نــاجــح  255.5
255.5نــاجــح  255.5

217نــاجــح  217
181.5نــاجــح  181.5

233نــاجــح  233
244نــاجــح  244



180نــاجــح  180
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 166.5
219.5نــاجــح  219.5

256نــاجــح  256
229نــاجــح  229

دور ثانيدور ثاني 143.5
231نــاجــح  231
213نــاجــح  213

195.5نــاجــح  195.5
198نــاجــح  198
دور ثانيدور ثاني غائب

202.5نــاجــح  202.5
236.5نــاجــح  236.5

245نــاجــح  245
236.5نــاجــح  236.5

253نــاجــح  253
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
207نــاجــح  207
269نــاجــح  269
161نــاجــح  161
دور ثانيدور ثاني غائب

272.5نــاجــح  272.5
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
179نــاجــح  179
183نــاجــح  183

221.5نــاجــح  221.5
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 164

171.5نــاجــح  171.5
187نــاجــح  187

198.5نــاجــح  198.5
دور ثانيدور ثاني 147.5

دور ثانيدور ثاني 143
184.5نــاجــح  184.5
239.5نــاجــح  239.5

247نــاجــح  247
241نــاجــح  241
208نــاجــح  208
196نــاجــح  196
دور ثانيدور ثاني 205
276نــاجــح  276
222نــاجــح  222
227نــاجــح  227
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 76.5

256.5نــاجــح  256.5
دور ثانيدور ثاني غائب
233نــاجــح  233

259.5نــاجــح  259.5
273نــاجــح  273
دور ثانيدور ثاني غائب
246نــاجــح  246

191.5نــاجــح  191.5



دور ثانيدور ثاني غائب
196نــاجــح  196

197.5نــاجــح  197.5
دور ثانيدور ثاني 145

249.5نــاجــح  249.5
دور ثانيدور ثاني 102.5

186نــاجــح  186
183نــاجــح  183

253.5نــاجــح  253.5
184.5نــاجــح  184.5

268نــاجــح  268
191.5نــاجــح  191.5

207نــاجــح  207
196.5نــاجــح  196.5

دور ثانيدور ثاني غائب
232.5نــاجــح  232.5
دور ثانيدور ثاني 155.5

253نــاجــح  253
202.5نــاجــح  202.5
دور ثانيدور ثاني 144.5

181نــاجــح  181
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 108.5
162نــاجــح  162
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
251نــاجــح  251

213.5نــاجــح  213.5
234.5نــاجــح  234.5
دور ثانيدور ثاني 86.5
دور ثانيدور ثاني غائب
182نــاجــح  182
198نــاجــح  198
235نــاجــح  235
201نــاجــح  201
دور ثانيدور ثاني 154
188نــاجــح  188
دور ثانيدور ثاني 54.5

212.5نــاجــح  212.5
174.5نــاجــح  174.5

249نــاجــح  249
دور ثانيدور ثاني غائب
236نــاجــح  236
دور ثانيدور ثاني غائب
261نــاجــح  261
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

246.5نــاجــح  246.5
250.5نــاجــح  250.5

دور ثانيدور ثاني 10
دور ثانيدور ثاني غائب

176.5نــاجــح  176.5
192نــاجــح  192

دور ثانيدور ثاني 142.5
دور ثانيدور ثاني 141



دور ثانيدور ثاني غائب
229.5نــاجــح  229.5
196.5نــاجــح  196.5

243نــاجــح  243
228نــاجــح  228
179نــاجــح  179
230نــاجــح  230
دور ثانيدور ثاني 153
188نــاجــح  188

265.5نــاجــح  265.5
246نــاجــح  246
211نــاجــح  211

دور ثانيدور ثاني 66.5
دور ثانيدور ثاني غائب

224.5نــاجــح  224.5
186نــاجــح  186

264.5نــاجــح  264.5
235نــاجــح  235

202.5نــاجــح  202.5
244.5نــاجــح  244.5
226.5نــاجــح  226.5
264.5نــاجــح  264.5
265.5نــاجــح  265.5

171نــاجــح  171
179.5نــاجــح  179.5

دور ثانيدور ثاني 218
272.5نــاجــح  272.5
176.5نــاجــح  176.5
225.5نــاجــح  225.5

257نــاجــح  257
188نــاجــح  188

275.5نــاجــح  275.5
260نــاجــح  260
196نــاجــح  196

196.5نــاجــح  196.5
251نــاجــح  251
256نــاجــح  256
190نــاجــح  190

162.5نــاجــح  162.5
180.5نــاجــح  180.5

206نــاجــح  206
237.5نــاجــح  237.5
258.5نــاجــح  258.5
225.5نــاجــح  225.5
254.5نــاجــح  254.5

266نــاجــح  266
دور ثانيدور ثاني غائب

261.5نــاجــح  261.5
255نــاجــح  255
180نــاجــح  180
268نــاجــح  268

186.5نــاجــح  186.5
دور ثانيدور ثاني 52

226نــاجــح  226
272.5نــاجــح  272.5

256نــاجــح  256



دور ثانيدور ثاني غائب
256.5نــاجــح  256.5

262نــاجــح  262
205.5نــاجــح  205.5

267نــاجــح  267
260نــاجــح  260

254.5نــاجــح  254.5
189نــاجــح  189

262.5نــاجــح  262.5
191.5نــاجــح  191.5

202نــاجــح  202
228.5نــاجــح  228.5

269نــاجــح  269
249نــاجــح  249
208نــاجــح  208

228.5نــاجــح  228.5
273.5نــاجــح  273.5

169نــاجــح  169
دور ثانيدور ثاني 140.5
دور ثانيدور ثاني 136.5

دور ثانيدور ثاني 140
181نــاجــح  181

دور ثانيدور ثاني 159.5
دور ثانيدور ثاني غائب

205.5نــاجــح  205.5
210.5نــاجــح  210.5

دور ثانيدور ثاني 133
233.5نــاجــح  233.5

209نــاجــح  209
دور ثانيدور ثاني 144.5

245نــاجــح  245
دور ثانيدور ثاني غائب
198نــاجــح  198
دور ثانيدور ثاني 116

220.5نــاجــح  220.5
178نــاجــح  178
234نــاجــح  234

دور ثانيدور ثاني 141.5
دور ثانيدور ثاني 155.5
217.5نــاجــح  217.5
201.5نــاجــح  201.5

دور ثانيدور ثاني 140
177.5نــاجــح  177.5
250.5نــاجــح  250.5

166نــاجــح  166
252نــاجــح  252

200.5نــاجــح  200.5
170نــاجــح  170
دور ثانيدور ثاني 139

213.5نــاجــح  213.5
دور ثانيدور ثاني 147
178نــاجــح  178

259.5نــاجــح  259.5
220نــاجــح  220
203نــاجــح  203

221.5نــاجــح  221.5



207نــاجــح  207
168نــاجــح  168
171نــاجــح  171
دور ثانيدور ثاني 142

260.5نــاجــح  260.5
246.5نــاجــح  246.5
239.5نــاجــح  239.5
236.5نــاجــح  236.5

270نــاجــح  270
273.5نــاجــح  273.5

207نــاجــح  207
184.5نــاجــح  184.5
261.5نــاجــح  261.5

دور ثانيدور ثاني 163
185نــاجــح  185
234نــاجــح  234
207نــاجــح  207
207نــاجــح  207
263نــاجــح  263

222.5نــاجــح  222.5
261.5نــاجــح  261.5
259.5نــاجــح  259.5

241نــاجــح  241
262نــاجــح  262
217نــاجــح  217
170نــاجــح  170
202نــاجــح  202
202نــاجــح  202
155نــاجــح  155

240.5نــاجــح  240.5
دور ثانيدور ثاني 153.5
178.5نــاجــح  178.5
266.5نــاجــح  266.5
250.5نــاجــح  250.5
243.5نــاجــح  243.5

199نــاجــح  199
173نــاجــح  173
دور ثانيدور ثاني غائب

228.5نــاجــح  228.5
دور ثانيدور ثاني 171.5

211نــاجــح  211
231.5نــاجــح  231.5
دور ثانيدور ثاني 195.5

184نــاجــح  184
259نــاجــح  259
264نــاجــح  264

256.5نــاجــح  256.5
252.5نــاجــح  252.5
257.5نــاجــح  257.5

دور ثانيدور ثاني 146
224نــاجــح  224

218.5نــاجــح  218.5
272.5نــاجــح  272.5
231.5نــاجــح  231.5
215.5نــاجــح  215.5
230.5نــاجــح  230.5



214.5نــاجــح  214.5
160نــاجــح  160

دور ثانيدور ثاني 155.5
171.5نــاجــح  171.5

275نــاجــح  275
252نــاجــح  252
170نــاجــح  170
276نــاجــح  276
181نــاجــح  181
266نــاجــح  266

254.5نــاجــح  254.5
218.5نــاجــح  218.5
238.5نــاجــح  238.5
233.5نــاجــح  233.5
221.5نــاجــح  221.5

دور ثانيدور ثاني 220
257.5نــاجــح  257.5

260نــاجــح  260
268نــاجــح  268

268.5نــاجــح  268.5
270.5نــاجــح  270.5

269نــاجــح  269
241.5نــاجــح  241.5
221.5نــاجــح  221.5
260.5نــاجــح  260.5
255.5نــاجــح  255.5
دور ثانيدور ثاني 152.5

170نــاجــح  170
184نــاجــح  184
271نــاجــح  271
238نــاجــح  238

206.5نــاجــح  206.5
176نــاجــح  176

261.5نــاجــح  261.5
دور ثانيدور ثاني 160.5

151نــاجــح  151
173.5نــاجــح  173.5

263نــاجــح  263
دور ثانيدور ثاني 155.5

206نــاجــح  206
دور ثانيدور ثاني 148

183.5نــاجــح  183.5
دور ثانيدور ثاني 164

204.5نــاجــح  204.5
185نــاجــح  185

208.5نــاجــح  208.5
187.5نــاجــح  187.5

دور ثانيدور ثاني 14
191نــاجــح  191
دور ثانيدور ثاني 150
دور ثانيدور ثاني 153

174.5نــاجــح  174.5
196نــاجــح  196
222نــاجــح  222

230.5نــاجــح  230.5
176.5نــاجــح  176.5



178نــاجــح  178
166.5نــاجــح  166.5
182.5نــاجــح  182.5

180نــاجــح  180
240.5نــاجــح  240.5

178نــاجــح  178
196.5نــاجــح  196.5

246نــاجــح  246
197نــاجــح  197
252نــاجــح  252

193.5نــاجــح  193.5
151نــاجــح  151

دور ثانيدور ثاني 135.5
دور ثانيدور ثاني 160

175.5نــاجــح  175.5
199نــاجــح  199

194.5نــاجــح  194.5
170نــاجــح  170
160نــاجــح  160
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 185.5
238نــاجــح  238

207.5نــاجــح  207.5
دور ثانيدور ثاني غائب

198.5نــاجــح  198.5
177نــاجــح  177

دور ثانيدور ثاني 165.5
191نــاجــح  191

178.5نــاجــح  178.5
196نــاجــح  196

244.5نــاجــح  244.5
194نــاجــح  194
214نــاجــح  214

180.5نــاجــح  180.5
224.5نــاجــح  224.5

224نــاجــح  224
219.5نــاجــح  219.5
266.5نــاجــح  266.5
177.5نــاجــح  177.5

دور ثانيدور ثاني غائب
279نــاجــح  279
199نــاجــح  199

247.5نــاجــح  247.5
244.5نــاجــح  244.5

دور ثانيدور ثاني 163
277نــاجــح  277

دور ثانيدور ثاني 159.5
187.5نــاجــح  187.5

دور ثانيدور ثاني غائب
195نــاجــح  195

227.5نــاجــح  227.5
257نــاجــح  257

دور ثانيدور ثاني 161.5
189.5نــاجــح  189.5

275نــاجــح  275
210نــاجــح  210



199نــاجــح  199
237.5نــاجــح  237.5
239.5نــاجــح  239.5
دور ثانيدور ثاني 161.5
دور ثانيدور ثاني 150.5

178نــاجــح  178
195.5نــاجــح  195.5

دور ثانيدور ثاني غائب
194نــاجــح  194
دور ثانيدور ثاني غائب
280نــاجــح  280

234.5نــاجــح  234.5
243نــاجــح  243
دور ثانيدور ثاني 141
271نــاجــح  271
دور ثانيدور ثاني 65

258.5نــاجــح  258.5
181نــاجــح  181
196نــاجــح  196

269.5نــاجــح  269.5
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 168.5
277نــاجــح  277
253نــاجــح  253

186.5نــاجــح  186.5
169نــاجــح  169

دور ثانيدور ثاني 189.5
دور ثانيدور ثاني 180.5
251.5نــاجــح  251.5

269نــاجــح  269
252نــاجــح  252
دور ثانيدور ثاني 150
267نــاجــح  267

219.5نــاجــح  219.5
260نــاجــح  260
253نــاجــح  253

212.5نــاجــح  212.5
185نــاجــح  185

208.5نــاجــح  208.5
دور ثانيدور ثاني 171
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 171

214.5نــاجــح  214.5
دور ثانيدور ثاني 166.5

278نــاجــح  278
278.5نــاجــح  278.5
دور ثانيدور ثاني 171.5
دور ثانيدور ثاني 142.5
دور ثانيدور ثاني 156.5
216.5نــاجــح  216.5
227.5نــاجــح  227.5
199.5نــاجــح  199.5
دور ثانيدور ثاني 161.5

دور ثانيدور ثاني 173
دور ثانيدور ثاني 175.5
279.5نــاجــح  279.5



263.5نــاجــح  263.5
226نــاجــح  226
دور ثانيدور ثاني غائب

278.5نــاجــح  278.5
250نــاجــح  250
206نــاجــح  206
235نــاجــح  235
232نــاجــح  232
دور ثانيدور ثاني 206
227نــاجــح  227
208نــاجــح  208

173.5نــاجــح  173.5
168نــاجــح  168

229.5نــاجــح  229.5
241.5نــاجــح  241.5
237.5نــاجــح  237.5

دور ثانيدور ثاني 157
دور ثانيدور ثاني 148
250نــاجــح  250

240.5نــاجــح  240.5
229.5نــاجــح  229.5

دور ثانيدور ثاني 160
دور ثانيدور ثاني 168.5

دور ثانيدور ثاني 171
179.5نــاجــح  179.5

261نــاجــح  261
274.5نــاجــح  274.5
238.5نــاجــح  238.5

217نــاجــح  217
217نــاجــح  217
230نــاجــح  230
212نــاجــح  212
168نــاجــح  168
226نــاجــح  226

دور ثانيدور ثاني 154.5
دور ثانيدور ثاني 158.5
180.5نــاجــح  180.5

دور ثانيدور ثاني 171
177نــاجــح  177
دور ثانيدور ثاني 189

208.5نــاجــح  208.5
187نــاجــح  187

245.5نــاجــح  245.5
238.5نــاجــح  238.5
دور ثانيدور ثاني 150.5

265نــاجــح  265
248.5نــاجــح  248.5
دور ثانيدور ثاني 163.5

275نــاجــح  275
248نــاجــح  248
200نــاجــح  200

241.5نــاجــح  241.5
دور ثانيدور ثاني 184.5
204.5نــاجــح  204.5
230.5نــاجــح  230.5

215نــاجــح  215



241.5نــاجــح  241.5
261نــاجــح  261
199نــاجــح  199
دور ثانيدور ثاني 179

177.5نــاجــح  177.5
دور ثانيدور ثاني 145

205.5نــاجــح  205.5
دور ثانيدور ثاني 145.5
188.5نــاجــح  188.5

178نــاجــح  178
دور ثانيدور ثاني 158.5
178.5نــاجــح  178.5

دور ثانيدور ثاني 170
256.5نــاجــح  256.5
دور ثانيدور ثاني 190.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 145
202نــاجــح  202
218نــاجــح  218

258.5نــاجــح  258.5
262.5نــاجــح  262.5

دور ثانيدور ثاني 157
دور ثانيدور ثاني 174
175نــاجــح  175

187.5نــاجــح  187.5
دور ثانيدور ثاني 162
175نــاجــح  175

247.5نــاجــح  247.5
216نــاجــح  216

دور ثانيدور ثاني 157.5
دور ثانيدور ثاني 170.5

264نــاجــح  264
227.5نــاجــح  227.5
179.5نــاجــح  179.5

دور ثانيدور ثاني 171
دور ثانيدور ثاني 162.5
دور ثانيدور ثاني 162.5

199نــاجــح  199
247نــاجــح  247
220نــاجــح  220

262.5نــاجــح  262.5
230نــاجــح  230
263نــاجــح  263
171نــاجــح  171

223.5نــاجــح  223.5
276.5نــاجــح  276.5

239نــاجــح  239
246نــاجــح  246

179.5نــاجــح  179.5
201.5نــاجــح  201.5

211نــاجــح  211
219نــاجــح  219
254نــاجــح  254
200نــاجــح  200

228.5نــاجــح  228.5
273.5نــاجــح  273.5



256.5نــاجــح  256.5
221.5نــاجــح  221.5

273نــاجــح  273
227.5نــاجــح  227.5
264.5نــاجــح  264.5

266نــاجــح  266
236نــاجــح  236

205.5نــاجــح  205.5
219.5نــاجــح  219.5
262.5نــاجــح  262.5
248.5نــاجــح  248.5
215.5نــاجــح  215.5
193.5نــاجــح  193.5
248.5نــاجــح  248.5
270.5نــاجــح  270.5
207.5نــاجــح  207.5

197نــاجــح  197
دور ثانيدور ثاني 17.5
دور ثانيدور ثاني 149

214.5نــاجــح  214.5
215.5نــاجــح  215.5

214نــاجــح  214
212نــاجــح  212

278.5نــاجــح  278.5
193نــاجــح  193

232.5نــاجــح  232.5
168نــاجــح  168

219.5نــاجــح  219.5
260.5نــاجــح  260.5
196.5نــاجــح  196.5
167.5نــاجــح  167.5

171نــاجــح  171
256.5نــاجــح  256.5

258نــاجــح  258
220نــاجــح  220

269.5نــاجــح  269.5
189نــاجــح  189

236.5نــاجــح  236.5
278.5نــاجــح  278.5
250.5نــاجــح  250.5
177.5نــاجــح  177.5

263نــاجــح  263
215نــاجــح  215
203نــاجــح  203
240نــاجــح  240

201.5نــاجــح  201.5
169نــاجــح  169

219.5نــاجــح  219.5
197.5نــاجــح  197.5
222.5نــاجــح  222.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 149

231.5نــاجــح  231.5
223نــاجــح  223

257.5نــاجــح  257.5
264.5نــاجــح  264.5



198نــاجــح  198
191نــاجــح  191
262نــاجــح  262

173.5نــاجــح  173.5
دور ثانيدور ثاني 143.5
250.5نــاجــح  250.5

211نــاجــح  211
276.5نــاجــح  276.5

255نــاجــح  255
272نــاجــح  272
191نــاجــح  191
221نــاجــح  221

231.5نــاجــح  231.5
221.5نــاجــح  221.5
229.5نــاجــح  229.5

دور ثانيدور ثاني 188
274نــاجــح  274

246.5نــاجــح  246.5
199نــاجــح  199

233.5نــاجــح  233.5
270.5نــاجــح  270.5
241.5نــاجــح  241.5

211نــاجــح  211
دور ثانيدور ثاني 159
245نــاجــح  245

196.5نــاجــح  196.5
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

223.5نــاجــح  223.5
202.5نــاجــح  202.5

194نــاجــح  194
275نــاجــح  275
دور ثانيدور ثاني غائب

253.5نــاجــح  253.5
دور ثانيدور ثاني 187
188نــاجــح  188
227نــاجــح  227
253نــاجــح  253
274نــاجــح  274

184.5نــاجــح  184.5
266.5نــاجــح  266.5
دور ثانيدور ثاني 171.5
240.5نــاجــح  240.5

272نــاجــح  272
197.5نــاجــح  197.5

188نــاجــح  188
دور ثانيدور ثاني 199.5

203نــاجــح  203
دور ثانيدور ثاني 174
دور ثانيدور ثاني 182
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 179.5
دور ثانيدور ثاني غائب
279نــاجــح  279

دور ثانيدور ثاني 122.5
دور ثانيدور ثاني 173.5



240نــاجــح  240
دور ثانيدور ثاني 162.5

دور ثانيدور ثاني 133
دور ثانيدور ثاني 155

دور ثانيدور ثاني 182.5
272نــاجــح  272
دور ثانيدور ثاني 144

دور ثانيدور ثاني 181.5
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 147.5
دور ثانيدور ثاني 172.5
190.5نــاجــح  190.5

دور ثانيدور ثاني 185
دور ثانيدور ثاني غائب

265.5نــاجــح  265.5
دور ثانيدور ثاني 147
183نــاجــح  183
231نــاجــح  231

198.5نــاجــح  198.5
203.5نــاجــح  203.5

223نــاجــح  223
دور ثانيدور ثاني غائب
172نــاجــح  172

173.5نــاجــح  173.5
دور ثانيدور ثاني 175
دور ثانيدور ثاني 131

181.5نــاجــح  181.5
دور ثانيدور ثاني 153
دور ثانيدور ثاني 17

200نــاجــح  200
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 158.5
276.5نــاجــح  276.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 21.5

دور ثانيدور ثاني 139.5
206.5نــاجــح  206.5

دور ثانيدور ثاني 130
دور ثانيدور ثاني 147.5

دور ثانيدور ثاني 137
دور ثانيدور ثاني 162.5

دور ثانيدور ثاني غائب
212.5نــاجــح  212.5

171نــاجــح  171
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 116.5
دور ثانيدور ثاني غائب

213.5نــاجــح  213.5
273نــاجــح  273
226نــاجــح  226
دور ثانيدور ثاني 178
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 154.5
دور ثانيدور ثاني 150
253نــاجــح  253
دور ثانيدور ثاني غائب



234.5نــاجــح  234.5
253.5نــاجــح  253.5
دور ثانيدور ثاني 155.5
221.5نــاجــح  221.5

دور ثانيدور ثاني غائب
179نــاجــح  179

دور ثانيدور ثاني 149.5
دور ثانيدور ثاني 163

دور ثانيدور ثاني 198.5
دور ثانيدور ثاني 191.5

دور ثانيدور ثاني 180
246.5نــاجــح  246.5

228نــاجــح  228
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 174
دور ثانيدور ثاني 142

186.5نــاجــح  186.5
174نــاجــح  174

دور ثانيدور ثاني 148.5
267نــاجــح  267
261نــاجــح  261
198نــاجــح  198

210.5نــاجــح  210.5
251نــاجــح  251
277نــاجــح  277

255.5نــاجــح  255.5
236نــاجــح  236

263.5نــاجــح  263.5
265نــاجــح  265

219.5نــاجــح  219.5
227نــاجــح  227
256نــاجــح  256

178.5نــاجــح  178.5
226نــاجــح  226
268نــاجــح  268

270.5نــاجــح  270.5
187نــاجــح  187
248نــاجــح  248

260.5نــاجــح  260.5
173.5نــاجــح  173.5

دور ثانيدور ثاني غائب
155.5نــاجــح  155.5
179.5نــاجــح  179.5

215نــاجــح  215
261نــاجــح  261

228.5نــاجــح  228.5
240.5نــاجــح  240.5
دور ثانيدور ثاني 153.5

219نــاجــح  219
251.5نــاجــح  251.5

236نــاجــح  236
206.5نــاجــح  206.5
184.5نــاجــح  184.5

171نــاجــح  171
187نــاجــح  187

266.5نــاجــح  266.5



211نــاجــح  211
185.5نــاجــح  185.5
195.5نــاجــح  195.5
دور ثانيدور ثاني 190.5
230.5نــاجــح  230.5
178.5نــاجــح  178.5
251.5نــاجــح  251.5
163.5نــاجــح  163.5
275.5نــاجــح  275.5
276.5نــاجــح  276.5
237.5نــاجــح  237.5

271نــاجــح  271
195.5نــاجــح  195.5
257.5نــاجــح  257.5

187نــاجــح  187
254نــاجــح  254
245نــاجــح  245

267.5نــاجــح  267.5
235نــاجــح  235
200نــاجــح  200
272نــاجــح  272

257.5نــاجــح  257.5
269.5نــاجــح  269.5
201.5نــاجــح  201.5
216.5نــاجــح  216.5

185نــاجــح  185
248نــاجــح  248

236.5نــاجــح  236.5
256.5نــاجــح  256.5

263نــاجــح  263
227.5نــاجــح  227.5

271نــاجــح  271
218.5نــاجــح  218.5
272.5نــاجــح  272.5
191.5نــاجــح  191.5
212.5نــاجــح  212.5
260.5نــاجــح  260.5
184.5نــاجــح  184.5

242نــاجــح  242
244.5نــاجــح  244.5

204نــاجــح  204
194.5نــاجــح  194.5

261نــاجــح  261
237.5نــاجــح  237.5
215.5نــاجــح  215.5

247نــاجــح  247
266نــاجــح  266

234.5نــاجــح  234.5
247.5نــاجــح  247.5
220.5نــاجــح  220.5
277.5نــاجــح  277.5
237.5نــاجــح  237.5
229.5نــاجــح  229.5

217نــاجــح  217
273نــاجــح  273

192.5نــاجــح  192.5



228.5نــاجــح  228.5
270.5نــاجــح  270.5
255.5نــاجــح  255.5
273.5نــاجــح  273.5
236.5نــاجــح  236.5
229.5نــاجــح  229.5
216.5نــاجــح  216.5
205.5نــاجــح  205.5
229.5نــاجــح  229.5
267.5نــاجــح  267.5
253.5نــاجــح  253.5
263.5نــاجــح  263.5

191نــاجــح  191
197.5نــاجــح  197.5

262نــاجــح  262
264نــاجــح  264

172.5نــاجــح  172.5
209نــاجــح  209

160.5نــاجــح  160.5
272نــاجــح  272

دور ثانيدور ثاني 165.5
209.5نــاجــح  209.5
165.5نــاجــح  165.5
234.5نــاجــح  234.5
221.5نــاجــح  221.5

211نــاجــح  211
209.5نــاجــح  209.5
240.5نــاجــح  240.5

220نــاجــح  220
243نــاجــح  243

233.5نــاجــح  233.5
دور ثانيدور ثاني غائب

256.5نــاجــح  256.5
189.5نــاجــح  189.5
219.5نــاجــح  219.5
212.5نــاجــح  212.5

256نــاجــح  256
244نــاجــح  244
دور ثانيدور ثاني 150
دور ثانيدور ثاني غائب

231.5نــاجــح  231.5
229.5نــاجــح  229.5
221.5نــاجــح  221.5
170.5نــاجــح  170.5
247.5نــاجــح  247.5

247نــاجــح  247
دور ثانيدور ثاني 202.5

213نــاجــح  213
215.5نــاجــح  215.5
206.5نــاجــح  206.5

212نــاجــح  212
199نــاجــح  199
257نــاجــح  257
237نــاجــح  237
266نــاجــح  266
دور ثانيدور ثاني غائب



279نــاجــح  279
دور ثانيدور ثاني غائب
235نــاجــح  235

162.5نــاجــح  162.5
181نــاجــح  181
195نــاجــح  195
208نــاجــح  208

208.5نــاجــح  208.5
202نــاجــح  202
192نــاجــح  192

221.5نــاجــح  221.5
187نــاجــح  187
198نــاجــح  198

177.5نــاجــح  177.5
دور ثانيدور ثاني 169

207.5نــاجــح  207.5
دور ثانيدور ثاني غائب

212.5نــاجــح  212.5
220.5نــاجــح  220.5

210نــاجــح  210
211نــاجــح  211
175نــاجــح  175
225نــاجــح  225
دور ثانيدور ثاني 168
270نــاجــح  270

180.5نــاجــح  180.5
186نــاجــح  186

228.5نــاجــح  228.5
239نــاجــح  239

252.5نــاجــح  252.5
194.5نــاجــح  194.5
256.5نــاجــح  256.5

186نــاجــح  186
229نــاجــح  229

256.5نــاجــح  256.5
دور ثانيدور ثاني 165.5

214نــاجــح  214
225.5نــاجــح  225.5

242نــاجــح  242
259.5نــاجــح  259.5

219نــاجــح  219
213نــاجــح  213
217نــاجــح  217

180.5نــاجــح  180.5
178نــاجــح  178
248نــاجــح  248
251نــاجــح  251
272نــاجــح  272

264.5نــاجــح  264.5
148.5نــاجــح  148.5

دور ثانيدور ثاني غائب
176.5نــاجــح  176.5

271نــاجــح  271
245نــاجــح  245
228نــاجــح  228
221نــاجــح  221



176نــاجــح  176
دور ثانيدور ثاني 164
160نــاجــح  160

دور ثانيدور ثاني 161.5
187.5نــاجــح  187.5
173.5نــاجــح  173.5
190.5نــاجــح  190.5

268نــاجــح  268
دور ثانيدور ثاني 156
دور ثانيدور ثاني غائب
263نــاجــح  263
220نــاجــح  220
194نــاجــح  194

دور ثانيدور ثاني 150.5
227.5نــاجــح  227.5
215.5نــاجــح  215.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
213نــاجــح  213
207نــاجــح  207

269.5نــاجــح  269.5
227نــاجــح  227
243نــاجــح  243

157.5نــاجــح  157.5
166.5نــاجــح  166.5

235نــاجــح  235
182.5نــاجــح  182.5
227.5نــاجــح  227.5

206نــاجــح  206
دور ثانيدور ثاني غائب

187.5نــاجــح  187.5
167نــاجــح  167
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 173

217.5نــاجــح  217.5
دور ثانيدور ثاني غائب
200نــاجــح  200
189نــاجــح  189

دور ثانيدور ثاني 162.5
173نــاجــح  173
دور ثانيدور ثاني 163

دور ثانيدور ثاني 151.5
217.5نــاجــح  217.5

251نــاجــح  251
215.5نــاجــح  215.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 164
دور ثانيدور ثاني 182
184نــاجــح  184

199.5نــاجــح  199.5
دور ثانيدور ثاني 201
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

دور ثانيدور ثاني 154.5



دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 182
دور ثانيدور ثاني غائب
180نــاجــح  180

دور ثانيدور ثاني 146.5
دور ثانيدور ثاني 172
دور ثانيدور ثاني 152
178نــاجــح  178
175نــاجــح  175
236نــاجــح  236
214نــاجــح  214
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 136
225نــاجــح  225
دور ثانيدور ثاني غائب
205نــاجــح  205
دور ثانيدور ثاني غائب

187.5نــاجــح  187.5
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

212.5نــاجــح  212.5
209.5نــاجــح  209.5
دور ثانيدور ثاني 135.5
234.5نــاجــح  234.5

دور ثانيدور ثاني غائب
169.5نــاجــح  169.5

201نــاجــح  201
دور ثانيدور ثاني غائب
196نــاجــح  196

180.5نــاجــح  180.5
185.5نــاجــح  185.5
دور ثانيدور ثاني 152.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 146

دور ثانيدور ثاني 126.5
دور ثانيدور ثاني 161.5
178.5نــاجــح  178.5

171نــاجــح  171
221.5نــاجــح  221.5
235.5نــاجــح  235.5

دور ثانيدور ثاني غائب
196.5نــاجــح  196.5

228نــاجــح  228
163نــاجــح  163
160نــاجــح  160

184.5نــاجــح  184.5
دور ثانيدور ثاني غائب
179نــاجــح  179
213نــاجــح  213
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

163.5نــاجــح  163.5
172.5نــاجــح  172.5
191.5نــاجــح  191.5

دور ثانيدور ثاني غائب



دور ثانيدور ثاني 164.5
183نــاجــح  183

204.5نــاجــح  204.5
دور ثانيدور ثاني 104.5
229.5نــاجــح  229.5

176نــاجــح  176
239.5نــاجــح  239.5

175نــاجــح  175
دور ثانيدور ثاني غائب

190.5نــاجــح  190.5
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
196نــاجــح  196
دور ثانيدور ثاني غائب

209.5نــاجــح  209.5
دور ثانيدور ثاني 153.5

172نــاجــح  172
161.5نــاجــح  161.5

197نــاجــح  197
192.5نــاجــح  192.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 152.5

217نــاجــح  217
168.5نــاجــح  168.5
161.5نــاجــح  161.5
206.5نــاجــح  206.5

179نــاجــح  179
دور ثانيدور ثاني غائب
259نــاجــح  259
دور ثانيدور ثاني 154
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
188نــاجــح  188
دور ثانيدور ثاني غائب

157.5نــاجــح  157.5
دور ثانيدور ثاني 211.5

180نــاجــح  180
196.5نــاجــح  196.5

دور ثانيدور ثاني غائب
183نــاجــح  183
دور ثانيدور ثاني 140
دور ثانيدور ثاني 153
218نــاجــح  218

دور ثانيدور ثاني 143.5
دور ثانيدور ثاني 124

دور ثانيدور ثاني 175.5
دور ثانيدور ثاني غائب

257.5نــاجــح  257.5
210نــاجــح  210

198.5نــاجــح  198.5
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب

198.5نــاجــح  198.5
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب



246نــاجــح  246
277.5نــاجــح  277.5

208نــاجــح  208
189نــاجــح  189

273.5نــاجــح  273.5
225نــاجــح  225
232نــاجــح  232
231نــاجــح  231

248.5نــاجــح  248.5
240.5نــاجــح  240.5
211.5نــاجــح  211.5
212.5نــاجــح  212.5

200نــاجــح  200
194نــاجــح  194
دور ثانيدور ثاني غائب

185.5نــاجــح  185.5
261نــاجــح  261
213نــاجــح  213

264.5نــاجــح  264.5
269نــاجــح  269

219.5نــاجــح  219.5
219.5نــاجــح  219.5
دور ثانيدور ثاني 211.5

دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني 124
223نــاجــح  223
دور ثانيدور ثاني غائب
263نــاجــح  263
185نــاجــح  185
دور ثانيدور ثاني غائب
دور ثانيدور ثاني غائب
226نــاجــح  226

دور ثانيدور ثاني 182.5
221.5نــاجــح  221.5

دور ثانيدور ثاني غائب
261نــاجــح  261
167نــاجــح  167
دور ثانيدور ثاني 164
259نــاجــح  259
231نــاجــح  231

172.5نــاجــح  172.5
215.5نــاجــح  215.5

190نــاجــح  190


