
النتيجة ١النتيجةالمجموعا�سمرقم الجلوسمدرسةا�دارة
257.5نــاجــح  257.5اسراء رأفت الحسيني البلشي57407 الجمھورية القديمة ببركة السبعبركة السبع
257نــاجــح  257أسماء جمعة عبد الخالق السيد57408 الجمھورية القديمة ببركة السبعبركة السبع
277نــاجــح  277داليا يسري اسماعيل فودة 57409 الجمھورية القديمة ببركة السبعبركة السبع
267.5نــاجــح  267.5دنيا تامر محمد محمد نصار 57410 الجمھورية القديمة ببركة السبعبركة السبع
266.5نــاجــح  266.5ريھام أنور عبد الرازق عثمان57411 الجمھورية القديمة ببركة السبعبركة السبع
268.5نــاجــح  268.5سارة أحمد إبراھيم العزب 57412 الجمھورية القديمة ببركة السبعبركة السبع
279.5نــاجــح  279.5سارة عبد المؤمن الصاوي فرحات57413 الجمھورية القديمة ببركة السبعبركة السبع
279نــاجــح  279فاطمة عاطف السيد المصلحي مطر57414 الجمھورية القديمة ببركة السبعبركة السبع
259نــاجــح  259مريم حسين محمد علي مصطفي57415 الجمھورية القديمة ببركة السبعبركة السبع
280نــاجــح  280مريم ع6ء المصلحي خطاب 57416 الجمھورية القديمة ببركة السبعبركة السبع
273.5نــاجــح  273.5منه 7 طارق محمد مھدي57417 الجمھورية القديمة ببركة السبعبركة السبع
275نــاجــح  275منه محمد رشاد السيد57418 الجمھورية القديمة ببركة السبعبركة السبع
230نــاجــح  230ندي طه نور الدين طعيمة 57419 الجمھورية القديمة ببركة السبعبركة السبع
273نــاجــح  273ندي مدحت عبد الخالق أحمد 57420 الجمھورية القديمة ببركة السبعبركة السبع
257.5نــاجــح  257.5نھي السيد محمد راغب 57421 الجمھورية القديمة ببركة السبعبركة السبع
260نــاجــح  260ياسمين فؤاد محمد الشناوي 57422 الجمھورية القديمة ببركة السبعبركة السبع
278نــاجــح  278أحمد ع6ء وجيه ذكي 57423 الجمھورية القديمة ببركة السبعبركة السبع
274نــاجــح  274أحمد محمد عبد الستار عبد الرحمن 57424 الجمھورية القديمة ببركة السبعبركة السبع
268نــاجــح  268اس6م  السيد اسماعيل عبد الوھاب 57425 الجمھورية القديمة ببركة السبعبركة السبع
276.5نــاجــح  276.5أشرف يحيي محمود محمد حسين 57426 الجمھورية القديمة ببركة السبعبركة السبع
271.5نــاجــح  271.5حسن حمدي حسن البلشي 57427 الجمھورية القديمة ببركة السبعبركة السبع
279نــاجــح  279عاصم عبد المؤمن الصاوي فرحات57428 الجمھورية القديمة ببركة السبعبركة السبع
278نــاجــح  278عاطف محمد أحمد أحمد عيسي57429 الجمھورية القديمة ببركة السبعبركة السبع
274نــاجــح  274عبد العزيز عماد عبد العزيز إبراھيم 57430 الجمھورية القديمة ببركة السبعبركة السبع
258.5نــاجــح  258.5عبد الفتاح أمين فرحات أمين 57431 الجمھورية القديمة ببركة السبعبركة السبع
272.5نــاجــح  272.5عبد 7 عمرو نجيب الشنواني 57432 الجمھورية القديمة ببركة السبعبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  188.5علي رضا أحمد الشناوي57433 الجمھورية القديمة ببركة السبعبركة السبع
276نــاجــح  276عمرو محمد طلعت عبد النعيم 57434 الجمھورية القديمة ببركة السبعبركة السبع
228نــاجــح  228فادي فريد سعد عبد الملك57435 الجمھورية القديمة ببركة السبعبركة السبع
279نــاجــح  279كريم مصطفي حسن عامر57436 الجمھورية القديمة ببركة السبعبركة السبع
249نــاجــح  249محمد أحمد عبد العزيز بدر57437 الجمھورية القديمة ببركة السبعبركة السبع
214نــاجــح  214محمد السيد فتوح السيد57438 الجمھورية القديمة ببركة السبعبركة السبع
244نــاجــح  244محمد العليمي طعيمة معاطي 57439 الجمھورية القديمة ببركة السبعبركة السبع
251.5نــاجــح  251.5محمد ايھاب محمدي محمود 57440 الجمھورية القديمة ببركة السبعبركة السبع
276.5نــاجــح  276.5محمد تيسير رمضان العزب 57441 الجمھورية القديمة ببركة السبعبركة السبع
278نــاجــح  278محمد سامي محمد السيد قنصوة57442 الجمھورية القديمة ببركة السبعبركة السبع
272نــاجــح  272محمد فريد محمد سعد 57443 الجمھورية القديمة ببركة السبعبركة السبع
267نــاجــح  267محمد يوسف إبراھيم الخنيزي57444 الجمھورية القديمة ببركة السبعبركة السبع
278نــاجــح  278محمود ايھاب عبد العزيز عبد الوھاب57445 الجمھورية القديمة ببركة السبعبركة السبع
278.5نــاجــح  278.5معاذ إبراھيم عبد الفتاح السيد 57446 الجمھورية القديمة ببركة السبعبركة السبع
269نــاجــح  269ميشيل رزق سعد موسي 57447 الجمھورية القديمة ببركة السبعبركة السبع
264نــاجــح  264معتصم رجب محمد سالم 57448 الجمھورية القديمة ببركة السبعبركة السبع
268.5نــاجــح  268.5مصطفي إبراھيم عبد الحميد موافي 57449 الجمھورية القديمة ببركة السبعبركة السبع
265.5نــاجــح  265.5مصطفي حسام مصطفي السيد 57450 الجمھورية القديمة ببركة السبعبركة السبع
193نــاجــح  193ياسر سعيد أحمد السيد الشناوي 57451 الجمھورية القديمة ببركة السبعبركة السبع
250نــاجــح  250يوسف رمزي امام علي محمد57452 الجمھورية القديمة ببركة السبعبركة السبع
239نــاجــح  239اسراء ابراھيم متولى محمد57453بمدرسه الجمھوريه الحديثه ببركه السبعبركة السبع
270نــاجــح  270ايه حمدى محمود غانم57454بمدرسه الجمھوريه الحديثه ببركه السبعبركة السبع
227نــاجــح  227ايه محمد س6مه غنيم57455بمدرسه الجمھوريه الحديثه ببركه السبعبركة السبع
279.5نــاجــح  279.5ايه محمد ابراھيم ابو المجد57456بمدرسه الجمھوريه الحديثه ببركه السبعبركة السبع
239.5نــاجــح  239.5ايمان السيد عبد الفتاح جبر57457بمدرسه الجمھوريه الحديثه ببركه السبعبركة السبع
266.5نــاجــح  266.5دينا حمدى محمود غانم57458بمدرسه الجمھوريه الحديثه ببركه السبعبركة السبع
234.5نــاجــح  234.5رغدة نجيب محمد الحسينى محمد57459بمدرسه الجمھوريه الحديثه ببركه السبعبركة السبع
275نــاجــح  275روان محمودابراھيم محمود57460بمدرسه الجمھوريه الحديثه ببركه السبعبركة السبع
266نــاجــح  266سارة احمد عبد الفتاح نصر57461بمدرسه الجمھوريه الحديثه ببركه السبعبركة السبع



268.5نــاجــح  268.5سحر عاطف فوزى البنا57462بمدرسه الجمھوريه الحديثه ببركه السبعبركة السبع
274نــاجــح  274شروق محمد طلعت البلشى57463بمدرسه الجمھوريه الحديثه ببركه السبعبركة السبع
240نــاجــح  240ضحى محمود محمد السيد البلشى57464بمدرسه الجمھوريه الحديثه ببركه السبعبركة السبع
258نــاجــح  258علياء وليد محمد الفقى57465بمدرسه الجمھوريه الحديثه ببركه السبعبركة السبع
269نــاجــح  269مريم سمير ندھى سوريا ل57466بمدرسه الجمھوريه الحديثه ببركه السبعبركة السبع
228نــاجــح  228ميادة عبد النبى ابراھيم السيد57467بمدرسه الجمھوريه الحديثه ببركه السبعبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبنسمه م6ك ابراھيم ابراھيم شھدى57468بمدرسه الجمھوريه الحديثه ببركه السبعبركة السبع
278نــاجــح  278ھاجر عبد المؤمن الصاوى فرحات57469بمدرسه الجمھوريه الحديثه ببركه السبعبركة السبع
213.5نــاجــح  213.5ياسمين ياسر محمد سليمان الشيخ57470بمدرسه الجمھوريه الحديثه ببركه السبعبركة السبع
239نــاجــح  239يسريه رضا العليمى بركات57471بمدرسه الجمھوريه الحديثه ببركه السبعبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  34.5احمد سمير عبد الفتاح المصيلحى57472بمدرسه الجمھوريه الحديثه ببركه السبعبركة السبع
262نــاجــح  262احمد عصام فوزى عبد الفتاح57473بمدرسه الجمھوريه الحديثه ببركه السبعبركة السبع
275نــاجــح  275احمد مجدى سيد احمد رزق57474بمدرسه الجمھوريه الحديثه ببركه السبعبركة السبع
249.5نــاجــح  249.5احمد محمد احمد قابيل57475بمدرسه الجمھوريه الحديثه ببركه السبعبركة السبع
264.5نــاجــح  264.5اس6م جمال سليمان ا�جھورى57476بمدرسه الجمھوريه الحديثه ببركه السبعبركة السبع
235.5نــاجــح  235.5اكرم جمال محمود شريف57477بمدرسه الجمھوريه الحديثه ببركه السبعبركة السبع
252.5نــاجــح  252.5العزب بھاء الدين العزب 57478بمدرسه الجمھوريه الحديثه ببركه السبعبركة السبع
272نــاجــح  272باسل لوئ عبد السميع أبو زيد57479بمدرسه الجمھوريه الحديثه ببركه السبعبركة السبع
271.5نــاجــح  271.5عامر سامي عامر عيد57480بمدرسه الجمھوريه الحديثه ببركه السبعبركة السبع
278.5نــاجــح  278.5عبد الرحمن عبد المؤمن الصاوي 57481بمدرسه الجمھوريه الحديثه ببركه السبعبركة السبع
260.5نــاجــح  260.5محمد أشرف السيد ابو عنية57482بمدرسه الجمھوريه الحديثه ببركه السبعبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  133محمد سعيد أحمد الشناوي57483بمدرسه الجمھوريه الحديثه ببركه السبعبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  27محمد كامل محمد الشايب57484بمدرسه الجمھوريه الحديثه ببركه السبعبركة السبع
262.5نــاجــح  262.5محمد علي سعيد شنيشن57485بمدرسه الجمھوريه الحديثه ببركه السبعبركة السبع
263نــاجــح  263محمد سعيد عبد الفتاح العطار 57486بمدرسه الجمھوريه الحديثه ببركه السبعبركة السبع
266.5نــاجــح  266.5مروان ھيثم زكي الكومي 57487بمدرسه الجمھوريه الحديثه ببركه السبعبركة السبع
211.5نــاجــح  211.5مصطفي محمود عبد العال حسين 57488بمدرسه الجمھوريه الحديثه ببركه السبعبركة السبع
277نــاجــح  277معاذ أحمد السيد القط57489بمدرسه الجمھوريه الحديثه ببركه السبعبركة السبع
252نــاجــح  252مھند شريف فھمي 57490بمدرسه الجمھوريه الحديثه ببركه السبعبركة السبع
268نــاجــح  268إسراء أشرف السيد عطوية57491مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
266نــاجــح  266إسراء السيد مصطفى خفاجى57492مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
266نــاجــح  266إسراء سمير السيد عبده57493مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
279نــاجــح  279آ�ء خالد عامرعلى عامر 57494مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
274نــاجــح  274آ�ء خالد محمد النجار57495مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
265.5نــاجــح  265.5أمنية إبراھيم عبد المقصود حماد57496مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
251نــاجــح  251آية رضا ھ6ل عبد الخالق57497مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
273.5نــاجــح  273.5آية عبد الحميد المصيلحى عامر57498مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
270.5نــاجــح  270.5إيمان حسن أبو الحسن المغربى57499مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
269.5نــاجــح  269.5إيمان سامى أحمد أبو حماد57500مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
250نــاجــح  250إيمان فھمى حامد نصار57501مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائببسمة طارق عبد الفتاح حسانين57502مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
267.5نــاجــح  267.5تسنيم سعد إسماعيل اFزوك57503مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
271نــاجــح  271تسنيم ناجى أحمد نور الدين57504مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
279.5نــاجــح  279.5تقى محمد ماجد ھ6ل ح6وة57505مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
272.5نــاجــح  272.5جميلة على السيد يوسف57506مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
192نــاجــح  192خلود شريف محمد البرقى57507مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
279نــاجــح  279داليا عثمان حماد عبد الغفار57508مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
276.5نــاجــح  276.5درة محمد أحمد البرقى57509مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
278نــاجــح  278دعاء سامى عبد العزيز عبد الحميد57510مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
244.5نــاجــح  244.5دنيا عبد العزيز مرسى فريد57511مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
269نــاجــح  269رنا أحمد عبد الفتاح السحيمى57512مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
279.5نــاجــح  279.5رنا طارق محمد عبد الخالق57513مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
277.5نــاجــح  277.5رنا محسن السيد موسى57514مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
280نــاجــح  280روان عبد المنعم إبراھيم خضر57515مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
260نــاجــح  260ريم رشدى محمد السروجى57516مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
256نــاجــح  256سارة عبد الفتاح محروس خفاجى57517مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع



276.5نــاجــح  276.5سارة محمد أبو المجد عبد الصادق57518مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
278نــاجــح  278سلسبيل مجدى محمد موسى شرف 57519مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
260.5نــاجــح  260.5شرين نبيل الليثى الشيخ57520مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
273نــاجــح  273عبير سعيد محمد مطر57521مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
261.5نــاجــح  261.5علياء عزت عبد العظيم حلوة57522مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
279نــاجــح  279فاطمة عبد الكريم محمد حافظ57523مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
273.5نــاجــح  273.5فاطمة عماد محمد مصطفى57524مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
190نــاجــح  190مرفت سامى عباس على57525مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
278نــاجــح  278مروة مجدى عامر تمام57526مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
277نــاجــح  277مريم أحمد محمد عيد57527مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
275.5نــاجــح  275.5مريم حمدى على حمدة57528مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
273.5نــاجــح  273.5منة الدسوقى عبد الحميد العليمى57529مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
276.5نــاجــح  276.5منة 7 بيومى عبد الحى بيومى57530مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
266نــاجــح  266ميار عبد العزيزإبراھيم عيسى57531مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
255.5نــاجــح  255.5ندى رضا جاد 7 سالم57532مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
270نــاجــح  270نغم محسن محمد البلشى57533مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
248.5نــاجــح  248.5نھى على على أبو النجا57534مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
274.5نــاجــح  274.5نورا أيمن أحمد خاطر57535مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
278نــاجــح  278نيرة محمد عبد العزيز عبد 575367مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
278.5نــاجــح  278.5ھاجر أيمن محمود العزب57537مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
275نــاجــح  275ھاجر جميل غالب مھدى57538مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
261.5نــاجــح  261.5ھاجر عماد أحمد السيد57539مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
275نــاجــح  275ھاجر وائل إبراھيم حماد57540مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
274نــاجــح  274ھبة السيد حامد الجندى57541مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
278نــاجــح  278ھبة صبرى فاروق نجيب57542مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
246نــاجــح  246وسام أحمد إبراھيم حمدان57543مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
237.5نــاجــح  237.5وسام أشرف عبد الحميد مطاوع57544مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
276نــاجــح  276يمنى سامى محمد طه57545مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
277نــاجــح  277يمنى مجدى عبد الوھاب الكومى57546مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبإبراھيم السيد إبراھيم حماد57547مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
237.5نــاجــح  237.5إبراھيم زكى زكى خطاب57548مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
275نــاجــح  275أحمد أسامة عبد الظاھر العدوى57549مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
253.5نــاجــح  253.5أحمد أشرف الزاھد الحفنى57550مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبأحمد أمجد محمود شبانة57551مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
253.5نــاجــح  253.5أحمد رضا راشد عمارة57552مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
267.5نــاجــح  267.5أحمد سمير محمود خضر57553مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
255.5نــاجــح  255.5أحمد شوقى إبراھيم مصطفى57554مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
277نــاجــح  277أحمد عبد اللطيف محمد البلشى57555مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
235نــاجــح  235أحمد محمد أحمد الجندى57556مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
256.5نــاجــح  256.5أحمد محمد حسن العليمى57557مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  19.5أحمد مسعد عبد العزيز فتح الباب57558مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
256نــاجــح  256أحمد مصطفى عبد الفتاح السحيمى57559مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبأحمد ھشام عبد المجيد إبراھيم57560مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
252.5نــاجــح  252.5أحمد وجيه عبد الحميد عزوز57561مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
263.5نــاجــح  263.5أسامة حامد حسن السيد57562مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
274.5نــاجــح  274.5أسامة عاطف عبد الصبور خليل57563مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
268.5نــاجــح  268.5السيد صابر السيد الليثى57564مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
267.5نــاجــح  267.5السيد مسعد عبد الفتاح العشرى57565مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
275نــاجــح  275حسن السيد أحمد خميس57566مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
259.5نــاجــح  259.5حسن جميل سعيد حسن57567مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
277.5نــاجــح  277.5خالد محمد ص6ح السباعى57568مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
226نــاجــح  226شھاب حاتم عبد الخالق نصار57569مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
270نــاجــح  270عبد الحكيم جمال إبراھيم الغنام57570مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبعبد الفتاح خليفة عبد الفتاح الشناوى57571مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
247.5نــاجــح  247.5عبد 7 مجدى عبد اللطيف عزام57572مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
264.5نــاجــح  264.5على سمير محمد النحاس57573مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع



273نــاجــح  273عمر محمد عبد العزيز الشرقاوى57574مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
275نــاجــح  275عمر محمد فاروق صبرى57575مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبعمر منير محمد عبد العاطى57576مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبعمرو أحمد عبد العزيز عبد الرحمن57577مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
273.5نــاجــح  273.5عمرو عليمى عبد العزيز خضر57578مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
276.5نــاجــح  276.5فاضل مسعد فاضل الليثى57579مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
277.5نــاجــح  277.5محمد إبراھيم حامد موسى57580مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
231نــاجــح  231محمد أحمد عبد الظاھر محمد57581مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
264.5نــاجــح  264.5محمد حمدى عبد الفتاح النجار57582مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  13.5محمد خليفة عبد الفتاح الشناوى57583مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
274نــاجــح  274محمد سعيد حامد بخيت57584مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
274نــاجــح  274محمد عاطف عبد الصبور خليل57585مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
278نــاجــح  278محمد على محمد شيحة57586مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
243نــاجــح  243محمد فؤاد السيد البرقى57587مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمدى شريف محمد البرقى57588مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
279نــاجــح  279محمود حسين حفناوى أحمد57589مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمود رشدى حسان الشناوى57590مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
220نــاجــح  220محمود رضا عبد المنعم رمضان57591مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
222نــاجــح  222محمود مسعد عبد الخالق الشيخ57592مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
209نــاجــح  209مصطفى رمضان كريم محفوظ57593مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
273.5نــاجــح  273.5مصطفى محمد مرسى السيد57594مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
269نــاجــح  269معاذ أحمد عبد 7 أحمد الخطيب57595مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  139.5مكرم السيد مكرم محمد57596مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
279.5نــاجــح  279.5ھادى السيد محمد عبد الكريم شتلة57597مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
271نــاجــح  271ھشام عبد الس6م محمود بدوى57598مدرسة البنات ا�بتدائية ببركة السبع بركة السبع
273نــاجــح  273ا�ء فوزى صالح ابراھيم57599 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
277نــاجــح  277اسراء عادل احمد شاھين 57600 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائباس6م محمود موسى الخضرى 57601 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
252نــاجــح  252اسماء وائل العليمى صابر 57602 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
275.5نــاجــح  275.5اميرة احمد عبد المطلب حفنى 57603 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
257.5نــاجــح  257.5اية ھشام ابراھيم محمد 57604 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
270.5نــاجــح  270.5ايمان منجد عبد الفتاح احمد 57605 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبدنيا شعبان احمد عيسى 57606 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
278نــاجــح  278رضوى ابراھيم خليفة ابراھيم 57607 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
270نــاجــح  270رنا جمال عبد الحميد على 57608 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
277.5نــاجــح  277.5سارة خيرى احمد سليمان ندا 57609 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
276نــاجــح  276شيماء اسامة ابراھيم ابو المجد 57610 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
200نــاجــح  200كريمان عبد الخالق على محمود 57611 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبليلى شعبان احمد عيسى 57612 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
263.5نــاجــح  263.5نوران السيد محمد السيد احمد 57613 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  187.5نورھان باسم محمود غازى 57614 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
270.5نــاجــح  270.5ھاجر نبيل احمد نور الدين 57615 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
278.5نــاجــح  278.5ھايدى الصفطى السيد الصفطى الشيخ 57616 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
270.5نــاجــح  270.5ھبة صقر احمد محمد صقر 57617 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
260.5نــاجــح  260.5ھبة محمود عبد الحميد محمد عبده 57618 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
230نــاجــح  230ابراھيم احمد على اسماعيل مطاوع 57619 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
213نــاجــح  213احمد ابراھيم على اسماعيل مطاوع 57620 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
235.5نــاجــح  235.5احمد شكرى ابراھيم محمود شادى 57621 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
264.5نــاجــح  264.5احمد طلعت محمود السيد س6م 57622 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
280نــاجــح  280احمد مؤمن عبد الحميد محمد السحيمى 57623 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
257نــاجــح  257احمد مسعد فتحى السيد 57624 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
279.5نــاجــح  279.5الدھبى احمد بيومى الشيخ 57625 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
232.5نــاجــح  232.5ايمن محمد احمد اسماعيل طه 57626 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
257نــاجــح  257طارق جمال مغاورى مغاورى 57627 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبعبد الحليم مسعد عبد الحليم تمام 57628 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
264نــاجــح  264عبد الرحمن ابراھيم سعد ابراھيم خليل 57629 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع



270نــاجــح  270عمر محمد عبد الحكيم محمد بخيت 57630 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
264نــاجــح  264كريم محمود عبد الفتاح على العطار 57631 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
274نــاجــح  274محمد حسام عبد الس6م مبروك الغزولى 57632 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
264نــاجــح  264محمد رضا عبد الجواد على عبد الجواد 57633 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  64.5محمد سند مجاھد عبد 7 57634 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
265.5نــاجــح  265.5محمد عاطف محمد على العمرى 57635 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
276نــاجــح  276محمد عبد الفتاح ابراھيم شلبى 57636 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
271نــاجــح  271محمد ع6ء محمد على حمده 57637 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
259.5نــاجــح  259.5محمد ماھر محمد شوقى زكى 57638 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
265.5نــاجــح  265.5محمد مسعد فتحى السيد 57639 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
263نــاجــح  263محمد نبيل محمد سليمان 57640 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
265نــاجــح  265محمود جمال عبد العال السيد عبد العال 57641 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمود سعيد محمود حمد 57642 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
279نــاجــح  279محمود عيد عبد العاطى اسماعيل نصار 57643 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  15محمود محمد عبد 7 عبد القادر 57644 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
257نــاجــح  257محمود وحيد عبد العزيز  كاشف 57645 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
272.5نــاجــح  272.5مصطفى عبد الرازق عبد الحكيم محمد 57646 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
278نــاجــح  278مصطفى عبد السميع مصطفى كمال 57647 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
208.5نــاجــح  208.5معاذ رضا ابراھيم المصيلحى داعوس 57648 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
237.5نــاجــح  237.5ناجى ابراھيم حمد 7 محمد الھو 57649 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
271نــاجــح  271ھادى جمال خالد محمد عيد 57650 أبو بكر الصديق ببركة السبع / شرقبركة السبع
262نــاجــح  262الشيماء محمد امام عبد الدايم57651الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
249نــاجــح  249آيه الموجي  محمد سليمان57652الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
269نــاجــح  269آيه سعيد على س6م57653الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
221نــاجــح  221أبرار طارق محمود نصار57654الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
244.5نــاجــح  244.5أسماء السيد أحمد السحيمي57655الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
272نــاجــح  272أمنية لطفى قابل تمراز57656الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
260نــاجــح  260إسراء ماھر عبدالقادر عزب57657الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
260نــاجــح  260إسراء مصطفى إسماعيل جاد57658الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
259.5نــاجــح  259.5بسنت محمد محمود خميس57659الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
252نــاجــح  252بوسي صابر حواش خضر57660الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
230نــاجــح  230دينا أشرف فريد محمد نصار57661الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
258.5نــاجــح  258.5دينا عادل حماد عزام57662الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
272نــاجــح  272دنيا وحيد محمد الشيخ57663الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
279.5نــاجــح  279.5رحمة صبحى فھمى البرقى57664الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
278نــاجــح  278سلمي عثمان عبدالعزيز الشرقاوي57665الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
267.5نــاجــح  267.5سلوى إبراھيم عبد الفتاح البرقى57666الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
258.5نــاجــح  258.5سمر ربيع عبد العاطي محمد57667الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
268.5نــاجــح  268.5شروق سعيد خضر السيد57668الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
209.5نــاجــح  209.5صابرين حمادة يوسف مرعي57669الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
238نــاجــح  238عزة حازم محمد مطر57670الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
277نــاجــح  277مروة أشرف عبد المطلب موسى57671الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
220نــاجــح  220منة 7 سامى محمد بخيت57672الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
274.5نــاجــح  274.5مني جمال أحمد عبد المطلب57673الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
225.5نــاجــح  225.5ندي محمد صابر س6م57674الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
279نــاجــح  279نيرمين مسلم محمد مسلم57675الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبياسمين إبراھيم محمد الجد57676الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
250نــاجــح  250السيد أحمد السيد الشعراوي57677الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
240.5نــاجــح  240.5السيد معروف متولي عطية57678الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
180نــاجــح  180أحمد شوقى على الجزار57679الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  127أحمد عصام محمد ع6م57680الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
237نــاجــح  237أحمد لطفي الحفني صالحين57681الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  169أحمد محمد أحمد محمد العليمى57682الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
269.5نــاجــح  269.5أحمد محمد محمد العمرى57683الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
270.5نــاجــح  270.5أحمد منجد يوسف عبد الرحمن57684الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
264نــاجــح  264أسامة خالد رشاد حماد57685الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع



227.5نــاجــح  227.5إبراھيم محروس الدسوقي الفقي57686الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  166إبراھيم عبدالحكيم السيد فراج57687الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
248.5نــاجــح  248.5باھر حازم مصطفى س6م57688الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
250نــاجــح  250حسين مجدي حسين أحمد57689الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  67.5سامح سامي شوقي  الدسوقي57690الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
216.5نــاجــح  216.5سعيد أشرف سعيد سرور57691الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبص6ح طارق أحمد حسان57692الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
269نــاجــح  269عاطف عبد الجيد شلبي سرور57693الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
217نــاجــح  217عبد الرحمن على الرفاعى طلبة57694الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
221نــاجــح  221عبد العزيز سعد عبد العزيز نصار57695الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
230نــاجــح  230عمرو أيھاب موسي ابراھيم57696الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبعمرو عادل عبد576977الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
198.5نــاجــح  198.5عمرو عواد جمال الدين عواد57698الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
254.5نــاجــح  254.5عمرو ياسر محمدي عفيفي57699الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
247.5نــاجــح  247.5عمر طارق سالم سرور57700الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
276.5نــاجــح  276.5فتحى ربيع حامد إمام57701الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
224نــاجــح  224كريم رضا إبراھيم منصور57702الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
252.5نــاجــح  252.5كريم صبحي علي فتوح خفاجي57703الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
235.5نــاجــح  235.5كريم مجدي عبدالقادر خضر57704الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
230.5نــاجــح  230.5مازن مجدي مصطفي خليفة57705الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد إبراھيم السيد الجد57706الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
276نــاجــح  276محمد إبراھيم أمين السقا57707الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
241نــاجــح  241محمد حازم محمد مطر57708الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
254.5نــاجــح  254.5محمد صبحي ابراھيم خفاجي57709الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
233.5نــاجــح  233.5محمد ص6ح محمد رمضان57710الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
271نــاجــح  271محمد عصا م منجد عيد57711الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
271نــاجــح  271محمد عصام محمد رشاد منصور57712الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
196.5نــاجــح  196.5محمد فريد سعيد فريد57713الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
241نــاجــح  241محمد يسري محمد دياب57714الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
277نــاجــح  277محمدي أحمد محمدي57715الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
237نــاجــح  237محمود جابر معوض عبد ربه57716الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
260.5نــاجــح  260.5محمود حمدي أبو الفضل سليم57717الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
248.5نــاجــح  248.5محمود شوقى على الجزار57718الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمود محمد المصيلحي سالم57719الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
245.5نــاجــح  245.5محمود وائل محمود نصار57720الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
268.5نــاجــح  268.5مصطفي السيد مصطفي عامر57721الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
172.5نــاجــح  172.5مصطفي رجب عبدالفتاح داود57722الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  136.5مصطفي شعبان السيد عيد57723الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
238نــاجــح  238ھادي طارق مصطفي البلشي57724الشھيد صبحي حافظ فھمي ببركة السبع بركة السبع
264نــاجــح  264أسماء ابراھيم محمد حلوة57725مدرسة غريب الشيخ ا�بتدائىبركة السبع
275نــاجــح  275أسماء عادل محمد أحمد سليم57726مدرسة غريب الشيخ ا�بتدائىبركة السبع
271نــاجــح  271أميرة أشرف محمد زھران57727مدرسة غريب الشيخ ا�بتدائىبركة السبع
274نــاجــح  274ايمان عبد العزيز محمود شادى57728مدرسة غريب الشيخ ا�بتدائىبركة السبع
280نــاجــح  280دعاء محمد السيد خفاجى57729مدرسة غريب الشيخ ا�بتدائىبركة السبع
262.5نــاجــح  262.5رنا محمدالشتيحى عبد العزيز57730مدرسة غريب الشيخ ا�بتدائىبركة السبع
267.5نــاجــح  267.5رواء محمد محمود فوزى57731مدرسة غريب الشيخ ا�بتدائىبركة السبع
276نــاجــح  276ريمان  أحمد ابراھيم الحفناوى57732مدرسة غريب الشيخ ا�بتدائىبركة السبع
279نــاجــح  279سارة محمد رشاد سبيع57733مدرسة غريب الشيخ ا�بتدائىبركة السبع
279.5نــاجــح  279.5سلمى محمود محمدعزام57734مدرسة غريب الشيخ ا�بتدائىبركة السبع
277نــاجــح  277مريم عادل عبد الحليم الھو57735مدرسة غريب الشيخ ا�بتدائىبركة السبع
280نــاجــح  280مريم ع6ء عبد القتاح الحفناوى57736مدرسة غريب الشيخ ا�بتدائىبركة السبع
274نــاجــح  274مى عبد العزيز ابراھيم بسيونى57737مدرسة غريب الشيخ ا�بتدائىبركة السبع
254.5نــاجــح  254.5ھاجر ابراھيم أحمد حسانين57738مدرسة غريب الشيخ ا�بتدائىبركة السبع
176نــاجــح  176ووفاء ناصر على الجزار57739مدرسة غريب الشيخ ا�بتدائىبركة السبع
274نــاجــح  274أحمد محمد بيومى ابراھيم الشيخ57740مدرسة غريب الشيخ ا�بتدائىبركة السبع
275نــاجــح  275شريف رضاعبد اللطيف عيسى57741مدرسة غريب الشيخ ا�بتدائىبركة السبع



278نــاجــح  278عبد الرحمن جمال محمد عمر57742مدرسة غريب الشيخ ا�بتدائىبركة السبع
253نــاجــح  253عبد العزيز أحمد عبد العزيز نمرة57743مدرسة غريب الشيخ ا�بتدائىبركة السبع
245.5نــاجــح  245.5على العليمى  فتحى الرفاعى57744مدرسة غريب الشيخ ا�بتدائىبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  129.5على على فتحى رمضان57745مدرسة غريب الشيخ ا�بتدائىبركة السبع
277نــاجــح  277محمد أمجد محمد الشيخ57746مدرسة غريب الشيخ ا�بتدائىبركة السبع
261.5نــاجــح  261.5محمد عبد الناصرعبد المنعم الخطيب57747مدرسة غريب الشيخ ا�بتدائىبركة السبع
277نــاجــح  277محمد نادر محمد على حمدة57748مدرسة غريب الشيخ ا�بتدائىبركة السبع
277.5نــاجــح  277.5محمد حسنى محمد الحفناوى57749مدرسة غريب الشيخ ا�بتدائىبركة السبع
230.5نــاجــح  230.5محمد على محمد فراج57750مدرسة غريب الشيخ ا�بتدائىبركة السبع
247.5نــاجــح  247.5محمود محمد عبد الفتاح بسيونى57751مدرسة غريب الشيخ ا�بتدائىبركة السبع
246.5نــاجــح  246.5مصطفى محمودابراھيم شريف57752مدرسة غريب الشيخ ا�بتدائىبركة السبع
246نــاجــح  246مصطفى عصام ابراھيم س6م57753مدرسة غريب الشيخ ا�بتدائىبركة السبع
241.5نــاجــح  241.5إسراء ج6ل محمد الزيات 57754 الناصرية ا�بتدائية ببركة السبع / غرب بركة السبع
278.5نــاجــح  278.5أميرة محمود البرعي البيومي 57755 الناصرية ا�بتدائية ببركة السبع / غرب بركة السبع
238نــاجــح  238آية أحمد فريد أبوالفتوح 57756 الناصرية ا�بتدائية ببركة السبع / غرب بركة السبع
276نــاجــح  276آية حمدي العدوي محمد57757 الناصرية ا�بتدائية ببركة السبع / غرب بركة السبع
271.5نــاجــح  271.5آية شعبان ابراھيم موسي 57758 الناصرية ا�بتدائية ببركة السبع / غرب بركة السبع
267.5نــاجــح  267.5آية صبري محمد البيومي 57759 الناصرية ا�بتدائية ببركة السبع / غرب بركة السبع
226.5نــاجــح  226.5آية محمد عبد اللطيف الھواري 57760 الناصرية ا�بتدائية ببركة السبع / غرب بركة السبع
268نــاجــح  268بسنت سعيد ابراھيم شريف 57761 الناصرية ا�بتدائية ببركة السبع / غرب بركة السبع
257نــاجــح  257بسمة مجدي محمد المغربي 57762 الناصرية ا�بتدائية ببركة السبع / غرب بركة السبع
279نــاجــح  279رضوي جمال علي الجرواني 57763 الناصرية ا�بتدائية ببركة السبع / غرب بركة السبع
240نــاجــح  240زينب ص6ح ابراھيم الكي6ني 57764 الناصرية ا�بتدائية ببركة السبع / غرب بركة السبع
272.5نــاجــح  272.5سارة سمير محمد ابراھيم 57765 الناصرية ا�بتدائية ببركة السبع / غرب بركة السبع
270نــاجــح  270سھيلة عبد الغني س6مة محمد57766 الناصرية ا�بتدائية ببركة السبع / غرب بركة السبع
269نــاجــح  269فاطمة عبد الحميد السيد خفاجي 57767 الناصرية ا�بتدائية ببركة السبع / غرب بركة السبع
260.5نــاجــح  260.5ماريا عادل سيدھم ميخائيل 57768 الناصرية ا�بتدائية ببركة السبع / غرب بركة السبع
253.5نــاجــح  253.5مروة ابراھيم حامد السيد أحمد 57769 الناصرية ا�بتدائية ببركة السبع / غرب بركة السبع
259.5نــاجــح  259.5مريم جمال الدين قاسم البھجي 57770 الناصرية ا�بتدائية ببركة السبع / غرب بركة السبع
267نــاجــح  267مريم مي6د صبحي ميخائيل 57771 الناصرية ا�بتدائية ببركة السبع / غرب بركة السبع
267.5نــاجــح  267.5مني ابراھيم محمد ا�بيدي 57772 الناصرية ا�بتدائية ببركة السبع / غرب بركة السبع
239نــاجــح  239ميادة مصطفي محمود خميس 57773 الناصرية ا�بتدائية ببركة السبع / غرب بركة السبع
239نــاجــح  239نسرين أسامة فوزي طعيمة 57774 الناصرية ا�بتدائية ببركة السبع / غرب بركة السبع
277.5نــاجــح  277.5ھبة محمد أحمد كريمة 57775 الناصرية ا�بتدائية ببركة السبع / غرب بركة السبع
266.5نــاجــح  266.5ھدير طارق السيد فودة 57776 الناصرية ا�بتدائية ببركة السبع / غرب بركة السبع
249.5نــاجــح  249.5أحمد حمدي مليجي شلبية 57777 الناصرية ا�بتدائية ببركة السبع / غرب بركة السبع
275نــاجــح  275أحمد جمال يحيي محمود 57778 الناصرية ا�بتدائية ببركة السبع / غرب بركة السبع
260نــاجــح  260أحمد ماجد أحمد حرحش 57779 الناصرية ا�بتدائية ببركة السبع / غرب بركة السبع
277نــاجــح  277أحمد مسعدعبد7 عفيفي 57780 الناصرية ا�بتدائية ببركة السبع / غرب بركة السبع
275نــاجــح  275أحمد محمد عبدالغني الجوھري 57781 الناصرية ا�بتدائية ببركة السبع / غرب بركة السبع
238نــاجــح  238أشرف عبدالس6م عبدالقوي 57782 الناصرية ا�بتدائية ببركة السبع / غرب بركة السبع
260نــاجــح  260السيد حفناوي السيد محمد 57783 الناصرية ا�بتدائية ببركة السبع / غرب بركة السبع
275.5نــاجــح  275.5أنس أسامة محمد ابراھيم 57784 الناصرية ا�بتدائية ببركة السبع / غرب بركة السبع
200نــاجــح  200أمين عبدالنبي أمين عمارة 57785 الناصرية ا�بتدائية ببركة السبع / غرب بركة السبع
271.5نــاجــح  271.5حلمي أشرف حلمي فراج 57786 الناصرية ا�بتدائية ببركة السبع / غرب بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  139.5عيسي السيد عيسي منتصر 57787 الناصرية ا�بتدائية ببركة السبع / غرب بركة السبع
265.5نــاجــح  265.5محمد حمدي مليجي شلبية 57788 الناصرية ا�بتدائية ببركة السبع / غرب بركة السبع
226.5نــاجــح  226.5محمدعلي محمدي خطاب 57789 الناصرية ا�بتدائية ببركة السبع / غرب بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  149.5محمد عادل محمود ابراھيم 57790 الناصرية ا�بتدائية ببركة السبع / غرب بركة السبع
247.5نــاجــح  247.5محمد ماھر علي الروبي 57791 الناصرية ا�بتدائية ببركة السبع / غرب بركة السبع
260نــاجــح  260محمد محمد ابراھيم الجرواني 57792 الناصرية ا�بتدائية ببركة السبع / غرب بركة السبع
271.5نــاجــح  271.5محمود جمال ابراھيم الحبيشي 57793 الناصرية ا�بتدائية ببركة السبع / غرب بركة السبع
246نــاجــح  246محمود طه الليثي الحداد 57794 الناصرية ا�بتدائية ببركة السبع / غرب بركة السبع
246نــاجــح  246محمود محمد رشدي ماضي 57795 الناصرية ا�بتدائية ببركة السبع / غرب بركة السبع
241.5نــاجــح  241.5مصطفي أحمد شوقي عامر 57796 الناصرية ا�بتدائية ببركة السبع / غرب بركة السبع
250.5نــاجــح  250.5مصطفي أشرف محمود شنب 57797 الناصرية ا�بتدائية ببركة السبع / غرب بركة السبع



178.5نــاجــح  178.5مصطفي صبحي مصطفي الجوھري 57798 الناصرية ا�بتدائية ببركة السبع / غرب بركة السبع
274نــاجــح  274مصطفي البيومي البرعي البيومي 57799 الناصرية ا�بتدائية ببركة السبع / غرب بركة السبع
276نــاجــح  276إسراء أحمد أحمد عبد الوھاب57800مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
274نــاجــح  274إسراء أحمد على البيومى57801مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبإسراء سمير محمد سويلم57802مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
272نــاجــح  272إسراء عبده أحمد عبده57803مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
268نــاجــح  268إس6م أشرف حمزه عبد اللطيف57804مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
267نــاجــح  267إس6م الدسوقى إبراھيم محمد57805مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
267.5نــاجــح  267.5إيمان بھجت  أحمد محمود يحيى57806مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
266.5نــاجــح  266.5إيمان رأفت السيد عبد العال57807مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
266.5نــاجــح  266.5إيمان مجدى مغاورى نصار57808مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
268.5نــاجــح  268.5أسماء رضا حامد  البھجى57809مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
270نــاجــح  270أسماء حامد إسماعيل العدوى57810مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
268.5نــاجــح  268.5أسماء محمود محمد عبده57811مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
268.5نــاجــح  268.5الشيماء أشرف إبراھيم الجزار57812مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
273.5نــاجــح  273.5الزھراء راضى محمد الجرم57813مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
277نــاجــح  277آ�ء عادل طه محمد شون57814مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
274نــاجــح  274آ�ء ياسر حلمى عبده57815مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
226نــاجــح  226آ�ء ياسر شبل جمعه57816مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
230.5نــاجــح  230.5أمل السيد عبد الرحمن  قابيل57817مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
271نــاجــح  271أأمنيه مسعد محمد موسى57818مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
258نــاجــح  258أمنيه محمد كامل سليمان57819مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  196.5أمنيه محمد محمد شريف57820مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
275نــاجــح  275أميره أحمد محمد أبو الخير57821مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
236نــاجــح  236أميره أشرف عبد العزيز موافى57822مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
275نــاجــح  275أميره السيد على شريف57823مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
275نــاجــح  275أميره محمود سالم جمعه57824مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
258نــاجــح  258أيه  إبراھيم السيد البيومى57825مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
265.5نــاجــح  265.5أيه أحمد مصطفى البھجى57826مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
200.5نــاجــح  200.5أيه أكرم سعد خليل57827مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
266.5نــاجــح  266.5أيه أيمن الدسوقى الحبيشى57828مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
252.5نــاجــح  252.5أيه حمدى السيد شاھين57829مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
241.5نــاجــح  241.5أيه عاطف عبد الس6م أبو سعده57830مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
265نــاجــح  265أيه عبد الحميد عبد الھادى عبد الدايم57831مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
265نــاجــح  265أيه غيالرافع عبد الحميد عبد الرفع57832مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
278.5نــاجــح  278.5أيه جمال محمود البلتاجى57833مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
251نــاجــح  251أيه فرحات على عيسى57834مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
276نــاجــح  276أيه محمد محمد موسى57835مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
273.5نــاجــح  273.5بسمه عبد العليم عبد السميع جمعه57836مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
242.5نــاجــح  242.5بسمله عطا 7 محمد عبد الحليم57837مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
260نــاجــح  260تقى  أشرف محمد السيد أحمد57838مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
263.5نــاجــح  263.5تقٮمصطفى الجيوشى اFبيدى57839مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
268.5نــاجــح  268.5تقى يسرى كمال الدين الجروانى57840مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
250.5نــاجــح  250.5حلميه شوقى أمين عامر57841مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
276.5نــاجــح  276.5جھاد عبد الرحمن محروس اFبحر57842مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
210.5نــاجــح  210.5دينا ناصر فھمى نصار57843مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
209.5نــاجــح  209.5دينا عبد المنعم على اFلفى57844مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
263نــاجــح  263رحاب جميل الليثى إسماعيل57845مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
225نــاجــح  225رحاب عاطف ربيع فوده57846مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
271.5نــاجــح  271.5رضوى  إيھاب إبراھيم كريمه57847مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
277نــاجــح  277رفيده جمال حامد بكير57848مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
260نــاجــح  260رانيا جمال المرشيدى عماره57849مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
264نــاجــح  264رنا رضا أمين سويلم57850مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
262نــاجــح  262ريھام فكرى سالم سالم57851مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
273نــاجــح  273سالى سمير محمد  عثمان57852مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
265نــاجــح  265سلمى جمال  سالم جمعه57853مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع



269.5نــاجــح  269.5سلمى سعيد محمد مصطفى57854مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
266.5نــاجــح  266.5سلمى مجاھد فتحى حسن57855مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
238نــاجــح  238شروق فھمى عادل طه57856مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
262.5نــاجــح  262.5شيماء أحمد الليثى الحداد57857مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
269.5نــاجــح  269.5شيماء حمال شحاته مصطفى57858مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
274نــاجــح  274شيماء رضا أحمد جعفر57859مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
230.5نــاجــح  230.5شيماء شريف السيد خليل57860مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  143.5شيماء منصور محمد سالم57861مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
277نــاجــح  277عائشه عبد المنطلب عبد الفتاح القلشى57862مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبعائشه على عبد السميع رجب57863مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
198نــاجــح  198عبير  جمال محمد مرسى57864مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
275نــاجــح  275ع6 عبد الجواد حسين شتله57865مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
266.5نــاجــح  266.5فتحيه رأفت حامد جعفر57866مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
259.5نــاجــح  259.5فكيھة يسرى ذكى زايد57867مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  135مروه شعبان محمدى محجمد57868مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
261.5نــاجــح  261.5مروه عادل محمد راشد57869مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
274نــاجــح  274مروه محمد السيد الغمرى57870مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
260نــاجــح  260مروه يسرى التھامى العص57871مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
262نــاجــح  262مريم محمد صبحى عبد البارى57872مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
271.5نــاجــح  271.5مريم ھنداوى السيد كريمه57873مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
279نــاجــح  279منار أشرف عبد الغنى العربى57874مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
278نــاجــح  278منه 7 سليمان الحسينى بكير57875مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
245.5نــاجــح  245.5ميار وليد صبحى عرام57876مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
261نــاجــح  261مياده محمد السيد الغمرى57877مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
250.5نــاجــح  250.5مھا عبد العاطى عبد الجواد إسماعيل57878مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
251نــاجــح  251مى محيى عبد الحميد أبو غنيه57879مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
257نــاجــح  257نج6ء فتحى السيد حجازى57880مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
270نــاجــح  270ندا سالم سالم الشاويش57881مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
240.5نــاجــح  240.5نورا خالد محمد عبد الرازق57882مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
238نــاجــح  238نيره إيھاب على عبد التواب57883مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
233نــاجــح  233نيره سعيد شحاته سويلم57884مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
253نــاجــح  253نيره ج6ل محمد  خليل حجازى57885مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
252نــاجــح  252نھله محمد الششتاوى أبو السعود57886مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
265نــاجــح  265ھاجر أحمد إبراھيم الجروانى57887مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
275.5نــاجــح  275.5ھاجر الدسوقى إبراھيم أبو محلو57888مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
276.5نــاجــح  276.5ھاجر ھشام حلمى عبده57889مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
271.5نــاجــح  271.5ھنار محمد السيد بحبح57890مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  29.5ھاله محمود السيد ضيف57891مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
249.5نــاجــح  249.5ھانم طارق محمد شريفه57892مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
264نــاجــح  264ھدير ماھر محمود سليم57893مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
244.5نــاجــح  244.5ھبه 7 محمود مرسى العص57894مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
186نــاجــح  186ھبه لطفى حامد عماره57895مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
275.5نــاجــح  275.5ھند عزت مصطفى عبد الحميد57896مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
207.5نــاجــح  207.5ھند ھاشم عبد اللطيف الھوارى57897مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
254نــاجــح  254ياسمين إبراھيم إبراھيم الجروانى57898مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
224.5نــاجــح  224.5ياسمين سامى محمد خضر57899مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
274.5نــاجــح  274.5ياسمين محمد حامد أبو خليل57900مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
269نــاجــح  269وسام ج6ل محمد جعفر57901مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
277نــاجــح  277إبراھيم عبد المنعم إبراھيم قنديل57902مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
269نــاجــح  269إبراھيم محمد محمود المراكبى57903مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
160نــاجــح  160إبراھيم محمد عبد المحسن البيومى57904مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبإس6م مختار محمد خليل57905مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
178نــاجــح  178إيھاب أيمن محمد الجزار57906مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
198نــاجــح  198إيھاب أشرف أمين بكر57907مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
272نــاجــح  272أحمد إمبابى إبراھيم الجروانى57908مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
274نــاجــح  274أحمد إيھاب السيد ش6بيه57909مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع



269نــاجــح  269أحمد جمال أحمد الدالى57910مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
224نــاجــح  224أحمد رمزى محمد جعفر57911مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
256نــاجــح  256أحمد طه محمود زيدان57912مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
254.5نــاجــح  254.5أحمد رضا على عيسى57913مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
233.5نــاجــح  233.5أحمد عابد عبد السميع عامر57914مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
257نــاجــح  257أحمد سعيد أحمد عبده57915مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
273.5نــاجــح  273.5أحمد عادل السيد ھنا57916مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
208.5نــاجــح  208.5أحمد عادل شوقى عرام57917مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
277نــاجــح  277أحمد نجيب أحمد شرف الدين57918مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
276نــاجــح  276أحمد عبد الشافى العليمي عمر57919مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
187نــاجــح  187أحمد محمد على اFبحر57920مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
258.5نــاجــح  258.5أحمد عبد الرحمن أحمد شريبه57921مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
246نــاجــح  246أحمد محمد حسينى البھجى57922مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
264.5نــاجــح  264.5أحمد على صبرى الصاوى57923مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
238نــاجــح  238أحمد الليثى إبراھيم حسن57924مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
263نــاجــح  263أحمد ماھر عبد اللطيف عبده57925مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
257نــاجــح  257أحمد محمد أجمد ع6م57926مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
250.5نــاجــح  250.5أحمد محمد السيد على57927مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
247نــاجــح  247أحمد محمد عبد المجيد سعد57928مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  52.5السيد إبراھيم طه أبو الخير57929مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
259نــاجــح  259أمين عصام محمد السبعاوى57930مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
202.5نــاجــح  202.5أيمن محمد حامد عبد ربه57931مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
235.5نــاجــح  235.5جاسر محمد شوقى سرور57932مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
262نــاجــح  262حامد نبيل حامد القرو57933مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
191نــاجــح  191حامد كمال حامد عبد ربه57934مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
256نــاجــح  256حسن شبل حسن المراكبى57935مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
244.5نــاجــح  244.5خالد أشرف رضا شعبان57936مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  133خالد محمد عبد الوھاب فايد57937مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
257نــاجــح  257سعيد محمد سعيد عيد57938مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
272نــاجــح  272طارق شحاته إبراھيم زين57939مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
263.5نــاجــح  263.5طه مصطفى الزيات57940مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
220نــاجــح  220عبد الفتاح حامد السيد بكير57941مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
251.5نــاجــح  251.5عبد 7 رضا أحمد نوارج57942مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
258.5نــاجــح  258.5عبد 7 منصور فتحى عبد القادر57943مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
170.5نــاجــح  170.5عبد اللطيف السيد عبد اللطيف زين57944مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
205نــاجــح  205على أشرف على المليجى57945مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
260نــاجــح  260 على ماجد عبد العال فوده57946مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
167.5نــاجــح  167.5عماد سعيد عبد الوھاب فايد57947مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
201نــاجــح  201عمر حمدى شبل جمعه57948مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
218نــاجــح  218عمر فوزى عبد الحميد طرفايه57949مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبعمر على محمد شحاته57950مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
265نــاجــح  265عمرو محمد مرسى خطاب57951مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
268نــاجــح  268فارس عزمى غانم السيد غانم57952مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
266.5نــاجــح  266.5فھمى أيمن فھمى بكير57953مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
247.5نــاجــح  247.5كارم محمد أبو المكارم ھ6ل57954مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  203.5كريم فرحات السيد دويدار57955مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  202.5كريم عصام س6مه محمود57956مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  65.5كريم محمد مصطفى الجمل57957مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
226.5نــاجــح  226.5محمد إبراھيم إبراھيم يونس57958مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
176.5نــاجــح  176.5محمد إبراھيم أحمد فوده57959مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
257نــاجــح  257محمد إبراھيم سليمان عثمان57960مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
177.5نــاجــح  177.5محمد السيد عبد العزيز العص57961مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
275نــاجــح  275محمد جابر محمد السبعاوى57962مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
186نــاجــح  186محمد حسام محمدى غانم57963مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
276.5نــاجــح  276.5محمد حسنى أمين الجوھرى57964مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
272.5نــاجــح  272.5محمد سليمان عبد السميع رجب57965مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع



257نــاجــح  257محمد سمير عبد العظيم الجوھرى57966مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
172.5نــاجــح  172.5محمد صبحى الحسينى محمود57967مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
227.5نــاجــح  227.5محمد عبد العزيز السيد مطر57968مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
273.5نــاجــح  273.5محمد أحمد شوقى سعيد57969مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
243نــاجــح  243محمدوائل محمدى مسعود57970مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
217.5نــاجــح  217.5محمد فوزى سالم عطيه57971مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
250نــاجــح  250محمد يسرى محمد الجزار57972مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
255نــاجــح  255محمد ياسر فرحات عويضه57973مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
210.5نــاجــح  210.5محمد فتحى السيد حجازى57974مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
182نــاجــح  182محمد فرحات محمد ھوبج57975مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
245نــاجــح  245محمد أيمن محمد خطاب57976مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
257.5نــاجــح  257.5محمد فوزى محمد بدوى57977مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  124.5محمد رضا عبد الغنى اFبحر57978مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
246نــاجــح  246محمد ماھر عطيه عماره57979مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
210.5نــاجــح  210.5محمد عبد النبى فھيم س6مه57980مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  157محمد نصر عبد الرازق عبد ربه57981مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد محمد أحمد عماره57982مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
220.5نــاجــح  220.5محمد محمد مصطفى خليل          57983مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
245نــاجــح  245محمد على فتحى زين57984مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
274.5نــاجــح  274.5محمود محمد السيد اFبيدى57985مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
203.5نــاجــح  203.5محمود طارق سمير عبده57986مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
272.5نــاجــح  272.5محمود فتحى محمد شاھين57987مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  100.5محمود فرحات عبد الرحمن قابيل57988مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
270نــاجــح  270مروان محيى الدين سالم دروه57989مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
271.5نــاجــح  271.5مصطفى جمال مصطفى عيسى57990مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
178.5نــاجــح  178.5مصطفى سعيد محمد العص57991مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
250.5نــاجــح  250.5مصطفى محمود أحمد السعداوى57992مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
269نــاجــح  269مصطفى  إسماعيل ذكى عيد57993مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
262.5نــاجــح  262.5مصطفى مجدى إسماعيل العشماوى57994مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
277نــاجــح  277معاذ عبد الحميد تركى شريبه57995مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
268.5نــاجــح  268.5مؤمن عادل السيد عيسى57996مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
275.5نــاجــح  275.5يوسف إبراھيم السيد بدر57997مدرسة المؤسسة ببركة السبعبركة السبع
219نــاجــح  219إسراء جمال الدين حسانين السيد57998مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  189إسراء ناصر قطب عبدالھادى 57999مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
276.5نــاجــح  276.5آ�ء أشرف فرحات عبدالحميد58000مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
278نــاجــح  278أمنية أشرف عبدالھادى على 58001مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
251.5نــاجــح  251.5أميرة سعيد إمام محمد عبدالدايم 58002مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
258نــاجــح  258أميرة طلعت أحمد عزت موسى 58003مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
238نــاجــح  238بسمة سامى فؤاد محمد جاويش 58004مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
271.5نــاجــح  271.5بسنت السيد محمد السيد58005مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
274.5نــاجــح  274.5بسنت عزت حسينى محمد58006مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
224نــاجــح  224حسنة عبدالظاھر عبده خليل 58007مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
265نــاجــح  265خلود عمادالدين إبراھيم موسى 58008مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
263.5نــاجــح  263.5داليا أحمد إبراھيم أحمد58009مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
221.5نــاجــح  221.5دعاء السيد على محمد الجمل 58010مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
238نــاجــح  238دينا السيد إبراھيم قنديل 58011مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  124دينا سامى عبدالحميد عبدالحميد 58012مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبدينا ج6ل على الجمل 58013مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  163دينا رأفت حماد طعيمه 58014مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
270.5نــاجــح  270.5سلمى سامى محمود عثمان58015مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
270.5نــاجــح  270.5سلمى عادل محمد على 58016مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
255.5نــاجــح  255.5سلمى ماھر صبحى محمد عبدربه 58017مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
259.5نــاجــح  259.5فاطمة عبدالرحيم إبراھيم الكي6نى 58018مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
226.5نــاجــح  226.5فاطمة محمود السيد محمد شاھين 58019مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبفاطمة وحيد رشاد أبوحسن 58020مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
271.5نــاجــح  271.5مروة محمد محمود محمد رمضان 58021مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع



201.5نــاجــح  201.5نورھان خالد فوزى حافظ 58022مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
211.5نــاجــح  211.5ھاجر كرم سعد عبدالستار 58023مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
271.5نــاجــح  271.5أحمد أشرف محمد عبداللطيف 58024مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
149.5نــاجــح  149.5أحمد عادل إسماعيل عبدالعال 58025مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
201.5نــاجــح  201.5إس6م على محمد الشھاوى 58026مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  71جابر محمد عبدالجابر السيد58027مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
231نــاجــح  231حسام جمال عبدالفتاح عبدالعال 58028مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  134حسن عاطف عبدالعزيز موافى 58029مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  169سعيد عادل شبل متولى 58030مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  133.5طارق أحمد عبد7 أحمد 58031مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
239.5نــاجــح  239.5عادل محمود إبراھيم ناصف 58032مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
240.5نــاجــح  240.5على إبراھيم الفرماوى على 58033مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
273نــاجــح  273على أشرف على حسن 58034مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
216.5نــاجــح  216.5فؤاد سعيد محمد الدرشابى  58035مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
237.5نــاجــح  237.5محمد رأفت كامل حسن 58036مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد رضا صبحى غائبازى الجزار 58037مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  159محمد على على محمد الجمل 58038مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
251.5نــاجــح  251.5محمد على فتحى طاھر عيد 58039مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
270نــاجــح  270محمد محسن سيد على إبراھيم 58040مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
278نــاجــح  278محمود أشرف محمد الغمرى 58041مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
272.5نــاجــح  272.5محمود أمجد محمود عبدالرحمن 58042مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
278نــاجــح  278محمود سمير عبدالحميد السيد رضوان 58043مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمود محمدإبراھيم فوده58044مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمصطفى حسن محمد أبو حسين 58045مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  95مصطفى عبداللطيف فھمى سويلم 58046مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
257نــاجــح  257مصطفى محمود عبدالغنى محمد 58047مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  137مؤمن فرحالت حامد السيد58048مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
248.5نــاجــح  248.5يوسف أسامه إبراھيم الليثى 58049مدرسة أبوبكر الصديق بركة السبع غرب بركة السبع
207.5نــاجــح  207.5أريج محمود أمين عبد الرحمن58050مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
277.5نــاجــح  277.5إسراء عبد المجيد اFعرج58051مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
269.5نــاجــح  269.5أمنية محمد راشد58052مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
262.5نــاجــح  262.5إيمان أشرف محمود عبد 580537مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
256.5نــاجــح  256.5إيمان اFمير فتحي محمود 58054مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
265نــاجــح  265إيمان وحيد صابر فوده58055مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
272.5نــاجــح  272.5تسنيم جمال عطية منصور58056مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
264نــاجــح  264داليا جمال سليمان عبد الحميد 58057مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
246نــاجــح  246دنيا أشرف مصطفى الخضري58058مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
277نــاجــح  277دينا سامي الخرباوي58059مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
258.5نــاجــح  258.5رانيا إبراھيم الھواري58060مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
244نــاجــح  244روان مجدي الزيات 58061مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
264.5نــاجــح  264.5ريم عادل شحاته بدوي58062مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
278.5نــاجــح  278.5سارة جمال صابر عيش58063مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
268نــاجــح  268سامية ص6ح السيد البرقي58064مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
206.5نــاجــح  206.5سعاد سعيد حامد محمود 58065مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
215نــاجــح  215سلمى ع6ء محمد زكي58066مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
279.5نــاجــح  279.5شروق يحيى محمد طه 58067مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
251.5نــاجــح  251.5شرين رضا الھباش58068مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
271نــاجــح  271شيماء ب6ل عبد الحميد 58069مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
193.5نــاجــح  193.5صباح رمضان فتوح 58070مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
256نــاجــح  256ع6 عادل عبد الفتاح 58071مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  75غالية عبد الغفار البيومي58072مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
276نــاجــح  276فيفان إبراھيم فھمي58073مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
259نــاجــح  259منى سعد محمدي المغربي58074مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
211.5نــاجــح  211.5مي سامي عبد العزيز58075مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
275.5نــاجــح  275.5مي محمد عبد الستار مطر58076مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
271نــاجــح  271مي محمود كمال الروبي58077مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع



250نــاجــح  250نورا مجدي محمد عبد الحميد 58078مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
222نــاجــح  222ھاجر عبد العزيز محمد غانم 58079مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
222نــاجــح  222ھدير ب6ل على بدر58080مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
262.5نــاجــح  262.5ھدير سعيد أحمد دويدار58081مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
237نــاجــح  237ھدير عماد فھمي دويدار58082مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
278نــاجــح  278ھدير محمد ابراھيم أبو خليل58083مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
217نــاجــح  217ھند مجدي محمد الزيات58084مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
245نــاجــح  245يارا رضا ابراھيم الكي6ني58085مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
236نــاجــح  236أحمد ص6ح العليمي جمعة58086مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
269نــاجــح  269أحمد عاطف مرسي بركات58087مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
214.5نــاجــح  214.5أحمد عادل عبد العاطي مشعل58088مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
262نــاجــح  262أحمد عادل عبد الفتاح عمر58089مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
180نــاجــح  180اسماعيل اسماعيل محمد عبد الكريم58090مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائببدر صبحي محمد حافظ58091مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
217.5نــاجــح  217.5حامد شوقي حامد ابراھيم58092مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبحسام ممدوح أبو المكارم عيد58093مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
215.5نــاجــح  215.5حسن السيد محمد الھواري58094مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
222نــاجــح  222رأفت أشرف على أحمد 58095مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
248.5نــاجــح  248.5سيف سعيد فتحي التھامي 58096مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبعبد العزيز محمد عبد العزيز58097مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
237.5نــاجــح  237.5على السيد صادق س6مه 58098مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
246.5نــاجــح  246.5على ماھر عبد المنعم محمود 58099مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
253.5نــاجــح  253.5فتحي مجدي فتحي دويدار 58100مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
175نــاجــح  175كريم أحمد إبراھيم فوده 58101مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  158.5كريم رشاد محمد فوده58102مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
175.5نــاجــح  175.5محمد إبراھيم محمد شريفه 58103مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
174.5نــاجــح  174.5محمد إسماعيل محمد صبحي58104مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
230نــاجــح  230محمد أشرف على أحمد 58105مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
197نــاجــح  197محمد أشرف فوزي محمد 58106مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
241نــاجــح  241محمد جمال صابر فوده 58107مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
229نــاجــح  229محمد حافظ زھران ا�مام 58108مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
235.5نــاجــح  235.5محمد رأفت يوسف داود 58109مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
191نــاجــح  191محمد فوده أحمد فوده 58110مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
188نــاجــح  188محمد ماھر محمد حفني58111مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
242نــاجــح  242محمد محمود حلمي الدماصي58112مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  46محمد مجدي محمد عبد الرحمن 58113مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
243.5نــاجــح  243.5مصطفى محمد السيد عامر 58114مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
275.5نــاجــح  275.5معاذ السيد حسن عبد الحميد 58115مدرسة السادات ا�بتدائية ببركة السبعبركة السبع
216نــاجــح  216اسراء ايمن احمد عصر58116 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
266نــاجــح  266أسراء عماد العليمى حمدان58117 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
267نــاجــح  267اسراء جمال فھمى الدسوقى58118 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
276.5نــاجــح  276.5ا�ء أشرف سالم محمد ابراھيم58119 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
269.5نــاجــح  269.5أمل ھاشم ابراھيم  خليل58120 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
273.5نــاجــح  273.5ايمان ابراھيم  عبدالس6م غنام58121 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
274نــاجــح  274أية أحمد أحمد السماحى58122 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
273نــاجــح  273أية طارق سعيد عبدالفتاح58123 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
264.5نــاجــح  264.5أيه ماجد  عبداللة الصعيدى58124 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
271نــاجــح  271دتيا عادل عبد العاطى أحمد58125 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
270نــاجــح  270رانيا فا يز زين العابدين العليمى58126 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
250نــاجــح  250ريھام رياض أحمد محمد أبوالسعود58127 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
261نــاجــح  261زينب ابراھيم موسى الكومى58128 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
274نــاجــح  274سارة أحمد عبدالفتاح عيطة58129 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
272.5نــاجــح  272.5سارة مجدى مسعود أحمد58130 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
229نــاجــح  229سارة محى حسن عبداللة58131 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
277نــاجــح  277سلمى سعد عباس عبد الحليم58132 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
276نــاجــح  276سيدة رشاد ابراھيم 58133 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع



271نــاجــح  271شيماء أشرف  محمد العزب58134 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
271نــاجــح  271شيماء عطية عبد الفتاح عطية58135 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
269.5نــاجــح  269.5شيماء محمد عبد العاطى عوض 581367 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
259.5نــاجــح  259.5فاطمة عبد الرحمن حسن أحمد58137 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
224نــاجــح  224مروة محمد سليمان شرف الدين 58138 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
275نــاجــح  275مروة محمد فتوح  ح6 وة58139 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
263نــاجــح  263ندى نبيل محمد سرور58140 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
243نــاجــح  243نشوى شبل اFما م عبداللة58141 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
271.5نــاجــح  271.5ھدير جمال محمود عطوة58142 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
275.5نــاجــح  275.5يا سمين أحمد محمد جعفر58143 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  168ابراھيم رضا عبد المقصود بركات58144 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
275.5نــاجــح  275.5ابراھيم أمين ابراھيم ح6 وة58145 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
245نــاجــح  245احمد حاتم سعد الشھداوي58146 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد حمد ابراھيم عبد الباري58147 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
268.5نــاجــح  268.5احمد سعد محد سعد 581487 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
266.5نــاجــح  266.5احمد سمير العليمي ناصف58149 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
249.5نــاجــح  249.5احمد ص6ح سالم حمد ابراھيم58150 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
274.5نــاجــح  274.5احمد عبد القادر نبيه مطاوع58151 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
243.5نــاجــح  243.5احمد عادل عبد الحميد معاطي58152 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  189.5احمد فتحي محمد السيد الديب58153 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
272.5نــاجــح  272.5احمد فتحي عبد الفتاح السيد58154 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
257.5نــاجــح  257.5احمد محمد بيومي عبد الحميد58155 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
222نــاجــح  222اسامه رياض محمود الكومي58156 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
231.5نــاجــح  231.5اس6م عبد الرحمن عبد الحميد سليمان58157 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
173نــاجــح  173حمدي ص6ح العليمي حمدان58158 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبخالد حسين ابو العزم البرقي58159 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
243نــاجــح  243خالد سعد 7 احمد سعد 581607 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
256نــاجــح  256رضا عطوة صبحى عطوة 58161 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
245.5نــاجــح  245.5طارق يحيى حسن سليمان58162 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
239نــاجــح  239عادل كرم السيد عواد عمارة 58163 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
265نــاجــح  265عادل محمد محمد جعفر58164 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
254نــاجــح  254عبد الرازق فاروق عبد الرازق58165 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
272.5نــاجــح  272.5عبد الرحمن الدسوقي محمود الدسوقي58166 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
273نــاجــح  273عبد 7 احمد فؤاد عيطة58167 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبع6ء ابراھيم فاھمي عمار58168 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
253نــاجــح  253علي صبري علي شحلته58169 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
256نــاجــح  256عمرو ھشام العليمي محمد58170 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
273.5نــاجــح  273.5كريم عادل عباس عبد الحليم58171 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبكريم طلعت علي جمعه58172 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
237نــاجــح  237كريم ع6ء عبد العاطي عبد الس6م58173 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
215.5نــاجــح  215.5كريم محمد عبد  الحميد عبد  العال58174 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
194نــاجــح  194محمد ابراھيم حامد ابراھيم58175 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
239نــاجــح  239محمدالسيد عبد 7 سيد احمد58176 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
236نــاجــح  236محمد السيد عبد الحليم نجم58177 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
219.5نــاجــح  219.5محمد جودة عبد المعطى عامر58178 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
232نــاجــح  232محمد رضا عبد القادر السماحي58179 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
228.5نــاجــح  228.5محمد صبحي محمد عبد المجيد58180 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد عبد 7 عبد القادر مطاوع58181 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
166.5نــاجــح  166.5محمد احمد محمد السيد المكاوي58182 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
253.5نــاجــح  253.5محمد جمال علي سليمان شريف58183 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
216.5نــاجــح  216.5محمد جمال ابراھيم نجم58184 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
239نــاجــح  239محمد حمدي عطية سعد 581857 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
244نــاجــح  244محمد عبد 7 سعيد عبد 581867 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
271.5نــاجــح  271.5محمد مجديمحمود ذكي58187 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
233.5نــاجــح  233.5محمدعبد  الحكيم السيد سعد58188 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
219.5نــاجــح  219.5محمد عبد العاطى عبد الخالق شلبى 58189 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع



243.5نــاجــح  243.5محمود حمدي محمود عصر58190 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
243.5نــاجــح  243.5محمود خالد محروس سعد 581917 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
254نــاجــح  254مصطفى احمد السيد علي غنيم58192 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
265.5نــاجــح  265.5مصطفى ايمن علي الكومي58193 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  180مصطفى سعيد ابوضيف شلبي58194 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمصطفى كمال محمد عصر58195 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
266.5نــاجــح  266.5معتز محمد السيد عقل58196 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
273.5نــاجــح  273.5نور ماجد العليمي محمود58197 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
228.5نــاجــح  228.5ھشام محمد محمد المليجي عصر58198 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
258نــاجــح  258وليد رمضان عبد الرافع نحاسه58199 كفر عليم  اNبتدائية  بنينبركة السبع
226نــاجــح  226اسراء أحمد رشاد البطل 58200 كفر عليم  اNبتدائية  بناتبركة السبع
255نــاجــح  255إسراء عبد المقصود كمال نجم 58201 كفر عليم  اNبتدائية  بناتبركة السبع
263.5نــاجــح  263.5دعاء أحمد صادق عمر 58202 كفر عليم  اNبتدائية  بناتبركة السبع
200.5نــاجــح  200.5فاطمة ابراھيم السيد عبد القادر 58203 كفر عليم  اNبتدائية  بناتبركة السبع
226.5نــاجــح  226.5مروة عبد الكريم عبد الرافع نحاسه 58204 كفر عليم  اNبتدائية  بناتبركة السبع
236.5نــاجــح  236.5مريم ص6ح محمود شلبى 58205 كفر عليم  اNبتدائية  بناتبركة السبع
251نــاجــح  251منى مسعود على شحاته 58206 كفر عليم  اNبتدائية  بناتبركة السبع
254.5نــاجــح  254.5نسمة ص6ح عبد الواحد عبد الخالق 58207 كفر عليم  اNبتدائية  بناتبركة السبع
253نــاجــح  253نعيمة على عمارة عواد 58208 كفر عليم  اNبتدائية  بناتبركة السبع
246نــاجــح  246ھدير أحمد على الدسوقى 58209 كفر عليم  اNبتدائية  بناتبركة السبع
244.5نــاجــح  244.5ھويدا محمد على ھ6ل 58210 كفر عليم  اNبتدائية  بناتبركة السبع
218نــاجــح  218أحمد المرسى كمال نجم 58211 كفر عليم  اNبتدائية  بناتبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  196أحمد رامى ابراھيم السماحى 58212 كفر عليم  اNبتدائية  بناتبركة السبع
249نــاجــح  249أحمد فوزى عبد الفتاح سعد7 58213 كفر عليم  اNبتدائية  بناتبركة السبع
255.5نــاجــح  255.5أحمد محمد سعد عبد اللطيف 58214 كفر عليم  اNبتدائية  بناتبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  122أحمد محمود محمد عطية 58215 كفر عليم  اNبتدائية  بناتبركة السبع
273نــاجــح  273إس6م طارق أمين عبد الغفار 58216 كفر عليم  اNبتدائية  بناتبركة السبع
234نــاجــح  234عبد المقصود محمد أحمد عمر 58217 كفر عليم  اNبتدائية  بناتبركة السبع
232نــاجــح  232محمد أحمد عبد الفتاح زيد 58218 كفر عليم  اNبتدائية  بناتبركة السبع
240.5نــاجــح  240.5محمود أسامة مھنى البيومى 58219 كفر عليم  اNبتدائية  بناتبركة السبع
160.5نــاجــح  160.5محمد السيد على رضوان 58220 كفر عليم  اNبتدائية  بناتبركة السبع
241نــاجــح  241محمد رضا صادق عبادة 58221 كفر عليم  اNبتدائية  بناتبركة السبع
160.5نــاجــح  160.5محمد وائل منير عمارة 58222 كفر عليم  اNبتدائية  بناتبركة السبع
263.5نــاجــح  263.5محمود محمد أبوطالب الجوھرى 58223 كفر عليم  اNبتدائية  بناتبركة السبع
251نــاجــح  251محمد مسعد محمد سالم عتمان 58224 كفر عليم  اNبتدائية  بناتبركة السبع
180.5نــاجــح  180.5محمود ص6ح محمود شلبى 58225 كفر عليم  اNبتدائية  بناتبركة السبع
186نــاجــح  186معاذ على محمد يونس 58226 كفر عليم  اNبتدائية  بناتبركة السبع
257.5نــاجــح  257.5أح6م سليمان أحمد عبادة58227كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
253نــاجــح  253إسراء عطية محمد عطية58228كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
272.5نــاجــح  272.5إسراء طلعت عبد العزيز نصار58229كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
200.5نــاجــح  200.5آ�ء ثروت محمد علي خليفة58230كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
259.5نــاجــح  259.5آ�ء ابراھيم عبد الس6م58231كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
210.5نــاجــح  210.5أماني أمين ابراھيم عثمان58232كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
244.5نــاجــح  244.5إيمان حمدي عبد المعبود صقر58233كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
207.5نــاجــح  207.5أميرة زاكي زاكي عثمان خليفة58234كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
252.5نــاجــح  252.5آية أيمن أحمد عبد اللطيف58235كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
253نــاجــح  253دعاء محمد أحمد أبو زيد رضوان58236كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
265نــاجــح  265دعاء سامي فتوح اFسريجي58237كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
267نــاجــح  267دينا طاھر فتحي محمد عبد الباقي58238كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
255نــاجــح  255رانيا محمود ابراھيم نصار58239كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
232.5نــاجــح  232.5رضا رجب ابراھيم منتصر58240كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
242نــاجــح  242رحاب علي أحمد أبو العينين58241كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
262نــاجــح  262سارة جمال منير علي ابراھيم58242كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
261.5نــاجــح  261.5سارة حمدي محمد ح6وة58243كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
248نــاجــح  248سلمى سالم عبد الجواد حسن58244كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
248.5نــاجــح  248.5سماح العليمي توفيق ح6وة58245كفر عليم ا الحديثةبركة السبع



253.5نــاجــح  253.5شيماء أيمن محروس سليمان58246كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
273.5نــاجــح  273.5شيماء خالد محمد السيد شاھين58247كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
254نــاجــح  254علياء ع6ء عبد الحميد عبد الوھاب58248كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
277.5نــاجــح  277.5ع6 عبادة أحمد عبادة58249كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
253نــاجــح  253فاطمة أحمد محمود الصباغ58250كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
275نــاجــح  275فاطمة أحمد متولي العليمي58251كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
277.5نــاجــح  277.5مروة حمدي علي محمد عبد الباقي58252كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
233.5نــاجــح  233.5منار جمال علي محمد 58253كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
233.5نــاجــح  233.5مريم محمود ابراھيم عثمان58254كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
271نــاجــح  271مى عنتر عوض 7 عنتر58255كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  116.5مى السيد العزب رزق منصور58256كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
277نــاجــح  277ھدير ھشام عبد العظيم ح6وة58257كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
261نــاجــح  261ھند احمد ابراھيم محمود عمر58258كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  34احمد ابراھيم احمد الدسوقى58259كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  147.5احمد سمير يوسف البھنسى58260كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
231.5نــاجــح  231.5احمد طه محمد ابو السعود58261كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
264نــاجــح  264احمد عبد العاطى على محمد عبد الباقى58262كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
276.5نــاجــح  276.5أحمد عبد العاطي علي الكومي58263كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
272نــاجــح  272أحمد رجب نبيه منصور58264كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
258.5نــاجــح  258.5أحمد فارس إبراھيم العليمي58265كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
193.5نــاجــح  193.5أحمد مجدي اسماعيل عبد الوھاب58266كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
236نــاجــح  236أحمد محمد عبد العظيم ح6وة58267كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
211نــاجــح  211أحمد محروس السيد عبد المنعم لبن58268كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
266نــاجــح  266أسامة إبراھيم محمد جوھر58269كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
278نــاجــح  278أسامة محمد ياسر مطاوع58270كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
262نــاجــح  262إس6م محمد إبراھيم فتوح58271كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
219.5نــاجــح  219.5إس6م فارس علي السيد غنيم58272كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
276نــاجــح  276أمجد عادل ذكي رحيم خطاب58273كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  158السيد أشرف العزب رزق58274كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
254نــاجــح  254أمير أيمن علي عبد الوھاب58275كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
269.5نــاجــح  269.5حسام جمال عبد الرحيم عيطة58276كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
274نــاجــح  274شھاب عبد العزيز أحمد عبادة58277كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
276.5نــاجــح  276.5عبد 7 جمال محمد عبد الباقي58278كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
271نــاجــح  271عبد المعز مروان المحمدي الوھداني58279كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
273.5نــاجــح  273.5عمر عصام عبد المنعم محمد نجم58280كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
245نــاجــح  245عمر نبيل عبد النبي عمر58281كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
272.5نــاجــح  272.5محمد أحمد ذكي رحيم58282كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
258.5نــاجــح  258.5محمد ثروت فتوح اFسريجي58283كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
275نــاجــح  275محمد جابر محمود عبد الحميد الف6ح58284كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
272نــاجــح  272محمد جمال عبد الس6م أمين السيد58285كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
250نــاجــح  250محمد جمال سعد محمد التھامي58286كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  67محمد حاتم عبد العاطي رحيم58287كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
258نــاجــح  258محمد س6مة عبد الجواد محمد58288كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  128.5محمد مصطفى إبراھيم عثمان58289كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
275نــاجــح  275محمد ھيثم محمد عبد الجواد ح6وة58290كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
257.5نــاجــح  257.5محمد محمود إبراھيم الدسوقي58291كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
272.5نــاجــح  272.5محمد عامر أحمد خليفة زيدان58292كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  143.5محمد عادل عبد 7 سيد أحمد58293كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
217نــاجــح  217محمد عوض 7 محمد عوض 582947كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
240.5نــاجــح  240.5محمد كرم ذكي السيد قنديل58295كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
198.5نــاجــح  198.5محمود إيھاب محمود الدسوقي منصور58296كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
210نــاجــح  210محمود علي عبد العاطي سعد 582977كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
270نــاجــح  270محمود عبد الخالق محمد رضوان58298كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
230نــاجــح  230مصطفى أشرف بيومي محمد نجم58299كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
228نــاجــح  228مصطفى عبد القادر إبراھيم الدسوقي58300كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
176نــاجــح  176مصطفى محمد إبراھيم عبد الوھاب58301كفر عليم ا الحديثةبركة السبع



233.5نــاجــح  233.5مصطفى علي محمد عبد الخالق58302كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
217.5نــاجــح  217.5مؤمن محمد محمود السيد شع6ن58303كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبنور الدين إبراھيم فرج حمدان58304كفر عليم ا الحديثةبركة السبع
221.5نــاجــح  221.5أمال السيد عبد الفتاح جاب 583057كفر ھورين ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
271نــاجــح  271أسماء محمد محمد العزب58306كفر ھورين ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
264.5نــاجــح  264.5ايمان ايمن محمد يوسف شرف الدين58307كفر ھورين ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
273.5نــاجــح  273.5السيده احمد عبدالرحيم حجاج58308كفر ھورين ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
254نــاجــح  254بسنت محمد السيد احمد طعيمة58309كفر ھورين ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
267نــاجــح  267سميرة طارق محمد الدغيدى58310كفر ھورين ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
213نــاجــح  213سمية ياسر محمد شوقى نصر58311كفر ھورين ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
255نــاجــح  255شروق رضا ابراھيم عطا58312Pكفر ھورين ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
258نــاجــح  258صبا احمد سيد احمد حماد بدوى58313كفر ھورين ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
271.5نــاجــح  271.5صفاء اسامة محمد بدير البعل58314كفر ھورين ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
229نــاجــح  229لبنى جمال سيد احمد بدوى58315كفر ھورين ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
211نــاجــح  211مھا فرج السيد ابراھيم فرج58316كفر ھورين ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
258نــاجــح  258نورھان رضا رمضان نصر58317كفر ھورين ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
220نــاجــح  220ھايدى ص6ح السيد عبدالرحمن الصباغ                                     58318كفر ھورين ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
251.5نــاجــح  251.5ھبه مختار صبرى محمد عبدالجواد58319كفر ھورين ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
180نــاجــح  180ابو الخير مسعد احمد الصباغ58320كفر ھورين ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
264.5نــاجــح  264.5احمد حسن احمد محمد البعل58321كفر ھورين ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
215نــاجــح  215احمد ص6ح السعيد ا�زوك58322كفر ھورين ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
268نــاجــح  268احمد مجدى محمد عبدالباسط  الذكر58323كفر ھورين ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
258نــاجــح  258أدھم جابر جابر البعل58324كفر ھورين ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
267.5نــاجــح  267.5بدر عبدالعزيز المعداوى البعل58325كفر ھورين ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
269نــاجــح  269حازم ايھاب مختار ا�عصر58326كفر ھورين ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
184.5نــاجــح  184.5رامى عبدالفتاح المغاورى البتانونى58327كفر ھورين ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
261.5نــاجــح  261.5رضا على عبدالفتاح على عبدالحافظ58328كفر ھورين ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
195نــاجــح  195صبحى الجيوشى صبرى البعل58329كفر ھورين ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
217.5نــاجــح  217.5عبد7 صابر محمد صبرى البعل58330كفر ھورين ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
245.5نــاجــح  245.5كريم على عو7  عبد النبى58331كفر ھورين ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
239نــاجــح  239محمد رمضان محمود عطوة58332كفر ھورين ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
167.5نــاجــح  167.5محمد وجيه المعداوى البعل58333كفر ھورين ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
271.5نــاجــح  271.5محمود طارق السيد حجاج58334كفر ھورين ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  171.5محمود محمد ابو الفتوح محمد58335كفر ھورين ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
194نــاجــح  194مصطفى عرفة محمد  صبحى البعل58336كفر ھورين ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  135.5نوح عبدالعليم محمد المغاورى ابراھيم58337كفر ھورين ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
273نــاجــح  273آ�ء ابراھيم محمد طلبةيوسف58338كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
274.5نــاجــح  274.5آيه جمال الدين رشاد رمضان58339كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
261نــاجــح  261آيه محمد المصيلحى العزب58340كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
279.5نــاجــح  279.5آيه ناصر الحسينى ا�عصر58341كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
279نــاجــح  279أبرار إبراھيم احمد على يوسف58342كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
277.5نــاجــح  277.5إسراء حمادة عبد العزيز ابو المجد58343كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
279.5نــاجــح  279.5إسراء سمير عبد الفتاح النجار58344كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
264نــاجــح  264أسماء ناصر احمد مصطفى فرج58345كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
264نــاجــح  264أصول عصام محمود عيش58346كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
229.5نــاجــح  229.5الشيماء فتحى عبد اللطيف الشط6وى58347كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
275نــاجــح  275أميرة اسامة فاضل البتانونى58348كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
246نــاجــح  246إيمان عبد ربه عبد ربه البعـــل58349كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
272نــاجــح  272بسمة البيومى عبد الرازق حمزة58350كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
250نــاجــح  250جھاد شاكر على النجار58351كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
275نــاجــح  275ريم فكرى محمد محمد ھيكل58352كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
277.5نــاجــح  277.5ريھام عبد الجواد احمد شكرى58353كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
232نــاجــح  232سارة اشرف محمد بليطى58354كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
275نــاجــح  275شروق ابراھيم سليمان خطاب58355كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
226نــاجــح  226شيماء السعيد الدسوقى مشرف58356كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
259.5نــاجــح  259.5شيماء طلعت الحسينٮعبد الباقى58357كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع



256نــاجــح  256شيماء ع6ء الدين محمد بليطى58358كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
265.5نــاجــح  265.5فاطمة وائل محيى المغاورى البعل58359كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
247.5نــاجــح  247.5مرام خالد احمد الحنفى58360كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
262.5نــاجــح  262.5مروة المرشدى حسان البعــــل58361كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
221.5نــاجــح  221.5منة 7 محمود عبد الرازق محمد58362كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  190مى خالد احمد الحنفى 58363كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
277.5نــاجــح  277.5ندى عصام عبد الرحبم البتانونى 58364كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
247نــاجــح  247نورا حافظ ابراھيم مصطفى58365كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
205نــاجــح  205نورا محمود عبد الصادق نوارج58366كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
236نــاجــح  236نورھان احمد على امين رمضان58367كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
276.5نــاجــح  276.5نورھان سالم محمد رشاد جاب 583687كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
275.5نــاجــح  275.5نھى ابراھيم السيد فرج58369كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
210.5نــاجــح  210.5ابراھيم السيد احمد بليطى58370كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
227.5نــاجــح  227.5احمد ابراھيم السيد القط58371كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
263نــاجــح  263احمد السيدجاد الحق السيد الصباغ58372كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
220.5نــاجــح  220.5احمد حلمى محمد عبد المجيد السروجى  58373كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
274.5نــاجــح  274.5احمد سمير جمال مصطفى الحايس58374كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
264.5نــاجــح  264.5احمد عادل الدسوقى مشرف 58375كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
278.5نــاجــح  278.5احمد عبد الفتاح محمدالسيد سليمان58376كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
166نــاجــح  166احمد محمد ابو زيد السيد طعيمة58377كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
271.5نــاجــح  271.5احمد نبيل توفيق احمد ا�عصر58378كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
258.5نــاجــح  258.5احمد نصحى احمد قابل58379كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
194.5نــاجــح  194.5اكرم السيد احمد بليطى 58380كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
265.5نــاجــح  265.5السيد عادل السيد شحاته البتانونى58381كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
266نــاجــح  266حسام السعيد ابراھيم عفيفى البعـل58382كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
253.5نــاجــح  253.5خالد محمد عبد الفتاح النجار58383كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
264نــاجــح  264راغب مبروك ابراھيم العراقى58384كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
277نــاجــح  277زياد محمد السيد سيد احمد58385كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
267.5نــاجــح  267.5سامى صبرى محمد فريد فايد58386كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
232.5نــاجــح  232.5سامى محمد احمد العزب الفقى58387كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
233.5نــاجــح  233.5ص6ح محمود ص6ح محمد يوسف58388كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  52عمرو عبد ربه عبد ربه البعــــل58389كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
265.5نــاجــح  265.5عبد الرحمن منجى السيد عيش58390كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
265نــاجــح  265عبد العزيز محمدمحمد محمود نصر58391كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
197.5نــاجــح  197.5فاروق خالد احمد عبد القادر نوارج 58392كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
239.5نــاجــح  239.5كريم محمد كمال الدين يوسف58393كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
179.5نــاجــح  179.5محمد السعيد امين محمد نصر58394كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
272نــاجــح  272محمد السيد محمد عبد المولى ا�مام58395كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
244نــاجــح  244محمد المليجى سليمان الحايس58396كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
245نــاجــح  245محمد رضا محمد صالح فودة 58397كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد رضا عبد الباقى نوار58398كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
250نــاجــح  250محمد رضا محمد مسعد البعـــل58399كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
238نــاجــح  238محمد رفيق محمد رجب عبد الغنى58400كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
227.5نــاجــح  227.5محمد عبد الفتاح ذكى عبد الجواد58401كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
279نــاجــح  279محمد عبد المحسن محمود الحايس58402كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
258.5نــاجــح  258.5محمد عيد محمد خيرى جاب 584037كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
234نــاجــح  234محمد فرج السيد فرج58404كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
266نــاجــح  266محمد مسعد عبد الفتاح حجاب58405كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
257نــاجــح  257محمد محمد عبادة الحفناوى58406كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
216.5نــاجــح  216.5محمود اشرف عبد المحسن  عطا 584077كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
273نــاجــح  273محمود السيد محمد كمال الصباغ58408كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
175نــاجــح  175محمود عبد الھادى فتح الباب58409كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
258نــاجــح  258محمود ع6ء محمد احمد الذكر58410كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
277نــاجــح  277محمود فكرى الشحات شرف الدين58411كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
280نــاجــح  280محمود يسرى محمود عيش58412كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
279نــاجــح  279ممدوح السعيد محمد عبد الصادق58413كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع



227نــاجــح  227مصطفى حمدى البيومى الشظ6وى58414كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
245.5نــاجــح  245.5مصطفى محمود عبد الرازق محمد58415كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
186.5نــاجــح  186.5مصطفى محمود السيد سيد احمد 58416كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
241.5نــاجــح  241.5مصطفى ياسر محمد امين شرف الدين58417كفر ھورين بنات الحديثةبركة السبع
242.5نــاجــح  242.5إسراء عصام لطفى نصر58418 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
243.5نــاجــح  243.5إكرام مجدى عبدالستار حيدر58419 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
276.5نــاجــح  276.5آ�ء الحسيني المغاورى خليل58420 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
231نــاجــح  231أمنية جمال محمد جاد الدغيدى58421 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
234نــاجــح  234آيه بدران ھاشم الساعي58422 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
250.5نــاجــح  250.5آيه جمال أحمد الشيخ على58423 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
232.5نــاجــح  232.5آيه محمودعبدالعليم عوض58424 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
244نــاجــح  244إيمان أصبح إبراھيم عرب58425 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
256.5نــاجــح  256.5إيمان صبرى عبدالناصر الساعى58426 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
268.5نــاجــح  268.5تغريد محمدعبدالرحمن السباعى58427 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
274.5نــاجــح  274.5دنيا أحمد محمود الشيخ على58428 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
274.5نــاجــح  274.5سارة إبراھيم عبد7 عواد58429 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
240نــاجــح  240سعاد ياسر محمد اFصبح عطوية58430 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
264.5نــاجــح  264.5سلمي علي أحمد شون58431 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
233نــاجــح  233غادة  ياسر  عبدالحفيظ عبدالعال58432 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
247.5نــاجــح  247.5فاطمة صبحى أمين الساعى58433 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
260نــاجــح  260مريم شبل عبد7 عواد58434 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
276نــاجــح  276مريم عبدالحميد عبدالرؤف السباعى58435 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
267.5نــاجــح  267.5منار عادل كامل البحيرى58436 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
271نــاجــح  271مي ماجد محمد شاكرمحمد البنا58437 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
266نــاجــح  266ناھد أبوالعزم محمد شاكرمحمد البنا58438 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
239نــاجــح  239نورا محمود السعيد فرج58439 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
264نــاجــح  264نورھان محمد ماھر عشماوى58440 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
272.5نــاجــح  272.5ھاله نعيم إبراھيم السباعي58441 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
213نــاجــح  213ھدير ناجي مسعد اNمام58442 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
224.5نــاجــح  224.5ھميس محمد عبد7 شلبي58443 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
251نــاجــح  251و�ء محمد ع6ء الدسوقى أمين58444 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
231.5نــاجــح  231.5أحمد جمال العفيفى شلبى58445 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبأحمد طه إبراھيم عبدالحافظ58446 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبأحمد محمد السعيد بركات58447 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
240نــاجــح  240أحمد منير السباعى بدرالدين58448 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
187.5نــاجــح  187.5السيد السيد عبدالعاطى حامد58449 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
272.5نــاجــح  272.5حسن رضا حسن الحفنى58450 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
193نــاجــح  193رفعت عاطف محمد الشافعى58451 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
264نــاجــح  264عمر عبدالحميد أحمد الشعشاعى58452 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
250نــاجــح  250عمرو أحمد عبدالمنعم عامر58453 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
182نــاجــح  182كريم أحمد السيد الشيخ على58454 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
189نــاجــح  189محروس السيد على حماد عيسى58455 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
243نــاجــح  243محمد السيد عبدالرسول موسى58456 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
273.5نــاجــح  273.5محمد أيمن السيد يوسف58457 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
195نــاجــح  195محمد سيمر عبدالفتاح الشامى58458 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
203نــاجــح  203محمد محمد السيد المرشدى58459 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
224نــاجــح  224محمود إسماعيل السيد المرشدى58460 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
202نــاجــح  202محمود السباعى مصطفى عبدالرحمن58461 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
196نــاجــح  196محمود ص6ح أمين الساعى58462 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمود ناجى إبراھيم عامر58463 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  176.5مصطفى نزيه يونس على يونس58464 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
232نــاجــح  232إسراء ابراھيم عبدالفتاح الشرقاوى58465 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
274.5نــاجــح  274.5أسماءجمال حلمى الخولى58466 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
273نــاجــح  273أسماء عز الدين السيد عامر58467 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
279نــاجــح  279أمانى على أحمد المليجى58468 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
279نــاجــح  279أميرة أحمد رجب عامر58469 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع



219نــاجــح  219أميرة محمد فتحى سمرى58470 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
276.5نــاجــح  276.5إنجى ص6ح على عريشة58471 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
273.5نــاجــح  273.5إيمان ضياء محمد رحمه58472 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
278.5نــاجــح  278.5آية أشرف أحمد سالم58473 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
261.5نــاجــح  261.5آية جمال السيد أبوالخير58474 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
276.5نــاجــح  276.5آية عبدالحفيظ عبدالرحمن حمود58475 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
277.5نــاجــح  277.5آية عبدالمنعم أبوالفتوح عبدالجواد58476 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
272نــاجــح  272آية عصام محمد شعير58477 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
270.5نــاجــح  270.5تسنيم أيمن عبدالعظيم صالح58478 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  94دعاء عبدالحميد أبوسبع رضوان58479 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
274نــاجــح  274دنيا أشرف السيد داود58480 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
249نــاجــح  249رضا محمد محمد زيدان58481 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
276نــاجــح  276رقية خالد أمين سعد خضير58482 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
273نــاجــح  273سارة شوقى محمد الرخاوى58483 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
270نــاجــح  270شروق سامى حسن عيد محمود58484 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
249نــاجــح  249شروق شوقى توفيق سمرى58485 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
241نــاجــح  241شروق كامل محمد زعير58486 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
236.5نــاجــح  236.5شيماء شوقى توفيق سمرى58487 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
237نــاجــح  237شيماء كرم إمام عامر58488 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
242نــاجــح  242علياء خالد ص6ح الدين بدير58489 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
256نــاجــح  256غادة جمال إسماعيل عيش58490 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
272نــاجــح  272مروه عبدالفتاح إبراھيم بكر58491 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
245.5نــاجــح  245.5منى توفيق محمد حماد58492 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
250نــاجــح  250ميار أشرف عبدالجواد ضيف58493 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
237نــاجــح  237ميادة البيومى محمد البيومى زيدان58494 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
188نــاجــح  188مى السيد محمد زيدان58495 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
268.5نــاجــح  268.5ندى عبدالعزيز أبوالفتوح نوار58496 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
261.5نــاجــح  261.5نورا صبحى عبدالرحمن غانم58497 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
264.5نــاجــح  264.5ھاجر محمد توفيق محمد58498 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
265.5نــاجــح  265.5ھدير ابراھيم توفيق البدوى58499 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
277.5نــاجــح  277.5ھدير طارق عبدالحكيم الدقن58500 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
254نــاجــح  254ھدير عبدالفتاح عبدالعزيز أحمد58501 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبھدى فوزى محمد عبدربه58502 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
264نــاجــح  264وسام ابراھيم شوقى الرويضى58503 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
229.5نــاجــح  229.5و�ء أحمد فريد الجد58504 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
264.5نــاجــح  264.5و�ء خالد السيد عبدالمقصود58505 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
222نــاجــح  222ياسمين عبدالسميع على أبوزيد58506 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  151.5ابراھيم عبدالناصر محمد داود58507 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  21ابراھيم محمد عبداللطيف سلطان58508 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
249نــاجــح  249ابراھيم محمد محمد خفاجى58509 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  9.5أحمد إسماعيل عبدالعزيز مصططفى58510 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  79.5أحمد أشرف ابراھيم الحداد58511 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
272نــاجــح  272أحمد حمدى أحمد خليل58512 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
200.5نــاجــح  200.5أحمد جمال أحمد اFزواك58513 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  184.5أحمد سامى الكي6نى المنطلب58514 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
270.5نــاجــح  270.5أحمد ص6ح عبدالحميد سمرى58515 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
254نــاجــح  254أحمد ص6ح عبدالرحمن عريشة58516 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
229.5نــاجــح  229.5أحمد عبدالھادى محمد الشحات البردخينى58517 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
266نــاجــح  266أحمد ماھر عبدالجواد ضيف58518 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
271.5نــاجــح  271.5أحمد محمد محمد إسماعيل عبدالفتاح58519 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبأحمد محمد عبدالواحد موسى58520 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبأحمد محمود محمد عبدربه58521 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  188السيد محمد فتحى داود58522 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
230نــاجــح  230باسم أسامة يس الحنفى58523 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
259نــاجــح  259حسام عادل أحمد الحكيم58524 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
245نــاجــح  245سعيد رضا اNمام حمود58525 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع



261نــاجــح  261سليمان عبدالجواد سليمان �شين58526 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
254نــاجــح  254سليمان محمد سليمان عبدالجواد �شين58527 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبشريف فرج إسماعيل س6مة58528 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
233نــاجــح  233شوقى أحمد شوقى زيد58529 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  141طه عاطف عبدالرحمن زعير58530 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
215نــاجــح  215عبدالرحمن عبدالقادر عبدالرحمن غانم58531 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
275.5نــاجــح  275.5عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز ابراھيم عامر58532 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
218.5نــاجــح  218.5عبد7 السيد أحمد لبن58533 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
266نــاجــح  266عبد7 محمد محمد فتحى الشبراوى58534 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
245.5نــاجــح  245.5عبدالغنى يوسف عبدالغنى الزيد58535 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
244.5نــاجــح  244.5عبدالمجيد عبد7 محمد عامر58536 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
249نــاجــح  249عمر الدسوقٮالسيد لبن58537 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
189نــاجــح  189عمر فوزى محمد عبدربه58538 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
234نــاجــح  234فتحى سعيد فتحى عطا585397 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
198.5نــاجــح  198.5كريم عبدالوھاب عبدالرحمن النجار58540 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
203نــاجــح  203محمد ابراھيم محمد زيد58541 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
199.5نــاجــح  199.5محمد أبوالفتوح شوقى زيد58542 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
275.5نــاجــح  275.5محمد أحمد محمد �شين58543 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
199.5نــاجــح  199.5محمد أحمد خلف عبدالفتاح الشرقاوى58544 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  137.5محمد ص6ح محمد شعبان58545 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  68.5محمد جمال أحمد لبن58546 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
188.5نــاجــح  188.5محمد جمال حسين رمضان58547 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
274.5نــاجــح  274.5محمد عبدالحميد محمد سمرى58548 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
241.5نــاجــح  241.5محمد عبدالعزيز عبدالرحمن الجد58549 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
193.5نــاجــح  193.5محمد عبدالنبى عبدالعزيز الخياط58550 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
275.5نــاجــح  275.5محمد ياسر محمد فتحى الشبراوى58551 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
210.5نــاجــح  210.5محمود إسماعيل محمود عامر58552 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
223.5نــاجــح  223.5محمود خالد محمود داود58553 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
260.5نــاجــح  260.5محمود خالد محمد شعير58554 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
239.5نــاجــح  239.5مصطفى السيد محمد حماد58555 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
269نــاجــح  269مصطفى عبدالوھاب محمد الزير58556 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
239نــاجــح  239مصطفى فريد السيد شاھين58557 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
231.5نــاجــح  231.5مصطفى محمد محمد بلح58558 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
266.5نــاجــح  266.5مصطفى محمد عبدالفتاح داود58559 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
272نــاجــح  272مؤمن محمود عبدالحميد ھاشم58560 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
230.5نــاجــح  230.5نادر أحمد اNمام أحمد النفراوى58561 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
235.5نــاجــح  235.5نبيل عاطف الدسوقى عامر58562 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
225.5نــاجــح  225.5ھشام محمد السيد عرفات58563 الح6مشة اNبتدئية المشتركةبركة السبع
216.5نــاجــح  216.5آ�ء جمال إبراھيم خفاجى58564الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
247نــاجــح  247آ�ء جمال عبد الوھاب نصار58565الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
278نــاجــح  278آ�ء عبد الحكيم إبراھيم الحنفى تركى58566الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
264.5نــاجــح  264.5آية أحمد السيد نصار58567الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
255.5نــاجــح  255.5آيه جمال عباس زيد58568الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
266.5نــاجــح  266.5آية عبد الرحمن أحمد داود 58569الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
187نــاجــح  187آية عبد الونيس اNمام عامر58570الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
273.5نــاجــح  273.5أبرارجمال محمود الشرقاوى58571الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
264.5نــاجــح  264.5إسراءتامر نبيل عامر58572الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
277.5نــاجــح  277.5إسراء منير فريد �شين58573الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  78.5أسماء حمدى محمد بدير58574الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
276.5نــاجــح  276.5أمانى صابر موسى سليمان58575الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
204.5نــاجــح  204.5أميرة سعيد عبد الحليم خطاب58576الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
218نــاجــح  218أميرة سمير ج6ل المنطلب58577الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
180.5نــاجــح  180.5إنجى سعيد عبد الوھاب عبد الدايم58578الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
244نــاجــح  244 إنجى فرج إبراھيم الدقن58579الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
279نــاجــح  279إنجى فكرى فريد نوار58580الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
267.5نــاجــح  267.5آية رضا محمد طلخان58581الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع



272.5نــاجــح  272.5إيمان فوزى عبدالعزيز مصطفى 58582الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
249.5نــاجــح  249.5إيمان مجدى عبد الھادى السحيمى58583الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
271نــاجــح  271إيمان محمود توفيق نصار58584الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
256نــاجــح  256بسنت جمال محمد نوار 58585الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
210نــاجــح  210جھاد يحيى محمد الجد58586الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
261.5نــاجــح  261.5دعاء مجدى إسماعيل اFزوك58587الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
256نــاجــح  256دنيا سالم عبد الحميد الدقن58588الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
251نــاجــح  251دينا سعيد السيد الجد58589الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
254نــاجــح  254دينا عبد الوھاب عبد الجواد رمضان58590الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
271.5نــاجــح  271.5دينا محمد عبد الحميد �شين58591الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
252.5نــاجــح  252.5دينا محمد عبد العظيم النجار58592الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
276.5نــاجــح  276.5رانيا ص6ح محمد الدقن58593الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
278نــاجــح  278رنا إبراھيم الدسوقٮعبد الوھاب بدة58594الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
272.5نــاجــح  272.5سارة أحمد بيومى عبد العال58595الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
227نــاجــح  227سلمى جمال عبد الجواد رمضان58596الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
273.5نــاجــح  273.5سلمى على فؤاد عسكر58597الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
222.5نــاجــح  222.5شيماء جمال أحمد حماد58598الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
240.5نــاجــح  240.5شيماء جمال رمضان نصار 58599الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
181نــاجــح  181غادة وحيد ج6ل حماد58600الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
193.5نــاجــح  193.5فاطمة جمال عبد الحميد عطا 586017الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
278نــاجــح  278مروة محمود عبد الفتاح أبو على58602الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
241.5نــاجــح  241.5مريم سعيد محمود الدقن58603الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
209.5نــاجــح  209.5مريم ص6ح عبد الوھاب نصار58604الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
247نــاجــح  247مى ماجد شوقى مراد58605الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
245نــاجــح  245ناھد نبيل عبد الوھاب لبن58606الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
276.5نــاجــح  276.5ندى أسعد مختار�شين58607الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
249.5نــاجــح  249.5نورھان نبيل عبد المجيد محمد58608الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
273نــاجــح  273ھاجر أحمد أحمد نوار58609الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
261.5نــاجــح  261.5ھبة ع6ء أحمد نصار58610الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
207.5نــاجــح  207.5أحمد السيد اNمام عطا 586117الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
271.5نــاجــح  271.5أحمد السيد عبد الرحمن عبد العال58612الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
264.5نــاجــح  264.5أحمد طنطاوى السيد أحمد رمضان58613الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
273نــاجــح  273أحمد عبد الحميد محمد خفاجى 58614الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
278نــاجــح  278أحمد فتحى عبد الفتاح شاھين58615الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
248نــاجــح  248أحمد محمود أحمد �شين58616الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
277.5نــاجــح  277.5أحمد محمود محمد سابق58617الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
266نــاجــح  266أحمد مطر رشاد عبد الرحمن 58618الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
277نــاجــح  277إبراھيم أشرف عبد الرحمن عبد العال58619الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
193.5نــاجــح  193.5السيد أمين السيد عامر58620الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
186.5نــاجــح  186.5بدر عادل إبراھيم العبد58621الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
214.5نــاجــح  214.5توفيق أيمن على ماھر عريشة58622الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
269نــاجــح  269زياد إبراھيم الدسوقى السباعى الدقن58623الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
277.5نــاجــح  277.5سامح سعيد محمد عامر58624الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
272نــاجــح  272سليمان سمير سليمان �شين58625الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
279.5نــاجــح  279.5شريف على عبد المقصود عفيفى58626الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
267.5نــاجــح  267.5ص6ح حسين عبدالفتاح مصطفى 58627الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
266.5نــاجــح  266.5عبد الرحمن ع6ء سعيد حمود58628الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
258.5نــاجــح  258.5عبد العزيز أيمن عبدالعزيز البرماوى58629الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
259.5نــاجــح  259.5على جمال على مشعل 58630الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
250.5نــاجــح  250.5على ص6ح على صقر58631الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  169كريم محمد العزب نوار58632الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
230.5نــاجــح  230.5محمد إبراھيم محمود عطية 58633الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
262نــاجــح  262محمد أيمن عبد الفتاح صبرى زيدان58634الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
228.5نــاجــح  228.5محمد رضا محمود نصار58635الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد عبد الرحمن عبد الوھاب رياض 58636الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
272نــاجــح  272محمد عصام توفيق خضير58637الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع



278نــاجــح  278محمد مجدى السعيد اFكحل 58638الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
251نــاجــح  251محمد محمد زيدأحمد زيد58639الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
191نــاجــح  191محمد مصطفى محمد حسين 58640الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
197نــاجــح  197محمد نبيل محمد الدقن58641الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
234نــاجــح  234محمود إبراھيم عبد الوھاب أحمد58642الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
182نــاجــح  182محمود صبحى محمود عمر58643الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
214.5نــاجــح  214.5مصطفى أحمد نجيب محمود �شين58644الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
245نــاجــح  245مصطفى الدسوقى محمد داود58645الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
261نــاجــح  261مصطفى عمر عبد الحميد �شين58646الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
275نــاجــح  275نادى فتحى فتحى عطا 586477الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
168.5نــاجــح  168.5نسيم تھامى نسيم جمعه58648الشھيد إسماعيل عمر بھورينبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  139.5ابتسام عادل اسماعبل مراد58649دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
249نــاجــح  249اح6م جمال احمد سلمان 58650دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
249.5نــاجــح  249.5اسراء اشرف مختار الحوالة 58651دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
274.5نــاجــح  274.5اسراء حمال فاروق عوض58652دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
227نــاجــح  227اسراء حسن السيد حسن عبد الرحيم 58653دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
242.5نــاجــح  242.5اسراء طاھر احمد دياب 58654دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
236.5نــاجــح  236.5اسراء عبد القادر عبد الرحمن البدوي 58655دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
187نــاجــح  187اسراء عبد المنعم محمد داود 58656دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
226.5نــاجــح  226.5اسراء فتحي عزت الشايب 58657دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
264نــاجــح  264اسراء مجدي اسماعيل نوار 58658دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
226.5نــاجــح  226.5اسراء محمود محمد الرخاوي 58659دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  109اسراء ھ6ل السعيد شعبان 58660دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
238.5نــاجــح  238.5اسماء السيد عبد الرحمن الحوالة 58661دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
230نــاجــح  230اسماء السيد عبد القادر الدقن 58662دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
226.5نــاجــح  226.5اسماء ب6ل جاد الحداد 58663دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
255.5نــاجــح  255.5اسماء رمضان امام عطا 7 58664دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
228نــاجــح  228اسماء محمود فريد حماد 58665دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
251نــاجــح  251اسماء يوسف عبد 7 مشعل 58666دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
239نــاجــح  239ا�ء أشرف عبد الحميد المغاوري عبد العال  58667دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
245.5نــاجــح  245.5ا�ء سامي صادق السواق 58668دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
210نــاجــح  210اماني السيد يوسف البدوي 58669دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
209.5نــاجــح  209.5اماني جمال ابراھيم الك6وي الدقن 58670دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  137اميره ا�مام ا�مام فوده58671دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
266.5نــاجــح  266.5اميره جمال عبدالفتاح ابو زيد58672دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
189نــاجــح  189اميره زغلول عبدالمقصود زعير58673دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائباميره محمود ابراھيم عبد الحافظ58674دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
246.5نــاجــح  246.5اميره محمود محمد سمرى58675دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
259.5نــاجــح  259.5اميره ياسر ص6ح المكباتى58676دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
249.5نــاجــح  249.5انجيى فاروق محمود الجحلوف58677دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
264.5نــاجــح  264.5ايمان انور ابراھيم نصار58678دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  129.5ايمان بكر محمد النجار58679دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
251.5نــاجــح  251.5ايمان سعيد عبدالفتاح البرعى58680دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
248.5نــاجــح  248.5ايمان عادل محمد البدوى58681دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
249نــاجــح  249ايمان عبد العزيز السيد الحواله58682دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
267نــاجــح  267ايه احمد عبدالعزيز البدوى58683دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
210.5نــاجــح  210.5ايه احمد محمد حمود58684دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
277.5نــاجــح  277.5ايه طلعت محمد بده58685دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
256.5نــاجــح  256.5ايه عبدالقادر محمد السعيد عبدالعزيز58686دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
218.5نــاجــح  218.5اية عزت توفيفق ا�زوك 58687دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
220.5نــاجــح  220.5اية فوزي محمد رضوان 58688دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
235.5نــاجــح  235.5اية مجدي محمد الدقن 58689دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
204نــاجــح  204اية محمد محمود نصار 58690دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
262نــاجــح  262بسنت اشرف محمد لطفي شعبان 58691دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
274.5نــاجــح  274.5تقى عبد الفتاح احمد يونس 58692دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
247.5نــاجــح  247.5جھاد عبد الفتاح عبد المرضي سابق 58693دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع



246.5نــاجــح  246.5دعاء ايمن عبد الحميد فودة 58694دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
202نــاجــح  202دعاء جمال عبد الكريم فودة 58695دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  181دعاء ماھر محمد النجار 58696دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
223نــاجــح  223دعاء مختار محمد عمر 58697دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
154.5نــاجــح  154.5دينا اشرف احمد غريب محمد 58698دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
259نــاجــح  259رحاب الرفاعي محمد مشعل 58699دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
212نــاجــح  212رنا مسعد عبد العظيم مرسي 58700دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
238.5نــاجــح  238.5زينب نبيل الحنفي تركي 58701دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
263.5نــاجــح  263.5سارة صبحي محمد البلتاجي 58702دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
270.5نــاجــح  270.5سارة عبده ابراھيم السواق 58703دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
224.5نــاجــح  224.5سماح ابراھيم احمد توفيق ا�عرج 58704دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
256.5نــاجــح  256.5سماح اشرف عبد الحميد فودة 58705دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
260.5نــاجــح  260.5سماح محمد يونس يونس 58706دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
248نــاجــح  248سمر غادل مختار داود 58707دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
244.5نــاجــح  244.5سمر فريد عبد القادر نور 58708دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
266.5نــاجــح  266.5سھا عبد الحميد ابراھيم الفقي58709دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
237.5نــاجــح  237.5سھام محمد البيومي عامر 58710دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  134شھنده عبد الحميد محمد الطبال 58711دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
240.5نــاجــح  240.5شيماء احمد محمد ا�زوك 58712دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
244نــاجــح  244شيماء ماھر عبد الفتاح الحوالة 58713دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبصفاء ممدوح شعبان السيد شعبان 58714دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
241نــاجــح  241عطيات عادل عبد العزيز خفاجي 58715دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
246.5نــاجــح  246.5علياء حاتم عبد الجواد بدة 58716دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
263نــاجــح  263عھود سعيد محمد الخولي 58717دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
232.5نــاجــح  232.5غادة سمير عبد الرحمن بدير 58718دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
271نــاجــح  271غادة ناصر محمد السعيد زعير 58719دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبفاطمة محمد عبد الس6م الرويضي 58720دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
218نــاجــح  218كريمة احمد عبد العزيز محمد عيش 58721دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
240.5نــاجــح  240.5كريمة خطاب عبد الرحمن خطاب 58722دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
263.5نــاجــح  263.5لمياء سعيد محمد الطبال 58723دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  179لمياء عبد الستار يوسف قنديل58724دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
263.5نــاجــح  263.5مروة السيد عبد الرحمن داود 58725دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
270نــاجــح  270مروة علي عبد الحميد نصار 58726دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
270.5نــاجــح  270.5مروة مجدي عبدالسميع ا�كحل58727دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
219نــاجــح  219مريم ابراھيم عبد الرحمن سمري 58728دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
200.5نــاجــح  200.5مريم احمد كمال منصور 58729دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
257نــاجــح  257منار مجدي عبد الرحمن ضيف 58730دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
270.5نــاجــح  270.5مھا السيد احمد خفاجي 58731دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
271.5نــاجــح  271.5مي عبد الوھاب عبدالفتاح عطا 7 58732دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
235نــاجــح  235مي حمدي السيد ضيف 58733دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبنسمة سعيد فاروق ا�كحل 58734دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  128.5نسمة مجدي موسى ا�عرج 58735دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
209نــاجــح  209نشوى رمضان محمد ربيع 58736دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
265.5نــاجــح  265.5نفين محمد عبد الوھاب نصار 58737دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
255نــاجــح  255نورا اشرف محمد سلطان 58738دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
265نــاجــح  265نورا عزت البيومي فرج 58739دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
273.5نــاجــح  273.5نورا محمد احمد الخولي 58740دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
269.5نــاجــح  269.5نورا محمد عبد الوھاب المكباتي 58741دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
274نــاجــح  274نوران احمد عبد الجواد �شين 58742دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
238.5نــاجــح  238.5ھاجر اسماعيل عباس عبد الدايم 58743دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
266نــاجــح  266ھاجر السباعي براھيم ضيف 58744دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
276نــاجــح  276ھاجر ص6ح محمد جوھر 58745دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
250.5نــاجــح  250.5ھاجر محمد محمد عبد الواحد  عبد العزيز 58746دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
260.5نــاجــح  260.5ھبة عبد الخالق ص6ح المكباتي 58747دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
249نــاجــح  249ھبة عبد الستار السيد الحوالة 58748دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
261نــاجــح  261ھدى ا�مام احمد النبراوي 58749دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع



267نــاجــح  267ھند احمد السيد داود 58750دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
218نــاجــح  218ھند احمد حسين رمضان 58751دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
263نــاجــح  263ھند ھشام علي ماھر حسب 7 58752دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
209نــاجــح  209وفاء عبد الرحمن محمد صابر الرخاوي 58753دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
271.5نــاجــح  271.5ياسمين اشرف عبد الجواد حماد58754دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
208.5نــاجــح  208.5ياسمين  محمد بدير ضيف 58755دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
276نــاجــح  276يمنى محمد ابراھيم حمود 58756دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبابراھيم احمد محمود نصار 58757دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبابراھيم سامي احمد البلتاجي 58758دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبابراھيم سعيد محمد عامر 58759دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
256.5نــاجــح  256.5ابراھيم صبحي يوسف نصار 58760دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
264نــاجــح  264ابراھيم عادل احمد فرج 58761دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
191.5نــاجــح  191.5ابراھيم محمد ابراھيم السواق 58762دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
202نــاجــح  202ابراھيم محمد السعيد ا�زوك 58763دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد ابراھيم محمد حمود58764دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
246نــاجــح  246احمد السيد محمد عبد 7 58765دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
255.5نــاجــح  255.5احمد ايمن محمد داود 58766دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
263.5نــاجــح  263.5احمد حمزة علي خفاجي 58767دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
187.5نــاجــح  187.5احمد رمضان ابراھيم الخضراوي 58768دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
258.5نــاجــح  258.5احمد سمير عبد الغفار بدة 58769دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
224.5نــاجــح  224.5احمد سعيد محمود حمود 58770دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
259نــاجــح  259احمد شوقي محمد زعير 58771دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
247نــاجــح  247احمد ص6ح الدين عبد الواحد سمري 58772دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
250.5نــاجــح  250.5احمد عيد ابراھيم نصار 58773دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
248.5نــاجــح  248.5احمد فوزي عبد العزيز ا�زوك 58774دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد ماھر مختار الحوالة 58775دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  71احمد مجدي عبد الحميد حسب 7 58776دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
169نــاجــح  169احمد مجدي محمد الشبراوي 58777دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
223نــاجــح  223احمد محمد احمد توفيق ا�عرج 58778دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد محمد عبد الجواد عيش58779دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
264.5نــاجــح  264.5احمد محمد عبد الحميد النجار 58780دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
221نــاجــح  221احمد محمد علي فودة 58781دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
245.5نــاجــح  245.5احمد محمد محمد داود 58782دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
260نــاجــح  260احمد مختار السيد نصار 58783دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
274.5نــاجــح  274.5احمد نبيل لطفي عريشة 58784دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
225.5نــاجــح  225.5اسامة محمد مختار شغير 58785دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
265نــاجــح  265اس6م السيد عطية شعبان 58786دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائباشرف مجدي احمد النجار 58787دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  150الحسيني اسامة الحسيني عبد العزيز 58788دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
201.5نــاجــح  201.5السعيد مجدي عبد الحميد سمري 58789دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
227.5نــاجــح  227.5السيد حسن السيد حسن عبد الرحيم 58790دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
218نــاجــح  218العزب عبد القادر العزب بكر 58791دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
266.5نــاجــح  266.5امجد فوزي علي شقير 58792دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
254.5نــاجــح  254.5امير اشرف السيد قنديل 58793دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
261.5نــاجــح  261.5انس ع6ء انور �شين 58794دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
218نــاجــح  218ايمن عصام محمد مشعل 58795دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
198.5نــاجــح  198.5تامر حمدي السيد ضيف 58796دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
232.5نــاجــح  232.5توفيق ايمن توفيق الرخاوي 58797دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
267.5نــاجــح  267.5خليل ابراھيم خليل ابراھيم جاد 58798دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
259نــاجــح  259سالم احمد محمد شعير 58799دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
267نــاجــح  267سامح سعيد فريد المصري 58800دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبسعد احمد سعد النجار 58801دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
262نــاجــح  262شوفي احمد اسماعيل عيش 58802دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
266.5نــاجــح  266.5طارق اشرف فتحي الخولي 58803دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبطارق محمود ابو الفتوح الحوالة 58804دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
259.5نــاجــح  259.5عادل موسى محمود الشناوي 58805دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع



253نــاجــح  253عبد الجواد زكي عبد الجواد �شين 58806دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
198نــاجــح  198عبد العزيز شوقي فتحي عيش 58807دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
265.5نــاجــح  265.5عبد 7 ص6ح علي سابق 58808دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
259نــاجــح  259عبد 7 عادل محمد زعير 58809دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
243.5نــاجــح  243.5عبد 7 فايد عبد العال شقير 58810دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
236.5نــاجــح  236.5عبد 7 محمد عبد الجوا د الرخاوي58811دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  143عبد المعين احمد عبد المعين مشعل 58812دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
274.5نــاجــح  274.5عبد الوھاب عبد الواحد عبد الوھاب الرخاوي 58813دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
198نــاجــح  198عبده عماد عبد الفتاح خليل 58814دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
184.5نــاجــح  184.5علي السيد علي مشعل 58815دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
249.5نــاجــح  249.5علي محمد علي حمود 58816دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
260.5نــاجــح  260.5عماد محمد عبد القادر النجار 58817دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
265.5نــاجــح  265.5فريد محمد فريد تركي 58818دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمجدي محمود يوسف قنديل 58819دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
215.5نــاجــح  215.5محمد احمد محمد عمر 58820دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
239.5نــاجــح  239.5محمد احمد محمد بدة 58821دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
195نــاجــح  195محمد اسامة ابراھيم الشرقاوي 58822دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
262.5نــاجــح  262.5محمد اشرف عبد العزيز مراد 58823دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
259.5نــاجــح  259.5محمد ا�مام محمد الدقن 58824دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
261.5نــاجــح  261.5محمد السيد محمد موسى حمود 58825دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
261نــاجــح  261محمد ايمن احمد صابر عبد المنعم 58826دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
259.5نــاجــح  259.5محمد ايمن محمد المصري 58827دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
255.5نــاجــح  255.5محمد ايمن محمد فايز عباس احمد 58828دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
262نــاجــح  262محمد جابر محمد نصار 58829دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
273.5نــاجــح  273.5محمد جمال محمد اللنجار 58830دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد رمضان ابراھيم الدسوقي 58831دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد رمضان عبد العظيم سيد احمد 58832دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
258.5نــاجــح  258.5محمد سامي ص6ح الدين  ابراھيم البدوي 58833دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
204.5نــاجــح  204.5محمد سمير محمد النجار 58834دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
244.5نــاجــح  244.5محمد صبحي عبد الس6م داود 58835دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
257نــاجــح  257محمد عادل عبد الستار داود 58836دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
222.5نــاجــح  222.5محمد عبد الرحمنن عبد الرحمن عمر58837دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
252نــاجــح  252محمدعبد الناصر محمد سيد احمد 58838دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
219نــاجــح  219محمد فرج 7 موسى بركة 58839دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
253.5نــاجــح  253.5محمد فريد  السيد احمد العايدي 58840دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
245نــاجــح  245محمد كمال عبدد الحميد النجار 58841دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
234نــاجــح  234محمد لبيب محمد نوار 58842دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
191.5نــاجــح  191.5محمد ماھر عزت الشايب 58843دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد مختار احمد نصار 58844دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
262.5نــاجــح  262.5محمد مسعد محمود سمري 58845دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
240نــاجــح  240محمد منير احمد ا�زوك 58846دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
204.5نــاجــح  204.5محمد نشأت عبد الحميد لطفي بدير 58847دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  167محمد ھشام عبد العظيم شاھين  58848دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
256.5نــاجــح  256.5محمد وليد محمد الدسوقي 58849دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
253.5نــاجــح  253.5محمد يحيى فريد جاد 58850دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
275نــاجــح  275محمد يسري عبد الفتاح الصعيدي 58851دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمود احمد احمد الرخاوي 58852دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
240.5نــاجــح  240.5محمود احمد احمد توفيق ا�عرج 58853دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
256نــاجــح  256محمود احمد عبد الوھاب حمدي حسب 7 58854دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
262.5نــاجــح  262.5محمود احمد عبد الوھاب شعير 58855دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
270نــاجــح  270محمود السيد السيد الحوالة 58856دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
235.5نــاجــح  235.5محمود سمير محمد النجار 58857دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
233.5نــاجــح  233.5محمود شوقي السيد قنديل 58858دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
264.5نــاجــح  264.5محمود طارق  محمد الدقن 58859دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
248نــاجــح  248محمود عبد الحميد عبد المقصود زعير 58860دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
264.5نــاجــح  264.5محمود علي عبد الوھاب داود 58861دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع



259نــاجــح  259محمود ع6ء عبد العزيز جاد 58862دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
272.5نــاجــح  272.5محمود محمد محمد الحضري 58863دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
263نــاجــح  263محمود محمد محمود داود 58864دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
250نــاجــح  250محمود مصطفى عبد الفتاح بدة 58865دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
261نــاجــح  261محمود ناصر السعيد ا�زوك 58866دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
207نــاجــح  207محمود وھبة فنوح عبد العزيز 58867دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
232.5نــاجــح  232.5مختار احمد مختار شعير 58868دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
197نــاجــح  197مختار امين ابراھيم زعير 58869دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  68.5مصطفى ابراھيم حسنين بدة 58870دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
258.5نــاجــح  258.5مصطفى احمد عبد الباري تركي 58871دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  172مصطفى امين ابراھيم زعير 58872دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمصطفى توفيق احمد سابق 58873دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
245.5نــاجــح  245.5مصطفى جمال عبد الوھاب البلتاجي 58874دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
218نــاجــح  218مصطفى جمال محمد عبد الخالق سراج الدين 58875دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
217.5نــاجــح  217.5مصطفى عبد الحميد محمد المصري 58876دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
214نــاجــح  214مصطفى عبد الوھاب عبد اللطيف سلطان 58877دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
230.5نــاجــح  230.5مصطفى علي محمد حمود 58878دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
266.5نــاجــح  266.5مصطفى محمد احمد فھمي داود 58879دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
213نــاجــح  213مصطفى محمد محمد الحنفي 58880دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
178.5نــاجــح  178.5مصطفى ناجي عبد الرحمن الحضري 58881دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
222.5نــاجــح  222.5مصطفى ناجي عبد المھدي ضيف 58882دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
237.5نــاجــح  237.5مصعب ماھر عبد الوھاب سمري 58883دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
228نــاجــح  228نادر عبد الوھاب عباس لبن 58884دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
237نــاجــح  237ھشام السيد ابراھيم حماد 58885دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
239.5نــاجــح  239.5يوسف اسامة فاروق عبد القادر 58886دكتور عبد الحميد الرخاوي بھورين بركة السبع
228نــاجــح  228اسراء ربيع العزب ربيع المليجي58887كفر نفرة بنين القديمةبركة السبع
277نــاجــح  277اسراء عبده محمد محمد عبده58888كفر نفرة بنين القديمةبركة السبع
272.5نــاجــح  272.5اسراء مصطفي محمد عبد الواحد اسماعيل58889كفر نفرة بنين القديمةبركة السبع
268.5نــاجــح  268.5اسماء كرم محمد فريد سالم ابراھيم58890كفر نفرة بنين القديمةبركة السبع
179نــاجــح  179اسماء محمود عطا على58891كفر نفرة بنين القديمةبركة السبع
162نــاجــح  162اسماء بيومي محمد ابراھيم58892كفر نفرة بنين القديمةبركة السبع
223.5نــاجــح  223.5امل ابراھيم محمد عبد الجواد ھ6ل58893كفر نفرة بنين القديمةبركة السبع
221نــاجــح  221ايمان طلخان عبد الس6م احمد58894كفر نفرة بنين القديمةبركة السبع
228.5نــاجــح  228.5ايمان عبد الجواد سيد احمد محمد عبد القادر58895كفر نفرة بنين القديمةبركة السبع
219.5نــاجــح  219.5ايمان عبد الوھاب عبد الوھاب احمد جعفر58896كفر نفرة بنين القديمةبركة السبع
252.5نــاجــح  252.5بشرى احمد السيد محمد عبد الحليم58897كفر نفرة بنين القديمةبركة السبع
185.5نــاجــح  185.5دنيا جمال السيد عبد الرحمن الصيفى58898كفر نفرة بنين القديمةبركة السبع
234.5نــاجــح  234.5رانيا ع6ء مختار محمد عقل58899كفر نفرة بنين القديمةبركة السبع
223.5نــاجــح  223.5عظيمة لطفي لطفي مصطفي الشريف58900كفر نفرة بنين القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  182.5فاطمة المصيلحي ابراھيم عبد ربه58901كفر نفرة بنين القديمةبركة السبع
255.5نــاجــح  255.5فرحه رمضان عبد الوھاب سليمان58902كفر نفرة بنين القديمةبركة السبع
254نــاجــح  254مريم عاطف محمد حماد العزب58903كفر نفرة بنين القديمةبركة السبع
255نــاجــح  255مريم عبد الرحيم عبد المقصود عبد العال58904كفر نفرة بنين القديمةبركة السبع
260نــاجــح  260ندى زين العابدين البيومى قرطام58905كفر نفرة بنين القديمةبركة السبع
190.5نــاجــح  190.5نورھان احمد عبد الواحد العزب الجوھري58906كفر نفرة بنين القديمةبركة السبع
229.5نــاجــح  229.5ھاجر احمد السيد عبد الحميد رس6ن58907كفر نفرة بنين القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  162ھدير احمد ابراھيم احمد دره58908كفر نفرة بنين القديمةبركة السبع
204.5نــاجــح  204.5ابراھيم السيد محمد محمد البحراوي58909كفر نفرة بنين القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  139احمد السيد ابراھيم العزب دره58910كفر نفرة بنين القديمةبركة السبع
213.5نــاجــح  213.5احمد رمضان احمد المليجي شلضم58911كفر نفرة بنين القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  117احمد رمضان محمد رمضان منصور58912كفر نفرة بنين القديمةبركة السبع
263.5نــاجــح  263.5احمد سالم محمد فريد سالم58913كفر نفرة بنين القديمةبركة السبع
247.5نــاجــح  247.5احمد شوقي محمد احمد عبد النبي58914كفر نفرة بنين القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  194احمد علي محمد علي البحراوي58915كفر نفرة بنين القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  100.5اسماعيل عبد الفتاح اسماعيل شعير58916كفر نفرة بنين القديمةبركة السبع
230.5نــاجــح  230.5العزب رضا العزب علي سيد احمد58917كفر نفرة بنين القديمةبركة السبع



248.5نــاجــح  248.5حلمي أحمد حلمي عبد الجواد سليم58918كفر نفرة بنين القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبعمرو يسري محمد بدر غائبنيم58919كفر نفرة بنين القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  158كريم عبد الوھاب علي ابو العزم58920كفر نفرة بنين القديمةبركة السبع
249.5نــاجــح  249.5محمد أبو الفتوح محمد إبراھيم بسيوني58921كفر نفرة بنين القديمةبركة السبع
266.5نــاجــح  266.5محمد أبو الفتوح حلمي عبد الجواد سليم58922كفر نفرة بنين القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  86.5محمد السيد عبد الھادي السيد عطية58923كفر نفرة بنين القديمةبركة السبع
250نــاجــح  250محمد تامر صبري محمد58924كفر نفرة بنين القديمةبركة السبع
209نــاجــح  209محمد صبحي شبل الدويك58925كفر نفرة بنين القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  93.5ھشام السيد عبد الرحمن غويل58926كفر نفرة بنين القديمةبركة السبع
217نــاجــح  217إسراء صبحي عبد الوھاب معوض58927كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
251نــاجــح  251أماني محمود أبو المعاطي سليمان58928كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
227نــاجــح  227أميرة فرج السيد فرج58929كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
198نــاجــح  198أميرة عبد الرحمن عبد الجواد الصيفي58930كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
249نــاجــح  249أنغام محمد علي الدمرداش 58931كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
215نــاجــح  215آية جمال أحمد علي خليل58932كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
278نــاجــح  278آية حلمي أحمد البحراوي58933كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
252.5نــاجــح  252.5إيمان محمود أبو المعاطي سليمان58934كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
222نــاجــح  222جھاد أشرف محمد السرس58935كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
224نــاجــح  224جيھان أحمد عبد الجواد الجمل58936كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
234نــاجــح  234زينب محمد متولي الصيفي58937كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
201.5نــاجــح  201.5سارة أبو سبع محمد أبو سبع الحجار58938كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
249نــاجــح  249ضحى عبد الجواد عبد الجواد حماد58939كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
251.5نــاجــح  251.5عبير علي عبد الجواد أبو الفتوح58940كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
276نــاجــح  276عزة علي محمد قرطام58941كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
230نــاجــح  230لمياء شبل محمد السيد58942كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
212.5نــاجــح  212.5مروة السيد أحمد عزام58943كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
232.5نــاجــح  232.5ميرنا عبد الس6م عبد العزيز58944كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
241.5نــاجــح  241.5نبيلة محمد حمدي أبو النصر58945كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
227نــاجــح  227ندى سامي السيد أحمد المنوفي58946كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
229نــاجــح  229نورا عادل محمد عبد المجيد58947كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
246.5نــاجــح  246.5ھاجر السيد السيد عبد الحليم58948كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
244.5نــاجــح  244.5ھاجر رضا أبو المكارم نعمة58949كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
257.5نــاجــح  257.5ھبة أشرف خليل يوسف58950كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
257نــاجــح  257ھدى أشرف خليل يوسف58951كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
199.5نــاجــح  199.5إبراھيم محمد شبل عفان58952كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
241نــاجــح  241أحمد السيد محمد أحمد العشماوي58953كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
267نــاجــح  267أحمد المصيلحي محمد الدسوقي رزق58954كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
202.5نــاجــح  202.5أحمد حمدي علي البيومي حسن58955كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
203.5نــاجــح  203.5العزب كمال عبد العظيم قرطام58956كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
202نــاجــح  202خالد اسماعيل توفيق حجازي58957كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
268نــاجــح  268عبد الرازق ابراھيم عبد الرازق58958كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
202نــاجــح  202عبد الرحمن محمد ابراھيم شلبي58959كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
196نــاجــح  196عبد الوھاب يحي عبد الوھاب سالم58960كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
235نــاجــح  235عبد الجواد محمد عبد الجواد عبد الرحمن الصيفي58961كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
191نــاجــح  191محمد علي عبد الواحد العزازي58962كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
257نــاجــح  257محمد منير موسى علي درة58963كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
218نــاجــح  218محمد رضا عبد الغفار اFلفي58964كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
204.5نــاجــح  204.5محمد عادل حسن محمد ابراھيم58965كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
245.5نــاجــح  245.5محمد عبد الكريم عبد المنعم عبد الوھاب58966كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
198نــاجــح  198محمد عبد الوھاب أبو العينين عمر 58967كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
272نــاجــح  272محمد ع6ء عبد العزيز سالم58968كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
266نــاجــح  266محمود محمد محمود عبد الواحد58969كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
245.5نــاجــح  245.5مصطفى عبد الغني محمد حسانين ندا58970كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
237نــاجــح  237مصطفى محمد محمد عبد 7 جوھر58971كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
245.5نــاجــح  245.5مصطفى أحمد أبو الفتوح سند58972كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
234نــاجــح  234يوسف عادل السيد أحمد المنوفي58973كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع



263.5نــاجــح  263.5يوسف عبد الس6م محمد الخضري58974كفر نفرة بنات القديمةبركة السبع
241نــاجــح  241آية محمد احمد عطا 7 58975السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
274نــاجــح  274آية محمد السيد عباس ھ6ل58976السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
269نــاجــح  269اسراء صابر ابو الفتوح عبد النبى 58977السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
250.5نــاجــح  250.5اسراء صابر كامل إبراھيم بركات 58978السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
265نــاجــح  265اسماء ايمن ابو الفتوح محمد عمر خليل خليل 58979السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
235نــاجــح  235أسماء عبد الموجود سالم عبد الموجود 58980السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
257نــاجــح  257اسماء محمد فوزى ابو النصر 58981السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
268.5نــاجــح  268.5الشيماء محمد ابو الفتوح  محمد باشا 58982السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
275.5نــاجــح  275.5ايمان خالد السعيد السيد 58983السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
269نــاجــح  269سارة رضا السيد العزب  إبراھيم58984السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
275نــاجــح  275شيماء السيد ابو المعلطى عواد 58985السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
264.5نــاجــح  264.5شيماء ص6ح عبد الباسط  عبدالحليم58986السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
250نــاجــح  250شيماء عبد الس6م محمد محمد بكر 58987السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
272نــاجــح  272علياء محمد حامد  محمد قرطام 58988السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
277نــاجــح  277غادة محمد على محمد  البيومى58989السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
226نــاجــح  226لمياء نبيل محمد ابراھيم  بركات58990السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
274نــاجــح  274مروة سمير شعبان غازى 58991السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
248نــاجــح  248مروة وليد ابو الفتوح باشا 58992السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
271.5نــاجــح  271.5مريم ابراھيم حامد طه 58993السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
271نــاجــح  271مريم عبد الجواد محمد السيسى 58994السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
200.5نــاجــح  200.5نادية عادل كمال السيد 58995السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
267.5نــاجــح  267.5نھال اشرف ابو الفتوح الفخرانى 58996السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
277.5نــاجــح  277.5نورا ماھر عبد الغنى ضيف 58997السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
253نــاجــح  253نورھان سامى محمد عوض 7 ضيف 58998السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
244نــاجــح  244نورھان مجدى محمد الزعيرى 58999السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  221نرمين محمد زكى إبراھيم  بركات 59000السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  203ھدى يونس عبد الجواد البحراوى 59001السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  182ھدير مصطفى ابراھيم شعبان البسطاويسى 59002السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
222.5نــاجــح  222.5ياسمين جمال محمد محمد خطاب 59003السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
235.5نــاجــح  235.5ابراھيم محمد ابراھيم الصيفى 59004السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
238.5نــاجــح  238.5احمد السعيد عبد البارى جادو 59005السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
162نــاجــح  162احمد جمال عبد العزيز العزب إبراھيم 59006السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
271.5نــاجــح  271.5احمد رضا شعبان السيد خضر 59007السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
247.5نــاجــح  247.5احمد على ندا سيد احمد حسب النبى 59008السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
267نــاجــح  267احمد محمد احمد عبد القوى 59009السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
186.5نــاجــح  186.5احمد محمد على عبدالباقى الحصرى 59010السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
265نــاجــح  265احمد محمد عبد الوھاب على عيسوى 59011السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
252.5نــاجــح  252.5احمد يسرى احمد السيد فضل 7 59012السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
240.5نــاجــح  240.5السيد عبد الوھاب السيد الس6م ضيف 59013السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
236.5نــاجــح  236.5السيد منصور محمد منصور  عبد 590147السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
272.5نــاجــح  272.5امجد يحيى ياسين عيسى 59015السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
207.5نــاجــح  207.5حامد السيد احمد  يوسف 59016السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
268.5نــاجــح  268.5حامد محمود حامد محمد قرطام59017السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
272نــاجــح  272رشدى محمد على محمد سليمان 59018السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
203نــاجــح  203رضا صابر محمد محمد  بركات 59019السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
254نــاجــح  254عبد الرحمن محمد ابراھيم  سليمان59020السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
260نــاجــح  260على عبد المغنى عبد المغنى  رزق  جادو59021السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
222.5نــاجــح  222.5على محمد على أحمد سليمان 59022السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
204.5نــاجــح  204.5محمد ابراھيم محمد إبراھيم عبد النبى 59023السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
259نــاجــح  259محمد احمد عبد الواحد خليل 59024السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
223نــاجــح  223محمد احمد عمر محمد البيومى 59025السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
239.5نــاجــح  239.5محمد احمد عبد الحميد المليجى 59026السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
242.5نــاجــح  242.5محمد السيد محمد عوض 7 ضيف 59027السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
209نــاجــح  209محمد صبحى محمد الصادق عامر 59028السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
253نــاجــح  253محمد عبد الفتاح سالم عبد الفتاح 59029السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع



221نــاجــح  221محمد عطية محمد عطية العزب ابراھيم 59030السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
239.5نــاجــح  239.5محمد على ابو الخير عبد الرازق 59031السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد عماد عبد الخالق حجاج59032السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
257نــاجــح  257محمد عيسى ابراھيم محمد  احمد59033السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
229.5نــاجــح  229.5محمد مصطفى قرنى احمد جادو 59034السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
250نــاجــح  250محمد مصطفى كامل على العيسوى 59035السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
201نــاجــح  201محمود احمد عمر محمد البيومى 59036السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
170.5نــاجــح  170.5محمود رشاد عبد الصمد سالم 59037السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
270نــاجــح  270محمود محمد محمد عبدالحميد السيسى 59038السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
189نــاجــح  189مصطفى السيد ابو المعاطى سليمان 59039السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
260نــاجــح  260مصطفى محمد الشحات الدش 59040السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
271نــاجــح  271مصطفى محمد نجيب احمد على خضر 59041السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
263نــاجــح  263يوسف رضا يوسف السيد احمد 59042السادات اNبتدائية بكفر نفرةبركة السبع
261.5نــاجــح  261.5أسماء محمد محمد درويش59043كفر سبع الرجالبركة السبع
270نــاجــح  270ا�ء ابراھيم السيد خاطر59044كفر سبع الرجالبركة السبع
268.5نــاجــح  268.5أمنية رجب عبد العظيم سليمان    59045كفر سبع الرجالبركة السبع
263نــاجــح  263انجي يوسف محمد محمد فرج59046كفر سبع الرجالبركة السبع
259نــاجــح  259حنان محمد السيد خاطر59047كفر سبع الرجالبركة السبع
250نــاجــح  250خلود عبد الناصر عطية بيومى59048كفر سبع الرجالبركة السبع
209نــاجــح  209خلود محمد أحمد عبد العاطى رزق59049كفر سبع الرجالبركة السبع
263.5نــاجــح  263.5خلود محمد المليجى السيد59050كفر سبع الرجالبركة السبع
226نــاجــح  226داليا ھاني علي الشابوري59051كفر سبع الرجالبركة السبع
266.5نــاجــح  266.5دعاء زين محمد  البكرى خاطر59052كفر سبع الرجالبركة السبع
258.5نــاجــح  258.5رضا سامي عبد الحميد محمد  الفسخاني59053كفر سبع الرجالبركة السبع
256.5نــاجــح  256.5شيماء احمد العتريس شديد59054كفر سبع الرجالبركة السبع
267نــاجــح  267عبير اشرف محمد  الشابوري59055كفر سبع الرجالبركة السبع
274.5نــاجــح  274.5ابراھيم خالد عابدين الشابورى59056كفر سبع الرجالبركة السبع
206.5نــاجــح  206.5احمد طاھر السيد الحضرى59057كفر سبع الرجالبركة السبع
261.5نــاجــح  261.5السيد السيد اسماعيل  الدش59058كفر سبع الرجالبركة السبع
261نــاجــح  261حسام ابراھيم ابو سبع 59059كفر سبع الرجالبركة السبع
276.5نــاجــح  276.5حسين السيد أحمد خضر59060كفر سبع الرجالبركة السبع
274.5نــاجــح  274.5شبل محمد شبل شعيرة 59061كفر سبع الرجالبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  167.5شعبان السيد السيد سليمان59062كفر سبع الرجالبركة السبع
260.5نــاجــح  260.5محمد جابر عبد الحليم رمضان59063كفر سبع الرجالبركة السبع
262.5نــاجــح  262.5محمد رضا ا لسيد موسي59064كفر سبع الرجالبركة السبع
271نــاجــح  271محمد سالم محمد  شعيرة59065كفر سبع الرجالبركة السبع
276نــاجــح  276آيةابراھيمالسيديوسف59066عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
275نــاجــح  275آيةجما�حمدالقربة59067عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
269.5نــاجــح  269.5آيةوائلرمضانغنيم59068عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
271.5نــاجــح  271.5آيةوليدعبداللطيفحمود59069عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
275نــاجــح  275آ�ءعلٮابراھيمزايده59070عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
209نــاجــح  209ابتساممحمودفوزٮجمعة59071عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  135اس6مأشرفالسيدشلبي59072عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
228نــاجــح  228اس6ماحمدعبدالعزيزھ6ل59073عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
220.5نــاجــح  220.5اس6مرمضانمحمدسليمان59074عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
279نــاجــح  279اس6مممدوحمحمدمنصور59075عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
209نــاجــح  209اسراءسامٮابراھيمبيصار59076عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
207نــاجــح  207اسراءصبريعبدالنبيھ6ل59077عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
268نــاجــح  268أسماءاشرفالسيدبدوى59078عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
265.5نــاجــح  265.5أسماءناصررياضنصرالدين59079عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
195.5نــاجــح  195.5أمانيكما�لدينسالممجاھد59080عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  208أميرةمختارحافظ غنيم59081عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
229.5نــاجــح  229.5ايمان احمدمحمدالشيخ59082عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
234نــاجــح  234ايمان الشحات محمدمجاھد59083عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
222.5نــاجــح  222.5ايمان سامٮفوزٮحسين59084عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  150جميلة محمدصقرصقر59085عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع



272.5نــاجــح  272.5حسناءعبدالعظيم محمدحويت59086عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
255نــاجــح  255ديناأشرف محمدعبدالحميد59087عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
249.5نــاجــح  249.5دعاءوجيه السيدمجاھد59088عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
235.5نــاجــح  235.5رشاشوقي رياض دعبس59089عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
242نــاجــح  242ريھام مجدٮسعدمجاھد59090عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
258.5نــاجــح  258.5زينب حسن محمدامين زايده59091عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
253نــاجــح  253زينب وجدٮاحمدمصطفى59092عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
240نــاجــح  240سارةسليمان محمدھ6ل59093عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
224نــاجــح  224شروق السيدعباس حلمٮھ6ل59094عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
262نــاجــح  262شروق عصام محمدحويت59095عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
192.5نــاجــح  192.5شيماءاحمدعبدالمنعم شعت59096عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
272نــاجــح  272شبماءزكٮتوفيق سيداحمد59097عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
221.5نــاجــح  221.5شيماءطارقفاروقالفار59098عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  156عزةعزت السيدحويت59099عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  137غادةعادل عبدالمنصف مجاھد59100عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
164.5نــاجــح  164.5فاطمةسامٮمصطفٮفرج59101عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
273.5نــاجــح  273.5فاطمةشوقي حجازٮحويت59102عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
246نــاجــح  246فداءشوقي رياض ھ6ل59103عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
212.5نــاجــح  212.5فR سعدعبدالدايم مصطفى59104عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
256نــاجــح  256ماجدةنبيل سميرعمر59105عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  167منٮجميل سعدنوارج59106عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  177منارربيع محمدابوالعطا59107عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
205.5نــاجــح  205.5مي سميرالعزبالسباعي59108عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  156ناديةمحمدعبدالجوادابوالعطا59109عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
165نــاجــح  165ندٮفرج عبدالكريم حجازي59110عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
274نــاجــح  274نداصابرعبدالمعبودغنيم59111عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
199نــاجــح  199نداوجيه عبدالرؤف شلبي59112عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
235نــاجــح  235نجوٮابراھيم كمال دويدار59113عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
275.5نــاجــح  275.5نرمين علٮمحمدصيام59114عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  170.5نرمين محمدبسيوني نوح59115عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
252نــاجــح  252نوراالسيدعبدالحكيم مجاھد59116عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
163.5نــاجــح  163.5نورارياض رمزي خضر59117عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
276.5نــاجــح  276.5نوراص6ح عبدالمجيدغنيم59118عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
264.5نــاجــح  264.5نورھان عبدالعليم محمدغنيم59119عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  139نورھان محمدعبدالخالق ابوالعطا59120عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
180.5نــاجــح  180.5نوراشعبانمصطفٮغنيم59121عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
262.5نــاجــح  262.5نھٮمجدٮحافظ غنيم59122عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
261.5نــاجــح  261.5ھاديةالسيدحمودةحمود59123عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
258.5نــاجــح  258.5ھاجرعبدالمنعم زيدانشعت59124عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
231.5نــاجــح  231.5ھاجرماھرمحمودغنيم59125عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
261.5نــاجــح  261.5ھايدي فؤاديوسفدعبس59126عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  132.5ھناءطارق سالم حويت59127عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  116ھناءيوسف عبدالمعطٮنوارج59128عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
259.5نــاجــح  259.5ھبة7 علٮالمرسٮصقر59129عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  159.5ھبةلطفٮالدسوقي نصرالدين59130عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
212نــاجــح  212وفاءجميل عبدالدايم مصطفى59131عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
179.5نــاجــح  179.5ياسمين ماجدعرفةابوالمندور59132عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
263نــاجــح  263ياسمين نبيل عبد7 غنيم59133عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
258.5نــاجــح  258.5ابراھيم احمدابراھيم عمر59134عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
263.5نــاجــح  263.5ابراھيماسامةفھيم نوح59135عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
244.5نــاجــح  244.5ابراھيم ع6ءابراھيم عمر59136عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
212نــاجــح  212احمدابراھيم محمدشبل59137عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
256نــاجــح  256احمداشرف محمدرشوان59138عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  141احمدبيانمحمددعبس59139عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
239نــاجــح  239احمدحمدي محمدقنديل59140عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  164احمدحاتم فھمٮخضر59141عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع



278نــاجــح  278احمدرجب لطفٮمجاھد59142عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
276.5نــاجــح  276.5احمدرشيدعبدالسميع منصور59143عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
243نــاجــح  243احمد سامٮعبد7 بيصار59144عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
263.5نــاجــح  263.5احمدسامٮمحمدعطيةدعبس59145عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
261.5نــاجــح  261.5احمدع6ءعلٮشعبان59146عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
178نــاجــح  178احمدمجدٮالسيدابوالعطا59147عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
256نــاجــح  256احمدمحروساحمدماھرعباس59148عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
201.5نــاجــح  201.5احمدمختارمصطفٮبيصار59149عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
194.5نــاجــح  194.5احمدمحمداحمدحجازي59150عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
260نــاجــح  260احمدمحمدجمال عبداللطيف حمود59151عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
257.5نــاجــح  257.5احمدھشام محمدمختارنصار59152عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
269.5نــاجــح  269.5اشرف محمداحمدرشوان59153عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
203نــاجــح  203توفيق احمدمحمدلطفٮحويت59154عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
257.5نــاجــح  257.5حسام الدين ابراھيم يوسف حجازي59155عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
246.5نــاجــح  246.5حسام ياسرعبدالعليم مجاھد59156عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  143.5حسنا لھنداوي موسٮعمران59157عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
250نــاجــح  250حسين طارق البسيونيا لشيخ59158عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
236.5نــاجــح  236.5خالدمجدٮمحمدالغريب59159عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
218.5نــاجــح  218.5رباح ھاني محمدعمران59160عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
235نــاجــح  235عبدالفتاح احمدالغزب زايده59161عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  161.5عبدالوھابا حمدعبدالوھاب حويت59162عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
173.5نــاجــح  173.5عبداللطيف العزب محمودسيداحمد59163عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  154.5عبد7 جمال محمدسليم زايده59164عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
269.5نــاجــح  269.5عبدالرحمن حمدي عبدالحليم حويت59165عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
258نــاجــح  258عبدالعزيزسامٮعبدالعزيزالقربة59166عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
250.5نــاجــح  250.5عادل عبدالمقصودأبواليزيدالرماح59167عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  163.5علٮكماللطفٮعرفة59168عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
177نــاجــح  177عبدالستارموسٮيوسف حويت59169عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
182.5نــاجــح  182.5كريم صابرعطيةشكر59170عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
250نــاجــح  250كمال معتمدكم الغنيم59171عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
213نــاجــح  213لبيب عبدالمجيدحلمي سيداحمد59172عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
242.5نــاجــح  242.5لطفٮمحمدلطفٮحويت59173عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
259.5نــاجــح  259.5محمدابراھيم محمدالتھامي صالح59174عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
167.5نــاجــح  167.5محمداسماعيل عبدالرازق ابوالسعود59175عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
275.5نــاجــح  275.5محمداحمدحلمي شاھين59176عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
274نــاجــح  274محمدجمال مصطفٮنوح59177عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  187محمدخالداحمدنوفل59178عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
243.5نــاجــح  243.5محمدعادل العزب مجاھد59179عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
232نــاجــح  232محمدعادل محمدصيام59180عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  175.5محمدعطيةمحمدعوض59181عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
236نــاجــح  236محمدعطيةمحمدسليمان59182عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمدعبدالرحمن محمدجاد59183عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  151.5محمدعبدالناصرحويت حويت59184عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
248نــاجــح  248محمدعبدالمحسن عبدالوھاب زايده59185عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
219نــاجــح  219محمدع6ءعزت نوح59186عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
270نــاجــح  270محمدعيدمحمدصابرغنيم59187عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
277نــاجــح  277محمدوجدٮاحمدنوح59188عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
250نــاجــح  250محمدناصرعبد7 ابوالعطا59189عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
247.5نــاجــح  247.5محمودعبدالباسط احمدغنيم59190عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
251.5نــاجــح  251.5محمودمحمداحمدنوح59191عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
274نــاجــح  274محمودع6ءنجيب غنيم59192عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
182نــاجــح  182محمودشوقي مصطفٮحويت59193عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
210نــاجــح  210محمودفريدعبدالفتاح شعبان59194عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
234.5نــاجــح  234.5محمودمحمدعلٮغنيم59195عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
173نــاجــح  173مصطفٮعبدالقادرمصطفٮبيصار59196عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
216نــاجــح  216مصطفٮفكرٮسيداحمدسيداحمد59197عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع



دور ثانيدور ثاني  غائبمصطفٮماجدمصطفٮغائبنيم59198عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
214نــاجــح  214ممدوح لطفٮمصطفٮنوح59199عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
263نــاجــح  263ياسرماجداحمدخيرٮزايده59200عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
274نــاجــح  274يوسف اشرف يوسف حمود59201عبد الفتاح مجاھد بكفر ھ6لبركة السبع
252.5نــاجــح  252.5إسراء لبيب محمد ابراھيم حسين59202كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
275نــاجــح  275أ�ء السيد ابراھيم محمد حجازى59203كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
185نــاجــح  185أمنية عبد الفتاح السيد محمد عبد الفتاح59204كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
278نــاجــح  278أمينة اشرف عبد 7 احمد حويت59205كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
262نــاجــح  262إيمان رجب محمد عبد الوھاب سليمان59206كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
272نــاجــح  272إيمان على ابراھيم حجازى59207كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
267نــاجــح  267ايه بھجت فوزى حسين59208كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
196.5نــاجــح  196.5بسمة مسعد محمد عبد الجواد حسين59209كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
193نــاجــح  193زينب فكرى محمد عبد الجواد حسين59210كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  147شروق محمد الھنداوى احمد ابو الفتوح59211كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
253نــاجــح  253منى حسن شبل محمد سيداحمد59212كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
265.5نــاجــح  265.5مرنا محب فاروق حويت59213كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
212نــاجــح  212نسرين صابر راشد سالم حويت59214كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
266.5نــاجــح  266.5نورھان محمد توفيق ھ6ل59215كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  153نيرة رضا عبد 7 المھدى حويت59216كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
229.5نــاجــح  229.5ھبة عبد الناصر محمد يسرى البرى59217كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
229.5نــاجــح  229.5ھمت مصطفى مصطفى السيد حويت59218كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
246.5نــاجــح  246.5ھناء مجدى عبد 7 سيد احمد سالم59219كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
173.5نــاجــح  173.5ياسمين سامى جاب 7 عبد الرحمن منصور59220كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
160.5نــاجــح  160.5ياسمين ياسر فاروق عبد القادر حويت59221كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
262.5نــاجــح  262.5ابراھيم احمد محمد شعت59222كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
270.5نــاجــح  270.5ابراھيم محمد العيسوى العزب زايد59223كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
260.5نــاجــح  260.5ابراھيم محمد محمد احمد حجازى59224كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
234.5نــاجــح  234.5احمد المغاورى عبد الحميد الرماح59225كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
255.5نــاجــح  255.5احمد عاطف فوزى ھ6ل حسين59226كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
264.5نــاجــح  264.5احمد عطية عبد الحليم عطيه حمود59227كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
188نــاجــح  188احمد لطفى عبد العاطى ياقوت صقر59228كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائباشرف محمد الھنداوى ابو الفتوح59229كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
193نــاجــح  193جمال حمدى محمد حسن زايدة59230كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
246.5نــاجــح  246.5حسن ابراھيم حسن عبد الغفار59231كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
243نــاجــح  243حلمى نادر حلمى عبد الفتاح حويت59232كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
268.5نــاجــح  268.5سامح وحيد سليمان سالم السيد59233كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
214نــاجــح  214سليمان محمد لطفى عبد العال شعبان59234كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  160.5ص6ح حمدى موسى سيد احمد ليلة59235كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
254نــاجــح  254عادل اشرف محمد سالم حويت59236كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
212.5نــاجــح  212.5عبد الجواد محمد صبرى محمد المرسى ھ6ل59237كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
226.5نــاجــح  226.5عبد المحسن السيد محمد حماد محمود59238كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
176.5نــاجــح  176.5فاروق س6مة محمد البكرى بلتاجى عالية59239كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
208نــاجــح  208فتحى العزب فتحى العزب قنديل59240كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبفرج محمد محمد بيصار59241كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  147.5كريم رفعت عبد الحكيم الغريب59242كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  185.5لطفى ممتاز لطفى ابو السعود ھ6ل59243كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
193نــاجــح  193محمد ا�نصارى عطيه شكر59244كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
246.5نــاجــح  246.5محمد سمير محمد توفيق حسن زايدة59245كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
226نــاجــح  226محمد طارق محمد احمد نوفل59246كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  115.5محمد عادل فتحى العليمى ابو العطا59247كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد عطيه سمير ھ6ل59248كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
253نــاجــح  253محمود رفعت احمد احمد حجازى59249كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
197نــاجــح  197محمود عبد 7 محمد امين على زايده59250كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
207.5نــاجــح  207.5نور الدين جمال عبد المنعم البيومى سعيد59251كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
173نــاجــح  173وليد عادل طلعت مجاھد59252كفر ھ6ل الحديثة للبناتبركة السبع
229.5نــاجــح  229.5اميرة ايھاب ھارون قنديل59253عماد ھ6لبركة السبع



247.5نــاجــح  247.5ايمان محمود محمدعبدالمجيد59254عماد ھ6لبركة السبع
176.5نــاجــح  176.5سارة ايمن محمدعبد المحسن59255عماد ھ6لبركة السبع
247.5نــاجــح  247.5شيماء جمال مصطفى الحنفي59256عماد ھ6لبركة السبع
215نــاجــح  215ابراھيم ماجد ابراھيم السيد59257عماد ھ6لبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد حمدى السيد ھ6ل59258عماد ھ6لبركة السبع
219.5نــاجــح  219.5عبد7 جمال ابونجاح حسين59259عماد ھ6لبركة السبع
192.5نــاجــح  192.5محمد السعيدمصطفي ھ6ل 59260عماد ھ6لبركة السبع
191نــاجــح  191محمود جمال جازى ھ6ل59261عماد ھ6لبركة السبع
194.5نــاجــح  194.5أسماء أشرف شوقي عبد الرحيم59262كفر الشيخ طعيمةبركة السبع
262.5نــاجــح  262.5أسماء خالد السيد أحمد عبد الفتاح59263كفر الشيخ طعيمةبركة السبع
181.5نــاجــح  181.5حنان حسني حسن محمد ھ6ل59264كفر الشيخ طعيمةبركة السبع
256.5نــاجــح  256.5رجاء علي أنور علي متولي59265كفر الشيخ طعيمةبركة السبع
263نــاجــح  263سمر ص6ح حسن عبد الجليل الشبراوي59266كفر الشيخ طعيمةبركة السبع
205.5نــاجــح  205.5شرين محمد عبد الفتاح السيد أحمد59267كفر الشيخ طعيمةبركة السبع
216نــاجــح  216نج6ء عصام زكي الشربيني الجوھري59268كفر الشيخ طعيمةبركة السبع
194.5نــاجــح  194.5نرمين رضا علي جوھر أبو زيد59269كفر الشيخ طعيمةبركة السبع
185نــاجــح  185ندي ج6ل إبراھيم الدسوقي ھ6ل59270كفر الشيخ طعيمةبركة السبع
168.5نــاجــح  168.5ھناء حمدي عبد المطلب شريف59271كفر الشيخ طعيمةبركة السبع
245.5نــاجــح  245.5ھويدا محمد حمدي عبد الفتاح59272كفر الشيخ طعيمةبركة السبع
213نــاجــح  213أحمد عبد الس6م أحمد ركبه59273كفر الشيخ طعيمةبركة السبع
199.5نــاجــح  199.5السباعي صبحي السباعي السيد بدر59274كفر الشيخ طعيمةبركة السبع
205نــاجــح  205حسام خالد محمد ھ6ل59275كفر الشيخ طعيمةبركة السبع
251نــاجــح  251رضا راغب لطفي ھ6ل59276كفر الشيخ طعيمةبركة السبع
250نــاجــح  250شبل سامي شبل عثمان سليمان59277كفر الشيخ طعيمةبركة السبع
171نــاجــح  171شمس محمد إبراھيم محفوظ59278كفر الشيخ طعيمةبركة السبع
259.5نــاجــح  259.5عبد 7 ھ6ل عبد 7 عبده ھ6ل59279كفر الشيخ طعيمةبركة السبع
254.5نــاجــح  254.5فاروق شبل فاروق أبو المجد59280كفر الشيخ طعيمةبركة السبع
206نــاجــح  206كرم المنوفي عبد 7 عبده  ھ6ل59281كفر الشيخ طعيمةبركة السبع
222نــاجــح  222محمد سامح الحسيني عطية ھ6ل59282كفر الشيخ طعيمةبركة السبع
161.5نــاجــح  161.5محمود عادل عبد العظيم إسماعيل59283كفر الشيخ طعيمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  155.5مصطفي أحمد محمد محمد59284كفر الشيخ طعيمةبركة السبع
237نــاجــح  237مصطفي كامل عبد العزيز أحمد ھ6ل59285كفر الشيخ طعيمةبركة السبع
257.5نــاجــح  257.5آ�ء حمدي ذكي خليفة الجزار 59286الوحدة أ بطوخ طنبشابركة السبع
255نــاجــح  255آ�ء فوزي علي بسيوني المزين 59287الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
252نــاجــح  252آيه ص6ح سالم محمد موسي 59288الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
243.5نــاجــح  243.5اسراء محمد أبو المكارم محمد سليمان59289الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
267.5نــاجــح  267.5اسراء محمد محمود محمد ياسين 59290الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
230.5نــاجــح  230.5اسراء مصطفي صديق أبو الفضل 59291الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
230.5نــاجــح  230.5أسماء أحمد السعداوي رجب 59292الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
237.5نــاجــح  237.5أسماء سعد سالم القط59293الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
261نــاجــح  261اس6م فتحي السيد عبد القادر عبد الجواد59294الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
240.5نــاجــح  240.5أماني أحمد سعد مصطفي القلشي59295الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
227.5نــاجــح  227.5أمنية محمد عبد الفتاح محمود الجزار 59296الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
248.5نــاجــح  248.5إيمان جمال أحمد عبد 592977الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
247.5نــاجــح  247.5ايمان حميدة السيد محمد ياسين 59298الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
249.5نــاجــح  249.5ايمان عاطف حماد شرف الدين حماد 59299الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
259.5نــاجــح  259.5ايمان عبد الشافي عبد الكريم قاسم59300الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
272نــاجــح  272ايمان محمد عبد الوھاب عطوة الجزار59301الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
232نــاجــح  232ايمان مدحت ابراھيم ابو الروس 59302الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
269نــاجــح  269ايناس عبد الفتاح محمد علي الجزار 59303الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
268.5نــاجــح  268.5تسنيم حلمي ابو اليزيد الجزار 59304الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
243نــاجــح  243تسنيم فتحي المغاوري عبد الحميد شوشة59305الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
263نــاجــح  263ثريا ياسر ابراھيم عيسي 59306الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
277.5نــاجــح  277.5حنان نصر مختار يوسف مرعي 59307الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
245نــاجــح  245دعاء فتحي مصطفي عبد العزيز عميرة 59308الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
264نــاجــح  264دينا ابراھيم مبروك يوسف العطار59309الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع



249نــاجــح  249رنا سامي محمود خليفة شوشة 59310الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
266.5نــاجــح  266.5رقية فوزي أحمد أحمد عبد 7 59311الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
277نــاجــح  277رقية محمد العزب السيد 59312الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
241نــاجــح  241رقية مسعود محمود الميموني محمد 59313الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
279.5نــاجــح  279.5ريم أشرف عبد العزيز حسين موسي 59314الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
270نــاجــح  270زينب عفيفي أبو الفتوح رمضان 59315الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
191.5نــاجــح  191.5سارة المراسي مجاھد المراسي حسن 59316الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
247.5نــاجــح  247.5سارة ماضي عبد الجواد عبدالس6م59317الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
222نــاجــح  222سلوي نادر محمود محمد الدھشان 59318الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
236.5نــاجــح  236.5سماح ھاني محمد سعيد عبد الكريم 59319الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
273.5نــاجــح  273.5سمر سعيد ابراھيم قاسم برھام 59320الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
267نــاجــح  267سندس علي محمد سليم فايد 59321الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
255.5نــاجــح  255.5سھيلة ممدوح محمد الشافعي قاسم 59322الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
262نــاجــح  262شاھنده خالد الغتمي المغازي اFعصر 59323الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
268.5نــاجــح  268.5شدوي عاطف سيد إبراھيم حسين 59324الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
220.5نــاجــح  220.5شروق نزيه عبد العزظيم ابراھيم 59325الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
259.5نــاجــح  259.5شيماء حلمي الغمري الشافعي ھنا 59326الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
241.5نــاجــح  241.5شيماء رضا عبد 7 محمد محمد نوح 59327الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
249نــاجــح  249شيماء ص6ح عبد الفتاح سالم سالمان59328الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
263نــاجــح  263صابرين أحمد محمود محمد عبد العال 59329الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
241.5نــاجــح  241.5ع6 خالد عبد المليك ابراھيم عبد الرحمن 59330الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
228.5نــاجــح  228.5ع6 شعبان السيد زيان 59331الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
259نــاجــح  259فاطمة ابراھيم محمد ابراھيم حسين 59332الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
250نــاجــح  250فاطمة رجب السيد سليم اFعصر 59333الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
دور ثانيدور ثاني  49.5فتحية عبد 7 السيد الشافعي أبو الروس59334الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
272.5نــاجــح  272.5منة 7 محمد الحسيني السيد اFعصر 59335الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
262.5نــاجــح  262.5منة 7 نزيه مختار حامد 59336الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
207نــاجــح  207منيرة سامح نزيه فھيم 59337الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
264.5نــاجــح  264.5ميار محمد سعد عبد اللطيف 59338الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
241.5نــاجــح  241.5مي ع6 عليوة الحسيني 59339الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
242.5نــاجــح  242.5ندا مجدي سليمان القلشي 59340الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
269نــاجــح  269نھا طارق شوقي عبد الكريم عبد الرحمن 59341الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
220.5نــاجــح  220.5نورھان طلعت السيد جبر السيد 59342الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
263نــاجــح  263ھاجر أيمن صابر محمد الفرماوي59343الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
259نــاجــح  259ھاجر جمال أحمد مصطفي زعير 59344الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
251نــاجــح  251ھبه ابراھيم عبد العظيم أبو ھبه 59345الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
269.5نــاجــح  269.5ھبه ھاني لطفي المليجي سالم 59346الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
268.5نــاجــح  268.5ھدير ناجي مصطفي سليمان أحمد59347الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
269نــاجــح  269ياسمين مصلح نشأت محمود ھيكل 59348الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
215نــاجــح  215ياسمين وحيد عبد العظيم سليمان محمد59349الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
244نــاجــح  244يسرا يسري سلطان حسن سلطان 59350الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
270.5نــاجــح  270.5ابراھيم مختار أبو العطا عبد المطلب 59351الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
256.5نــاجــح  256.5احمد السيد عبد الستار مجاھد 59352الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
198نــاجــح  198احمد بسيوني السيد حامد عطا 59353الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
253.5نــاجــح  253.5احمد جمال شحاتة ا�مام 59354الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
260نــاجــح  260أحمد صفوت عبد المعطي سالم يونس59355الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
250.5نــاجــح  250.5احمد عزت محمد عبد السميع شرك59356الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
244.5نــاجــح  244.5احمد كمال عبد السميع علي أحمد 59357الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
231نــاجــح  231أحمد محمد احمد البكري 59358الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
269.5نــاجــح  269.5احمد محمد احمد محمد ياسين 59359الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
237نــاجــح  237احمد مصطفي صبري اسماعيل 59360الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
200.5نــاجــح  200.5احمد نجدي عبد الوھاب عبد العزيز 59361الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
272.5نــاجــح  272.5اسامة أمجد أحمد ذكي يحيي59362الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
258نــاجــح  258اسامة طارق سليمان يوسف القلشي 59363الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
216نــاجــح  216اسامة عصام محمد السباعي طلخان59364الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
239.5نــاجــح  239.5اس6م سعد علي أحمد سليمان 59365الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع



271.5نــاجــح  271.5أمجد عادل سليمان محمد الجزار 59366الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
268.5نــاجــح  268.5أمير سالم عبد العزيز عبد الرحمن الدھشان 59367الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
236نــاجــح  236باسم محمود ابراھيم محمد السيد اسماعيل 59368الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
205نــاجــح  205بيتر سليمان عوض سليمان 59369الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
277.5نــاجــح  277.5جابر مجدي جابر محمد الفرماوي59370الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
274.5نــاجــح  274.5جواد وسام جاد محمد حسين جاد 59371الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
187نــاجــح  187خالد محمد بسيوني محمد القلشي59372الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
276نــاجــح  276زياد علي عبد المعبود علي عبد الرحمن59373الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
249نــاجــح  249سعد السباعي سعد السباعي59374الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
267.5نــاجــح  267.5صديق السيد صديق البرعي 59375الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
240.5نــاجــح  240.5عبد الجواد ممدوح عبد الخالق عبد العاطي 59376الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
276.5نــاجــح  276.5عبد الرحمن الصياد عبد الحليم الصياد59377الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
245نــاجــح  245عبد 7 رجب السيد السيد عز 59378الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
261.5نــاجــح  261.5عبد 7 فوزي السعداوي أحمد 59379الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
269.5نــاجــح  269.5علي مغاوري علي علي سالم 59380الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
220نــاجــح  220كريم عبد المرضي السيد حسن عبد الرحمن 59381الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
246نــاجــح  246مؤمن مصطفي عبد الخالق البرعي 59382الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
267.5نــاجــح  267.5مؤمن معتز زين العابدين الھيثي 59383الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
200نــاجــح  200ماھر ابراھيم سيلمان سيد أحمد سرحان 59384الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
197.5نــاجــح  197.5محمد أشرف محمد محمد ھيكل 59385الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
270نــاجــح  270محمد توفيق ابراھيم محمد دغش 59386الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
240نــاجــح  240محمد جمال محمد المليجي الشاويش59387الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
259.5نــاجــح  259.5محمد حمدي محمد يوسف حسين 59388الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد شوقي سليمان سيد أحمد59389الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
250نــاجــح  250محمد ص6ح توفيق سليمان أحمد 59390الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
237نــاجــح  237محمد طارق محمد العزب الشرقاوي 59391الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
254.5نــاجــح  254.5محمد عابد محمود محمد غانم 59392الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
252نــاجــح  252محمد عبد الجواد ا�مام محمود غنيم 59393الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
263نــاجــح  263محمد عبد الحميد محمد عبد الحميد 59394الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
194نــاجــح  194محمد عبد المنعم لطفي بدوي توحيد 59395الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
248نــاجــح  248محمد عزت ابراھيم محمد الجعبري 59396الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
253.5نــاجــح  253.5محمد عصام مجاھد شرف الدين 59397الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
273.5نــاجــح  273.5محمد علي السيد طه القلشي 59398الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
259نــاجــح  259محمد مجدي عبد الحميد محمد ھيبه 59399الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
246نــاجــح  246محمد مصطفي محمود محمد عبد العال 59400الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
225.5نــاجــح  225.5محمد منير عبد العزيز عبد الجواد زعير 59401الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
245نــاجــح  245محمود الشحات محمد محمد سعد 59402الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
246نــاجــح  246محمود ربيع محمود نصير 59403الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
211.5نــاجــح  211.5محمود طارق محمود رمضان منتصر 59404الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
239نــاجــح  239محمود طلعت محمد الحسيني حسب النبي 59405الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
216نــاجــح  216محمود لطفي سليمان السيد الزيات 59406الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
دور ثانيدور ثاني  166محمود محمد السيد عبد القادر عبد الجواد59407الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
169نــاجــح  169محمود محمد مجاھد المراسي 59408الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
213نــاجــح  213محمود مصطفي مرزوق محمد 59409الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
256نــاجــح  256مدحت طارق السيد الدھشان 59410الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
239.5نــاجــح  239.5مرسي ابراھيم منصور ابراھيم سالم 59411الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
191نــاجــح  191معاذ محمد مغاوري عبد الحميد59412الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
273.5نــاجــح  273.5معاوية ص6ح السيد عبد القادر القلشي 59413الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
257نــاجــح  257ميسرة خالد مختار حامد الدسوقي 59414الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
232نــاجــح  232ھاني عنتر أبو الفتوح عبد المطلب 59415الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
229.5نــاجــح  229.5ھشام س6مة عبد العاطي عبد المجيد الشربجي 59416الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
264نــاجــح  264وليد رضا عبد الجواد الجزار59417الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
241نــاجــح  241وليد رمضان مصطفي عبد العزيز عميرة59418الوحدة ا بطوخ طنبشابركة السبع
262.5نــاجــح  262.5آ�ء محمد الشافعي ابوالنجا59419طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
238.5نــاجــح  238.5أية رأفت س6مة قنوم59420طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
265نــاجــح  265أية عبد الغفار اFمام سالمان59421طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع



239نــاجــح  239أية محمد سالم الدھشان59422طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
230.5نــاجــح  230.5أسماء رافت س6مة محمود59423طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
258.5نــاجــح  258.5الروميساء عصام عبدالمنعم59424طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
258.5نــاجــح  258.5أمنية السيد محمود عبدالرحمن59425طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
258.5نــاجــح  258.5امنية وليد فتحى مختار59426طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
259.5نــاجــح  259.5اميرة خمدى ابراھيم عبيد59427طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
270.5نــاجــح  270.5ايمان المرسى ا�نصارٮالمرسي59428طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
245نــاجــح  245ايمان شعبان ابوالفتوخ59429طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
274.5نــاجــح  274.5ايمان محمد رشدى عبدالحميد59430طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
255.5نــاجــح  255.5جھاد محمد ابراھيم الجعبيرى59431طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
252.5نــاجــح  252.5حسنا ماھر انور على59432طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
249.5نــاجــح  249.5حنان رجب عبدالھادى الحاجة59433طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
254نــاجــح  254رانيا مصطفى عبدالحفيظ سالم59434طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
275نــاجــح  275رقية السيد سعد عطية59435طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
273نــاجــح  273رقية ممدوح عبدالعزيز محمد59436طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
254نــاجــح  254سارة عابد عبدالجيد عبدالقوى59437طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
245نــاجــح  245سلمى فكرى عبد الوھاب تايب59438طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
220نــاجــح  220سلمى يسرى عبد الحميد ابوالعزم59439طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
189نــاجــح  189سمر عبدالخالق ابراھيم الجعبيرى59440طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
193نــاجــح  193شروق فوزى جبريل عبدالغفار59441طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
231نــاجــح  231شيماء أسامة محمد الحسينى59442طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
257.5نــاجــح  257.5ضحى محسن لطفى عبد الغفار59443طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
262نــاجــح  262فاطمة جمال عبدالمنعم ا�مام59444طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
276نــاجــح  276لبنى خالد سعد عبداللطيف59445طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
238.5نــاجــح  238.5لبنى طلعت شوقى عبد الكريم59446طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
273.5نــاجــح  273.5مھا صبرى عبدالقادر السنافيرى59447طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
247.5نــاجــح  247.5ناھد رجب مصطفى محمد59448طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
259نــاجــح  259نسمة عبد7 أحمد ا�عصر59449طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
255.5نــاجــح  255.5ھاجر أشرف محمد السعيد59450طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
276نــاجــح  276ھاجر حمدى عبدالعزيز عطية59451طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
258نــاجــح  258ھدير عصام محمد ابراھيم59452طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
275نــاجــح  275ھدير سعيد الدرديرى عبدالحميد59453طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبو�ء محمد المصيلحى عبدالرحمن59454طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبابراھيم رضا محمود ابوالعزم59455طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
269نــاجــح  269احمد ابراھيم سليمان الرخ59456طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
224نــاجــح  224احمد اسامة الشافعى المليجى59457طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبأحمد رأفت محمود المليجى59458طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
232نــاجــح  232احمد رجب خطاب شبل59459طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  22احمد زين العابدين محمد الشافعى59460طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
265نــاجــح  265احمد عادل محمد سليمان59461طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
216نــاجــح  216احمد عبدالرؤف محمد حماد59462طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد عبدالعزيز مغائبازى عبد الحميد59463طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
187.5نــاجــح  187.5احمد فتحى عطية عمارة59464طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
232نــاجــح  232احمد ماھر ابوالفتوح عبدالمطلب59465طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
216.5نــاجــح  216.5احمد محفوظ عبدالفتاح مرعى59466طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
250.5نــاجــح  250.5احمد محمد عبدالستار سالم59467طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
228.5نــاجــح  228.5احمد محمد مرزوق محمد59468طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
243.5نــاجــح  243.5أسامة محمد عبدالعزيز  مرعى59469طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
253.5نــاجــح  253.5السيد عماد السيد جبر59470طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبالسيد محمد السيد عبدالواحد59471طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
234.5نــاجــح  234.5امير اسامة الشافعى المليجى59472طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
223نــاجــح  223حمادة عماد الغنيمى ا�مام59473طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
234نــاجــح  234خالد محمد كمال عز الدين59474طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
187نــاجــح  187رشاد فتحى رشاد المرس59475طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
238.5نــاجــح  238.5رفعت عزت نبية توفيق59476طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
188نــاجــح  188سعيد عبدالجواد سعيد القلشى59477طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع



265.5نــاجــح  265.5سعيد محمود سعيد محمود59478طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
262.5نــاجــح  262.5طلعت لبيب عبد الحميد المصرى59479طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
234.5نــاجــح  234.5عبد الصمد عماد عبدالصمد فرج59480طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
272.5نــاجــح  272.5عبد العزيز حسام عبدالعزيز على59481طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
263.5نــاجــح  263.5على ابراھيم على ابراھيم59482طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبعلى حمدى على على سليمان59483طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
256نــاجــح  256كريم ايمن امين جبريل59484طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
235.5نــاجــح  235.5مجدى محمد عبدالرازق اليثى59485طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  0محمد أسامة على ابوالمعاطى59486طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
244نــاجــح  244محمد المغاورى عبدالموجود59487طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
196.5نــاجــح  196.5محمد جمال عبد العزيز فايد59488طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
253.5نــاجــح  253.5محمد حسام على عبدالمقصود59489طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد رضا أبو السعود عبدالحميد59490طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
225.5نــاجــح  225.5محمد رمضان جابر الساعى59491طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  127.5محمد رمضان محمد  عبدالخالق59492طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
279.5نــاجــح  279.5محمد سمير محمود سالم الشقرة59493طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
268.5نــاجــح  268.5محمد صفوت ناجى القلشى59494طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
260نــاجــح  260محمد عادل عيد المرجاوى59495طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
219نــاجــح  219محمد عبدالكريم ابراھيم عباس59496طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
274نــاجــح  274محمد مسعد كمال ابوالروس59497طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمود محمد السيد عبدالواحد59498طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
268.5نــاجــح  268.5محمود حلمى محمد زعير59499طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
208.5نــاجــح  208.5محمود عاطف شبل عبدالھادى59500طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
219نــاجــح  219محمود لطفى بھجى عبدالرحمن59501طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
258.5نــاجــح  258.5محمود مدحت عبدالعزيز محمد59502طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
228.5نــاجــح  228.5محمود معتصم محمد ھيكل59503طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
258نــاجــح  258مدحت محمد عبدالعليم59504طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  172مصطفى ابراھيم محمد59505طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
205نــاجــح  205مصطفى خيرى ا�مام محمد59506طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
246نــاجــح  246مصطفى سعيد محمد المرسى59507طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  163مصطفى على عبدالبارى حمد59508طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
253نــاجــح  253مصطفى محسن مصطفى الزنارى59509طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
271نــاجــح  271معاذ ابراھيم عبدالعزيز السنافيرى59510طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
273.5نــاجــح  273.5معاذ فكرى القلشى عبدالغنى59511طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
255نــاجــح  255ناصر السيد سليمان دغش59512طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
247نــاجــح  247ھمام جمال عبدالعزيز زعير59513طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
234نــاجــح  234ياسر أسامة اسماعيل فرحات59514طوخ طنبشا أ الحديثةبركة السبع
266نــاجــح  266إشراقة عصام عبدالعزيز محمد59515التجريبية للغات بطوخ طنبشا بركة السبع
275.5نــاجــح  275.5أفنان محمد عابدين محمد 59516التجريبية للغات بطوخ طنبشا بركة السبع
277.5نــاجــح  277.5بسنت أشرف البھى الجروانى59517التجريبية للغات بطوخ طنبشا بركة السبع
279نــاجــح  279شيماء محمد عباس شريف59518التجريبية للغات بطوخ طنبشا بركة السبع
279نــاجــح  279لميس شريف صابر محمد59519التجريبية للغات بطوخ طنبشا بركة السبع
271.5نــاجــح  271.5مروة أبوالعزم عبدالسميع أبو العزم59520التجريبية للغات بطوخ طنبشا بركة السبع
278نــاجــح  278منة 7 ماھر طه محمود59521التجريبية للغات بطوخ طنبشا بركة السبع
249نــاجــح  249مھجة لطفى على بسيونى59522التجريبية للغات بطوخ طنبشا بركة السبع
272.5نــاجــح  272.5مى مجدى عبدالجواد أحمد59523التجريبية للغات بطوخ طنبشا بركة السبع
278.5نــاجــح  278.5ندى ص6ح جيوشي الشناوى59524التجريبية للغات بطوخ طنبشا بركة السبع
279نــاجــح  279ندى ع6ءالدين عبدالمعطى سالم59525التجريبية للغات بطوخ طنبشا بركة السبع
279.5نــاجــح  279.5ھاجر إبراھيم الغنيمى إبراھيم59526التجريبية للغات بطوخ طنبشا بركة السبع
279.5نــاجــح  279.5ھند كمال على حامد59527التجريبية للغات بطوخ طنبشا بركة السبع
268.5نــاجــح  268.5وفاء عبدالحميد عبدالرحمن موسى59528التجريبية للغات بطوخ طنبشا بركة السبع
261نــاجــح  261أحمد محمد خيرى شبل المرسى59529التجريبية للغات بطوخ طنبشا بركة السبع
265.5نــاجــح  265.5شريف محمود أحمد محمد59530التجريبية للغات بطوخ طنبشا بركة السبع
261نــاجــح  261عمر فتحى عبد7 موسى59531التجريبية للغات بطوخ طنبشا بركة السبع
273.5نــاجــح  273.5محمد يسرى زكى داود59532التجريبية للغات بطوخ طنبشا بركة السبع
217نــاجــح  217محمود طه محمود محمود59533التجريبية للغات بطوخ طنبشا بركة السبع



227.5نــاجــح  227.5محمود عادل كمال الدين عبداللطيف59534التجريبية للغات بطوخ طنبشا بركة السبع
248نــاجــح  248يوسف على فھمى البرقى59535التجريبية للغات بطوخ طنبشا بركة السبع
279.5نــاجــح  279.5ابتھال سامى عبد الحليم عبد الحليم59536طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
243.5نــاجــح  243.5اسراء محمد صابر محمد الفرماوى59537طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
269نــاجــح  269اسراءيونس عبد الغفار يونس59538طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبا�ء حمدى احمد طلخان59539طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
249.5نــاجــح  249.5امل سعيد سعد حسن على59540طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
173.5نــاجــح  173.5امنية رشاد المغربى مبارك59541طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
253نــاجــح  253امنية بشرٮمصطفى سليمان59542طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
230.5نــاجــح  230.5اية حمدى محمد عبد الحميد خضر59543طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
262.5نــاجــح  262.5اية ص6ح محمد يوسف المليجى59544طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
234نــاجــح  234اية ع6ء مبروك ابراھيم59545طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  159اية ماھر محمد عبد المجيد عبد الس6م59546طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
211نــاجــح  211اية محمد محمد سيد احمد زيان59547طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
237نــاجــح  237ايمان سميرابو السعود عبد المجيد59548طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
260.5نــاجــح  260.5ايمان عبد الفتاح المغاورى الزغبى59549طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
212.5نــاجــح  212.5ايمان فتحى جابر النساج59550طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
274.5نــاجــح  274.5ايمان محمد المليجى عبد الحليم59551طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
181.5نــاجــح  181.5ايمان مصطفى خليل مصطكفى59552طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
238نــاجــح  238ايمان مھنى على محمود59553طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
256.5نــاجــح  256.5دعاء ص6ح حافظ يحيى59554طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
209.5نــاجــح  209.5رقية عزت محمد سعد ابو المجد59555طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
252.5نــاجــح  252.5رو�ن عبد المجيد فريد عبد المجيد59556طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  136زينب عبد الرحمن مغربى عبد الرحمن59557طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
199نــاجــح  199سارة امجد سعيد البكرى59558طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
258.5نــاجــح  258.5سارة ھانى مصطفى اسماعيل59559طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
268.5نــاجــح  268.5شيماء حمدى على سليم الزنارى59560طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
238.5نــاجــح  238.5عزة عبد العزيز سالم خضورة59561طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
226نــاجــح  226فاطمة ابراھيم عبد الھادى ابراھيم59562طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
192.5نــاجــح  192.5فاطمة الحسينى سليم سرية59563طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
248.5نــاجــح  248.5كريمان س6مة لطفى ھنا59564طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
255نــاجــح  255لمياء وائل الحسينى جمعة الھجين59565طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
217نــاجــح  217مھجة جمال عبد المقصود عبد الجواد59566طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
210نــاجــح  210مى ابو الفتوح صبرى ھ6ل59567طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
258.5نــاجــح  258.5مى عبد الفتاح ابو عيش ياسمين59568طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
231نــاجــح  231مى عصام محمد العطار59569طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  127.5ميادة عادل شبل عبد الھادى59570طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
228.5نــاجــح  228.5نج6ء احمد عبد الغنى احمد59571طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
265نــاجــح  265نورا احمد محمد ابراھيم حسين59572طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
250نــاجــح  250ھاجر عبد الحميد الميمونى الحاجة59573طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
207.5نــاجــح  207.5ھاجر محمد صديق حسانين59574طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
250.5نــاجــح  250.5ھناء عبد الفتاح محمد ياسين59575طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
265.5نــاجــح  265.5ھند مسعد محمد عبد الحميد خضر59576طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
263.5نــاجــح  263.5وردة عرفة ناجى عبد الواحد59577طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
245.5نــاجــح  245.5وفاء مسعد محمد طة غانم59578طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
271نــاجــح  271ياسمين عاطف محمود القلشى59579طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
253.5نــاجــح  253.5ياسمين محمود عبد الحميد العطار59580طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
229نــاجــح  229احمد المغاورى ا�مام البسطويسى59581طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد سمير ابو المجد عيسى59582طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
247.5نــاجــح  247.5احمد فتحى ا�نصارى المرسى59583طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
247.5نــاجــح  247.5احمد كمال عليوة خطاب59584طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  188احمد محسن مصطفى محمد سالم59585طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
253.5نــاجــح  253.5احمد محمد مصطفى محمد عامر59586طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
252.5نــاجــح  252.5احمد ناصر الغنيمى السنافيرى59587طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
187نــاجــح  187السيد فكرى السيد سليمان59588طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
229.5نــاجــح  229.5حمدى عادل ابراھيم السيد59589طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع



246نــاجــح  246رضا رافت سيد احمد ھ6ل59590طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  149.5رضا سعيد صبرى سرحان59591طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
234نــاجــح  234سعد عادل محمد على البرعى59592طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
202نــاجــح  202شريف محمد عبد الفتاح يوسف59593طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
210نــاجــح  210صبرى ابراھيم صبرى العزب59594طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
211.5نــاجــح  211.5ص6ح السيد عبد الكريم عبد 595957طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
245.5نــاجــح  245.5عادل سليم السيد سيد احمد خريبة59596طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
249.5نــاجــح  249.5عبد العزيز محمد ابراھيم احمد خضورة59597طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
178نــاجــح  178عماد نبيل ابو المحاسن عبد اللطيف59598طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
157نــاجــح  157عمرو محمد عبد الحفيظ فھمى حسن59599طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
184.5نــاجــح  184.5كرلس ايمن فوزى حبيب59600طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
261نــاجــح  261محمد اشرف عبد الغفار يونس59601طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
231نــاجــح  231محمد جمال على توحيد59602طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  144محمد حسنى محمد س6مة موسى59603طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
213.5نــاجــح  213.5محمد خالد محمد العبد59604طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
217.5نــاجــح  217.5محمد رضا عبد القادر المليجى59605طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  30محمد شقى على عبد 7 المزين59606طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
255نــاجــح  255محمد عبد الستار محمد عويس59607طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
169.5نــاجــح  169.5محمد فؤاد عبد الستار المليجى59608طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
233.5نــاجــح  233.5محمد فتحى عبد الرحمن احمد59609طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
240.5نــاجــح  240.5محمود حمدى السيد حسن عامر59610طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
218.5نــاجــح  218.5محمود عصام محمد شديد59611طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
185نــاجــح  185محمود ھ6ل سعد مصطفى59612طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
256نــاجــح  256مصطفى السيد عبد الرحيم محمد59613طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
208نــاجــح  208مصطفى سامى شاكر ا�عصر59614طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
222.5نــاجــح  222.5مصطفى عاطف سالم سليمان59615طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
217نــاجــح  217مصطفى محمودمحمود الشقرة59616طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
171نــاجــح  171ھيثم خالد سعيد محمد المزين59617طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
214.5نــاجــح  214.5وليد رجب حامد عبد الرحيم59618طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
248.5نــاجــح  248.5وليد عبد الحميد محمد خضر59619طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
248.5نــاجــح  248.5وليد على عبد الھادى المرجاوى59620طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
218.5نــاجــح  218.5يوسف عطيية محمد السيد عطية59621طوخ طنبشا ا�بتدائيةبركة السبع
272.5نــاجــح  272.5ايه عبدالكريم محمد يوسف59622البنين بطوخ طنبشابركة السبع
259.5نــاجــح  259.5اسراء حسنى عبد الفتاح زيان59623البنين بطوخ طنبشابركة السبع
274.5نــاجــح  274.5اسراء رفعت ابراھيم وھدان59624البنين بطوخ طنبشابركة السبع
226.5نــاجــح  226.5اسراء فوزى الحسينى عبدالجواد59625البنين بطوخ طنبشابركة السبع
276نــاجــح  276اسماء ابراھيم السيد الخولى59626البنين بطوخ طنبشابركة السبع
253نــاجــح  253اسماء فؤاد سالم الميمونى59627البنين بطوخ طنبشابركة السبع
263نــاجــح  263اسماء موسى عبد الرسول موسى59628البنين بطوخ طنبشابركة السبع
259نــاجــح  259امانى محسن عبد الحميد عبد الحميد نوح59629البنين بطوخ طنبشابركة السبع
268.5نــاجــح  268.5اميرة عصام حسن عبدالحميد ھ6ل59630البنين بطوخ طنبشابركة السبع
241.5نــاجــح  241.5اميرة محسن عبد الحميد عبدالحميد نوح59631البنين بطوخ طنبشابركة السبع
269.5نــاجــح  269.5ايمان عبدالھادى عبدالكريم ھنا59632البنين بطوخ طنبشابركة السبع
225.5نــاجــح  225.5ايمان نبيل على ق6دة59633البنين بطوخ طنبشابركة السبع
259.5نــاجــح  259.5بسمه احمد المليجى ا�عصر59634البنين بطوخ طنبشابركة السبع
270.5نــاجــح  270.5سارة شاكر توفيق سليمان59635البنين بطوخ طنبشابركة السبع
267.5نــاجــح  267.5شيماء امين احمد لبيب59636البنين بطوخ طنبشابركة السبع
دور ثانيدور ثاني  142.5شيماء على على عطيه59637البنين بطوخ طنبشابركة السبع
260.5نــاجــح  260.5غادة مصطفى النادى على خريبه59638البنين بطوخ طنبشابركة السبع
273نــاجــح  273فاطمه لطفى الحسينى ابراھيم59639البنين بطوخ طنبشابركة السبع
274نــاجــح  274كريمه عنتر ابو النجا عيسى 59640البنين بطوخ طنبشابركة السبع
275نــاجــح  275منى عادل ايوب محمد غنيمى59641البنين بطوخ طنبشابركة السبع
218نــاجــح  218نج6ء ھانى عبدالخالق عبد العاطى59642البنين بطوخ طنبشابركة السبع
280نــاجــح  280نداء فوزى الشافعى المليجى 59643البنين بطوخ طنبشابركة السبع
266نــاجــح  266نورا عبد العزيز محمد الزغبى 59644البنين بطوخ طنبشابركة السبع
197نــاجــح  197و�ء ياسر منير يحي59645البنين بطوخ طنبشابركة السبع



دور ثانيدور ثاني  غائباحمد عبدالحميد عبد الحليم الشيخ59646البنين بطوخ طنبشابركة السبع
251.5نــاجــح  251.5احمد على عبد الكريم احمد59647البنين بطوخ طنبشابركة السبع
250.5نــاجــح  250.5احمد مجدى احمد الجزار59648البنين بطوخ طنبشابركة السبع
265نــاجــح  265اسامه شاكر السيد عبدالرزق الحاوى59649البنين بطوخ طنبشابركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائباس6م عودة متولى جمعه59650البنين بطوخ طنبشابركة السبع
257.5نــاجــح  257.5بيتر عماد حنا اندراوس59651البنين بطوخ طنبشابركة السبع
270.5نــاجــح  270.5شريف جمال شريف احمد سليمان59652البنين بطوخ طنبشابركة السبع
247نــاجــح  247شريف عادل شريف ھنا59653البنين بطوخ طنبشابركة السبع
237.5نــاجــح  237.5صبري رضا صبري سليمان59654البنين بطوخ طنبشابركة السبع
261.5نــاجــح  261.5عادل ابراھيم عبد المنعم الشافعى59655البنين بطوخ طنبشابركة السبع
219.5نــاجــح  219.5عبد الرحمن محمد الجيوشى العزب رضوان59656البنين بطوخ طنبشابركة السبع
266.5نــاجــح  266.5عبدالرحمن يوسف السيد عبدالھادى59657البنين بطوخ طنبشابركة السبع
260.5نــاجــح  260.5عثمان عبدالكريم سعد السباعى الحاجه59658البنين بطوخ طنبشابركة السبع
200نــاجــح  200عمار محمد السيد محمد احمد59659البنين بطوخ طنبشابركة السبع
276.5نــاجــح  276.5كيرلس اشرف صبحى عطية59660البنين بطوخ طنبشابركة السبع
231نــاجــح  231محمد اشرف عبدالحكيم احمد يحي59661البنين بطوخ طنبشابركة السبع
218نــاجــح  218محمد حلمى مغربى صالح مبارك59662البنين بطوخ طنبشابركة السبع
246.5نــاجــح  246.5محمد عبدالرازق المصيلحى الجزار59663البنين بطوخ طنبشابركة السبع
235.5نــاجــح  235.5محمد كمال النادى على خريبه59664البنين بطوخ طنبشابركة السبع
245نــاجــح  245محمد مصطفى سعد مصطفى 59665البنين بطوخ طنبشابركة السبع
229.5نــاجــح  229.5محمد ھانى محمد حسنين59666البنين بطوخ طنبشابركة السبع
172نــاجــح  172محمود محمد ص6ح عامر عبد الحليم59667البنين بطوخ طنبشابركة السبع
229نــاجــح  229يوسف فكرى السيد احمد ھنا59668البنين بطوخ طنبشابركة السبع
244.5نــاجــح  244.5آية السيد سليمان الدسوقي ھيف59669البنين بطوخ طنبشابركة السبع
235.5نــاجــح  235.5اسراء محمد جابرابراھيم جاد59670البنين بطوخ طنبشابركة السبع
189.5نــاجــح  189.5اسماء بشري محمد عبد العزيز راغب59671البنين بطوخ طنبشابركة السبع
276.5نــاجــح  276.5اماني خالداحمد ابو المعاطيالحاج59672البنين بطوخ طنبشابركة السبع
270.5نــاجــح  270.5اماني شوقي علي السيد توحيد59673البنين بطوخ طنبشابركة السبع
247نــاجــح  247اماني فتحي عمر عبد الحميد ھ6ل59674البنين بطوخ طنبشابركة السبع
207.5نــاجــح  207.5امنية سمير محمد حسن شحرور59675البنين بطوخ طنبشابركة السبع
243نــاجــح  243امية ص6ح يوسف عبد العزيز59676البنين بطوخ طنبشابركة السبع
278نــاجــح  278امنية طارق عبد المطلب القلشي59677البنين بطوخ طنبشابركة السبع
169.5نــاجــح  169.5ايمان نصر احمد طلبة الدھشان59678البنين بطوخ طنبشابركة السبع
274نــاجــح  274رانيا جمال عبد السميع قنديل59679البنين بطوخ طنبشابركة السبع
264نــاجــح  264رباب احمد جمعة سالم الھجين59680البنين بطوخ طنبشابركة السبع
243.5نــاجــح  243.5رضوه حازم السيد محمود مبارك59681البنين بطوخ طنبشابركة السبع
269.5نــاجــح  269.5رنا جمال محمد عبد الرسول عبد الجواد59682البنين بطوخ طنبشابركة السبع
246نــاجــح  246رويدا رضا محمد فھمي ياسمين59683البنين بطوخ طنبشابركة السبع
278.5نــاجــح  278.5ريم ابو العزم ابوالغيط ابو العزم59684البنين بطوخ طنبشابركة السبع
278.5نــاجــح  278.5سمر وائل الحسيني عبد الجواد الحاجة59685البنين بطوخ طنبشابركة السبع
257نــاجــح  257شروق سامي محمد زعير59686البنين بطوخ طنبشابركة السبع
189.5نــاجــح  189.5شروق  عيد عبد العليم عبد الجواد الجزار59687البنين بطوخ طنبشابركة السبع
273.5نــاجــح  273.5شيماء زاھر ابراھيم المغربي59688البنين بطوخ طنبشابركة السبع
239.5نــاجــح  239.5ضحي كمال بسيوني سالم القلشي59689البنين بطوخ طنبشابركة السبع
255نــاجــح  255فاطمة الشافعي محمد الشافعي محمد سلطان59690البنين بطوخ طنبشابركة السبع
267.5نــاجــح  267.5فاطمة سليمان عبد الفتاح سليمان البطاحجي59691البنين بطوخ طنبشابركة السبع
274نــاجــح  274فاطمة محمد ابراھيم محمد الجعبيري59692البنين بطوخ طنبشابركة السبع
277نــاجــح  277فاطمة محمد شاكر محمد الغنيمي عمران59693البنين بطوخ طنبشابركة السبع
267.5نــاجــح  267.5منار محمود ابراھيم حسن حسانين59694البنين بطوخ طنبشابركة السبع
259نــاجــح  259ميادة عبد الباسط ابراھيم سلطان59695البنين بطوخ طنبشابركة السبع
259نــاجــح  259نورھان خيري السيد المرسي شلبي59696البنين بطوخ طنبشابركة السبع
278نــاجــح  278ھاجر نعيم محمد سليمان زعير59697البنين بطوخ طنبشابركة السبع
268نــاجــح  268ھبه محمد طه محمود الھيتي59698البنين بطوخ طنبشابركة السبع
276.5نــاجــح  276.5ھدي شوقي طه الفرماوي59699البنين بطوخ طنبشابركة السبع
230.5نــاجــح  230.5و�ء عبد السميع الميموني قنديل59700البنين بطوخ طنبشابركة السبع
247نــاجــح  247ابراھيم امام ابراھيم احمد ق6ده59701البنين بطوخ طنبشابركة السبع



264نــاجــح  264احمد خالد يوسف محمد الدھشان59702البنين بطوخ طنبشابركة السبع
256.5نــاجــح  256.5احمد مختار قنديل ابراھيم59703البنين بطوخ طنبشابركة السبع
250.5نــاجــح  250.5اس6م جمال محمود محمد الدھشان59704البنين بطوخ طنبشابركة السبع
253نــاجــح  253بيتر نادر لطفي حبيب عبد الملك59705البنين بطوخ طنبشابركة السبع
267.5نــاجــح  267.5شريف احمد سعد علي سليمان سرية59706البنين بطوخ طنبشابركة السبع
273نــاجــح  273كريم لطفي ابراھيم احمد الجزار59707البنين بطوخ طنبشابركة السبع
219.5نــاجــح  219.5لؤي ابراھيم عبد الخالق عامر59708البنين بطوخ طنبشابركة السبع
265.5نــاجــح  265.5محمد ابراھيم محمد ابراھيم القلشي59709البنين بطوخ طنبشابركة السبع
272.5نــاجــح  272.5محمد رافت علي عبد الحميد علي59710البنين بطوخ طنبشابركة السبع
273.5نــاجــح  273.5محمد علي الحسيني علي القلشي59711البنين بطوخ طنبشابركة السبع
268.5نــاجــح  268.5محمد كمال يوسف محمد الدھشان59712البنين بطوخ طنبشابركة السبع
260.5نــاجــح  260.5محمود رضا فھيم العزب الساعي59713البنين بطوخ طنبشابركة السبع
257.5نــاجــح  257.5محمود فتحي الميموني قنديل حسب 597147البنين بطوخ طنبشابركة السبع
256.5نــاجــح  256.5معاز شاكر محمد سعدالشافعي59715البنين بطوخ طنبشابركة السبع
221نــاجــح  221 اسماء نصر الدين عبدالستار الشناوى59716عزبة سعد للتعليم اFساسيبركة السبع
184.5نــاجــح  184.5رانيا السيد عبدالجواد نورالدين59717عزبة سعد للتعليم اFساسيبركة السبع
215.5نــاجــح  215.5رحا ب ھشام عبدالخالق أحمد59718عزبة سعد للتعليم اFساسيبركة السبع
218نــاجــح  218سارة غريب محمدغريب حسن59719عزبة سعد للتعليم اFساسيبركة السبع
218.5نــاجــح  218.5سلمى أنور أنور حسين ابراھيم59720عزبة سعد للتعليم اFساسيبركة السبع
216نــاجــح  216سمر ابراھيم عبدالرازق ابراھيم59721عزبة سعد للتعليم اFساسيبركة السبع
266نــاجــح  266سھيلة بھاء الدين محمود ابو بكر59722عزبة سعد للتعليم اFساسيبركة السبع
273نــاجــح  273علياء عبدالعاطى عبدالخالق طلخان59723عزبة سعد للتعليم اFساسيبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  145.5لبنى عبدالحكيم أمين رزق عقيلة59724عزبة سعد للتعليم اFساسيبركة السبع
212.5نــاجــح  212.5ميا ر عيد الصيا دعلى59725عزبة سعد للتعليم اFساسيبركة السبع
240نــاجــح  240نرمين عبدالس6م نبوى عبدالس6م59726عزبة سعد للتعليم اFساسيبركة السبع
210نــاجــح  210نورا بدرالدين عبدالستار نورالدين59727عزبة سعد للتعليم اFساسيبركة السبع
198.5نــاجــح  198.5نور جمال حسين مصطفى59728عزبة سعد للتعليم اFساسيبركة السبع
268نــاجــح  268ھبة حسن اسماعيل محمود59729عزبة سعد للتعليم اFساسيبركة السبع
201نــاجــح  201خالد عبدالكريم عبدالكريم شلبى59730عزبة سعد للتعليم اFساسيبركة السبع
184نــاجــح  184رأفت محمد الصياد على59731عزبة سعد للتعليم اFساسيبركة السبع
232.5نــاجــح  232.5رامى حمدى السيد الشحات59732عزبة سعد للتعليم اFساسيبركة السبع
260.5نــاجــح  260.5صبرى عزت معروف الشرقاوى59733عزبة سعد للتعليم اFساسيبركة السبع
262.5نــاجــح  262.5عبد 7 محمد حسين مصطفى59734عزبة سعد للتعليم اFساسيبركة السبع
248نــاجــح  248محمد أحمد عبدالعاطى أحمد59735عزبة سعد للتعليم اFساسيبركة السبع
182نــاجــح  182محمد عاطف محمد سليمان59736عزبة سعد للتعليم اFساسيبركة السبع
274نــاجــح  274محمود سعيد العزب حسن59737عزبة سعد للتعليم اFساسيبركة السبع
258.5نــاجــح  258.5مصطفى محمد شبل المغاورى59738عزبة سعد للتعليم اFساسيبركة السبع
230نــاجــح  230ايه مسعد لبيب عيسى59739عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
248.5نــاجــح  248.5اسماء عاطف عبد النافع محمد59740عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
238نــاجــح  238اسماء عبد الحميد رمضان عبد الحميد59741عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
255نــاجــح  255امنيه رمضان المغاورى عبد الرحيم59742عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
167نــاجــح  167امنيه على عيد بدوى59743عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
242نــاجــح  242ألفت حازم محمد أمام59744عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
270.5نــاجــح  270.5امانى محمود عبد العال عبد الحميد59745عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
265نــاجــح  265أبتھال عاطف عبد الحق الجزار59746عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
265.5نــاجــح  265.5اسراء على ابراھيم على59747عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
262نــاجــح  262اسراء على بيومى محمود59748عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
163نــاجــح  163اس6م عاطف ھيبه حميدة59749عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
247.5نــاجــح  247.5الشيماء حسن مغاورى الشرقاوى59750عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
271نــاجــح  271ايمان جمال عبد الفتاح محمد59751عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
272نــاجــح  272ايمان عبد الرسول عباس محمود59752عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
210نــاجــح  210بسمه احمد محمد عبد الحميد59753عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
238.5نــاجــح  238.5رحمه زكريا محمود العليمى59754عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  165داليا يسرى سليمان السيد59755عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  155.5دينا يسرى سليمان السيد59756عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
228نــاجــح  228ساره محمد جابر المغاورى59757عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع



234.5نــاجــح  234.5سناء سامى حسنى محمود59758عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
214.5نــاجــح  214.5شيماء سعيد محمد عيسى59759عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
257.5نــاجــح  257.5شيماء محمد يحيى محمد عيسى59760عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
182نــاجــح  182شيرين عبد النبى حسين عبد النبى59761عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
253.5نــاجــح  253.5عايده ابراھيم صالح محمد59762عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
271نــاجــح  271فاطمه سعيد محمد كمال59763عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
252نــاجــح  252فتحيه سامى حسنى محمود59764عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
270نــاجــح  270منار عبد السميع عبد العزيز محمد59765عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
241نــاجــح  241ناديه محمد عطيه علوانى59766عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
179.5نــاجــح  179.5نجوى ابراھيم احمد سيد احمد59767عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
259.5نــاجــح  259.5نورھان وائل ابراھيم حلمى59768عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
198نــاجــح  198ھاجر جمال لطفى محمد حماد59769عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
258نــاجــح  258ھاجر محمود ابو النصر كمال59770عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
215.5نــاجــح  215.5ابراھيم عبد المنصف ابراھيم عبد الحميد59771عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
178.5نــاجــح  178.5احمد حسين حسنى محمود59772عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
249.5نــاجــح  249.5احمد خالد ابراھيم شحاته59773عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
235.5نــاجــح  235.5احمد محمد احمد كمال59774عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  148احمد ناصر عبد الفتاح عبد الرحيم59775عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  161.5حما د صبحى حماد محمد59776عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
257.5نــاجــح  257.5عبد الرحمن على مصطفى على59777عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
247نــاجــح  247عمرو ناصر عبد 7 الدسوقى59778عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
266.5نــاجــح  266.5كمال محمد كامل احمد59779عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
151.5نــاجــح  151.5لطفى محمد لطفى محمد59780عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
189.5نــاجــح  189.5محمد حلمى عبد العال عبد الحميد59781عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
261نــاجــح  261محمد سامى احمد محمد59782عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
264نــاجــح  264محمد س6مه محمد عبد المجيد59783عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
178.5نــاجــح  178.5محمد كامل عبد الفتاح فتوح59784عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  168محمود جوده المغاورى السرقاوى59785عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
246.5نــاجــح  246.5محمود رضا عبد السميع عبده59786عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
225نــاجــح  225محمود رمضان شعيب مصطفى59787عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
262نــاجــح  262مروان محمود محمد عمر59788عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  152.5مسعود فتحى على عبد اللطيف59789عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
191.5نــاجــح  191.5مصطفى حمدى احمد عبد الرحمن59790عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
235نــاجــح  235ميسرة السيد عبد اللطيف طلبه59791عزبة راتب للتعليم ا�ساسىبركة السبع
251.5نــاجــح  251.5ا�ء ع6ء العليمى احمد الشافعي59792الس6م ١ بطنبشابركة السبع
273.5نــاجــح  273.5الھام جمال السيد عبدالفتاح59793الس6م ١ بطنبشابركة السبع
278نــاجــح  278امانى شعبان احمدعبدالفتاح سالم59794الس6م ١ بطنبشابركة السبع
277نــاجــح  277امنية توفيق السيد احمد 59795الس6م ١ بطنبشابركة السبع
274.5نــاجــح  274.5اميرة محمود محمد المغاورى59796الس6م ١ بطنبشابركة السبع
231.5نــاجــح  231.5ايمان خيرى مصطفى س6م59797الس6م ١ بطنبشابركة السبع
255.5نــاجــح  255.5خلود مجدى فھمى محمود الحفناوى59798الس6م ١ بطنبشابركة السبع
238.5نــاجــح  238.5دعاء الدسوقى محمد محمود سالم59799الس6م ١ بطنبشابركة السبع
266.5نــاجــح  266.5دينا اشرف خليل محمدى خليل59800الس6م ١ بطنبشابركة السبع
246نــاجــح  246دينا كامل وجيه على ابراھيم59801الس6م ١ بطنبشابركة السبع
231.5نــاجــح  231.5دينا نبيل السيد محمد الحماقى59802الس6م ١ بطنبشابركة السبع
163نــاجــح  163رشا احمد ذكى محمود شاھين59803الس6م ١ بطنبشابركة السبع
275نــاجــح  275سارة حمدى عبدالظاھر الفخرانى59804الس6م ١ بطنبشابركة السبع
269.5نــاجــح  269.5شروق عبدالھادى عبدالعزيز خليل59805الس6م ١ بطنبشابركة السبع
278.5نــاجــح  278.5شيماء السيد السيد عبدالفتاح الفقى59806الس6م ١ بطنبشابركة السبع
233نــاجــح  233نورا احمد عبدالفتاح حفنى عطيه59807الس6م ١ بطنبشابركة السبع
250نــاجــح  250ھاجر فكرى عبدالعزيز محمد شتله59808الس6م ١ بطنبشابركة السبع
271نــاجــح  271ھاجر محمد عبد7 حجازى59809الس6م ١ بطنبشابركة السبع
205نــاجــح  205ابراھيم احمد عيد الدسوقى الفخرانى59810الس6م ١ بطنبشابركة السبع
220.5نــاجــح  220.5ابراھيم رجب عبدالوھاب محمود59811الس6م ١ بطنبشابركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبابراھيم فوزى محمد اسماعيل59812الس6م ١ بطنبشابركة السبع
230نــاجــح  230ابراھيم محمد محمود على سليمان59813الس6م ١ بطنبشابركة السبع



175.5نــاجــح  175.5احمد ابراھيم السيد ابراھيم عبودة59814الس6م ١ بطنبشابركة السبع
260نــاجــح  260احمد السيد محمد المغاورى سليم59815الس6م ١ بطنبشابركة السبع
دور ثانيدور ثاني  61احمد رجب على زيدان59816الس6م ١ بطنبشابركة السبع
256.5نــاجــح  256.5احمد سعيد عبدالظاھر السيد احمد59817الس6م ١ بطنبشابركة السبع
275نــاجــح  275احمد سمير مصطفى غنيم59818الس6م ١ بطنبشابركة السبع
191نــاجــح  191احمد طارق ابو العنين ابراھيم59819الس6م ١ بطنبشابركة السبع
234نــاجــح  234احمد عبدالحى سعد احمد س6مه59820الس6م ١ بطنبشابركة السبع
دور ثانيدور ثاني  202.5احمد عبدالفتاح عواض عبدالجليل59821الس6م ١ بطنبشابركة السبع
203.5نــاجــح  203.5احمد عماد الدين عبدالصبورمحمود59822الس6م ١ بطنبشابركة السبع
180نــاجــح  180احمد محمد ابراھيم احمد عفيفى59823الس6م ١ بطنبشابركة السبع
276.5نــاجــح  276.5احمد محمد كامل الدسوقى الفخرانى59824الس6م ١ بطنبشابركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد محمد مصطفى عبدالرحيم59825الس6م ١ بطنبشابركة السبع
دور ثانيدور ثاني  62.5احمد مصطفى ابوالعنين الشامى59826الس6م ١ بطنبشابركة السبع
264نــاجــح  264احمد مصطفى حامد مصطفى س6م59827الس6م ١ بطنبشابركة السبع
210.5نــاجــح  210.5احمد مرسى عبد7 مرسى59828الس6م ١ بطنبشابركة السبع
236نــاجــح  236اشرف صبرى رمضان مصطفى59829الس6م ١ بطنبشابركة السبع
170.5نــاجــح  170.5السيد عبدالمنعم عبدالوھاب طلبه59830الس6م ١ بطنبشابركة السبع
166.5نــاجــح  166.5ايمن عادل قنصوه محمد59831الس6م ١ بطنبشابركة السبع
262.5نــاجــح  262.5ايمن محمود على السيد الشمارقه59832الس6م ١ بطنبشابركة السبع
220نــاجــح  220حاتم اسامه فتحى عبدالمنعم بسيونى59833الس6م ١ بطنبشابركة السبع
دور ثانيدور ثاني  122حسام نبيل عبدالعاطى سيد احمد59834الس6م ١ بطنبشابركة السبع
دور ثانيدور ثاني  175.5حلمى على حفنى محمد الخطيب59835الس6م ١ بطنبشابركة السبع
153.5نــاجــح  153.5رضا السيد محمود ابوالفتوح سعد59836الس6م ١ بطنبشابركة السبع
213نــاجــح  213رضا ناصر عبدالفتاح على عبدالرحيم59837الس6م ١ بطنبشابركة السبع
169.5نــاجــح  169.5سمير اشرف زاھر عباس عبدالرحيم59838الس6م ١ بطنبشابركة السبع
263.5نــاجــح  263.5عبدالحميد حامد محمد محمد عفيفى59839الس6م ١ بطنبشابركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبعبدالرؤف خالد عبدالرؤف جاد59840الس6م ١ بطنبشابركة السبع
دور ثانيدور ثاني  158.5عبدالرؤف رضوان عبدالرؤف مصطفى59841الس6م ١ بطنبشابركة السبع
دور ثانيدور ثاني  134عبدالعزيز السيد عبدالعزيز السنباوى59842الس6م ١ بطنبشابركة السبع
260.5نــاجــح  260.5عبدالعزيز عادل عبدالعزيز عزب59843الس6م ١ بطنبشابركة السبع
272نــاجــح  272عبد7 احمد احمد مسعد البنا59844الس6م ١ بطنبشابركة السبع
251نــاجــح  251عبد7 محمد عبد7 درويش59845الس6م ١ بطنبشابركة السبع
153نــاجــح  153عبد7 عبدالناصر ابراھيم خليل59846الس6م ١ بطنبشابركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبعصام محمد على عفيفى59847الس6م ١ بطنبشابركة السبع
240نــاجــح  240على جمال على شلبى59848الس6م ١ بطنبشابركة السبع
254نــاجــح  254على عاطف مصطفى ابراھيم شاھين59849الس6م ١ بطنبشابركة السبع
280نــاجــح  280على محمد على ابوالخير59850الس6م ١ بطنبشابركة السبع
267.5نــاجــح  267.5عمر نبيل عبدالفتاح محمد ھدھد59851الس6م ١ بطنبشابركة السبع
254نــاجــح  254عمرو ص6ح عباس عبدالمجيد الجمال59852الس6م ١ بطنبشابركة السبع
276نــاجــح  276محمد ابراھيم س6مه يوسف59853الس6م ١ بطنبشابركة السبع
194.5نــاجــح  194.5محمد ابراھيم عبدالفتاح عبدالعزيز59854الس6م ١ بطنبشابركة السبع
270نــاجــح  270محمد ابراھيم عبد7 موسى59855الس6م ١ بطنبشابركة السبع
171.5نــاجــح  171.5محمد احمد محمد اسماعيل59856الس6م ١ بطنبشابركة السبع
251نــاجــح  251محمد اشرف مصطفى حفنى59857الس6م ١ بطنبشابركة السبع
275نــاجــح  275محمد السيد محمد الخطيب59858الس6م ١ بطنبشابركة السبع
189نــاجــح  189محمد جمال س6مه الدسوقى59859الس6م ١ بطنبشابركة السبع
220نــاجــح  220محمد رجب احمد الطنطاوى59860الس6م ١ بطنبشابركة السبع
دور ثانيدور ثاني  144محمد رشاد على س6مه ھدھد59861الس6م ١ بطنبشابركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد رضا عبد7 عياد59862الس6م ١ بطنبشابركة السبع
249.5نــاجــح  249.5محمد صفوت ابوالنصر وجيه59863الس6م ١ بطنبشابركة السبع
231.5نــاجــح  231.5محمد ص6ح عبدالفتاح عيسى59864الس6م ١ بطنبشابركة السبع
277نــاجــح  277محمد عادل محمد حفنى شع6ن59865الس6م ١ بطنبشابركة السبع
265.5نــاجــح  265.5محمد عبدالخالق عبدالحميد س6م59866الس6م ١ بطنبشابركة السبع
249.5نــاجــح  249.5محمد فھمى الدسوقى نوفل59867الس6م ١ بطنبشابركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد متولى شحاته على احمد59868الس6م ١ بطنبشابركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد مجدى محمد سالم 59869الس6م ١ بطنبشابركة السبع



251.5نــاجــح  251.5محمد مصطفى ابراھيم زايد59870الس6م ١ بطنبشابركة السبع
217.5نــاجــح  217.5محمد ممدوح عبدالرحمن مصطفى عثمان59871الس6م ١ بطنبشابركة السبع
215نــاجــح  215محمد ممدوح  مصطفى ابراھيم شاھين59872الس6م ١ بطنبشابركة السبع
279.5نــاجــح  279.5محمد ھانى عبدالفتاح محمد ھدھد59873الس6م ١ بطنبشابركة السبع
دور ثانيدور ثاني  203محمود احمد محمد عثمان59874الس6م ١ بطنبشابركة السبع
257نــاجــح  257محمود حلمى سعيد نوفل59875الس6م ١ بطنبشابركة السبع
261.5نــاجــح  261.5محمود قنصوه ابراھيم قنصوه59876الس6م ١ بطنبشابركة السبع
224نــاجــح  224محمود محمد احمد بيومى س6م59877الس6م ١ بطنبشابركة السبع
دور ثانيدور ثاني  121محمود مصطفى قنصوه محمد59878الس6م ١ بطنبشابركة السبع
196.5نــاجــح  196.5مصطفى ايمن مصطفى صالح59879الس6م ١ بطنبشابركة السبع
229نــاجــح  229مصطفى صبرى عبدالحميد عبدالفتاح59880الس6م ١ بطنبشابركة السبع
240نــاجــح  240مصطفى عاطف ابوالفتوح وجية59881الس6م ١ بطنبشابركة السبع
204.5نــاجــح  204.5مصطفى عبدالحميد مصطفى امين59882الس6م ١ بطنبشابركة السبع
241نــاجــح  241مصطفى كامل سيد احمد على59883الس6م ١ بطنبشابركة السبع
دور ثانيدور ثاني  207مصطفى كامل شعبان عبدالحميد59884الس6م ١ بطنبشابركة السبع
247نــاجــح  247مصطفى كامل عبدالصبور سليمان59885الس6م ١ بطنبشابركة السبع
276.5نــاجــح  276.5مصطفى مرسى مصطفى عبدالعال59886الس6م ١ بطنبشابركة السبع
دور ثانيدور ثاني  146.5وليد شوقى صبرى س6مة59887الس6م ١ بطنبشابركة السبع
272.5نــاجــح  272.5يوسف صالح عبدالظاھر س6م59888الس6م ١ بطنبشابركة السبع
253نــاجــح  253أية عبد الفتاح السيد بسيونى59889الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
155.5نــاجــح  155.5أميرة محمود إبراھيم فرج59890الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
238نــاجــح  238إسراء حسن حسين إدريس59891الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
256.5نــاجــح  256.5إسراء حفنى عبد الرحيم الحفنى59892الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
267.5نــاجــح  267.5إسراء فوزى سليمان محمد 59893الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
271نــاجــح  271إسراء محمد غريب محمد59894الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
دور ثانيدور ثاني  180حنان س6مة شلبى أحمد59895الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
205نــاجــح  205دينا شوقى السيد أحمد59896الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
222نــاجــح  222رغدة مجدى الدسوقى عطيه59897الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
176نــاجــح  176رغدة شوقى كامل محمد 59898الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
268نــاجــح  268ريھام عادل محمد الفرماوى59899الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
248.5نــاجــح  248.5غادة رجب حلمى غريب59900الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
272.5نــاجــح  272.5غادة سامح عبد الرحمن عبد 599017الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
245نــاجــح  245فاطمة عبد الستار أحمد سرور59902الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
215نــاجــح  215فاطمة ممدوح محمد عبد العزيز59903الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
251.5نــاجــح  251.5مى مصطفى عبد العزيز السيد59904الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
269نــاجــح  269نداء أشرف كمال الدسوقى 59905الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
228.5نــاجــح  228.5نعيمة سعيد أبو العنين إبراھيم59906الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
225نــاجــح  225ھاجر عزت محمد أحمد59907الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
251نــاجــح  251ھانم صبحى إبراھيم الفخرانى59908الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
268نــاجــح  268ھبه شوقى عبد العزيز محمد59909الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
245.5نــاجــح  245.5ھدى إيھاب محمد عبد الرحمن59910الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
242.5نــاجــح  242.5ھدير شوقى فؤاد الدسوقى59911الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
227نــاجــح  227ياسمين صبرى عبد الوھاب محمد59912الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
273نــاجــح  273إبراھيم أحمد عبد 7 إبراھيم59913الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
دور ثانيدور ثاني  31.5أحمد السيد أحمد أبو العزم59914الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
252.5نــاجــح  252.5أحمد إبراھيم عبد الرحمن زيدان 59915الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
180نــاجــح  180أحمد جمعه عبد الظاھر جوده59916الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
دور ثانيدور ثاني  155أحمد سمير عبد الفتاح فرج59917الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
دور ثانيدور ثاني  168.5أحمد عبد الحميد عبد المحسن بيومى59918الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
197نــاجــح  197أحمد عبد الفتاح ربيع عبد الفتاح59919الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبأحمد عزب متولى عزب59920الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
256نــاجــح  256أحمد مجدى ص6ح السيد59921الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
250.5نــاجــح  250.5أحمد محمود مصيلحى الكي6نى 59922الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
دور ثانيدور ثاني  135.5أحمد نبيل محمد وھبة59923الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
272نــاجــح  272أدھم أحمد كامل أحمد 59924الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
238.5نــاجــح  238.5أشرف أحمد محمد جعفر 59925الس6م ٢ بطنبشابركة السبع



دور ثانيدور ثاني  غائبأشرف حامد على محمد 59926الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبأشرف مصطفى رزق أحمد59927الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
230.5نــاجــح  230.5السيد عاطف السيد عوض59928الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
246.5نــاجــح  246.5السيد وحيد حامد السيد59929الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
197.5نــاجــح  197.5شوقى مصطفى كمال على59930الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
217.5نــاجــح  217.5عبد 7 صبحى محمد فرماوى 59931الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
دور ثانيدور ثاني  24.5عبد 7 أحمد السيد أحمد59932الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
249.5نــاجــح  249.5ع6ء أحمد محمد أحمد59933الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
254نــاجــح  254على فتحى على على الشرقاوى59934الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبعلى محمد شريف أبو النور 59935الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
223نــاجــح  223عمرو حفنى محمد حفنى 59936الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
208نــاجــح  208فتحى محمد إبراھيم حفنى 59937الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
218نــاجــح  218فتحى محمد فتحى إبراھيم 59938الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
196.5نــاجــح  196.5فتحى أبو المجد محمد عبد الرحيم 59939الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
دور ثانيدور ثاني  117محمد أحمد السيد أحمد سالم59940الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
219.5نــاجــح  219.5محمد أيمن كمال الدسوقى59941الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
229نــاجــح  229محمد إبراھيم محمد إبراھيم59942الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
187.5نــاجــح  187.5محمد سعيد عبد الھادى محمد59943الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
179.5نــاجــح  179.5محمد صبحى إبراھيم جادو59944الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
دور ثانيدور ثاني  135محمد صبرى جاد ابو الفتوح59945الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
223نــاجــح  223محمد طارق فرماوى ابو العزم59946الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
221نــاجــح  221محمد فتحى عبد الواحد59947الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
199نــاجــح  199محمد كامل عبد الرحمن الخطيب59948الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
168نــاجــح  168محمد مصطفى الدسوقى السيد59949الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
215.5نــاجــح  215.5محمد ياسر عبد المحسن عزب59950الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
232.5نــاجــح  232.5محمود الشحات الدسوقى الدسوقى 59951الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
260نــاجــح  260محمود ابراھيم محمد ضبش59952الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
دور ثانيدور ثاني  141محمود عادل محمد عبد الرحمن59953الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
دور ثانيدور ثاني  158.5محمود فتحى السيد عطية59954الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
270نــاجــح  270محمود فوزى متولى على 59955الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
دور ثانيدور ثاني  119.5محمود معتمد محمد عبد الرحمن59956الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمصطفى صبحى مصطفى ياقوت59957الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمصطفى السيد محمد ابراھيم59958الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
222.5نــاجــح  222.5مصطفى محمود غريب محمد59959الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
211نــاجــح  211مصطفى ياسر مصطفى صالح59960الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
218نــاجــح  218ھيثم محمد خيرى احمد59961الس6م ٢ بطنبشابركة السبع
196.5نــاجــح  196.5آيه عبد7 محمد المليجى ابراھيم59962 طنبشا  ا�بتدائية الحديثة للبناتبركة السبع
240نــاجــح  240إسراء ص6ح إبراھيم جادو 59963 طنبشا  ا�بتدائية الحديثة للبناتبركة السبع
231.5نــاجــح  231.5إسراء عيسى السيد عيسى السيسى59964 طنبشا  ا�بتدائية الحديثة للبناتبركة السبع
178نــاجــح  178إسراء لبيب دسوقى الدسوقى 59965 طنبشا  ا�بتدائية الحديثة للبناتبركة السبع
204نــاجــح  204أمل محمد عبد7 عبدالواحد 59966 طنبشا  ا�بتدائية الحديثة للبناتبركة السبع
220نــاجــح  220أنصاف محمد عبدالظاھر س6م 59967 طنبشا  ا�بتدائية الحديثة للبناتبركة السبع
155.5نــاجــح  155.5إيمان س6مة صبرى س6مة 59968 طنبشا  ا�بتدائية الحديثة للبناتبركة السبع
222.5نــاجــح  222.5إيمان عادل غريب مصطفى 59969 طنبشا  ا�بتدائية الحديثة للبناتبركة السبع
227.5نــاجــح  227.5دعاء أسامة السيد رشاد مايلة59970 طنبشا  ا�بتدائية الحديثة للبناتبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  159.5دينا عبدالرحمن موسى عبدالرحمن59971 طنبشا  ا�بتدائية الحديثة للبناتبركة السبع
252نــاجــح  252دينا مجدى رجب عبدالمقصود 59972 طنبشا  ا�بتدائية الحديثة للبناتبركة السبع
208.5نــاجــح  208.5شيماء ايمن لبيب فرج أحمد59973 طنبشا  ا�بتدائية الحديثة للبناتبركة السبع
242.5نــاجــح  242.5شيماء ذكى عبدالرحمن السيد 59974 طنبشا  ا�بتدائية الحديثة للبناتبركة السبع
168.5نــاجــح  168.5عزة محمود علي محمد عفيفي59975 طنبشا  ا�بتدائية الحديثة للبناتبركة السبع
205.5نــاجــح  205.5عطيات كمال ابراھيم عبدالعزيز 59976 طنبشا  ا�بتدائية الحديثة للبناتبركة السبع
225.5نــاجــح  225.5ع6 جمال علي محمد سالم59977 طنبشا  ا�بتدائية الحديثة للبناتبركة السبع
183نــاجــح  183غادة شادي ابراھيم سيد احمد59978 طنبشا  ا�بتدائية الحديثة للبناتبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبفاطمة س6م عبدالظاھر س6م59979 طنبشا  ا�بتدائية الحديثة للبناتبركة السبع
198.5نــاجــح  198.5فاطمة عبدالمجيد احمد ابراھيم 59980 طنبشا  ا�بتدائية الحديثة للبناتبركة السبع
271.5نــاجــح  271.5مني فوزي السيد عيسى محمد59981 طنبشا  ا�بتدائية الحديثة للبناتبركة السبع



225.5نــاجــح  225.5مي سالم فتحي سالم محمد59982 طنبشا  ا�بتدائية الحديثة للبناتبركة السبع
276نــاجــح  276مى حفني فوزي حفني الحماقي59983 طنبشا  ا�بتدائية الحديثة للبناتبركة السبع
264نــاجــح  264ھاجر ابراھيم بيومي الدسوقي59984 طنبشا  ا�بتدائية الحديثة للبناتبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  138.5ھاجر محمد عبد7 محمد النشار59985 طنبشا  ا�بتدائية الحديثة للبناتبركة السبع
197نــاجــح  197ھالة بھاء الدين محمد عبد الغفار59986 طنبشا  ا�بتدائية الحديثة للبناتبركة السبع
266نــاجــح  266ھدير محمد غريب محمد عامر59987 طنبشا  ا�بتدائية الحديثة للبناتبركة السبع
252.5نــاجــح  252.5 وردة طلعت محمدجودة59988 طنبشا  ا�بتدائية الحديثة للبناتبركة السبع
160.5نــاجــح  160.5 و�ء السيد محمود ابوالفتوح59989 طنبشا  ا�بتدائية الحديثة للبناتبركة السبع
181نــاجــح  181 ياسمين سامي علي علي نوفل59990 طنبشا  ا�بتدائية الحديثة للبناتبركة السبع
235نــاجــح  235 ياسمين فتوح موسى عبدالعزيز59991 طنبشا  ا�بتدائية الحديثة للبناتبركة السبع
264.5نــاجــح  264.5 ابراھيم سعيد ابراھيم محمد59992 طنبشا  ا�بتدائية الحديثة للبناتبركة السبع
209.5نــاجــح  209.5 ب6ل سعيد محمود علي جمعة59993 طنبشا  ا�بتدائية الحديثة للبناتبركة السبع
215نــاجــح  215 حسن س6مة محمد عبد7 فرحة 59994 طنبشا  ا�بتدائية الحديثة للبناتبركة السبع
268نــاجــح  268 عمرو حسن عبدالعزيز عفيفي59995 طنبشا  ا�بتدائية الحديثة للبناتبركة السبع
229نــاجــح  229 عمرو عرفة محمد ابراھيم حجازي59996 طنبشا  ا�بتدائية الحديثة للبناتبركة السبع
219.5نــاجــح  219.5 محمد السيد محمد احمد سالم59997 طنبشا  ا�بتدائية الحديثة للبناتبركة السبع
256نــاجــح  256 محمد رمضان احمد المصلحي59998 طنبشا  ا�بتدائية الحديثة للبناتبركة السبع
226.5نــاجــح  226.5 محمد سامي س6م احمد س6م59999 طنبشا  ا�بتدائية الحديثة للبناتبركة السبع
198نــاجــح  198 محمد كامل الدسوقي الدسوقي60000 طنبشا  ا�بتدائية الحديثة للبناتبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  140 محمد ياسر لبيب فرج احمد60001 طنبشا  ا�بتدائية الحديثة للبناتبركة السبع
272.5نــاجــح  272.5اسراء عبد العاطى حسن على محمد 60002 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
269نــاجــح  269اسراء عبد الفتاح السيد محمد60003 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
272نــاجــح  272اسراء سمير موسى موسى العبد60004 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
270نــاجــح  270اسراء عادل الحفنى مصطفى60005 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
268نــاجــح  268اسراء عمر احمد عبد الكريم شتلة60006 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
270نــاجــح  270اسراء مجدى احمد محمد عيسى60007 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
274نــاجــح  274اسماء السيد عيسى السيد عبد المنعم 60008 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
262نــاجــح  262اسماء بكر عبد الحميد محمد موسى60009 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
228.5نــاجــح  228.5اسماء عبد العزيز عبد الرحمن محمد 60010 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
228نــاجــح  228اسماء فتحى عبد 7 محمد 60011 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
272.5نــاجــح  272.5اس6م احمد عبد الحميد عطا 7 60012 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
272نــاجــح  272اس6م رمضان احمد الطنطاوى 60013 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
268نــاجــح  268افنان محمود الدسوقى محمد نصار60014 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
255.5نــاجــح  255.5الھام سمير مصطفى حفنى 60015 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
261نــاجــح  261امنية شعبان محمد محمد النشار60016 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
223نــاجــح  223ايمان السيد سعد السيد60017 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
192.5نــاجــح  192.5ايمان سعيد على حسن الديب60018 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
232.5نــاجــح  232.5ايمان فوزى عبد الوھاب عطا 600197 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
269نــاجــح  269ايمان فوزى محمد عبد الفتاح60020 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
234.5نــاجــح  234.5ايمان مصطفى عبد الوھاب مصطفى60021 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
267نــاجــح  267بسمه كامل عبد الرحمن مصطفى60022 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
258.5نــاجــح  258.5بسنت عزت اسماعيل عبد الوھاب60023 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
252.5نــاجــح  252.5تقى وائل صابر عبد العزيز60024 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
272نــاجــح  272جھاد محمد ابو الفتوح عفيفى60025 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
259نــاجــح  259دنيا حفنى السيد حفنى سالم60026 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
274.5نــاجــح  274.5دينا سعيد زاھر محمد فايد60027 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
272نــاجــح  272دينا محروس فتحى عبد الرحمن 60028 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
273.5نــاجــح  273.5رانيا مجدى عبد الرحمن ابراھيم60029 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
259نــاجــح  259رضا محمد احمد متولى60030 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
275.5نــاجــح  275.5ريھام جمال على س6مة60031 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
277.5نــاجــح  277.5ريھام محمد حمدى عبد الظاھر 60032 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
269.5نــاجــح  269.5سارة احمد محمود موسى60033 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
256نــاجــح  256سارة عادل بيومى ابو الفتوح60034 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
275نــاجــح  275سارة ياسر ابو المجد محمود60035 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبستيته محمد محمدى على60036 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
274نــاجــح  274سجى محمد عبد العزيز شحاته60037 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع



275نــاجــح  275سلمى عاصم يوسف على صالح60038 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
201.5نــاجــح  201.5سماح عبد العظيم عبد 7 عبد العظيم60039 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
240نــاجــح  240سماح عيد فرج احمد فرج60040 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
254.5نــاجــح  254.5سماح مختار محمد احمد الھنداوى 60041 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
260نــاجــح  260سندس حمدى ابراھيم قاسم60042 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
273.5نــاجــح  273.5سھر سعيد عبد الرؤف عبد القادر60043 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
243نــاجــح  243شروق محمد احمد عبد الرحمن60044 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
241.5نــاجــح  241.5شروق محمد عيسى محمد 60045 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
223.5نــاجــح  223.5شروق ممدوح س6مة ابراھيم 60046 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
274.5نــاجــح  274.5شيماء ابراھيم محمد عبد الفتاح60047 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
249.5نــاجــح  249.5شيماء عبد الرحمن عبد الوھاب عبده60048 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
229.5نــاجــح  229.5شيماء عزت بيومى ابو الفتوح60049 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
225نــاجــح  225شيماء على صبرى محمد عبد الرحمن60050 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
267نــاجــح  267شيرين ياسر محمد احمد س6م60051 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
278نــاجــح  278ضحى كامل احمد يوسف صيام60052 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
270نــاجــح  270غادة اسامه جادو عبد 600537 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
235نــاجــح  235غادة متولى حفنى متولى 60054 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
252نــاجــح  252غادة مصطفى محمد الدسوقى 60055 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
263.5نــاجــح  263.5فاطمة سمير فرج على زيدان 60056 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
218نــاجــح  218فاطمة طارق حافظ مرسى 60057 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
267.5نــاجــح  267.5ليلى محمد كمال الدسوقى سالم60058 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
263نــاجــح  263ماجدة عبد الفتاح السيد 60059 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  205.5منى محمد عبد الوھاب مصطفى 60060 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
273.5نــاجــح  273.5مى ابراھيم فتحى محمد سليمان60061 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
262.5نــاجــح  262.5ناھد وائل عبد العزيز احمد 60062 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
263نــاجــح  263ندى محمد سيد حسين 60063 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
261نــاجــح  261نرمين العزب عبد المحسن 60064 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
269نــاجــح  269نورا ابراھيم موسى عبد العزيز60065 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
236نــاجــح  236ھبة اشرف محمد الدسوقى الخطيب 60066 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
258نــاجــح  258ھدير عصام حافظ عبد الحميد 60067 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
252نــاجــح  252ھند ابراھيم عبد الستار ابراھيم 60068 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
262نــاجــح  262ياسمين توفيق موسى موسى العبد60069 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
278نــاجــح  278احمد ابراھيم عبد الرحمن ابراھيم 60070 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
265.5نــاجــح  265.5احمد بھجت موسى موسى العبد 60071 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
276نــاجــح  276احمد جمال حفنى سيد احمد60072 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
272نــاجــح  272اسامة فكرى شحاته ابو العنين 60073 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  166.5عبد الرحمن مجدى عبد الرحمن ابراھيم60074 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
275نــاجــح  275كمال عزت محمد كمال الوزير 60075 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
268نــاجــح  268محمد جوده محمد البيومى سليم60076 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
277نــاجــح  277محمد على الشافعى محمد على 60077 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
276.5نــاجــح  276.5محمد طنطاوى محمد كمال الوزير60078 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
261.5نــاجــح  261.5محمود محمد عبد الصادق ابو المجد60079 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
260نــاجــح  260مصطفى على مصطفى على السيد 60080 البنات القديمة بطنبشا بركة السبع
264.5نــاجــح  264.5آية إبراھيم احمد مصطفي60081الدبايبة القديمةبركة السبع
274نــاجــح  274 آية أحمد عبد7 المصري60082الدبايبة القديمةبركة السبع
264.5نــاجــح  264.5آية صابر فاروق يوسف60083الدبايبة القديمةبركة السبع
182نــاجــح  182آية ص6م محمد درويش60084الدبايبة القديمةبركة السبع
258.5نــاجــح  258.5آية عبدالوھاب حامد عبدالوھاب60085الدبايبة القديمةبركة السبع
202.5نــاجــح  202.5آية عبدربة عبدالھادي العراقى60086الدبايبة القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  119.5آية عزت السيد عزت أبوالتنا60087الدبايبة القديمةبركة السبع
229.5نــاجــح  229.5آية محمد محمد عبد العزيز60088الدبايبة القديمةبركة السبع
227.5نــاجــح  227.5أح6م مجدي محمد درويش60089الدبايبة القديمةبركة السبع
234.5نــاجــح  234.5إسراء موسي عبد العزيز أبوالفتوح60090الدبايبة القديمةبركة السبع
226نــاجــح  226إسراء نصر خليفة بكر60091الدبايبة القديمةبركة السبع
233نــاجــح  233أسماء أحمد سليمان حسن 60092الدبايبة القديمةبركة السبع
231.5نــاجــح  231.5أسماء أحمد مصطفى خليف60093الدبايبة القديمةبركة السبع



دور ثانيدور ثاني  128.5أسماء محمد عبدالباسط درويش60094الدبايبة القديمةبركة السبع
256نــاجــح  256أسماء محمد محمد عزب عبدة 60095الدبايبة القديمةبركة السبع
260.5نــاجــح  260.5أفنان جمال كامل عبدة 60096الدبايبة القديمةبركة السبع
236.5نــاجــح  236.5أمال بيومي أحمد مجمود60097الدبايبة القديمةبركة السبع
165نــاجــح  165أمانى خالد عبدالرحمن سليمان60098الدبايبة القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  155أمل عبد الغني رشاد الجزار60099الدبايبة القديمةبركة السبع
273.5نــاجــح  273.5أمنية أشرف عبدالظاھر غنيم60100الدبايبة القديمةبركة السبع
273.5نــاجــح  273.5أميرة عبدالواحد أحمد حسان60101الدبايبة القديمةبركة السبع
235نــاجــح  235أمينة محمد عيد عبدالملك60102الدبايبة القديمةبركة السبع
217.5نــاجــح  217.5إيمان إبراھيم كامل عيسي60103الدبايبة القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  134إيمان أحمدعبدالجواد الجرف60104الدبايبة القديمةبركة السبع
279نــاجــح  279إيمان جمال عبدالعظيم خضر60105الدبايبة القديمةبركة السبع
276.5نــاجــح  276.5إيمان خالدعبدالظاھر عطوة60106الدبايبة القديمةبركة السبع
226.5نــاجــح  226.5إيمان شعبان عليى أحمدالفرخ60107الدبايبة القديمةبركة السبع
268.5نــاجــح  268.5إيمان طارق عيد أحمد قنصوة60108الدبايبة القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبإيمان عبدالحميد محمد عزب60109الدبايبة القديمةبركة السبع
233نــاجــح  233إمان عبدربة عبدالھادي العراقي60110الدبايبة القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  161إيمان علي عبدالغني موسي60111الدبايبة القديمةبركة السبع
268نــاجــح  268إيمان علي مصطفي العيوطي60112الدبايبة القديمةبركة السبع
195نــاجــح  195إيمان عيد جاب 7 مصطفي60113الدبايبة القديمةبركة السبع
237نــاجــح  237إيمان محمد محمد الزغبي60114الدبايبة القديمةبركة السبع
257.5نــاجــح  257.5إيمان محمود علي عبدالحميد60115الدبايبة القديمةبركة السبع
278نــاجــح  278إيمان معتھمد صادق أبوعيشة60116الدبايبة القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  140بسمة إبراھيم عبدالعزيز إبراھيم60117الدبايبة القديمةبركة السبع
218.5نــاجــح  218.5بسمة طارق صبرى السيد اللبودي60118الدبايبة القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبحنان محمد كمال ندا 60119الدبايبة القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  135خضرة صبري محمد القططي60120الدبايبة القديمةبركة السبع
220.5نــاجــح  220.5دنيا محمد سعد يوسف الشيخ60121الدبايبة القديمةبركة السبع
229نــاجــح  229دنيا مصطفى عبدالظاھر عبدالھادي60122الدبايبة القديمةبركة السبع
209.5نــاجــح  209.5رانيا رمضان عبد7 س6مة60123الدبايبة القديمةبركة السبع
273نــاجــح  273رحمة أبو اليزيد منصور البدوي60124الدبايبة القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  143.5سارة محمد عطية عبدالرحيم60125الدبايبة القديمةبركة السبع
280نــاجــح  280سحر السيد إبراھيم عطوة60126الدبايبة القديمةبركة السبع
232نــاجــح  232سمر مجدي عبدالعزيز مصطفي60127الدبايبة القديمةبركة السبع
242.5نــاجــح  242.5سميرة سعيد محمود سلمان60128الدبايبة القديمةبركة السبع
258.5نــاجــح  258.5سناء رمضان محمدي رمضان60129الدبايبة القديمةبركة السبع
253نــاجــح  253سھام رضا عبدالس6م عبدة60130الدبايبة القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  184.5شيماء عمر محمود سلمان60131الدبايبة القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  143.5صفاء أنور محمود إسماعيل60132الدبايبة القديمةبركة السبع
232نــاجــح  232صفاء سليمان عبدالعظيم عبدة60133الدبايبة القديمةبركة السبع
231.5نــاجــح  231.5عبير عبدالظاھر أبوذكري الزغبي60134الدبايبة القديمةبركة السبع
254.5نــاجــح  254.5ع6 محمد محمود أبوالنصر60135الدبايبة القديمةبركة السبع
278.5نــاجــح  278.5عواطف عبدالمعطي صادق دومة60136الدبايبة القديمةبركة السبع
243نــاجــح  243غادة حمدي عبدالھادي الليثي60137الدبايبة القديمةبركة السبع
235.5نــاجــح  235.5غادة رجب محمد حسن60138الدبايبة القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  150فاطمة طارق محمد شحاتة60139الدبايبة القديمةبركة السبع
243.5نــاجــح  243.5فريدة سعيد يحي حسن عيسي60140الدبايبة القديمةبركة السبع
258نــاجــح  258نيرمين إبراھيم السيد أحمد حسن60141الدبايبة القديمةبركة السبع
167نــاجــح  167نسرين ص6ح محمود عبد الشافي60142الدبايبة القديمةبركة السبع
190نــاجــح  190نھي عيد عبد الصبور أحمد60143الدبايبة القديمةبركة السبع
259.5نــاجــح  259.5نورا أحمد إبراھيم أحمد القاضي60144الدبايبة القديمةبركة السبع
266نــاجــح  266نورا شحاتة مصطفي محمد العاصي60145الدبايبة القديمةبركة السبع
234نــاجــح  234نورا طلعت إبراھيم متولي60146الدبايبة القديمةبركة السبع
259.5نــاجــح  259.5ھاجر ج6ل أبوالفتوح أبوالنصر60147الدبايبة القديمةبركة السبع
267.5نــاجــح  267.5ھاجر جب محمود بع6وه60148الدبايبة القديمةبركة السبع
256نــاجــح  256ھاجر عبدالفتاح أحمد عبدالحميد60149الدبايبة القديمةبركة السبع



دور ثانيدور ثاني  غائبھاجر محود محمد سليمان60150الدبايبة القديمةبركة السبع
210.5نــاجــح  210.5ھاجر مختار محمد إمام60151الدبايبة القديمةبركة السبع
265نــاجــح  265ھاله ج6ل عبدالجواد مصيلحي60152الدبايبة القديمةبركة السبع
262.5نــاجــح  262.5ھاله ياسر حمدي شتلة60153الدبايبة القديمةبركة السبع
249نــاجــح  249ھانم جمال ذواليذين علي60154الدبايبة القديمةبركة السبع
239.5نــاجــح  239.5ھبة سمير محمد السيد60155الدبايبة القديمةبركة السبع
270نــاجــح  270ھبة عبدالمعبود عبد7 المصري60156الدبايبة القديمةبركة السبع
240نــاجــح  240ھبة عيد عبدالجواد إبراھيم 60157الدبايبة القديمةبركة السبع
189.5نــاجــح  189.5ھدي صابر عبدالصبور عبدالواحد60158الدبايبة القديمةبركة السبع
236.5نــاجــح  236.5ھدير ھاني محمد محمد دياب60159الدبايبة القديمةبركة السبع
195نــاجــح  195وسام عبد7 محمد مرسال60160الدبايبة القديمةبركة السبع
215نــاجــح  215وفاء فؤاد السيد أحمد إبراھيم60161الدبايبة القديمةبركة السبع
235نــاجــح  235و�ء محمد محمد عبدالكريم60162الدبايبة القديمةبركة السبع
256نــاجــح  256و�ء ممدوح حامد محمد الشيخ60163الدبايبة القديمةبركة السبع
268نــاجــح  268يارا حسنى عبد العظيم محد60164الدبايبة القديمةبركة السبع
276نــاجــح  276ياسمين أحمد عبدالرحمن صادق60165الدبايبة القديمةبركة السبع
272نــاجــح  272ياسمين ص6ح محمد عبد المجيد60166الدبايبة القديمةبركة السبع
272.5نــاجــح  272.5ياسمين محمد إبراھيم متولي الفيومي60167الدبايبة القديمةبركة السبع
217نــاجــح  217يسرا سمير حامد عبدالھادي60168الدبايبة القديمةبركة السبع
253.5نــاجــح  253.5إبراھيم ص6ح حامد غنيم60169الدبايبة القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  208إبراھيم طلعت السيد عبدالرحمن60170الدبايبة القديمةبركة السبع
248نــاجــح  248إبراھيم عيد عبد الرحمن أبوالعزم60171الدبايبة القديمةبركة السبع
246.5نــاجــح  246.5إبراھيم مصطفي عبدالظاھر النعماني60172الدبايبة القديمةبركة السبع
184نــاجــح  184أبوالنصر سامي أبوالنصر عبدالمنعم60173الدبايبة القديمةبركة السبع
252.5نــاجــح  252.5أحمد إبراھيم أحمد منصور60174الدبايبة القديمةبركة السبع
278.5نــاجــح  278.5أحمد إبراھيم عبدالحليم عبدالمنعم60175الدبايبة القديمةبركة السبع
271.5نــاجــح  271.5أحمد أشرف محمد زعير60176الدبايبة القديمةبركة السبع
244.5نــاجــح  244.5أحمد أمين إبراھيم القاضي60177الدبايبة القديمةبركة السبع
204.5نــاجــح  204.5أحمد أيمن أحمد عبدالحميد60178الدبايبة القديمةبركة السبع
260.5نــاجــح  260.5أحمد ربيع محمود عبدالواحد60179الدبايبة القديمةبركة السبع
270.5نــاجــح  270.5أحمد زكريا البيومي محمد علي60180الدبايبة القديمةبركة السبع
267نــاجــح  267أحمد سامي عبدالمنعم منصور60181الدبايبة القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  138.5أحمد س6مة عبدالمعطي سالم60182الدبايبة القديمةبركة السبع
249.5نــاجــح  249.5أحمد سمير إمام إبراھيم60183الدبايبة القديمةبركة السبع
277نــاجــح  277أحمد عبدالمنعم محمد عبدالعزيز60184الدبايبة القديمةبركة السبع
261.5نــاجــح  261.5أحمدعيد أبوالفتوح مرجان60185الدبايبة القديمةبركة السبع
204نــاجــح  204أحمد عيد عبدالجواد إبراھيم60186الدبايبة القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  155أحمد ماھر محمد مصطفي عبدربة60187الدبايبة القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  143.5أحمد محمد السيد منصور البدوي60188الدبايبة القديمةبركة السبع
265نــاجــح  265أحمد محمد أحمد أبوصالح60189الدبايبة القديمةبركة السبع
256نــاجــح  256أحمد محمد شحاتة محمد قابيل60190الدبايبة القديمةبركة السبع
204نــاجــح  204أحمد محمد عبدالحفيظ المرسي60191الدبايبة القديمةبركة السبع
224نــاجــح  224أحمد محود متولي محمود الحصري60192الدبايبة القديمةبركة السبع
263نــاجــح  263أحمد يحي عبدالمعنم محمد حسن60193الدبايبة القديمةبركة السبع
271نــاجــح  271إس6م جمال متولي عبدة60194الدبايبة القديمةبركة السبع
246.5نــاجــح  246.5إس6م صبحي ب6قيطي سالم60195الدبايبة القديمةبركة السبع
256نــاجــح  256إس6م عبدالجواد إبراھيم عامر 60196الدبايبة القديمةبركة السبع
262نــاجــح  262إس6م عبدالعظيم متولي سليمان60197الدبايبة القديمةبركة السبع
193نــاجــح  193إس6م محود عبدالھادي شھاب60198الدبايبة القديمةبركة السبع
259نــاجــح  259غس6م محمود محمد عبدالشافي60199الدبايبة القديمةبركة السبع
256نــاجــح  256أشرف محمد أحمد أحمد العليمي60200الدبايبة القديمةبركة السبع
276.5نــاجــح  276.5أكرم محمد محمد إبراھيم60201الدبايبة القديمةبركة السبع
236.5نــاجــح  236.5السيد عيد السيد إسماعيل60202الدبايبة القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبالنعماني أيمن محمد العزب60203الدبايبة القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  134إمام عادل إمام سليمان60204الدبايبة القديمةبركة السبع
256.5نــاجــح  256.5باسم محمد السيد حافظ60205الدبايبة القديمةبركة السبع



دور ثانيدور ثاني  154جابر أحمد جابر محمد ندا60206الدبايبة القديمةبركة السبع
267نــاجــح  267جمال رأفت عبدالرحمن جمال60207الدبايبة القديمةبركة السبع
243.5نــاجــح  243.5جودة غبراھيم جودة أبوالتنة60208الدبايبة القديمةبركة السبع
212نــاجــح  212حامد عبداللطيف محمد عبداللطيف60209الدبايبة القديمةبركة السبع
221.5نــاجــح  221.5حسن أحمد محمد عبداللطيف60210الدبايبة القديمةبركة السبع
227نــاجــح  227حسين سامي حسين الشيتي60211الدبايبة القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  157حسين محمد آدم شبل علي60212الدبايبة القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبخالد رمضان السيد سرور60213الدبايبة القديمةبركة السبع
274نــاجــح  274رمضان إبراھيم رمضان الجزار60214الدبايبة القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  140سامح حسن كمال سالم 60215الدبايبة القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  177.5سامي أحمد عبدالظاھر طة60216الدبايبة القديمةبركة السبع
269نــاجــح  269سعد السيد السيد خليف60217الدبايبة القديمةبركة السبع
238.5نــاجــح  238.5صبحي جمال عبدالرحيم إبراھيم60218الدبايبة القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبطارق أبونوح إبراھيم القططي60219الدبايبة القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  202طارق سالم شفيق سالم60220الدبايبة القديمةبركة السبع
235.5نــاجــح  235.5طاھر أشرف عبدالعاطي شلبي60221الدبايبة القديمةبركة السبع
233.5نــاجــح  233.5طاھر طاھر محمد س6مة60222الدبايبة القديمةبركة السبع
225.5نــاجــح  225.5عادل بھرام مسعد شاھين60223الدبايبة القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  168عبدالجواد عبدالرازق عبدالجواد أحمد60224الدبايبة القديمةبركة السبع
278نــاجــح  278عبدالرحمنوحيد عبدالرحمن نصر60225الدبايبة القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبعبدالرحيم ماھر ماھر عبدالرحيم سليمان60226الدبايبة القديمةبركة السبع
253نــاجــح  253عبدالستار شعبان عبدالستار مصطفي60227الدبايبة القديمةبركة السبع
259.5نــاجــح  259.5عبدالستار وجدي عبدالستار أحمد60228الدبايبة القديمةبركة السبع
225.5نــاجــح  225.5عبدالظاھر محمد علي الميقاتي60229الدبايبة القديمةبركة السبع
278.5نــاجــح  278.5عبدالفضيل وائل عبد الفضيل عبدالجواد60230الدبايبة القديمةبركة السبع
269.5نــاجــح  269.5عبد7 سامي صادق الزغبي60231الدبايبة القديمةبركة السبع
239نــاجــح  239علي إبراھيم مصطفي محمد 60232الدبايبة القديمةبركة السبع
170نــاجــح  170علي السيد علي ندا60233الدبايبة القديمةبركة السبع
273.5نــاجــح  273.5علي عبدالحليم علي عبدالعال60234الدبايبة القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  2علي عبدالرحمن علي أحمد ندا60235الدبايبة القديمةبركة السبع
260نــاجــح  260علي محمد محمد مصطفي دياب60236الدبايبة القديمةبركة السبع
258نــاجــح  258عمر عبدالمجيد متولي عبدالمجيد60237الدبايبة القديمةبركة السبع
262.5نــاجــح  262.5عمرو محمد أحمدعلي60238الدبايبة القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  149عيد رضا محمد أحمد60239الدبايبة القديمةبركة السبع
182نــاجــح  182فتحي منير اسيد جاب 602407الدبايبة القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبفوزي المصيلحي فوزي الزغائببي60241الدبايبة القديمةبركة السبع
266.5نــاجــح  266.5قطب علي قطب علي سبيع60242الدبايبة القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  120لؤي محمد محمد عبدالعزيز60243الدبايبة القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبماھر السيد سليمان الحفني60244الدبايبة القديمةبركة السبع
259نــاجــح  259متولي عبدالحميد المتولي خليل60245الدبايبة القديمةبركة السبع
191نــاجــح  191محمد إبراھيم أحمد إبراھيم ندا60246الدبايبة القديمةبركة السبع
245نــاجــح  245محمد إبراھيم عبدالجواد عبدة60247الدبايبة القديمةبركة السبع
247نــاجــح  247محمد إبراھيم محمد عبدالباري60248الدبايبة القديمةبركة السبع
261.5نــاجــح  261.5محمد إسماعيل عبدالموجود الشيتي60249الدبايبة القديمةبركة السبع
268نــاجــح  268محمد أشرف عبدالمنعم سالم60250الدبايبة القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  202محمدالسيد محمد سالم60251الدبايبة القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد حامد احمد العزب60252الدبايبة القديمةبركة السبع
201نــاجــح  201محمد حامد محمد متولي يوسف60253الدبايبة القديمةبركة السبع
242.5نــاجــح  242.5محمد ربيع كامل عيسي 60254الدبايبة القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  177.5محمد رمضان سعد يوسف إبراھيم60255الدبايبة القديمةبركة السبع
211نــاجــح  211محمد سعيد أبوعياد عبد الحميد60256الدبايبة القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  142.5محمد سعيد محمد يوسف60257الدبايبة القديمةبركة السبع
256.5نــاجــح  256.5محمد شحاتة عبدالعزيز محمد60258الدبايبة القديمةبركة السبع
232.5نــاجــح  232.5محمد صابر حامد عبدالمعطي60259الدبايبة القديمةبركة السبع
262.5نــاجــح  262.5محمد صبري اعبد السميع محمد60260الدبايبة القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  167محمد ص6ح متولي الحصري60261الدبايبة القديمةبركة السبع



196.5نــاجــح  196.5محمد عبدالصبور كمال مصطفي60262الدبايبة القديمةبركة السبع
215.5نــاجــح  215.5محمد عبدالواحد فوزي س6مة60263الدبايبة القديمةبركة السبع
198.5نــاجــح  198.5محمد عبد7 محمد عطوة عبدة60264الدبايبة القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  196.5محمد كامل محمد عبدالشافي60265الدبايبة القديمةبركة السبع
217نــاجــح  217محمد ماھر نجيب حجازي60266الدبايبة القديمةبركة السبع
239نــاجــح  239محمد محمد السيد عبدة60267الدبايبة القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد محمود محمد متولي60268الدبايبة القديمةبركة السبع
250نــاجــح  250محمد مسعود محمد عبدالس6م شديد60269الدبايبة القديمةبركة السبع
230.5نــاجــح  230.5محمد نشأت عبدالحكم عبدالمجيد60270الدبايبة القديمةبركة السبع
248نــاجــح  248محمود احمد حامد الزغبي60271الدبايبة القديمةبركة السبع
200نــاجــح  200محمود أحمد عبدالفتاح الشيخ60272الدبايبة القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  184محمود جمال يحي عيسي60273الدبايبة القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  190محمود حسن محمد صابر دياب60274الدبايبة القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  103.5محمود رمضان محمود عمارة60275الدبايبة القديمةبركة السبع
191نــاجــح  191محمود سامى السيد أحمد عبدة60276الدبايبة القديمةبركة السبع
252نــاجــح  252محود عبدالحكم عبدالعليم أبوالعزم60277الدبايبة القديمةبركة السبع
167نــاجــح  167محمود فوزي محمود العليمي60278الدبايبة القديمةبركة السبع
254نــاجــح  254محمود محمد حمدي أبوالعزم60279الدبايبة القديمةبركة السبع
270.5نــاجــح  270.5محمود محمد عبد7 المصري60280الدبايبة القديمةبركة السبع
252.5نــاجــح  252.5محمود محمد عبد7 محمد سليمان60281الدبايبة القديمةبركة السبع
215نــاجــح  215محمود محمد عبدالمنعم ندا60282الدبايبة القديمةبركة السبع
230نــاجــح  230محمود محمد عبدالحليم محمد60283الدبايبة القديمةبركة السبع
210.5نــاجــح  210.5محمود محمد محمد فايز60284الدبايبة القديمةبركة السبع
188نــاجــح  188محمود مصطفي عبدالصبور محمد حسين60285الدبايبة القديمةبركة السبع
264.5نــاجــح  264.5مختار السيد محمد مختار السيد60286الدبايبة القديمةبركة السبع
190.5نــاجــح  190.5مصطفي أحمد حامد أبوالفتوح60287الدبايبة القديمةبركة السبع
251.5نــاجــح  251.5مصطفي مصطفي أحمد ندا60288الدبايبة القديمةبركة السبع
182نــاجــح  182مصطفي عبدالجواد محمد حسن60289الدبايبة القديمةبركة السبع
203.5نــاجــح  203.5مصطفي عبد الحميد محمد الشيخ60290الدبايبة القديمةبركة السبع
231نــاجــح  231مصطفي محمد أحمد محمد سالم60291الدبايبة القديمةبركة السبع
262نــاجــح  262مھاب محمد عبدالعليم متولي60292الدبايبة القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبنادر خالد جزدة الجعفري60293الدبايبة القديمةبركة السبع
193.5نــاجــح  193.5ھاني السيد محمد مصلحي60294الدبايبة القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  123ھاني مصطفي عبدالرحمن يوسف60295الدبايبة القديمةبركة السبع
230.5نــاجــح  230.5وليدز كريا عبدالھادي كتر60296الدبايبة القديمةبركة السبع
220نــاجــح  220يوسف محمود عبدالسميع محمود سالم60297الدبايبة القديمةبركة السبع
267نــاجــح  267إبتسام ياسر درويش علي60298الدبايبة الحديثةبركة السبع
241.5نــاجــح  241.5إسراء جمال علي عبدالواحد60299الدبايبة الحديثةبركة السبع
208.5نــاجــح  208.5اسماء إبراھيم محمود 60300الدبايبة الحديثةبركة السبع
250نــاجــح  250أسماء ربيع عبدالصبور علي60301الدبايبة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  190اسماء جمال عبدالصبور زغير60302الدبايبة الحديثةبركة السبع
243.5نــاجــح  243.5أسماء خالد محمد كتر60303الدبايبة الحديثةبركة السبع
245نــاجــح  245اسماء صبحي عبدالصبور محمد العاصي60304الدبايبة الحديثةبركة السبع
266.5نــاجــح  266.5أسماء طلعت عبدالظاھر شحاتة60305الدبايبة الحديثةبركة السبع
244.5نــاجــح  244.5أماني حسين سالم إبراھيم سالم60306الدبايبة الحديثةبركة السبع
214نــاجــح  214أماني فتحي حامد حسن شريف60307الدبايبة الحديثةبركة السبع
217نــاجــح  217أمنية ياسر عباس عبدالحافظ60308الدبايبة الحديثةبركة السبع
160نــاجــح  160أميرة السيد أحمد السيد60309الدبايبة الحديثةبركة السبع
245نــاجــح  245أميرة عمر عطية عامر عواد60310الدبايبة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  167أمنية جمال عبدالعظيم سعد عواد60311الدبايبة الحديثةبركة السبع
242نــاجــح  242إيمان أحمد محمد والي60312الدبايبة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبإيمان السيد إبراھيم إسماعيل60313الدبايبة الحديثةبركة السبع
217.5نــاجــح  217.5إيمان يونس السيد والي60314الدبايبة الحديثةبركة السبع
196نــاجــح  196آية غبراھيم شوقي محمد محمد60315الدبايبة الحديثةبركة السبع
187.5نــاجــح  187.5آية عماد فرحات محمد فرحات60316الدبايبة الحديثةبركة السبع
255نــاجــح  255آية عبدالفتاح عوض مقلد60317الدبايبة الحديثةبركة السبع



182.5نــاجــح  182.5بدرية ماھر السيد جاب 7 60318الدبايبة الحديثةبركة السبع
273نــاجــح  273تقي أمين كامل عبدة60319الدبايبة الحديثةبركة السبع
253نــاجــح  253خلود طارق حمدي الحسني60320الدبايبة الحديثةبركة السبع
264نــاجــح  264داليا عيد محمد صابر دياب60321الدبايبة الحديثةبركة السبع
217.5نــاجــح  217.5دعاء رضا جاد7 محمد60322الدبايبة الحديثةبركة السبع
263نــاجــح  263دينا رضا عبدالحميد الشتمي60323الدبايبة الحديثةبركة السبع
263نــاجــح  263دينا ص6ح حامد السيد صالح60324الدبايبة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  177.5دينا عبدالرحمن إسماعيل عبدالرحمن60325الدبايبة الحديثةبركة السبع
228.5نــاجــح  228.5رانيا فتحي المصيلحي الفرخ60326الدبايبة الحديثةبركة السبع
270.5نــاجــح  270.5رقية حامد عبد7 عبدالعزيز 60327الدبايبة الحديثةبركة السبع
275نــاجــح  275روض حمدي صادق دومة60328الدبايبة الحديثةبركة السبع
237نــاجــح  237ريھام ياسر عبدالتواب مصيلحي60329الدبايبة الحديثةبركة السبع
225.5نــاجــح  225.5سارة حماد عبدالرحمن صادق60330الدبايبة الحديثةبركة السبع
243.5نــاجــح  243.5سارة عبدالحليم عبدالعظيم س6م60331الدبايبة الحديثةبركة السبع
248نــاجــح  248سامية محمد عبدربة عبدالرحمن60332الدبايبة الحديثةبركة السبع
262.5نــاجــح  262.5سلوي طاھر محمد محمد كفر60333الدبايبة الحديثةبركة السبع
265نــاجــح  265سندس محمد محمد العراقي60334الدبايبة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبشلبية عبدالحميد محمد عبدة60335الدبايبة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  138عبير ربيع عبدالصبور محمود60336الدبايبة الحديثةبركة السبع
192نــاجــح  192غادة سامي عبدالظاھر مصطفي 60337الدبايبة الحديثةبركة السبع
196نــاجــح  196فتحية عادل إمام سليمان السيد60338الدبايبة الحديثةبركة السبع
253نــاجــح  253فوزية محمد عبدالرحمن المھدي60339الدبايبة الحديثةبركة السبع
278نــاجــح  278كريمة حمدي شحاتة الشتيحي60340الدبايبة الحديثةبركة السبع
268نــاجــح  268ماريھان عزت عبدالھادي عبدالمعطي60341الدبايبة الحديثةبركة السبع
199نــاجــح  199مني طاھر يحي أبوالفتوح60342الدبايبة الحديثةبركة السبع
255نــاجــح  255نيرمين س6م محمد س6م60343الدبايبة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  181نورھان حمزة عبدالونيس عبدالحميد60344الدبايبة الحديثةبركة السبع
215نــاجــح  215نيفين سمير محمد كمال سلمان60345الدبايبة الحديثةبركة السبع
276نــاجــح  276ھاجر عيد محمد المتولي الشتيحي60346الدبايبة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  169ھاجر مختار السيد العزب60347الدبايبة الحديثةبركة السبع
269نــاجــح  269ھالة عزت سعد خليف60348الدبايبة الحديثةبركة السبع
279.5نــاجــح  279.5ھند ربيع عبدالس6م الجزار60349الدبايبة الحديثةبركة السبع
174.5نــاجــح  174.5ياسمين رضا عبدالرحمن محمد الفرخ60350الدبايبة الحديثةبركة السبع
244.5نــاجــح  244.5إبراھيم السيد إبراھيم 60351الدبايبة الحديثةبركة السبع
254.5نــاجــح  254.5إبراھيم صابر إبراھيم علي60352الدبايبة الحديثةبركة السبع
190نــاجــح  190أحمد أحمد قطب علي سبيع60353الدبايبة الحديثةبركة السبع
231نــاجــح  231أحمد ربيع السيد محمد خليف60354الدبايبة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  63احمد رضا أحمد عبدالعزيز60355الدبايبة الحديثةبركة السبع
248نــاجــح  248أحمد ص6ح عبدالصبور محمد ندا60356الدبايبة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبأحمد عادل حامد أبوالفتوح60357الدبايبة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبأحمدعبدالحميد علي حسن60358الدبايبة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبأحمد عبد7 محمد صالح60359الدبايبة الحديثةبركة السبع
242نــاجــح  242أحمد ماھر عبدالعظيم عبدالجواد60360الدبايبة الحديثةبركة السبع
237.5نــاجــح  237.5أحمد محمد محمد عبدالمنعم شريف60361الدبايبة الحديثةبركة السبع
256.5نــاجــح  256.5احمد مصيلحي فاروق يوسف60362الدبايبة الحديثةبركة السبع
210.5نــاجــح  210.5أحمد ھشام عبدالمجيد عبدالحكم60363الدبايبة الحديثةبركة السبع
195.5نــاجــح  195.5إس6م طلعت جودة عمر60364الدبايبة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبإس6م عبدالجواد محمد متولي60365الدبايبة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  176.5السيد علي محمد عطا7 الجزار60366الدبايبة الحديثةبركة السبع
240.5نــاجــح  240.5إيھاب محمد محمد عبدالرحمن الفرخ60367الدبايبة الحديثةبركة السبع
240نــاجــح  240رجب محمد رجب عبد7 السيد60368الدبايبة الحديثةبركة السبع
210.5نــاجــح  210.5سامي محمود محمد محود عطية60369الدبايبة الحديثةبركة السبع
207.5نــاجــح  207.5شحاتة محمد شحاتة سلمان60370الدبايبة الحديثةبركة السبع
232نــاجــح  232عبدالتواب علي مصطفى حجازي 60371الدبايبة الحديثةبركة السبع
218.5نــاجــح  218.5عبدالستار عبدالرحمن عبدالستار مقصود60372الدبايبة الحديثةبركة السبع
247.5نــاجــح  247.5عبدالھادي فرج عبدالھادي الجزار60373الدبايبة الحديثةبركة السبع



204.5نــاجــح  204.5عبدالھادي محمد عبدالھادي عبدالعزيز60374الدبايبة الحديثةبركة السبع
222نــاجــح  222عبدالھادي نصر عبدالھادي نصر60375الدبايبة الحديثةبركة السبع
227.5نــاجــح  227.5عبدالوھاب فتحي عبدالوھاب درويش60376الدبايبة الحديثةبركة السبع
223نــاجــح  223علي عاصم علي حامد الجرف60377الدبايبة الحديثةبركة السبع
254.5نــاجــح  254.5علي محمد سعد محمود الحصري60378الدبايبة الحديثةبركة السبع
221نــاجــح  221عمرو محمد عبدالحميد إمام60379الدبايبة الحديثةبركة السبع
189نــاجــح  189فارس مجداق عبدالرحمن حسن60380الدبايبة الحديثةبركة السبع
279نــاجــح  279فوزي ھ6ل محمد عبدالعزيز أبو التنة60381الدبايبة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبكامل جاب 7 محمد الشيخ60382الدبايبة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد إبراھيم عبدالحميد إمام60383الدبايبة الحديثةبركة السبع
252.5نــاجــح  252.5محمد أحمد أحمد عبدالعزيز60384الدبايبة الحديثةبركة السبع
195.5نــاجــح  195.5محمد أحمد جاد احمد60385الدبايبة الحديثةبركة السبع
179.5نــاجــح  179.5محمد أحمد شفيق السيد أبوزيد60386الدبايبة الحديثةبركة السبع
247نــاجــح  247محمد أحمد محمد العيوطي60387الدبايبة الحديثةبركة السبع
170نــاجــح  170محمد جمال محمد أحمد عبدة60388الدبايبة الحديثةبركة السبع
277نــاجــح  277محمد سالم محمد عبدالھادي طة60389الدبايبة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد شعبان مصطفي عيد60390الدبايبة الحديثةبركة السبع
182.5نــاجــح  182.5محمد طارق محمد العراقي60391الدبايبة الحديثةبركة السبع
263.5نــاجــح  263.5محمد عادل عبدالجليل جاد سالم60392الدبايبة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد عبدالتواب متولي العزب60393الدبايبة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  166محمد علي محمود عبدالباقي60394الدبايبة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  164.5محمد عماد محمد عبدالرحمن 60395الدبايبة الحديثةبركة السبع
265.5نــاجــح  265.5محمد محمود محمد عبدالعزيز عيد60396الدبايبة الحديثةبركة السبع
208.5نــاجــح  208.5محمد ناصر محمد عبدالحميد60397الدبايبة الحديثةبركة السبع
256.5نــاجــح  256.5محمد يحي عبدالحميد بحيري60398الدبايبة الحديثةبركة السبع
250.5نــاجــح  250.5محمود أبوالنصر عبدالصبور رجب60399الدبايبة الحديثةبركة السبع
196.5نــاجــح  196.5محود سمير محمد عبد المنعم الشتميي60400الدبايبة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمود صبحي عبدالجواد احمد60401الدبايبة الحديثةبركة السبع
269.5نــاجــح  269.5محمود قطب عبدالھدي الليثي60402الدبايبة الحديثةبركة السبع
226نــاجــح  226محمود مسعود عبدالفتاح سيد أحمد60403الدبايبة الحديثةبركة السبع
197نــاجــح  197محود مصيلحي إبراھيم مصيلحي إبراھيم60404الدبايبة الحديثةبركة السبع
171.5نــاجــح  171.5ھادي عادل سعيد يوسف60405الدبايبة الحديثةبركة السبع
249.5نــاجــح  249.5ھشام عبدالمعطي مصطفي عبدالمعطي60406الدبايبة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبھاني صبحي السيد سرور60407الدبايبة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبھشام عزت السيد أبوالتنا60408الدبايبة الحديثةبركة السبع
247.5نــاجــح  247.5يوسف شعبان محمد كمال سلمان60409الدبايبة الحديثةبركة السبع
222نــاجــح  222إسراء إسماعيل عبد المطلب اسماعيل60410عزبة ا�ص6ح بالدبايبةبركة السبع
264نــاجــح  264أسماء سعيد عمر محمد إمام الشيخ60411عزبة ا�ص6ح بالدبايبةبركة السبع
278.5نــاجــح  278.5آ�ء مختار عبد العزيز محمد قرقش60412عزبة ا�ص6ح بالدبايبةبركة السبع
255.5نــاجــح  255.5آيه جمال محمد السيد منصور60413عزبة ا�ص6ح بالدبايبةبركة السبع
256نــاجــح  256آيه محمد محمود سالمان60414عزبة ا�ص6ح بالدبايبةبركة السبع
260.5نــاجــح  260.5آية مديح عبدالھادى قرقش60415عزبة ا�ص6ح بالدبايبةبركة السبع
221نــاجــح  221أنھار محمد عبد الحميد أحمد س6م60416عزبة ا�ص6ح بالدبايبةبركة السبع
275.5نــاجــح  275.5بسمه أحمد راشد دياب60417عزبة ا�ص6ح بالدبايبةبركة السبع
273نــاجــح  273رانيا فاضل جاسر محمود60418عزبة ا�ص6ح بالدبايبةبركة السبع
253.5نــاجــح  253.5سارة حمدى عبد العزيز حسن60419عزبة ا�ص6ح بالدبايبةبركة السبع
272.5نــاجــح  272.5عائشة سمير فتحى المصيلحى60420عزبة ا�ص6ح بالدبايبةبركة السبع
210نــاجــح  210عائشة عبد الجليل ھاشم عطيه60421عزبة ا�ص6ح بالدبايبةبركة السبع
274نــاجــح  274غاده رجب عبد الصبور محمد عبده60422عزبة ا�ص6ح بالدبايبةبركة السبع
278نــاجــح  278لبنى عبد الحكيم محمد المرسى قرقش60423عزبة ا�ص6ح بالدبايبةبركة السبع
214نــاجــح  214منة7 محمد إبراھيم عبد الحميد عياد60424عزبة ا�ص6ح بالدبايبةبركة السبع
229.5نــاجــح  229.5ميار محمد مصيلحى محمد إبراھيم60425عزبة ا�ص6ح بالدبايبةبركة السبع
251نــاجــح  251نھال على عبد المطلب إسماعيل عياد60426عزبة ا�ص6ح بالدبايبةبركة السبع
218.5نــاجــح  218.5نورھان عبد النبى أحمد عرفه60427عزبة ا�ص6ح بالدبايبةبركة السبع
272.5نــاجــح  272.5ھاجر شريف السيد عبد العزيز60428عزبة ا�ص6ح بالدبايبةبركة السبع
274.5نــاجــح  274.5ھبه سمير عبد الستار أحمد60429عزبة ا�ص6ح بالدبايبةبركة السبع



172نــاجــح  172إبراھيم فتحى إبراھيم عبد العزيز60430عزبة ا�ص6ح بالدبايبةبركة السبع
201نــاجــح  201إس6م ماھر إبراھيم عبد الحميد60431عزبة ا�ص6ح بالدبايبةبركة السبع
200نــاجــح  200أحمد رجب محمد محمد سليمان60432عزبة ا�ص6ح بالدبايبةبركة السبع
241نــاجــح  241أحمد سامى خ6ف عبد الحميد عمارة60433عزبة ا�ص6ح بالدبايبةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبأحمد محمد عزب مصيلحى يوسف60434عزبة ا�ص6ح بالدبايبةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  163.5رضا عبد الرحمن أبو النصر عبد 604357عزبة ا�ص6ح بالدبايبةبركة السبع
277نــاجــح  277زياد نبيل عبد الحكيم محمد منصور60436عزبة ا�ص6ح بالدبايبةبركة السبع
262.5نــاجــح  262.5خالد بدوى عبد العاطى محمد أحمد60437عزبة ا�ص6ح بالدبايبةبركة السبع
237نــاجــح  237سعيد بدرى سعيد عبد العزيز60438عزبة ا�ص6ح بالدبايبةبركة السبع
261.5نــاجــح  261.5فتحى أشرف فتحى عبد الصادق60439عزبة ا�ص6ح بالدبايبةبركة السبع
236نــاجــح  236محمد عبد العزيز إبراھيم عبد العزيز60440عزبة ا�ص6ح بالدبايبةبركة السبع
252.5نــاجــح  252.5محمد محمد عبد العاطى محمد عطويه60441عزبة ا�ص6ح بالدبايبةبركة السبع
239.5نــاجــح  239.5محمد على أبو نوح عبد الواحد60442عزبة ا�ص6ح بالدبايبةبركة السبع
225نــاجــح  225محمود محمد محمد إسماعيل إبراھيم60443عزبة ا�ص6ح بالدبايبةبركة السبع
273نــاجــح  273إبتھاج غريب محمد سعيد60444كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
251.5نــاجــح  251.5أسماء أيمن عبد الفتاح حسين60445كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
263.5نــاجــح  263.5إيمان سيد أحمد عبد الغفار60446كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
217.5نــاجــح  217.5أنھار أسامة عبد الرحمن على60447كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
204نــاجــح  204آية أشرف موسى عبد الحميد60448كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
166نــاجــح  166آية عبد الجيد باشا عبد العزيز60449كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
222.5نــاجــح  222.5بسنت محمد عبد 7 محمود60450كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
252نــاجــح  252تيسير أشرف فاروق أبو المجد60451كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  108حنان أحمد محمد خميس60452كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  118جيھان خالد عبد العليم محمد60453كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  137.5داليا جمال محمد أبو العزم60454كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
181.5نــاجــح  181.5دينا السيد عبد الفتاح باشا60455كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
223.5نــاجــح  223.5دينا محمد على عبد المقصود60456كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  163.5ريھام الليثى محمد إسعاد60457كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
276نــاجــح  276شروق فرحات عبد الغفار حسين60458كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
276نــاجــح  276شروق محمد لطفى محمد60459كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
265نــاجــح  265شيماء السيد محمد عبد الفتاح60460كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
230.5نــاجــح  230.5شيماء عامر محروس أحمد60461كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
229.5نــاجــح  229.5فتحية شاكر رياض أحمد60462كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
189نــاجــح  189ميرفت محمد زكى أحمد60463كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  122.5نادية حسن محمد حسن60464كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  170.5نھال محمد فتح 7 حسن60465كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  137.5ھاجر على سليمان على60466كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  156.5ھبة أشرف جمال مسعود60467كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
232.5نــاجــح  232.5ھدير إبراھيم عبد الرحمن إبراھيم60468كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
232.5نــاجــح  232.5ھيام طه محمد أحمد60469كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
211.5نــاجــح  211.5ھدى إبراھيم محمد محمد60470كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
259.5نــاجــح  259.5و�ء أمين الحفنى صالح60471كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  21ياسمين حافظ سعيد مسعود60472كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
259.5نــاجــح  259.5ياسمين زھران محمد زھران60473كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
188نــاجــح  188إبراھيم مسعد عبد الصبور عبد المقصود60474كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  131إبراھيم أشرف جمال مسعود60475كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
270نــاجــح  270أحمد إبراھيم حسن محمد60476كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  149.5أحمد زكى سعيد نعامة60477كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
165نــاجــح  165أحمد عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح60478كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
267.5نــاجــح  267.5أحمد محمد عبد الرءوف محمد60479كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
235.5نــاجــح  235.5أحمد محمد عبد المقصود العزب60480كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
264.5نــاجــح  264.5إس6م محمد حماد محمد 60481كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  35.5أشرف صبحى جابر باشا60482كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  122.5السيد على محروس سليمان60483كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
230.5نــاجــح  230.5طاھر أبو زيد محمد أبو زيد60484كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
270نــاجــح  270عبد اللطيف السيد عبد اللطيف اFجھورى60485كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع



234.5نــاجــح  234.5عبد 7 حماد على حماد60486كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
190نــاجــح  190عرفة عرفة رشاد الدسوقى60487كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبعماد أحمد محمد خميس60488كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
214.5نــاجــح  214.5عمرو سعيد عبد الصمد الشايب60489كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  109.5عمرو محمد الجوھرى القدرى60490كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  146.5على أحمد محمد حسن60491كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
235نــاجــح  235على سعيد كامل رضوان60492كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
167نــاجــح  167عيد خالد عيد عطيه60493كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
169نــاجــح  169فتحى شعبان فتحى حامد60494كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
268نــاجــح  268كريم ماھر حلمى السيد60495كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
236.5نــاجــح  236.5محمد أحمد حسن مصطفى60496كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
218نــاجــح  218محمد إيھاب عبد العزيز محمد60497كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
275.5نــاجــح  275.5محمد باز حسنى خميس60498كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  167محمد سعيد حجازى أحمد60499كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
166نــاجــح  166محمد سعيد زكى على60500كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
253نــاجــح  253محمد سعيد محمد الھادى60501كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  160.5محمد رضا كامل عبد الس6م60502كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
257نــاجــح  257محمد عبد اللطيف عبد الحليم حسن60503كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
261.5نــاجــح  261.5محمد على منير عبد الفتاح60504كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  190.5محمد مسعد سعيد اFجھورى60505كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
248.5نــاجــح  248.5محمد مصطفى فاضل عبد الحميد60506كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
252نــاجــح  252محمد نبيل عبد الغنى مصطفى60507كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  147.5محمود سامى محمد أبو اليزيد60508كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  101محمود محمد حسن عبد 605097كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  184.5محمود محمد محمد سليمان60510كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
264.5نــاجــح  264.5محمود محمود حامد محمود60511كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
205.5نــاجــح  205.5محمود موسى عبد الحميد عثمان60512كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
252.5نــاجــح  252.5معاذ العزب عبد المقصود العزب60513كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
265نــاجــح  265معاذ محمد عبد 7 محمد60514كفر الحمادية اNبتدائية بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  201ابتسام رمزى محمد رمضان 60515الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
272.5نــاجــح  272.5إسراء محمد عبد العظيم ب6ط60516الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  166إسراء أنور شوقى ا�مبابى 60517الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  158إسراء جمعة محمد سويلم 60518الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
276نــاجــح  276إسراء عصام السعيد البرماوى 60519الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
277.5نــاجــح  277.5إسراء عصام عبد العظيم زيدان 60520الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
228نــاجــح  228إسراء محروس عبدالفتاح يس 60521الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
275نــاجــح  275إسراء محمود محمود  عصر 60522الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
232نــاجــح  232أسماء رشاد عبدالقادر القمري 60523الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
266.5نــاجــح  266.5أسماء مصطفى محمود عبية 60524الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
202.5نــاجــح  202.5أمنية عادل محمد شند60525الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
279.5نــاجــح  279.5أمنية مجدى سعد بلتاجى 60526الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
277نــاجــح  277أميرة أشرف سمير حجاج 60527الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
260.5نــاجــح  260.5أميرة أمين بركات س6مة 60528الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
253نــاجــح  253أميرة رأفت عبدالسميع النشار 60529الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
278.5نــاجــح  278.5أميرة محمد رضا شندى 60530الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
257نــاجــح  257أمنية شبل الدسوقى ابو شريفة60531الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
248نــاجــح  248أمينة ص6ح عبدالكريم الجعفراوى 60532الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
247.5نــاجــح  247.5إنجى أشرف فتحى غانم 60533الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
182نــاجــح  182إنجى فتحى سالم صالح60534الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
161نــاجــح  161آية إبراھيم السيد المكاوى 60535الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
209.5نــاجــح  209.5آية إمام المرسى البرماوى 60536الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
273.5نــاجــح  273.5آية أيمن رجب بكتوت 60537الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
243نــاجــح  243آية خالد محمد أمين العفيفى 60538الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
249نــاجــح  249آية جمال محمد سويلم 60539الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
273.5نــاجــح  273.5آية جميل إباھيم الجعفراوى 60540الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
205.5نــاجــح  205.5آية خالد إبراھيم الدسوقى رمضان 60541الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع



269نــاجــح  269آية خالد كامل اNمبابى 60542الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
253.5نــاجــح  253.5آية رفعت السيد أبو شريفة 60543الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
216.5نــاجــح  216.5آية رمزى محمد فؤاد حجاج60544الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
243.5نــاجــح  243.5آية عبد الحارث محمد ناجى60545الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
251.5نــاجــح  251.5آية عبد الرازق أحمد مساور 60546الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
265نــاجــح  265آية عماد توحيد الصعيدى 60547الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
198نــاجــح  198آية محمد عبد العزيز فرج 7 60548الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
199نــاجــح  199إيمان بركات السعيد راضى 60549الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
197.5نــاجــح  197.5إيمان جمال محمدعبدالفتاح  60550الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
257نــاجــح  257إيمان شعبان الشحات البحراوى60551الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
221نــاجــح  221إيمان على رزق البحراوى 60552الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
275نــاجــح  275إيمان محسن أمين صالح دھب60553الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
257.5نــاجــح  257.5إيمان ممدوح عبد العظيم راضى 60554الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
265.5نــاجــح  265.5بسنت أشرف إبرھيم أبو حليمة 60555الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
274.5نــاجــح  274.5تقى سامى محمد أحمد حجاج 60556الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبجميلة فؤاد رياض عصر 60557الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
249.5نــاجــح  249.5جھاد إبرھيم عبدالفتاح  يس 60558الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
266نــاجــح  266جھاد محمد السباعى المرسى 60559الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
265نــاجــح  265جيھان محمد السعيد البحراوى 60560الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  96حمدية يسرى شوقى حجاج 60561الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
260.5نــاجــح  260.5داليا حمدى المليجى أبو زيد 60562الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
255نــاجــح  255دينا إبراھيم محمد البسيونى 60563الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
208.5نــاجــح  208.5دينا سامى محمد العليمى 60564الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
271.5نــاجــح  271.5دينا شوقى عبدالبصير راضى 60565الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
259.5نــاجــح  259.5دينا طارق عبدالفتاح المليجى 60566الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
203.5نــاجــح  203.5دينا مجدى السيد جبريل 60567الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
241.5نــاجــح  241.5رانيا غانم أمين غانم 60568الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
251نــاجــح  251رانيا نعيم محمد يحيى 60569الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
274.5نــاجــح  274.5رباب شوقى عبد الحميد سليمان 60570الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
264.5نــاجــح  264.5رباب ھشام محمد بدرالدين 60571الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
236نــاجــح  236رجاء عماد رشاد إمام  60572الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  171رحاب عماد زيدان اNمبابى 60573الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
236نــاجــح  236رحاب نبيل عبدالحميد زيدان 60574الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
278.5نــاجــح  278.5رحمة محمد عبدالوھاب إدريس 60575الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
275.5نــاجــح  275.5رشا أشرف محمد على 60576الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
274نــاجــح  274رقية سعيد يوسف الفرارجى 60577الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
261نــاجــح  261ريھام حامد سعد حجاج 60578الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
232.5نــاجــح  232.5ريھام محمد عبدالفتاح اNمبابى 60579الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
260نــاجــح  260ريھام محمد محيى المرسى مجاھد 60580الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
277نــاجــح  277زينب باسم محمد بدر الدين 60581الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
263.5نــاجــح  263.5سارة عماد زيدان الحاج أحمد 60582الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
271.5نــاجــح  271.5سارة ماھر مصطفى عبدالمقصود 60583الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
217.5نــاجــح  217.5سالى محمد السيد ناجى 60584الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
230.5نــاجــح  230.5سامراء ع6ء عبدالرازق راضى 60585الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
265نــاجــح  265سامية سليمان السيد الشافعى60586الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
273نــاجــح  273سعدية فتحى رزق الخضرى 60587الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
192.5نــاجــح  192.5سلمى طه نور الدين مساور 60588الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
247نــاجــح  247سلمى عبد الھادى شبل السيد 60589الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
236نــاجــح  236سلمى ع6ء عبد العزيز بلتاجى 60590الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
228نــاجــح  228سلمى مجدى السيد أحمد60591الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
263.5نــاجــح  263.5سماء تامر فوزى الخولى 60592الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
278نــاجــح  278سمر حمدى محمد سلطان 60593الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
248.5نــاجــح  248.5سمر عادل توحيد الصعيدى 60594الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
228.5نــاجــح  228.5سمر عيد محمد عبدالمجيد شند 60595الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
230.5نــاجــح  230.5سھام عصام السيد راضى 60596الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
226نــاجــح  226شروق أحمد عبد الفتاح س6مة 60597الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع



252نــاجــح  252شروق سامح السيد البسيونى 60598الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
233.5نــاجــح  233.5شروق ممدوح حامد محمود راضى 60599الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
274نــاجــح  274شروق نبيل أحمد الفرارجى 60600الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
255نــاجــح  255شيماء السيد محمد السعيد حجاج 60601الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
235نــاجــح  235شيماء أمين عبدالرسول الصباغ 60602الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
260.5نــاجــح  260.5شيماء خالد شبل عبد 7 60603الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
243نــاجــح  243شيماء مرسى الكومى الريس 60604الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
249.5نــاجــح  249.5شيماء وائل فتح الباب إدريس 60605الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
253نــاجــح  253صابرين إبراھيم السعيد عبدالفتاح 60606الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
220نــاجــح  220صفا أشرف سالم صالح 60607الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
231.5نــاجــح  231.5ضحى حمدى فتح الباب إدريس 60608الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبعزة ناصر عبد المھدى على 60609الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
203.5نــاجــح  203.5ع6 ع6ء رشاد حسان 60610الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
277نــاجــح  277فاطمة أشرف عبد 7 السيد ندا 60611الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  156مروة السيد فياض البلتاجى 60612الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
279نــاجــح  279مروة مصطفى بدوى حجاج 60613الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
263.5نــاجــح  263.5مروة نبيل الدسوقى راضى 60614الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
256نــاجــح  256مريم جمال السيد البدرشينى 60615الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
277.5نــاجــح  277.5منار ع6ء فھيم الصباغ 60616الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
252نــاجــح  252منة 7 ماجد محمد اسماعيل 60617الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
259.5نــاجــح  259.5مى السيد زيدان س6مة 60618الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمى عبد الفتاح محمد النجار 60619الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
267.5نــاجــح  267.5مى ماجد صبرى حجاج 60620الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
268نــاجــح  268ندا إبراھيم يوسف عبدالبر 60621الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
254نــاجــح  254ندى عادل محمد عبد العزيز 60622الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
272نــاجــح  272نرمين محمد فتحى ا�مبابى 60623الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
215.5نــاجــح  215.5نسمة أحمد السعيد الخطيب 60624الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
245نــاجــح  245نسمة عبد الحكيم عباس السباعى 60625الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
251.5نــاجــح  251.5نھاد رضا شوقى الخطيب 60626الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
209نــاجــح  209نورا صبحى كامل ا�مبابى 60627الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
232نــاجــح  232نورا وليد سليمان صالح 60628الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
255نــاجــح  255نورھان أسامة حمدى ا�مبابى 60629الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
180.5نــاجــح  180.5نورھان أشرف صبحى الدسوقى 60630الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
274.5نــاجــح  274.5نورھان أشرف عبد الفتاح يسن 60631الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  172نورھان محمد الرفاعى أبو النور 60632الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  146.5نورھان نبيل عبدالرحمن الصنھاوى 60633الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
278.5نــاجــح  278.5نيرة س6مة أحمد مصطفى 60634الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
251.5نــاجــح  251.5ھاجر محمد عبد العظيم عبد العال 60635الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
235.5نــاجــح  235.5ھايدى أشرف محمد �شين 60636الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
217.5نــاجــح  217.5ھايدى عبد الواحد السيد الرواشدى 60637الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
221.5نــاجــح  221.5ھدير السعيد عبدالفتاح الصباغ 60638الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
250.5نــاجــح  250.5ھدير محمد أحمد الجعفراوى 60639الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبھناء طارق محروس أحمد 60640الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
213نــاجــح  213وفاء أحمد فتحى حجاج 60641الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
214.5نــاجــح  214.5وفاء محمد عبد الفتاح رمضان 60642الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
267نــاجــح  267ياسمين رضا السعيد الزيات 60643الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
254.5نــاجــح  254.5ياسمين إبراھيم  محمد60644الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
225نــاجــح  225يمنى جمال إبراھيم يس60645الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
272.5نــاجــح  272.5يمنى محمود حامد الشرقاوى 60646الروضة اNبتدائية القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  165إبراھيم حافظ إبراھيم يس60647الروضة الحديثةبركة السبع
202.5نــاجــح  202.5إبراھيم حس على ندا60648الروضة الحديثةبركة السبع
239.5نــاجــح  239.5إبراھيم طه إ براھيم حجاج60649الروضة الحديثةبركة السبع
244نــاجــح  244إبراھيم محمد فؤاد البسيونى60650الروضة الحديثةبركة السبع
209.5نــاجــح  209.5احمد ابراھيم شفيق زين الدين 60651الروضة الحديثةبركة السبع
243.5نــاجــح  243.5احمد ب6ل السعيد بديره60652الروضة الحديثةبركة السبع
250.5نــاجــح  250.5احمد حمدي محمود حجاج 60653الروضة الحديثةبركة السبع



دور ثانيدور ثاني  155احمد جمعة يحي المليجي ابو زيد 60654الروضة الحديثةبركة السبع
255.5نــاجــح  255.5احمد ج6ل السعيد البرماوي 60655الروضة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  216احمد خالد حمدي زين الدين 60656الروضة الحديثةبركة السبع
271نــاجــح  271احمد خالد حمدي البكري60657الروضة الحديثةبركة السبع
253نــاجــح  253احمد رأفت السيد عبد العظيم 60658الروضة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  144.5احمد رضا محمد زكي البسيوني 60659الروضة الحديثةبركة السبع
219نــاجــح  219احمد سمير محمد زكي البسيوني60660الروضة الحديثةبركة السبع
196.5نــاجــح  196.5احمد سمير عبد العظيم ابو النور60661الروضة الحديثةبركة السبع
192نــاجــح  192احمد صابر عبد المقصود عبد البر60662الروضة الحديثةبركة السبع
241.5نــاجــح  241.5أحمد صبحى محمود خضير60663الروضة الحديثةبركة السبع
172.5نــاجــح  172.5احمد على عبد العظيم داود60664الروضة الحديثةبركة السبع
224.5نــاجــح  224.5احمد عبد الفتاح صالح احمد60665الروضة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  96احمد عبد العزيز حسن صالح60666الروضة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  199.5احمد عماد حمدي ياسين60667الروضة الحديثةبركة السبع
268نــاجــح  268احمد عماد زيدان س6مة60668الروضة الحديثةبركة السبع
258نــاجــح  258احمد فؤاد شوقي مطر60669الروضة الحديثةبركة السبع
266نــاجــح  266احمد مختار عبد الحارث داود60670الروضة الحديثةبركة السبع
217.5نــاجــح  217.5احمد محمد العزب ناجي 60671الروضة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد محمود فتحي حجاج60672الروضة الحديثةبركة السبع
275نــاجــح  275أحمد محمد محمود داود60673الروضة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  163.5أحمد محمد عبد الفضيل زين الدين60674الروضة الحديثةبركة السبع
203نــاجــح  203أحمدوائل ط6ل حمزة 60675الروضة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  80اسامة ج6ل محمود البسيونى60676الروضة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  158اس6م سامي احمد الھباب60677الروضة الحديثةبركة السبع
273.5نــاجــح  273.5اس6م انور ابراھيم يونس60678الروضة الحديثةبركة السبع
223.5نــاجــح  223.5اس6م عادل محمد يحي60679الروضة الحديثةبركة السبع
204نــاجــح  204اس6م عادل سيد احمد خليل60680الروضة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  131.5اس6م عماد محمد شفيق غانم60681الروضة الحديثةبركة السبع
247.5نــاجــح  247.5اس6م محمد سليمان عبد المقصود60682الروضة الحديثةبركة السبع
161نــاجــح  161اس6م محمد محمد الفرارجي 60683الروضة الحديثةبركة السبع
192نــاجــح  192اس6م ھاني على موسى60684الروضة الحديثةبركة السبع
243.5نــاجــح  243.5امير طارق عبد المطلب ناجي 60685الروضة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  136.5امير نبيل محمد البسيوني60686الروضة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  169.5ايمن محمد زيدان اNمبابي 60687الروضة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبايمن عماد محمد عبد المولى عصر60688الروضة الحديثةبركة السبع
270نــاجــح  270الحسن عبد المقصود حسن بديره60689الروضة الحديثةبركة السبع
179.5نــاجــح  179.5السيد عماد السيد الشافعي60690الروضة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  151السيد عماد السيد الدسوقي60691الروضة الحديثةبركة السبع
250.5نــاجــح  250.5ب6ل عبد الرازق رمضان مرجان60692الروضة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبحامد حامد على منصور 60693الروضة الحديثةبركة السبع
195نــاجــح  195حازم عبد المجيد محمد شند60694الروضة الحديثةبركة السبع
262.5نــاجــح  262.5حازم محمود محمد زين الدين60695الروضة الحديثةبركة السبع
248نــاجــح  248حمدي محمود السيد س6م 60696الروضة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  147خالد محمد ابراھيم شعبان60697الروضة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبرفيق على المليجي شرف60698الروضة الحديثةبركة السبع
270نــاجــح  270سعيد صابر عبد الرحمن عتمان60699الروضة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبسامح امام احمد خليل60700الروضة الحديثةبركة السبع
218نــاجــح  218سليمان مختار سليمان المرسي60701الروضة الحديثةبركة السبع
200نــاجــح  200طه محمد محمد فھمي غانم60702الروضة الحديثةبركة السبع
242.5نــاجــح  242.5عبد الفتاح جمال عبد الفتاح س6مة60703الروضة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبعبد الحميد عبد الحميد المتولي على 60704الروضة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبعبد السميع محمد عبد السميع النشار60705الروضة الحديثةبركة السبع
164نــاجــح  164عمرو ايمن عبد الفتاح راضي60706الروضة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  142.5عاصم نبيل توفيق حجاج60707الروضة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  148.5عمر حمدي حسن ابراھيم60708الروضة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  147كريم عبد الوھاب محمد عصر 60709الروضة الحديثةبركة السبع



دور ثانيدور ثاني  غائبمحروس اشرف ابراھيم عبد القادر60710الروضة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  124.5محمد اشرف ابراھيم عبد القادر60711الروضة الحديثةبركة السبع
236نــاجــح  236محمد ابراھيم محمد يحى60712الروضة الحديثةبركة السبع
175نــاجــح  175محمداحمد محمود عبد الھادى 60713الروضة الحديثةبركة السبع
186.5نــاجــح  186.5محمد السيد امام خليل60714الروضة الحديثةبركة السبع
259.5نــاجــح  259.5محمد زيدان عبد الوھاب البحراوى60715الروضة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  179.5محمد سامى عبد الفتاح ادريس60716الروضة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  123محمد سمير شوقى الغزالى60717الروضة الحديثةبركة السبع
248.5نــاجــح  248.5محمد عادل محمد الغريب عرام60718الروضة الحديثةبركة السبع
213.5نــاجــح  213.5محمدعادل توفيق حجاج60719الروضة الحديثةبركة السبع
252نــاجــح  252محمد عصام عبد العزيز ناجى60720الروضة الحديثةبركة السبع
251.5نــاجــح  251.5محمد ع6ء سمير القمرى60721الروضة الحديثةبركة السبع
278.5نــاجــح  278.5محمد رضا محمد البلشى60722الروضة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  158.5محمد ع6ء عبد المقصود صالح60723الروضة الحديثةبركة السبع
167نــاجــح  167محمد عماد محمد ابو نعمة60724الروضة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  138محمد عماد حمدى العقر60725الروضة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  117.5محمد عبد الستار على الشتيحى60726الروضة الحديثةبركة السبع
159نــاجــح  159محمد ماھر محمد عبدالمولى عصر60727الروضة الحديثةبركة السبع
243.5نــاجــح  243.5محمد مختار عبد الباقى ب6ط60728الروضة الحديثةبركة السبع
254.5نــاجــح  254.5محمد سعد عبد 7 البلتاجى60729الروضة الحديثةبركة السبع
165.5نــاجــح  165.5محمد مسعد محروس ا�مبابى60730الروضة الحديثةبركة السبع
216نــاجــح  216محمد مسعد محمد داود60731الروضة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  162.5محمد محمود حماد عبد الحميد 60732الروضة الحديثةبركة السبع
178.5نــاجــح  178.5محمد محمودالسعيد شاھين60733الروضة الحديثةبركة السبع
250.5نــاجــح  250.5محمد محمود جمعه فايد60734الروضة الحديثةبركة السبع
259.5نــاجــح  259.5محمد محمود محمد زين الدين60735الروضة الحديثةبركة السبع
220نــاجــح  220محمد مصطفي ابراھيم حجاج60736الروضة الحديثةبركة السبع
232نــاجــح  232محمد نادر محمد شوقي �شين60737الروضة الحديثةبركة السبع
257نــاجــح  257محمد نبيل محمد زيدان60738الروضة الحديثةبركة السبع
276.5نــاجــح  276.5محمد ھشام حمدى البكرى60739الروضة الحديثةبركة السبع
152.5نــاجــح  152.5محمد يسري محمد الصادق 60740الروضة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  153محمود ب6ل احمد ابو النور60741الروضة الحديثةبركة السبع
223نــاجــح  223محمود رضا السعيد شند60742الروضة الحديثةبركة السبع
186.5نــاجــح  186.5محمود صابر محمود شريفة60743الروضة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  142.5محمود فؤاد اسماعيل السيد60744الروضة الحديثةبركة السبع
166نــاجــح  166محمود محمد ابراھيم خليل60745الروضة الحديثةبركة السبع
200نــاجــح  200محمود محمد عبد الحميد عصر60746الروضة الحديثةبركة السبع
210نــاجــح  210محمود ناصر عبد المھدي على 60747الروضة الحديثةبركة السبع
177نــاجــح  177مسعود حافظ ابراھيم المغربي60748الروضة الحديثةبركة السبع
254.5نــاجــح  254.5مصطفى جاد ابراھيم يونس60749الروضة الحديثةبركة السبع
171.5نــاجــح  171.5مصطفى ب6ل فؤاد الرواشدي60750الروضة الحديثةبركة السبع
229نــاجــح  229مصطفى شعبان الشحات البحراوي60751الروضة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  177.5مصطفى طارق عبد الرحمن موسى60752الروضة الحديثةبركة السبع
218نــاجــح  218مصطفى محمد غنيم جاد60753الروضة الحديثةبركة السبع
196نــاجــح  196مصطفى مسعد جمعه راضي60754الروضة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  25مصطفى سعد الدين محمد اNمبابي60755الروضة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمصطفى فھيم فتحي ياسين60756الروضة الحديثةبركة السبع
258.5نــاجــح  258.5موسى اكرم عبد الغني موسى60757الروضة الحديثةبركة السبع
210.5نــاجــح  210.5مؤمن عبد المنعم عبد الباقي ب6ط60758الروضة الحديثةبركة السبع
239نــاجــح  239مؤمن محمد عبدالقادر البسيوني60759الروضة الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبنادر حجاج سيد احمد حجاج60760الروضة الحديثةبركة السبع
243نــاجــح  243ھ6ل ابو العزم ھ6ل ابو العزم60761الروضة الحديثةبركة السبع
268.5نــاجــح  268.5ھيثم طارق السيد ابو صقر60762الروضة الحديثةبركة السبع
267نــاجــح  267وليد فكري حسني اNمبابي60763الروضة الحديثةبركة السبع
265نــاجــح  265يوسف محمود عبد الفتاح ياسين60764الروضة الحديثةبركة السبع
189نــاجــح  189اسراء ابراھيم محمد الصاوى60765الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع



244نــاجــح  244اسراء السيد عمر احمد60766الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
260نــاجــح  260اسراء صبحى عبدالعزيز عبيد60767الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
230.5نــاجــح  230.5إسراء عبد7 يوسف حبيب60768الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
260نــاجــح  260اسراء عبد الناصر احمد محمد60769الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  188.5اسراء مسعد محمد محمد60770الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
184.5نــاجــح  184.5اسراء منير محمد احمد60771الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
237نــاجــح  237اسراء محمود عبدالقوى خضير60772الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  145.5اسراء ھانى شاكر محمد60773الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
202نــاجــح  202اس6م العليمى ابراھيم العليمى60774الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
232.5نــاجــح  232.5اس6م محمد فتح اللة اسماعيل60775الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
186نــاجــح  186اس6م محمد ھ6ل الجزيرى60776الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
222.5نــاجــح  222.5اس6م منصور متولى الشيخ60777الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
244نــاجــح  244أسماء السيد محمد الدسوقى60778الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
226نــاجــح  226آ�ء عبدالفتاح محمد عزمى60779الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
246نــاجــح  246امال جابر عبد الفتاح محمد60780الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
265.5نــاجــح  265.5امال عصام عبدالبارى ابواليزيد60781الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
213.5نــاجــح  213.5امل رزق السفاح جودة60782الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
242نــاجــح  242امل عمر احمد مطر60783الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
257.5نــاجــح  257.5اميرة عبد الخيرعبدالعزيز المليجى عبيد60784الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
174.5نــاجــح  174.5اميرة عادل موسى السباعى60785الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
236.5نــاجــح  236.5اميرة عبد العزيز زكى ابراھيم60786الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
242نــاجــح  242أمنية عبدالعزيز محمد عبدالس6م60787الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
230.5نــاجــح  230.5اية السيد عبدالعزيز السعدونى60788الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
177نــاجــح  177اية بركات السيد الصاوى60789الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
200نــاجــح  200اية فتوح محمد ابو الع607906الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
277.5نــاجــح  277.5ايات السيد صبحى السيد60791الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
247نــاجــح  247اية عبدالمنعم عبدالقوى الصاوى60792الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
244.5نــاجــح  244.5ايمان احمد محمود اليمانى60793الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
191.5نــاجــح  191.5ايمان العليمى ابراھيم العليمى60794الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
189نــاجــح  189ايمان جاد مصطفى جاد60795الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
274نــاجــح  274ايمان صبحى عبدالفتاح عبدالعظيم60796الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
235.5نــاجــح  235.5ايمان عادل محمد البكرى60797الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
210.5نــاجــح  210.5ايمان مصطفى مصطفى عمر60798الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
222نــاجــح  222ايمان نجاح المغازى الدسوقى60799الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
278نــاجــح  278اية عباس محمد رجب60800الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
274نــاجــح  274اية يحيى احمد ابرھيم60801الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
202نــاجــح  202بسمة صبحى سعد الغنيمى60802الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
202.5نــاجــح  202.5جھاد السيد عطوة خليل60803الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
208نــاجــح  208حنان حلمى فتحى شعلة60804الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  140دعاء صبحى ابراھيم ابراھيم60805الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
155نــاجــح  155دينا جمال سعد ابوالعزم60806الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
250نــاجــح  250دنيا محمد سعد حسن60807الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
173.5نــاجــح  173.5رشا محمد عبدالمنعم عبدالكريم60808الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
264.5نــاجــح  264.5رنا ياسر مھران العنانى60809الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
254نــاجــح  254دعاء عبد7 يوسف حبيب60810الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
262.5نــاجــح  262.5رضا محمد صحى غانم60811الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
277نــاجــح  277زينب عبدالمنعم احمد حبيب60812الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
275نــاجــح  275سمية عبدالناصر عبد7 حبيب60813الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبشرين ماھر عبد العزيز السباعى60814الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
258نــاجــح  258شرين نجاح مصطفى رمضان60815الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبشرين رضا عبدالحميد الشيشى60816الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
254نــاجــح  254شيماء أحمد السيد محمود60817الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
246.5نــاجــح  246.5شيماء سعيد رشاد عبد الباقى60818الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبشيماء فتحى محمد ربيع60819الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
277نــاجــح  277شروق جمال محمد محمود60820الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
225.5نــاجــح  225.5ضحى سمير عبدالفتاح حامد60821الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع



228.5نــاجــح  228.5ضحى فتحى السيد عبدالمقصود60822الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
251.5نــاجــح  251.5عبير عبدالفتاح عطية الشرقاوى60823الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
205نــاجــح  205عزيزة صبرى عبدالمنصف بحيرى60824الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
187.5نــاجــح  187.5فاتن فتحى محمد ابوحسين60825الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
239.5نــاجــح  239.5فاطمة أحمد عبدالحميد الشيشى60826الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
250نــاجــح  250فاطمة الزھراء نبيل ھاشم العنانى60827الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
264نــاجــح  264ماجدة محمود فتحى زيان60828الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
180.5نــاجــح  180.5مروة حمدى عطية دياب60829الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
200نــاجــح  200منى جمال محمد على60830الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
200.5نــاجــح  200.5مھا حلمى ابوالمجد عبدالغنى60831الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  185مھا محمد مصطفى فرج60832الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
270نــاجــح  270نسيبة صبحى شوقى احمد60833الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
244نــاجــح  244نھى غزال عبدالفتاح راغب60834الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
254.5نــاجــح  254.5نوران احمد فتحى السعدونى60835الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
200نــاجــح  200نورھان طارق ص6ح عمر60836الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  172.5نيرة ناصر محمد القزاز60837الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبندرة عبدالعال فوزى عبدالعال60838الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
278نــاجــح  278ھاجر محى محمد دياب60839الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
261نــاجــح  261ھايدى مصطفى حافظ الشرقاوى60840الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
189.5نــاجــح  189.5ھبة محمد على محمد على60841الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  90.5ھدير طارق محمد المصرى60842الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
275نــاجــح  275ھند مصطفى السيد الصاوى60843الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
195نــاجــح  195وفاء صبحى سعد الغنيمى60844الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
197.5نــاجــح  197.5وسام أبوالنصر أحمد أبوالنصر60845الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
243نــاجــح  243نورھان عادل سعد عبيد60846الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
218نــاجــح  218ياسمين مسعد احمد محمود60847الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
252نــاجــح  252ياسمين فكرى محمد على60848الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  153.5إبراھيم الغنيمى سعد الغنيمى60849الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
271نــاجــح  271احمد اشرف محمد ابراھيم60850الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
248نــاجــح  248احمد الجعفرى أحمد الغتورى60851الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
235.5نــاجــح  235.5احمد السيد مصطفى بحيرى60852الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
226نــاجــح  226احمد حسن السباعى خضير60853الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
229.5نــاجــح  229.5احمد صبحى محمود البھى60854الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
198.5نــاجــح  198.5احمد طارق محمد المصرى60855الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
185نــاجــح  185احمد عبد7 جابر يونس60856الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
207.5نــاجــح  207.5احمد عبدالفتاح عبدالعظيم القزاز60857الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
265نــاجــح  265احمد عمادالدين عبدالمنعم بحيرى60858الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
207.5نــاجــح  207.5احمد محمد سعيد عبدالفتاح60859الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  144احمد محمود عبد الفتاح عنانى60860الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
202نــاجــح  202احمد محمود محمد رزق60861الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  164.5احمد نبھان أحمد مشعل60862الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  147.5احمد وھبه إسماعيل احمد60863الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
166.5نــاجــح  166.5السيد محمد السيد الدسوقى60864الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  117.5السيد حسنى عبدالحميد غانم60865الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  130حسن محمد عبدالحميد احمد فرحانة60866الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
207نــاجــح  207حسن محمود البكرى الفردانى60867الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
235.5نــاجــح  235.5حسين محمود البكرى الفردانى60868الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
273.5نــاجــح  273.5خالد صبحى السيد مطر60869الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
206.5نــاجــح  206.5سعيد عبدالفتاح سعيد مطاوع60870الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
214.5نــاجــح  214.5سمير صبرى محمد عبدالحافظ60871الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
186نــاجــح  186سند احمد سند القشطة60872الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  156.5طه سمير طه مطر60873الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
235نــاجــح  235عبد الرحمن عبدالفتاح السباعى ابراھيم60874الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
178نــاجــح  178عبدالفتاح زكى عبدالفتاح زكى60875الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
270نــاجــح  270عبدالفتاح محمد عبدالفتاح حسين60876الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
203نــاجــح  203عبد7 فوزى السيد مطر60877الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع



264.5نــاجــح  264.5عزت أيمن عبدالباسط الجزيرى60878الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
192نــاجــح  192عصام السيد عبدالفتاح عنانى60879الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
191نــاجــح  191ع6ء فكرى محمد البندراوى60880الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
224.5نــاجــح  224.5ع6ء محمود عبدالواحد دياب60881الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبعادل فرج السيد محمد60882الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
184.5نــاجــح  184.5محمود سعيد غريب سعيد60883الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
161.5نــاجــح  161.5محمد ابراھيم أبوبكر العربى60884الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
183.5نــاجــح  183.5محمد إبراھيم محمد محمود أبو المي60885الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
203نــاجــح  203محمد احمد سعيد سالم60886الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
242.5نــاجــح  242.5محمد احمد عبدالفتاح عامر60887الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
253.5نــاجــح  253.5محمد احمد محمد عقيلي60888الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
237نــاجــح  237محمد احمد نظير القصاص60889الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
167نــاجــح  167محمد بكر محمود عبدالعال60890الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
189نــاجــح  189محمد خالد سعيد السيد60891الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  137.5محمد خالد عبدالفتاح محروس60892الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
266.5نــاجــح  266.5محمد خالد محمد حيدر60893الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
221.5نــاجــح  221.5محمد رفعت عبدالواحد عبد608947الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
258.5نــاجــح  258.5محمد شوقى محمد راشد60895الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
268.5نــاجــح  268.5محمد صبحى السيد مطر60896الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
266نــاجــح  266محمد صبحى عبدالفتاح عرفات60897الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
272نــاجــح  272محمد طارق محمد الصاوى60898الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
162نــاجــح  162محمد عادل زكى مطاوع60899الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
240.5نــاجــح  240.5محمد عادل عبدالواحد أحمد60900الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
222.5نــاجــح  222.5محمد عبد 7 ابراھيم الحفناوى60901الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
238نــاجــح  238محمد عبدالمنعم محمد أبوضيف60902الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
166نــاجــح  166محمد ع6ء أحمد عبدالس6م60903الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
219.5نــاجــح  219.5محمد على شعبان غريب60904الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
223.5نــاجــح  223.5محمد على عبد الغفار عبيد60905الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
190.5نــاجــح  190.5محمد نادر محمد المغاورى60906الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
182نــاجــح  182محمد كمال عبدالفتاح جودة60907الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  185محمود أحمد السيد الصاوى60908الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  178.5محمود أحمد محمد حسن60909الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  127محمود السيد محمود فريد60910الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  121محمود خيرى اسماعيل احمد60911الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  143.5محمود عطية أحمد الطلى60912الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
237.5نــاجــح  237.5محمود كامل بديع محمد60913الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
175نــاجــح  175محمود سامى محمود عبدالھادى60914الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
234.5نــاجــح  234.5محمود محمد سعد الجزيرى60915الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  161مؤمن حسام محمود بدوى60916الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
254.5نــاجــح  254.5مؤمن محمد عبدالمنصف الشال60917الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
227.5نــاجــح  227.5مسعد خالد السيد عبدالعزيز فرج60918الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
208.5نــاجــح  208.5مصطفى السيد محمد عبيد60919الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
198نــاجــح  198مصطفى محمد ھ6ل الحفناوى60920الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
232.5نــاجــح  232.5مصطفى مجاھد مصطفى بحيرى60921الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
177.5نــاجــح  177.5مصطفى نبيه السيد مطر60922الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
214.5نــاجــح  214.5معاذ كامل بديع محمد60923الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
232.5نــاجــح  232.5نزيه ياسر محمد عبيد60924الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  156ھانى سعيد عبد الفتاح سليمان60925الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبھشام محمد شعبان عبدالحميد60926الشھيد فكرى ا�بتدائيةبركة السبع
265نــاجــح  265ايه السيد سيد أحمد مليجي60927عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
268.5نــاجــح  268.5ايه رشاد أحمد ضوه60928عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  161.5ايه سمير احمد عطية60929عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
207نــاجــح  207ايه مصطفى عبدالفتاح الھاوي60930عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
253نــاجــح  253أريج محمد جابر الشافعي60931عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
252نــاجــح  252إسراء محمود أحمد نوفل60932عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
206نــاجــح  206السيده توفيق اسماعيل السخاوي60933عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع



215نــاجــح  215أمل السيد سالم عمار60934عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  116أميره أمين اسماعيل نوفل60935عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  149.5إيمان ابراھيم مصطفى الصيفي60936عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
262.5نــاجــح  262.5إيمان صابر بسيوني شرف60937عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
272.5نــاجــح  272.5إيناس علي عبد الستار التومه60938عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
243.5نــاجــح  243.5بسنت محمد عبد7 عمار60939عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
225نــاجــح  225جھاد سعيد متولي النواجي60940عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
200.5نــاجــح  200.5دعاء جمال ربيع عمار60941عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  134دنيا ع6م موسى احمد60942عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
208.5نــاجــح  208.5رانيا أحمد عبد العزيز الھاوي60943عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
266.5نــاجــح  266.5رانيا بدوي علي ابوالمجد60944عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
270نــاجــح  270رانيا محمد محمد غنام60945عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
246.5نــاجــح  246.5رحاب مصطفى توفيق الجندي60946عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
248نــاجــح  248سارة أحمد السيد عمرية60947عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
263نــاجــح  263سارة عصام محمد رجب60948عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
264.5نــاجــح  264.5سارة مصطفي عبد المنعم دعبس60949عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
263نــاجــح  263سمر ابراھيم السيد عج6ن60950عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
173نــاجــح  173شروق السيد محمد ش6طه60951عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
241نــاجــح  241صفاء محمد السيد غانم60952عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
193.5نــاجــح  193.5عبير مصطفى مصطفى البدري60953عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
206نــاجــح  206عصمت النميري محمد عبده60954عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
233.5نــاجــح  233.5ناريمان السيد محمد نوفل60955عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
243نــاجــح  243ھاجر أحمد أحمد عمرو60956عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
173.5نــاجــح  173.5ھبه ماھر عبد العزيز عمرية60957عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
210.5نــاجــح  210.5ھدير سعيد متولي شتلة60958عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
164نــاجــح  164ابراھيم اسماعيل ابراھيم صفار60959عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
214.5نــاجــح  214.5ابراھيم عادل ابراھيم عميره60960عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
261.5نــاجــح  261.5احمد إبراھيم أحمد الھاوي60961عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  145احمد أبراھيم عبد العزيز دحروج60962عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
275.5نــاجــح  275.5احمد أشرف على ش6طة60963عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
189.5نــاجــح  189.5احمد حسين عبدالمطلب حسن60964عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
191نــاجــح  191احمد سويلم محمد عبدالحميد60965عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
205.5نــاجــح  205.5احمد عاصم حازم علوة60966عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
246نــاجــح  246احمد محمد أبوالحسن أبوالحسن60967عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
255.5نــاجــح  255.5احمد محمد عبدالفتاح خطاب60968عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
244نــاجــح  244احمد مصطفى جابر سمك60969عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
199نــاجــح  199احمد ھاني أحمد صالح60970عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
256نــاجــح  256أسامة محمد عبدالقادر شريف60971عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
229نــاجــح  229إس6م محمود أحمد الكفراوي60972عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
259نــاجــح  259السيد محمد السيد المقدم60973عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
253.5نــاجــح  253.5بھجت علي أحمد أبو جازية60974عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
208نــاجــح  208حافظ ابراھيم مصطفى يعقوب60975عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
220نــاجــح  220خالد أحمد السيد أبو رحمة60976عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  133.5شاكر حسن ابو المعاطي النواجي60977عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  152.5طارق اسماعيل محمد عبد القادر60978عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  105.5طه احمد السيد النجار60979عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
227نــاجــح  227عبدالعزيز إبراھيم أحمد السخاوي60980عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
247نــاجــح  247ع6ء أحمد السيد أبورحمة60981عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
197.5نــاجــح  197.5مجدي طلبه إبراھيم ريشه60982عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
209نــاجــح  209محمد احمد ابراھيم القاضي60983عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
201.5نــاجــح  201.5محمد احمد محمد ش6طه60984عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
238نــاجــح  238محمد السيد ابراھيم عميرة60985عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
223نــاجــح  223محمد بارح عبدالمحسن القاضي60986عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
178نــاجــح  178محمد محمد محمد ع6م60987عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  156.5محمد محمد عبد الفتاح سليمان60988عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
267.5نــاجــح  267.5محمد نبيل محمد رجب60989عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع



248.5نــاجــح  248.5مصطفى محمد عبدالعزيز قطب60990عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
267نــاجــح  267ھادي عبد 7 محمود الوكيل60991عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
251.5نــاجــح  251.5ھاشم محمد محمود عشري60992عبد العال حلمي ا�بتدائية الحديثةبركة السبع
244.5نــاجــح  244.5إسراء إبراھيم محمد نوفل60993أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
260.5نــاجــح  260.5إسراء رضا عبد الخالق فتوح60994أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
247نــاجــح  247إسراء سمير محمد نشأت 60995أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
228نــاجــح  228إسراء عبد الفتاح عبد الس6م صالحة60996أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
211نــاجــح  211إسراء ماھر على عبد الوھاب 60997أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
225نــاجــح  225إسراء محمد سليمان عطية 60998أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
222نــاجــح  222إسراء ميمى أحمد أبو الفتوح60999أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
223نــاجــح  223أسماء عادل أحمد الھاوى 61000أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  155.5إلھام سعيد محمد غانم61001أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
207.5نــاجــح  207.5أمانى محمد على بيومى61002أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
240.5نــاجــح  240.5أميرة فوزى ع6م ع6م61003أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
251نــاجــح  251أميرة مجدى عبد الفتاح العيسوى 61004أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
256نــاجــح  256أنعام أحمد إبراھيم عبد الحمن 61005أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
206نــاجــح  206إيناس السيد على شتلة61006أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
254نــاجــح  254إيمان حامد رمضان حجازى 61007أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
185نــاجــح  185أية إسماعيل محمد رضوان 61008أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
275.5نــاجــح  275.5أية السيد مليجى رجب61009أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
268.5نــاجــح  268.5أيه محمد أحمد فراج السوالم 61010أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
216.5نــاجــح  216.5أيه محمود محمد أبوخنجر 61011أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
277نــاجــح  277أيه مصطفى محمد دحروج61012أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
175.5نــاجــح  175.5ثناء رمضان سليمان حنفى 61013أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
207.5نــاجــح  207.5خلود خالد السيد سالم61014أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
238نــاجــح  238دعاء السيد مصطفى عبد النبى 61015أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
245.5نــاجــح  245.5ريھام حسين السيد دحروج 61016أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
241.5نــاجــح  241.5زينب رمضان صالح حسن61017أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
276.5نــاجــح  276.5سمية أحمد محمود أبو حسين61018أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
258.5نــاجــح  258.5سھلية أحمد محمود أبوالعنين 61019أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
240نــاجــح  240شروق مھدى السيد سليم 61020أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
224.5نــاجــح  224.5شيماء خالد فتحى باشا 61021أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
228.5نــاجــح  228.5عبير أحمد السيد ع6م 61022أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
222نــاجــح  222عبير عبد إسماعيل السخاوى61023أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
183.5نــاجــح  183.5غادة محمد سعيد عامر 61024أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  104.5فاطمة أبو اليزيد إسماعيل ع6م61025أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  147.5فاطمة عبد الفتاح محمد عودة 61026أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
266نــاجــح  266كاميليا محمد كامل محمد61027أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
207.5نــاجــح  207.5مروة عبد الشكور لطفى ضوة 61028أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
222.5نــاجــح  222.5مروة محمد إسماعيل محمد إسماعيل61029أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
277نــاجــح  277مريم أحمد محمد ع6م61030أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
197.5نــاجــح  197.5مريم السيد حسين عيسى 61031أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
201نــاجــح  201مريم محمد سعيد السيد61032أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
215.5نــاجــح  215.5مستورة محمد زھران حمودة61033أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
250نــاجــح  250منار عبد النبى حسين خضر61034أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
228نــاجــح  228منة 7 صالح أحمد صالح حسن61035أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
169.5نــاجــح  169.5منى على عبد العزيز عودة61036أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  178منى فتوح فتوح غانم61037أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
258.5نــاجــح  258.5نادية محمد مصطفى أبورحمة61038أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
274نــاجــح  274نھال محمد مصطفى على حجر61039أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
235.5نــاجــح  235.5نھلة محمد إبراھيم صقر61040أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
236.5نــاجــح  236.5نورا الحسينى محمد صقر61041أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
227.5نــاجــح  227.5نيرة أحمد بسيونى حرحور61042أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
275نــاجــح  275ھدٮإبراھيم أحمد الشرقاوى61043أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
270.5نــاجــح  270.5ھدى سليمان حسن ع6م61044أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
264نــاجــح  264ھند جمال حسين ع6م61045أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع



دور ثانيدور ثاني  184.5ياسمين ماھر عبد الفتاح الخولى61046أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  146.5إبراھيم أحمد إبراھيم حربى61047أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
268.5نــاجــح  268.5إبراھيم أحمد إبراھيم الشرقاوى61048أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
219نــاجــح  219إبراھيم جميل عيد عامر61049أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
214نــاجــح  214أبو بكر على السيد حماية61050أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
258.5نــاجــح  258.5أحمد إبراھيم محمد نوفل61051أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
193.5نــاجــح  193.5أحمد أبو الخير محمد أبو الخير61052أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
191نــاجــح  191أحمد السيد أحمد سليمان سمك61053أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
153نــاجــح  153أحمد السيد عبد الفتاح عوف61054أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
260.5نــاجــح  260.5أحمد جمال أحمد عمرو61055أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
224نــاجــح  224أحمد رجب توفيق رجب61056أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
229.5نــاجــح  229.5أحمد سعيد أحمد صقر61057أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
237.5نــاجــح  237.5أحمد طاھر أحمد زكى61058أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
221.5نــاجــح  221.5أحمد عبد الفتاح السيد ضوة61059أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
181.5نــاجــح  181.5أحمد محمد عبد العزيز وصال61060أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
219نــاجــح  219أحمد محمود محمد خضر61061أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
161.5نــاجــح  161.5إس6م أحمد إبراھيم حربى61062أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  90.5إس6م عبد الفتاح السيد ضوة61063أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
209نــاجــح  209إسماعيل مصطفى أحمد شبكة61064أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
209.5نــاجــح  209.5أشرف مليجى بسيونى حرحور61065أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  212.5الدسوقى محمد الدسوقى متولى61066أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  161.5السيد عبد الخالق السيد الدسوقى61067أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
180نــاجــح  180أمير محمد محمود خضر61068أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
170نــاجــح  170ب6ل محمد أحمد مقبل61069أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
175نــاجــح  175توفيق ص6ح توفيق أبو الحسن61070أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
192.5نــاجــح  192.5حسام حسن عيسوى السخاوى61071أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
178نــاجــح  178حسام طارق كامل عودة61072أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
217نــاجــح  217حمدى السيد محمد مقبل61073أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  172.5خالد سعيد بدوى بدير61074أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
196نــاجــح  196رجب عبد الرسول عبد العزيز عودة61075أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
172.5نــاجــح  172.5رشيد وجية محمد الفقى61076أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
202نــاجــح  202رياض عبد الفتاح على بريقع61077أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  173سعيد عبد المقصود سعيد الدالى61078أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
242.5نــاجــح  242.5طة سعيد حسن حسين61079أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
245.5نــاجــح  245.5عمر السيد عامر السخاوى61080أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
216نــاجــح  216فتحى محمد أحمد عمار61081أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
232.5نــاجــح  232.5كريم محمدرمضان السيد حامد61082أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  143محمد إبراھيم مصطفى محمود مرسى61083أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
179نــاجــح  179محمد أحمد حامد عباس61084أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
217.5نــاجــح  217.5محمد جمال السيد شاھين 61085أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
224نــاجــح  224محمد حسام عبد الس6م أبو صالحة61086أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
251نــاجــح  251محمد حسن عبد العزيز غانم61087أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
212نــاجــح  212محمد حسين محمد القاضى61088أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
215.5نــاجــح  215.5محمد حسين الغريب طعيمة61089أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
241نــاجــح  241محمد خالد أحمد النجار61090أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
257.5نــاجــح  257.5محمد رضا أحمد داود61091أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
237نــاجــح  237محمد ص6ح السيد عبد الدايم61092أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
265نــاجــح  265محمد عادل عبد السميع الخولى61093أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
236نــاجــح  236محمد عبد الفتاح السيد النجار61094أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
230.5نــاجــح  230.5محمدعبد 7 محمد بابرس61095أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
209نــاجــح  209محمد عبد المنعم زكى عمرية61096أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
192نــاجــح  192محمد كمال محمد نصر61097أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد متولى الدسوقى إبراھيم61098أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  156.5محمد محمد سليمان داود61099أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
222نــاجــح  222محمد مصطفى أحمد شبكة 61100أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
217نــاجــح  217محمد مصطفى فرج عبد العظيم61101أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع



216.5نــاجــح  216.5محمد مصطفى كمال ناصف61102أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
274.5نــاجــح  274.5محمد مصطفى ياسين ضوة61103أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
238.5نــاجــح  238.5محمد وائل  محمد ھ6ل61104أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
238نــاجــح  238محمود عمرو محمود عمرو61105أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  185.5محمود مصطفى محمود ناصف61106أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
195.5نــاجــح  195.5مصطفى أحمد حامد صقر61107أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  145مصطفى رضا السيد عبد الھادى61108أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
198نــاجــح  198مصطفى لطفى أحمد بريقع61109أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
161.5نــاجــح  161.5مصطفى محمد أمين س6م61110أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
236نــاجــح  236ھانى سعيد على خليل61111أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
235.5نــاجــح  235.5ياسر محمد سالم أحمد61112أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  165.5ياسر محمد عبد الحميد خضر61113أبو مشھور تعليم أساسىبركة السبع
260.5نــاجــح  260.5آ�ء عماد عبدا لحميد إسماعيل61114ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
279نــاجــح  279آية طارق ص6ح أبو حماد61115ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
276نــاجــح  276آية محمود رمضان الطلي61116ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
244نــاجــح  244أمل على احمد حشاد61117ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
272نــاجــح  272أمل محمد محمد  الزغبى61118ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
263نــاجــح  263أمنية اشرف حسن السروجي61119ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  178.5أمنية سامي عبد اللطيف إبراھيم61120ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
277.5نــاجــح  277.5أمنية فوزي عبد الحميد عبده61121ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
272.5نــاجــح  272.5أميرة احمد خليفة أبو موسى61122ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
240نــاجــح  240أميرة خالد إبراھيم جمال الدين61123ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
269.5نــاجــح  269.5أميرة طارق محمد غنيم61124ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
275نــاجــح  275أميرة محمود احمد خضر61125ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  231أمينة خالد إبراھيم يوسف61126ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
213.5نــاجــح  213.5الشيماء عفيفي غنيم الكيال61127ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
243.5نــاجــح  243.5إسراء خالد السيد يونس61128ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
259نــاجــح  259إسراء فوزي  أبو ھدية61129ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
254.5نــاجــح  254.5أسماء إبراھيم مليجى الكيال61130ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
257نــاجــح  257أسماء عبد الحميد مصطفى نيدة61131ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  146انتصار السيد عبد الس6م بدر61132ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
195نــاجــح  195انتصار محمد الشيشينى61133ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
252نــاجــح  252انجي طلعت إبراھيم الجمال61134ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
242.5نــاجــح  242.5إھداء محمد احمد عصر61135ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
232نــاجــح  232إھداء محمد السيد الوزان61136ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
278نــاجــح  278إيمان ماھر السيد عبد الجليل61137ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
273نــاجــح  273إيناس عبد الحميد الغنيمى61138ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
274.5نــاجــح  274.5أح6م جمال احمد الشيخ سالم61139ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
271.5نــاجــح  271.5بسمة خالد محمد محليس61140ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
274.5نــاجــح  274.5بسمه طلعت ابراھيم الشيشيني61141ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
279.5نــاجــح  279.5بسنت سعيد عبد الباسط 61142ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
264.5نــاجــح  264.5بسنت طارق بسيونى  عنيو61143ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
276.5نــاجــح  276.5بسنت ھشام أبو زايد61144ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
272.5نــاجــح  272.5تقي عبد الفتاح احمد الشيشينى61145ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
246.5نــاجــح  246.5تھاني عبد الفتاح أبو راشد61146ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  148خديجة حسن محمد الشلقانى61147ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  120خلود إبراھيم الطلي61148ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
260نــاجــح  260خلود محمد عبد 7 يوسف61149ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
247نــاجــح  247داليا السيد إبراھيم أبو جودة61150ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
278.5نــاجــح  278.5داليا سعيد السباعي61151ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
271.5نــاجــح  271.5داليا محمد الشيشينى61152ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
278.5نــاجــح  278.5دعاء محمد على أبو نعمة61153ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
277.5نــاجــح  277.5دينا اشرف محمد الصباغ61154ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
175.5نــاجــح  175.5دينا حسن محمد الشلقانى61155ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
253.5نــاجــح  253.5دينا خالد محمد أبو سمك61156ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
208.5نــاجــح  208.5دينا عماد ص6ح الشيشينى61157ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع



189.5نــاجــح  189.5راندا على إبراھيم عنيو61158ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
260.5نــاجــح  260.5رانيا محمد محمد عبد الجليل61159ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
233نــاجــح  233زينب عبد الفتاح  أبو عالية61160ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
263.5نــاجــح  263.5سارة إبراھيم العريف61161ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
276.5نــاجــح  276.5سارة اشرف سالم أبو العطى61162ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
275نــاجــح  275سارة مصطفى خليفة عنيو61163ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
275نــاجــح  275سميرة ص6ح الشرقاوي61164ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
263نــاجــح  263سوھاد عبد الفتاح  أبو سمك61165ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
278نــاجــح  278شروق عصام حسن السروجي61166ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
279نــاجــح  279شروق محمد سعد الصاوي61167ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
219.5نــاجــح  219.5شروق ياسر سالم الطلي61168ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
214نــاجــح  214شھد كمال  الشيشينى61169ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
249نــاجــح  249شيماء رفعت محمد حمزة61170ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
225نــاجــح  225صفاء إبراھيم مصطفى دبدوب61171ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
277.5نــاجــح  277.5عائشة إبراھيم  أبو موسى61172ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
251.5نــاجــح  251.5عزة محمود أحمد رحب61173ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
252نــاجــح  252عزه محمد إبراھيم خليل61174ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
255نــاجــح  255غادة احمد عبد المعطى السيد61175ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
265.5نــاجــح  265.5غادة سعد الشيشينى61176ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
249.5نــاجــح  249.5فاطمة إبراھيم  أبو مباركة61177ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
190نــاجــح  190فاطمة عطية عوض عبد 611787ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
203.5نــاجــح  203.5فتحية إبراھيم الشيشيشنى61179ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  152.5فتحيه صبحي عبد الفتاح حماد61180ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
218.5نــاجــح  218.5مديحه إبراھيم العليمى61181ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
177نــاجــح  177مروة احمد زكى عبد الجليل61182ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
220.5نــاجــح  220.5منار أسامة متولي الغنيمى61183ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
204نــاجــح  204منة 7 السيد  شمس الدين61184ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
219.5نــاجــح  219.5مي محمد  محمد  الوزان61185ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
280نــاجــح  280ميادة أكرم محمد أحمد بسيونى61186ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
265نــاجــح  265ناريمان شعبان امين زقزوق61187ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
275.5نــاجــح  275.5ندا محمد إسماعيل عنيو61188ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
279نــاجــح  279نداء إبراھيم محمد أبو راشد61189ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
276.5نــاجــح  276.5ندى أشرف عبد الحميد أبو زايد61190ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
225نــاجــح  225ندى عبد الحميد اFسكندرانى61191ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
269نــاجــح  269ندى عبد الظاھر  الغنيمى61192ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
256نــاجــح  256ندى مصطفى البربري61193ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
237.5نــاجــح  237.5نورا خالد سيد احمد الوزان61194ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
262.5نــاجــح  262.5نورا طلعت محمد ديب61195ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
268.5نــاجــح  268.5نورا محمد سيد احمد محليس61196ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
274.5نــاجــح  274.5نوران سالم إبراھيم أبو عطية61197ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
251نــاجــح  251ھاجر إبراھيم السيد زقزوق61198ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
208.5نــاجــح  208.5ھاجر خالد محمد خفاجي61199ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
279.5نــاجــح  279.5ھاجر رضا محمد المرسى61200ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
278.5نــاجــح  278.5ھايدى أبو الخير  أبو الخير61201ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  174.5ھدى محمد سالم الشيشينى61202ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
271نــاجــح  271ھمت على مصطفى شكر61203ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
280نــاجــح  280ھند عاطف محمد الشيشينى61204ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
276نــاجــح  276وفاء طارق محمد البياع61205ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
279نــاجــح  279ياسمين خالد  شھاب الدين61206ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
255نــاجــح  255ياسمين طلعت منصور الخولى61207ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
250.5نــاجــح  250.5ياسمين عبد العظيم الشيشينى61208ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  152ياسمين مصطفى اFبناسى61209ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  188ياسمين ممدوح  عمارة61210ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
275.5نــاجــح  275.5إبراھيم أشرف إبراھيم ريحان61211ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
279نــاجــح  279إبراھيم ناصر إبراھيم الجندي61212ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
274.5نــاجــح  274.5إبراھيم نبيل مصطفى العليمى61213ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع



273نــاجــح  273احمد إبراھيم محمد أبو العزم61214ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
226.5نــاجــح  226.5احمد إبراھيم محمد أبو مباركة61215ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
257.5نــاجــح  257.5احمد إبراھيم موسى أبو موسى61216ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
260.5نــاجــح  260.5احمد حمدي عبد الحميد خفاجي61217ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
197نــاجــح  197احمد سمير على أبو عيال61218ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
279نــاجــح  279احمد شريف احمد الشريف61219ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
276.5نــاجــح  276.5احمد طارق محمد البياع61220ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
228نــاجــح  228احمد عبد العزيز عبد العزيز61221ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
157نــاجــح  157احمد عبد الفتاح على المنسي61222ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
276نــاجــح  276احمد غنيم محمد خفاجي61223ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
248.5نــاجــح  248.5احمد مجدي محمد قنديل61224ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
278نــاجــح  278إس6م السيد شلبي أبو شلبي61225ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
270.5نــاجــح  270.5إس6م أيمن السباعي الوزان61226ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
265نــاجــح  265إسماعيل عاصم إسماعيل عنيو61227ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
254.5نــاجــح  254.5إسماعيل ماھر البلتاجي61228ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
274.5نــاجــح  274.5أصيل طلعت  أبو ھدية61229ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  149.5أكرم محمد إبراھيم محمد61230ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
244.5نــاجــح  244.5السيد عبد الفتاح السيد رجب61231ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
188.5نــاجــح  188.5إيھاب جمال حسين عبد الجليل61232ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  142.5حسام عادل عبدالحميد الشيشينى61233ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  186حمدي احمد محمد قشيطة61234ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
273نــاجــح  273خالد جمال عبده خطاب61235ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  156.5خالد عادل محمد شمس الدين61236ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
232.5نــاجــح  232.5رمضان عبد الفتاح  أبو راشد61237ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
246نــاجــح  246زياد احمد على حشيش61238ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
273نــاجــح  273شريف رضا إبراھيم بسيونى61239ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
279نــاجــح  279صالح صالح مليجى العربي61240ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
221.5نــاجــح  221.5عادل السيد احمد أبو ھدية61241ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
261.5نــاجــح  261.5عبد الحميد السيد عبد الجليل61242ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
234.5نــاجــح  234.5عبد الحميد فتحي سمك61243ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
273.5نــاجــح  273.5عبد الحميد ممتاز خضر61244ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
192نــاجــح  192عبد الرحمن إبراھيم شھاب الدين61245ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
254.5نــاجــح  254.5عبد الرحمن على  حسب 612467ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
242.5نــاجــح  242.5عبد الفتاح خالد شكر61247ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
169.5نــاجــح  169.5عبد الفتاح السيد قنديل61248ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
171نــاجــح  171عبد الفتاح محمد فرج الزلطة61249ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
172.5نــاجــح  172.5عبد الفتاح مصطفى على دياب61250ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
277نــاجــح  277عبد 7 السيد إبراھيم إدريس61251ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
252.5نــاجــح  252.5عز الدين فوزي أحمد خفاجي61252ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
246نــاجــح  246على إبراھيم على عبد الجليل61253ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
181.5نــاجــح  181.5على أشرف محمد الوزان61254ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
269نــاجــح  269على محمد إسماعيل عنيو61255ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
268.5نــاجــح  268.5كريم ماھر بسونى محمد61256ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
253.5نــاجــح  253.5محمد إبراھيم  شھاب الدين61257ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
278نــاجــح  278محمد أحمد محمد عبد الس6م61258ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
239.5نــاجــح  239.5محمد اشرف أمين زقزوق61259ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
258.5نــاجــح  258.5محمد اشرف مصطفى شكر61260ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
201.5نــاجــح  201.5محمد أكرم عبد المولي الشناوي61261ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
204نــاجــح  204محمد الدسوقي على الشامي61262ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
271نــاجــح  271محمد السيد  شھاب الدين61263ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
279نــاجــح  279محمد جمال محمد جمال الدين61264ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
231.5نــاجــح  231.5محمد خالد محمد أبو عابدة61265ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
246نــاجــح  246محمد خليفة ابوزيد  نور61266ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
163.5نــاجــح  163.5محمد سامي    خفاجى61267ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
275نــاجــح  275محمد طارق  صبحي  الصاوي61268ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
266نــاجــح  266محمد عادل محمد الشيشينى61269ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع



276نــاجــح  276محمد عبد العزيز  أبو عبيد61270ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
250نــاجــح  250محمد فتحي محمد شريف61271ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
248.5نــاجــح  248.5محمد فريد محمد عبد الجليل61272ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  156محمد مصطفى سعد ابو غبيط61273ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
233.5نــاجــح  233.5محمد ممدوح محمد خفاجي61274ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
263نــاجــح  263محمود احمد  احمد  خضر61275ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
276.5نــاجــح  276.5محمود خليفة يوسف قمح61276ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
207نــاجــح  207محمود محمد صديق السيد61277ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
197نــاجــح  197مصطفى احمد مصطفى عنيو61278ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
275.5نــاجــح  275.5مصطفى السيد على الخولى61279ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  187مصطفى محمد الفخرانى61280ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
263نــاجــح  263مصطفى مصطفى  ابوعامر61281ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
224.5نــاجــح  224.5مغربي سمير مغربي أبو زھرة61282ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
202.5نــاجــح  202.5وليد سيد احمد حسن خطاب61283ا�بتدائية الحديثة بجنزوربركة السبع
222.5نــاجــح  222.5آ�ء محمد سعد  شبانة61284جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
274.5نــاجــح  274.5آ�ء محمد محمد أبوزايد61285جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
166.5نــاجــح  166.5أيات أحمد صبحي العريف61286جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  146أية أيمن رزق الششتاوي61287جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
275.5نــاجــح  275.5أية عبدالفتاح محمد أبوحشاد61288جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
182نــاجــح  182أية فوزي عبدالجليل أبوجليل61289جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
242.5نــاجــح  242.5أية محمد عامر ابراھيم شرف الدين61290جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
277نــاجــح  277إسراء أحمد محمد ابوشريف61291جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
264نــاجــح  264اسراء جمال مغربى ظھرة61292جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
236نــاجــح  236إنجى معتمد عبد العا ل العريف61293جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
205.5نــاجــح  205.5إيمان حمدى ابراھيم شريف 61294جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
223نــاجــح  223إيمان يسرى عبد المقصود النجا ر61295جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
268نــاجــح  268أسماء السيد ابراھيم الكيا ل61296جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
178.5نــاجــح  178.5اسماء سامى محمد علوى61297جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
158.5نــاجــح  158.5اسماء مغاورى محمد عريشة61298جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
274نــاجــح  274افنان محمد انيس الشريف61299جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
271.5نــاجــح  271.5امانى اسماعيل السيد الكيال61300جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
275.5نــاجــح  275.5الشيما ء السيد عبد الخالق ك6وى61301جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
271.5نــاجــح  271.5الشيماء خالد فؤاد ابوزايد61302جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
243نــاجــح  243الشيماء محمد فتحى النجار61303جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
254.5نــاجــح  254.5امنية السيد محمد العشرى61304جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
278.5نــاجــح  278.5امنية جمال محروس احمد61305جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
263نــاجــح  263تقى صبحى عبد الفتاح عبدالجليل61306جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
263.5نــاجــح  263.5تھاني على على ابو زھرة61307جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
218نــاجــح  218حسناء مصطفى عبد العزيز عمارة61308جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
258.5نــاجــح  258.5خلود حماد عبد الخالق الزلطة61309جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
265.5نــاجــح  265.5خلود خالد ابراھيم عبدالحميد61310جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
263.5نــاجــح  263.5خلود طارق عبد الستار العريف61311جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
274.5نــاجــح  274.5رانيا بيومى ابراھيم ابو العطا61312جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
239نــاجــح  239رحا ب عادل محمد ابو منصور61313جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
235نــاجــح  235رشا محمد السيد ابوراشد61314جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
278نــاجــح  278رضوى محمد رمضان ابو شريف61315جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
276نــاجــح  276سمر على ابراھيم الطلى61316جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
270.5نــاجــح  270.5سھيلة عبد الفتاح سليمان الجنزورى61317جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
245.5نــاجــح  245.5شذا اشرف ابراھيم حشاد61318جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  167صفاء نور الدين عمر الحلبى61319جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
222.5نــاجــح  222.5ع6 طه سالم على الشريف61320جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
192.5نــاجــح  192.5علياء عامر محمد الفخرانى61321جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
255نــاجــح  255غادة السيد على عبد الجليل61322جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
232نــاجــح  232فاطمة احمد طه النجا ر61323جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
267.5نــاجــح  267.5فاطمة ربيع احمد محمد61324جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
273نــاجــح  273فاطمة رشاد اسماعيل الششتاوى61325جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع



دور ثانيدور ثاني  173فاطمة عبد الحميد محمد البياع61326جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
248نــاجــح  248فاطمة محمود عبد الرازق النجار61327جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
280نــاجــح  280فاطمة مصطفى راغب العريف61328جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
277.5نــاجــح  277.5لمياء رمضان عبدالحميد درويش61329جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
212نــاجــح  212مروة ابراھيم مصطفى زقزوق61330جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
224.5نــاجــح  224.5مروة اشرف الشناوى الجمال61331جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
205.5نــاجــح  205.5مروة سعيد محمد الفتاحى61332جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
246.5نــاجــح  246.5مني محمد محمد المزين61333جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
273نــاجــح  273مي محمد عبدالحفيظ بركات 61334جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
275نــاجــح  275مي ھشام محمد أبو النور61335جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
235نــاجــح  235ناھد رمضان عبدالعليم أبوريحان61336جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
256نــاجــح  256ندي اسماعيل شلبي عبداللھة شلبي61337جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
176نــاجــح  176ندا رفعت أبواليزيد عمارة 61338جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
275.5نــاجــح  275.5نھي فتحي فريد العريف 61339جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
225نــاجــح  225نورھان اسماعيل عبدالوھاب عريشة61340جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
268نــاجــح  268ھاجر أشرف سعد حمزة 61341جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
268.5نــاجــح  268.5ھاجر خالد مصطفي البياع61342جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
210نــاجــح  210ھبة علي محمد البرعي 61343جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
279.5نــاجــح  279.5ھدير أحمد فتحي عبدالجليل 61344جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
279.5نــاجــح  279.5ھديل فكري ذكي بسيوني61345جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
181.5نــاجــح  181.5ھيام حامد عبدالعال العريف61346جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  193.5وفاء مصطفي رمضان أبو جامع61347جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
175.5نــاجــح  175.5و�ء طلعت عبدالحميد العبد61348جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  172.5ياسمين ابراھيم علي أبوشوشة61349جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
247.5نــاجــح  247.5ياسمين أحمد السيد أبوسمك61350جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  176.5ابراھيم بھجت عبدالعزيز قنديل 61351جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
224.5نــاجــح  224.5ابراھيم طارق ابراھيم المنشاوي61352جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
200.5نــاجــح  200.5اس6م جاد عبدالمعطي الشريف61353جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
247.5نــاجــح  247.5اسماعيل عبدالستار اسماعيل عبدالستار 61354جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
219.5نــاجــح  219.5إيھاب عاطف عامر ابراھيم ابراھيم61355جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
241نــاجــح  241أحمد أشرف محمد عبد العظيم 61356جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
235.5نــاجــح  235.5أحمد أيمن أمين الشيشيني61357جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
234نــاجــح  234أحمد أيمن فؤاد النفيلي 61358جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
174نــاجــح  174أحمد سامي امين داود 61359جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
170نــاجــح  170أحمد سمير السيد أبوراضي61360جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
227.5نــاجــح  227.5أحمد عادل بسيوني أبوسالم61361جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
168نــاجــح  168أحمد عبدالفتاح اسماعيل العريف61362جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
195نــاجــح  195أحمد محمد ابراھيم حسن61363جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
182نــاجــح  182أحمد محمدابراھيم العبد61364جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
242.5نــاجــح  242.5أحمد محمد اسماعيل الششتاوي61365جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
265نــاجــح  265أحمد محمد عبدالحميد البيسي61366جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
250نــاجــح  250أحمد محمود محمد مصطفي البيسي61367جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
201.5نــاجــح  201.5أحمد مصطفي جمال ا�بناسي61368جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
271نــاجــح  271أحمد مصطفي محمد حمزة61369جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
224.5نــاجــح  224.5أمين وليد عبدالحميد دبدوب61370جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
250.5نــاجــح  250.5السيد ابراھيم السيد سالم ابوسالم61371جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
263نــاجــح  263الھ6لي محمد ھشام حماد61372جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
200.5نــاجــح  200.5بيومي خالد بيومي العريف61373جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
245.5نــاجــح  245.5حمدي رمضان برعي عياد61374جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
274.5نــاجــح  274.5سامح اسماعيل الخضري حسب 613757جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
253نــاجــح  253سامح أحمد اسماعيل عبدالفتاح61376جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
169نــاجــح  169سامح محمد سعد أبوموسي61377جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  128.5صبحي جمال صبحي أحمد العريف61378جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
269نــاجــح  269طه محمد طه عبدالجليل61379جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
239.5نــاجــح  239.5عاطف جمال عبدالستار أبوزايد61380جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
180نــاجــح  180عاطف سعيد عبدالعليم محليس61381جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع



276نــاجــح  276عبدالرحمن أحمد محمد الششتاوي 61382جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
206نــاجــح  206عبدالفتاح السيد عبدالفتاح السيد61383جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
228.5نــاجــح  228.5عبدالفتاح عزت فؤاد سالم أبوزايد61384جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
246.5نــاجــح  246.5علي سعيد علي عطية 61385جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبعلي سيد أحمد سيد أحمد شتلة61386جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
249نــاجــح  249علي عزت أبوالقاسم البيسي61387جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
227.5نــاجــح  227.5علي ماھر علي عبدالجليل 61388جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
274.5نــاجــح  274.5عمر محمد عبدالحميد عمارة 61389جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
274.5نــاجــح  274.5عمر ياسين محمد الشيشيني61390جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
235.5نــاجــح  235.5عمرو حسني أبواليزيد حسن أبوحسين61391جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
272.5نــاجــح  272.5عمرو علي عبدالعليم عابدين61392جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
266نــاجــح  266عيسوي عبدالحميد عيسوي داود61393جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  76.5فتوح محمد فتوح الحصري 61394جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
226.5نــاجــح  226.5فوزي عزت ابراھيم السبقي 61395جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
263نــاجــح  263كريم أكرم الخضري النجار61396جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
216.5نــاجــح  216.5مالك السيد اسماعيل أبوزايد61397جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
191نــاجــح  191مجدي صبحي أحمد عفصة61398جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
220.5نــاجــح  220.5محمد أحمد متولي الششتاوي61399جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
193نــاجــح  193محمد السيد اسماعيل أبوزايد 61400جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  130محمد السيد محمد أبواسماعيل61401جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
226.5نــاجــح  226.5محمد باشا عبدالمقصود جبريل61402جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
220.5نــاجــح  220.5محمد جابرعبدالعال زقزوق61403جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
217نــاجــح  217محمد جمال اسماعيل السيد العريف61404جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
239.5نــاجــح  239.5محمد رأفت محمد البسيوني61405جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
254نــاجــح  254محمد رشاد السيد عبد7 عبدالفتاح61406جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
241.5نــاجــح  241.5محمد رضا عبدالعزيز العريف61407جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
271نــاجــح  271محمد سامي محمد الدعامة 61408جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
244.5نــاجــح  244.5محمد سامي مصطفي أبوحشاد61409جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
236نــاجــح  236محمد سعيد عبدالرازق دبدوب61410جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  159محمد سعيد محمد حسب 614117جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
192.5نــاجــح  192.5محمد صابر عبدالفتاح دبدوب61412جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
195نــاجــح  195محمد صبحي عبدة محمد خطاب61413جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
231نــاجــح  231محمد طارق علي محمود السبقي61414جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
216.5نــاجــح  216.5محمد عبدالعال الرفاعي إنباري61415جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
244.5نــاجــح  244.5محمد عبدالعال مصطفي بركات 61416جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
190نــاجــح  190محمد عبدالحميد عبدالرازق أبوحشاد61417جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
247.5نــاجــح  247.5محمد عبدالعزيز عبدالمقصود عبدالعاطي61418جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
221.5نــاجــح  221.5محمد عماد أمين أبوراضي61419جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
239نــاجــح  239محمد ياسر أحمد السيد البصناوي61420جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
226نــاجــح  226محمود أحمد محمد الزغبي 61421جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
187نــاجــح  187محمود رضا ذكي حمزة61422جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
210.5نــاجــح  210.5محمود محمد بسيوني أبوسالمان61423جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  156مصطفي ابراھيم عبدالعظيم قديح61424جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  217.5مصطفي زيدان ابراھيم العبد61425جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
177.5نــاجــح  177.5مصطفي عفيفي مصطفي أبو حجازي 61426جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
172نــاجــح  172مصطفي محمود رزق زايد 61427جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  175.5ھشام ابراھيم عبدالفتاح حشيش61428جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  189.5ھشام سعيد محمود بسيوني حشيش61429جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
220.5نــاجــح  220.5ھشام عبدالحميد محمد الطريني61430جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
276.5نــاجــح  276.5وليد مصطفي سليمان حسب 614317جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
246.5نــاجــح  246.5يوسف أحمد عبدالفتاح أبوقمر 61432جنزور ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
260نــاجــح  260ابتسام سامى عبدالوھاب عفصه61433البنات بجنزوربركة السبع
262.5نــاجــح  262.5اسراء رجب السيد الفخرانى61434البنات بجنزوربركة السبع
263.5نــاجــح  263.5اسراء مصطفى اسماعيل حماد61435البنات بجنزوربركة السبع
276.5نــاجــح  276.5اميرة سعيد محمد شعلة61436البنات بجنزوربركة السبع
204نــاجــح  204الزھراء سمير محمد حشاد61437البنات بجنزوربركة السبع



273.5نــاجــح  273.5اية عبدالرازق عبدالرازق جزر61438البنات بجنزوربركة السبع
247نــاجــح  247ايمان امين محمد الكيال61439البنات بجنزوربركة السبع
189نــاجــح  189دينا صادق يعقوب الشريف61440البنات بجنزوربركة السبع
255نــاجــح  255ريھام خالد مصطفى حسب 614417البنات بجنزوربركة السبع
226نــاجــح  226عزة ابراھيم حسب اللة ابوشنب61442البنات بجنزوربركة السبع
264.5نــاجــح  264.5غادة محمد السيد بركات61443البنات بجنزوربركة السبع
257نــاجــح  257مروة عبدالوھاب محمد السروجى61444البنات بجنزوربركة السبع
262.5نــاجــح  262.5منى السيد محمد الشيشنى61445البنات بجنزوربركة السبع
263.5نــاجــح  263.5مى حسين بسيونى يونس61446البنات بجنزوربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  142.5نعمة محمد عبدالفتاح شھاب الدين61447البنات بجنزوربركة السبع
263نــاجــح  263نورھان قدرى السيد الشريف61448البنات بجنزوربركة السبع
199.5نــاجــح  199.5ابراھيم رجب ممود قطايف61449البنات بجنزوربركة السبع
269.5نــاجــح  269.5ابراھيم محمود ابراھيم خسكية61450البنات بجنزوربركة السبع
231.5نــاجــح  231.5احمد احمدمحمدمنصور61451البنات بجنزوربركة السبع
250.5نــاجــح  250.5احمدخاتدمحمدابومنصور61452البنات بجنزوربركة السبع
276.5نــاجــح  276.5اس6م عبدالعليم سالم محمد سالم61453البنات بجنزوربركة السبع
229.5نــاجــح  229.5حازم السيد محمد حسب 614547البنات بجنزوربركة السبع
270نــاجــح  270عبد العزيز صبحى عبدالعزيزالطلى61455البنات بجنزوربركة السبع
256.5نــاجــح  256.5محروس اشرف محروس الجوھرى61456البنات بجنزوربركة السبع
258.5نــاجــح  258.5محمد امين ذكى ابو حسين61457البنات بجنزوربركة السبع
264نــاجــح  264محمد رضا محمد العريف61458البنات بجنزوربركة السبع
212.5نــاجــح  212.5محمد عبدالحميد بكر61459البنات بجنزوربركة السبع
257نــاجــح  257مصطفى اشرف مصطفى حسب 614607البنات بجنزوربركة السبع
222نــاجــح  222مصطفٮبيومى مصطفى البياع61461البنات بجنزوربركة السبع
207.5نــاجــح  207.5محمود عبدالعال مصطفى دياب61462البنات بجنزوربركة السبع
238نــاجــح  238نور محمد محمد خليل61463البنات بجنزوربركة السبع
247نــاجــح  247ھشام ابوضيف محمد منصور61464البنات بجنزوربركة السبع
276.5نــاجــح  276.5إسراء جمال إبراھيم أبو جمعة61465مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
268نــاجــح  268إسراء خالد عفيفي أبو نيده 61466مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
278نــاجــح  278إسراء عبد الرازق عبد الغني اسكندر61467مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
258.5نــاجــح  258.5إسراء عبد الفتاح سعد الدالي61468مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
259نــاجــح  259إسراء محمد شاكر الشريف61469مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
277.5نــاجــح  277.5أمنية رشاد عبد الوھاب عفصة61470مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
253نــاجــح  253أنعام رفعت سعد الدالي61471مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
256نــاجــح  256إيمان  محمد السيد العناني61472مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
280نــاجــح  280إيناس محمد السيد الششيني61473مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
267نــاجــح  267بسمة سامي عبد الحميد النجار61474مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
250.5نــاجــح  250.5بسمة رمضان رزق أبو راضي61475مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
262نــاجــح  262بسمة ناجي محمد عماره61476مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
274.5نــاجــح  274.5تقي ماھر محمد العطار61477مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
244نــاجــح  244حنان ھادي عبد الحميد داود61478مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
187نــاجــح  187دينا تامر مصطفي شرف الدين61479مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
266.5نــاجــح  266.5رونال محمود محمد الشريف61480مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
234نــاجــح  234ريھام محمد إبراھيم أبو رية61481مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
267نــاجــح  267شروق شحاتة عبد الحميد الجنزوري61482مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
276.5نــاجــح  276.5عبير السيد علي أبو حجازي61483مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
239.5نــاجــح  239.5ع6 مصطفي محروس العريف61484مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
276نــاجــح  276فاطمة عبد العليم صبحي أبو جمعة61485مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
259.5نــاجــح  259.5مريم عبد الحميد السيد أبو عفصه61486مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
225نــاجــح  225نرمين محمد محمد الدحلب61487مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
231نــاجــح  231نھال منصور محمد الدحلب61488مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
258نــاجــح  258نورھان طارق السيد قطايف61489مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
265.5نــاجــح  265.5ھاجر جمال سعد الدالي61490مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
247.5نــاجــح  247.5ھبه رمضان السيد الششيني61491مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
253نــاجــح  253وفاء السيد معتمد غانم61492مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
162نــاجــح  162ياسمين خالد رمضان الطلي61493مصطفى كامل بجنزوربركة السبع



268نــاجــح  268إبراھيم محمد إبراھيم أبو جمعه61494مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
273نــاجــح  273أحمد خالد محمد خليل61495مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
263.5نــاجــح  263.5أحمد طارق سعد عفصة61496مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  179.5أحمد عبد الفتاح مصطفي ديب61497مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
261.5نــاجــح  261.5إس6م إبراھيم محمد أبو غزاله61498مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
194نــاجــح  194السيد عبد الموجود السيد جزر61499مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
201نــاجــح  201حسام إبراھيم عبد الوھاب غرابه61500مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
264.5نــاجــح  264.5سالم رمضان إبراھيم الشريف61501مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
253نــاجــح  253طه عبد الفتاح محمد خفاجي61502مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
272.5نــاجــح  272.5عبد الرحمن جمال السيد ديب61503مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
212.5نــاجــح  212.5عبد 7 محمد رياض الصعيدي61504مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
236.5نــاجــح  236.5عطيه محمد عطيه الصعيدي61505مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
238نــاجــح  238ع6ء أحمد عبد الوھاب غرابه61506مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
275.5نــاجــح  275.5ع6ء جمال محمد عيسي61507مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  69.5علي صبحي متولي الحاوي61508مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
271نــاجــح  271كريم إبراھيم السيد زقزوق61509مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
235نــاجــح  235محمد بسيوني محمد قنديل61510مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
203نــاجــح  203محمد جابر محمد أبو منصور61511مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
234نــاجــح  234محمد رجب عبد الحميد العريف61512مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  54محمد رمضان محمود الزغبي61513مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
268نــاجــح  268محمد سابق سعد حمزة61514مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
279نــاجــح  279محمد صابر رزق زايد61515مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
249نــاجــح  249محمد صالح محمد خفاجي61516مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
260.5نــاجــح  260.5محمد عبد الحميد عبد الحميد عفصه61517مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
170نــاجــح  170محمد عبد الس6م إبراھيم محمد61518مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
267.5نــاجــح  267.5محمد عبد 7 شرف الدين61519مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
252.5نــاجــح  252.5محمد عزت إبراھيم أبو منصور61520مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
278.5نــاجــح  278.5محمد عمر أحمد خضر61521مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
265.5نــاجــح  265.5مراد سليمان محمد الجنزوري61522مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
248نــاجــح  248مصطفي أحمد إبراھيم غرابة61523مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
276.5نــاجــح  276.5مصطفي شعبان أبو المجد طاحون61524مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
274.5نــاجــح  274.5مصطفي كرم سعد حمزة61525مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
274نــاجــح  274مصطفي محمد عبد الفتاح الدحلب61526مصطفى كامل بجنزوربركة السبع
170نــاجــح  170أمال محمد محمد الغندور61527القاصد ت  س  بجنزوربركة السبع
269نــاجــح  269أمانى حسن إسماعيل أبو نيدة61528القاصد ت  س  بجنزوربركة السبع
224نــاجــح  224رضا محى منشاوى إبراھيم61529القاصد ت  س  بجنزوربركة السبع
277نــاجــح  277ريناد حسين ص6ح حمزة61530القاصد ت  س  بجنزوربركة السبع
280نــاجــح  280ريھام محمد إبراھيم عريشة61531القاصد ت  س  بجنزوربركة السبع
271نــاجــح  271ريھام محمود عبد الحافظ عنيو61532القاصد ت  س  بجنزوربركة السبع
201.5نــاجــح  201.5صفاء السيد عبد الفتاح أبو جامع61533القاصد ت  س  بجنزوربركة السبع
248.5نــاجــح  248.5مرفت مجدى صادق الزير61534القاصد ت  س  بجنزوربركة السبع
252نــاجــح  252منار أبو المجد إبراھيم قرموط61535القاصد ت  س  بجنزوربركة السبع
256نــاجــح  256مى عبد النبى سعد حشاد61536القاصد ت  س  بجنزوربركة السبع
278نــاجــح  278ندى ماھر أبو شعيشع خفاجى61537القاصد ت  س  بجنزوربركة السبع
236.5نــاجــح  236.5ندى محمد عبد العزيز أبو زايد61538القاصد ت  س  بجنزوربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  71ياسمين مصطفى عبد الحميد الفخرانى61539القاصد ت  س  بجنزوربركة السبع
278نــاجــح  278أحمد جمال العيسوى خطاب61540القاصد ت  س  بجنزوربركة السبع
276.5نــاجــح  276.5أحمد شلبى شلبى عبد 615417القاصد ت  س  بجنزوربركة السبع
191.5نــاجــح  191.5أحمد عبد الوھاب أحمد عمارة61542القاصد ت  س  بجنزوربركة السبع
265نــاجــح  265إس6م أيمن عبده عبد الرحمن61543القاصد ت  س  بجنزوربركة السبع
276نــاجــح  276أمير محمد إبراھيم أبو العطا61544القاصد ت  س  بجنزوربركة السبع
169نــاجــح  169راغب سيد احمد أحمد محمد61545القاصد ت  س  بجنزوربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبعبد الحميد رمضان عبد الحميد درويش61546القاصد ت  س  بجنزوربركة السبع
265.5نــاجــح  265.5عبد الرحمن ياسر السيد عبد الجليل61547القاصد ت  س  بجنزوربركة السبع
268.5نــاجــح  268.5عزت فوزي إبراھيم السبقى61548القاصد ت  س  بجنزوربركة السبع
243نــاجــح  243محمد سامى محمد  راشد61549القاصد ت  س  بجنزوربركة السبع



253نــاجــح  253محمد صبحى إبراھيم السبقى61550القاصد ت  س  بجنزوربركة السبع
158.5نــاجــح  158.5محمد عبد الحميد محمد عبد الحميد61551القاصد ت  س  بجنزوربركة السبع
158.5نــاجــح  158.5محمد عبد الفتاح السيد حجازى61552القاصد ت  س  بجنزوربركة السبع
226.5نــاجــح  226.5محمد طه الدسوقى عمارة61553القاصد ت  س  بجنزوربركة السبع
278.5نــاجــح  278.5محمد محروس أمين خفاجى61554القاصد ت  س  بجنزوربركة السبع
257نــاجــح  257محمد مصطفى محمد البيسى61555القاصد ت  س  بجنزوربركة السبع
248نــاجــح  248محمود خالد محمود العريف61556القاصد ت  س  بجنزوربركة السبع
211نــاجــح  211يوسف خالد إسماعيل عمارة61557القاصد ت  س  بجنزوربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  179.5أمل ميمي محمد فؤاد عباس61558منشأة الرافعي اNبتدائيةبركة السبع
207.5نــاجــح  207.5بسمة مدحت محمد الفقي61559منشأة الرافعي اNبتدائيةبركة السبع
230نــاجــح  230رانيا رضا ابراھيم عبد الواحد61560منشأة الرافعي اNبتدائيةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  177.5رانيا صابرمحمد شراقي 61561منشأة الرافعي اNبتدائيةبركة السبع
234.5نــاجــح  234.5سارة خالد حامد عبد الباقي61562منشأة الرافعي اNبتدائيةبركة السبع
205.5نــاجــح  205.5سامية مصطفي ابراھيم طاحون61563منشأة الرافعي اNبتدائيةبركة السبع
229.5نــاجــح  229.5سماح محمد رجب شلبي61564منشأة الرافعي اNبتدائيةبركة السبع
261.5نــاجــح  261.5وسام عبد الغني عبد الغني شراقي 61565منشأة الرافعي اNبتدائيةبركة السبع
267.5نــاجــح  267.5أحمد رمضان عبد القوي شلبي 61566منشأة الرافعي اNبتدائيةبركة السبع
213نــاجــح  213أحمد صبري أحمد سارة61567منشأة الرافعي اNبتدائيةبركة السبع
240نــاجــح  240أحمد طلعت مصطفي السعدني61568منشأة الرافعي اNبتدائيةبركة السبع
244.5نــاجــح  244.5أحمد محمد ابراھيم أيوب61569منشأة الرافعي اNبتدائيةبركة السبع
213.5نــاجــح  213.5أحمد محمد أحمد سارة61570منشأة الرافعي اNبتدائيةبركة السبع
242.5نــاجــح  242.5أدھم صبري عبد الحميد المرسي61571منشأة الرافعي اNبتدائيةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  180.5سامي سامي السيد الفقي61572منشأة الرافعي اNبتدائيةبركة السبع
243.5نــاجــح  243.5عبد الحميد محمد عبد الحميد محمد 61573منشأة الرافعي اNبتدائيةبركة السبع
230.5نــاجــح  230.5عبد 7 ابراھيم محمد الفقي 61574منشأة الرافعي اNبتدائيةبركة السبع
255نــاجــح  255محمد أحمد محمد مندور61575منشأة الرافعي اNبتدائيةبركة السبع
188.5نــاجــح  188.5محمد سعيد أحمد الفقي 61576منشأة الرافعي اNبتدائيةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  166.5محمد عبد العزيز بكري السعدني61577منشأة الرافعي اNبتدائيةبركة السبع
226نــاجــح  226محمد علي عبد العزيز حجازي61578منشأة الرافعي اNبتدائيةبركة السبع
250نــاجــح  250محمود رضا ابراھيم السعدني61579منشأة الرافعي اNبتدائيةبركة السبع
251.5نــاجــح  251.5محمود محمد محمود الفقي61580منشأة الرافعي اNبتدائيةبركة السبع
261نــاجــح  261إسراء السيد موسى النجار61581ميت ام صالح القديمةبركة السبع
232نــاجــح  232اسراء فارس امين عبدالكريم61582ميت ام صالح القديمةبركة السبع
240نــاجــح  240اسماء رضا سعيد فحيل61583ميت ام صالح القديمةبركة السبع
237.5نــاجــح  237.5اسماء شوقى مرسى السعداوى 61584ميت ام صالح القديمةبركة السبع
163.5نــاجــح  163.5اسماء صابر محمد البرماوى61585ميت ام صالح القديمةبركة السبع
232.5نــاجــح  232.5اسماء على على عيسى61586ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبالست رضا زكى زيدان61587ميت ام صالح القديمةبركة السبع
219نــاجــح  219السيدة عبد الغفار فتحى نعيم61588ميت ام صالح القديمةبركة السبع
189نــاجــح  189امل بسيونى متولى بسيونى61589ميت ام صالح القديمةبركة السبع
193.5نــاجــح  193.5اميرة جعفر رجب على61590ميت ام صالح القديمةبركة السبع
251نــاجــح  251اميرة خالد عبد المجيد ناصف61591ميت ام صالح القديمةبركة السبع
235نــاجــح  235ايه صابر حامد نعيم61592ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبايه امين صبحى سعيد61593ميت ام صالح القديمةبركة السبع
246.5نــاجــح  246.5ايمان عبد المجيد كامل متولى61594ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبايمان على فريد شعلة61595ميت ام صالح القديمةبركة السبع
224نــاجــح  224ايمان محفوظ عبد الرحمن شعلة61596ميت ام صالح القديمةبركة السبع
231نــاجــح  231ايمان محمد عبد العظيم صقر61597ميت ام صالح القديمةبركة السبع
233.5نــاجــح  233.5بسمة ابو النور محمد ابو العزم61598ميت ام صالح القديمةبركة السبع
197نــاجــح  197بسمة ناجى محمد عيسى61599ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  126.5تميمة السيد زكريا محمد61600ميت ام صالح القديمةبركة السبع
248نــاجــح  248تھانى عبد الحميد عبد الغفار شعلة61601ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبجھاد ماھر صبحى شلبى61602ميت ام صالح القديمةبركة السبع
242.5نــاجــح  242.5حسناء احمد سعيد س6م61603ميت ام صالح القديمةبركة السبع
215نــاجــح  215حسناءصبحى رضوان حشكيل61604ميت ام صالح القديمةبركة السبع
193.5نــاجــح  193.5خلود خالد فريد شاھين61605ميت ام صالح القديمةبركة السبع



218.5نــاجــح  218.5داليا محمد صالح الجيوشى61606ميت ام صالح القديمةبركة السبع
173نــاجــح  173دعاء السيد عبد الغنى الماظ61607ميت ام صالح القديمةبركة السبع
253نــاجــح  253دعاء ماھر السيد شعلة61608ميت ام صالح القديمةبركة السبع
234نــاجــح  234دينا رفعت عبد الرحمن نوفل61609ميت ام صالح القديمةبركة السبع
268.5نــاجــح  268.5دينا سعيدالدسوقى سنه61610ميت ام صالح القديمةبركة السبع
261نــاجــح  261دينا عبد الستار عبدالرحمن دھمان61611ميت ام صالح القديمةبركة السبع
177.5نــاجــح  177.5رانيا مجدى احمد محمد61612ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبرجاء محمد سلمان عبد الحميد61613ميت ام صالح القديمةبركة السبع
268.5نــاجــح  268.5رحاب مليجى زكى مليجى61614ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبريھام ص6ح محمود سعيد61615ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  142.5زينب ص6ح فتحى عبد الغنى61616ميت ام صالح القديمةبركة السبع
257نــاجــح  257سارة جمال السيد قنديل61617ميت ام صالح القديمةبركة السبع
188.5نــاجــح  188.5سارة عطية سعيد س6م61618ميت ام صالح القديمةبركة السبع
224.5نــاجــح  224.5سامية ابو زيد ھ6ل موسى61619ميت ام صالح القديمةبركة السبع
167.5نــاجــح  167.5سامية صبحى عبد الحميد زيدان61620ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبسحر صابر محمد عبد616217ميت ام صالح القديمةبركة السبع
243.5نــاجــح  243.5سميحه محمد محمود حشكيل61622ميت ام صالح القديمةبركة السبع
199.5نــاجــح  199.5شروق سعد سعيد عبد العاطى61623ميت ام صالح القديمةبركة السبع
197.5نــاجــح  197.5شروق سعد سعيد شعلة61624ميت ام صالح القديمةبركة السبع
172.5نــاجــح  172.5شوق شحاته موسى النجار61625ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبشيماء جابر شحاته على61626ميت ام صالح القديمةبركة السبع
247.5نــاجــح  247.5شيماء شعبان متولى راضى61627ميت ام صالح القديمةبركة السبع
235.5نــاجــح  235.5شيماء على محمد عياد61628ميت ام صالح القديمةبركة السبع
203نــاجــح  203شيماء على محمد مدكور61629ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  151صفاء السيد مصطفى عبد الباقى61630ميت ام صالح القديمةبركة السبع
243نــاجــح  243مديحة كامل بسيونى سالم61631ميت ام صالح القديمةبركة السبع
217نــاجــح  217مديحة مدحت جابر ابو الع616326ميت ام صالح القديمةبركة السبع
185نــاجــح  185مروةعبد الغنى ابو النور عبد الغنى61633ميت ام صالح القديمةبركة السبع
203نــاجــح  203منى طه عمر عبد الوھاب61634ميت ام صالح القديمةبركة السبع
213نــاجــح  213ميادة ايمن حامد كفافى61635ميت ام صالح القديمةبركة السبع
168نــاجــح  168ميادة عبد الس6م غنيم عبد السرم61636ميت ام صالح القديمةبركة السبع
191نــاجــح  191ميادة محمد حمدى محمود61637ميت ام صالح القديمةبركة السبع
223.5نــاجــح  223.5نادية عصام سليمان شعلة61638ميت ام صالح القديمةبركة السبع
213نــاجــح  213ناھد على محمود رضوان61639ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  140.5ندى رمضان محمد شعلة61640ميت ام صالح القديمةبركة السبع
235نــاجــح  235ندى ص6ح محمود سعيد61641ميت ام صالح القديمةبركة السبع
236نــاجــح  236نريمان خالد سليمان محمد61642ميت ام صالح القديمةبركة السبع
253.5نــاجــح  253.5نسمة موسى سعيد عمارة61643ميت ام صالح القديمةبركة السبع
198.5نــاجــح  198.5نشوى احمد سعيد س6م61644ميت ام صالح القديمةبركة السبع
262نــاجــح  262نھى على صابر نوفل61645ميت ام صالح القديمةبركة السبع
196نــاجــح  196نورھا ن محمد امين شعلة61646ميت ام صالح القديمةبركة السبع
184نــاجــح  184ھاجر جمال ابراھيم سعيد61647ميت ام صالح القديمةبركة السبع
229نــاجــح  229ھاجر رضا  احمد عبد الفتاح61648ميت ام صالح القديمةبركة السبع
237.5نــاجــح  237.5ھالة مصطفى محمد موسى61649ميت ام صالح القديمةبركة السبع
222.5نــاجــح  222.5ھناء ياسر مدكور ھ6ل61650ميت ام صالح القديمةبركة السبع
241نــاجــح  241وسام عاطى شفيق صقر61651ميت ام صالح القديمةبركة السبع
246.5نــاجــح  246.5و�ء خالد فتوح بسيونى61652ميت ام صالح القديمةبركة السبع
228نــاجــح  228و�ء سمير محمود زيان61653ميت ام صالح القديمةبركة السبع
224نــاجــح  224ياسمين على عبد سعيد61654ميت ام صالح القديمةبركة السبع
204.5نــاجــح  204.5ياسمين على محمود السعداوى61655ميت ام صالح القديمةبركة السبع
229.5نــاجــح  229.5ياسمين مسعد محمد عسكر61656ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبابراھيم صبحى ابراھيم حسن61657ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  155.5ابراھيم محمد عبد العزيز عيش61658ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  133احمد ابراھيم احمد عبد الباقى61659ميت ام صالح القديمةبركة السبع
194.5نــاجــح  194.5احمد رجب عبد السميع الحداد61660ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد سالم احمد خليل61661ميت ام صالح القديمةبركة السبع



174.5نــاجــح  174.5احمد سالم محمد حشكيل61662ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  134احمد طلعت ابراھيم خطاب61663ميت ام صالح القديمةبركة السبع
176نــاجــح  176احمد عبد الفتاح احمد حشكيل61664ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  145احمد عبد الرحمن سعيد خطاب61665ميت ام صالح القديمةبركة السبع
225.5نــاجــح  225.5احمد عزت جابر شھاب الدين61666ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  114.5احمد عنتر حنفى خلف61667ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد فتحى ابراھيم عبده61668ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  114احمد كمال كامل عبد العزيز61669ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  131.5احمد محمد جميل ابو الع616706ميت ام صالح القديمةبركة السبع
184نــاجــح  184احمد محمد ھ6ل محمد61671ميت ام صالح القديمةبركة السبع
258.5نــاجــح  258.5احمد مصبح فتوح مصطفى61672ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد يحيى ابو النور البو العزم61673ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  13احمد يحيى مرسى خلف61674ميت ام صالح القديمةبركة السبع
235نــاجــح  235احمد يسرى فتحى سمرة61675ميت ام صالح القديمةبركة السبع
158نــاجــح  158باسم احمد السيد عيسى61676ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  23.5ب6ل السيد زكريا محمد61677ميت ام صالح القديمةبركة السبع
204نــاجــح  204جابر محمد زكى فحيل61678ميت ام صالح القديمةبركة السبع
275نــاجــح  275حامد ابراھيم حامد عيسى61679ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  128.5حسام عبد الغنى ابو النور عبد الغنى61680ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبحسن يوسف جابر الصعيدى61681ميت ام صالح القديمةبركة السبع
194نــاجــح  194حسنى متولى حسنى حشكيل61682ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  134سالم السيد السيد شعلة61683ميت ام صالح القديمةبركة السبع
233.5نــاجــح  233.5سامى رضا محمد داود61684ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  152.5سعد مجدى سعد الباقى61685ميت ام صالح القديمةبركة السبع
221نــاجــح  221سعيد رجب فتوح شعلة61686ميت ام صالح القديمةبركة السبع
212نــاجــح  212سليمان محمد سليمان دھمان61687ميت ام صالح القديمةبركة السبع
224.5نــاجــح  224.5صابر اشرف صابر عيسى61688ميت ام صالح القديمةبركة السبع
180نــاجــح  180صابر سعيد صابر موسى61689ميت ام صالح القديمةبركة السبع
229نــاجــح  229صبحى ناصر محمود بسيونى61690ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبعاطف ع6م محمد النجار61691ميت ام صالح القديمةبركة السبع
271.5نــاجــح  271.5عبد المقصود فتحى عبد المقصود فودة61692ميت ام صالح القديمةبركة السبع
251نــاجــح  251عبد المنعم نجيب عبد الغنى ناصف61693ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  122.5عبد الغنى اسامة جعفر61694ميت ام صالح القديمةبركة السبع
223.5نــاجــح  223.5على سعيد احمد داود61695ميت ام صالح القديمةبركة السبع
265نــاجــح  265على محمد  احمد ابو على61696ميت ام صالح القديمةبركة السبع
254نــاجــح  254فتحى سعيد عبد الفتاح س6م61697ميت ام صالح القديمةبركة السبع
277نــاجــح  277فتحى محمد فتحى زيدان61698ميت ام صالح القديمةبركة السبع
242.5نــاجــح  242.5فرج عادل فتحى سالم61699ميت ام صالح القديمةبركة السبع
196نــاجــح  196فوزى محمد فوزى شعلة61700ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمحفوظ احمد محفوظ مطر61701ميت ام صالح القديمةبركة السبع
200.5نــاجــح  200.5محمد احمد السباعى عيسى61702ميت ام صالح القديمةبركة السبع
203.5نــاجــح  203.5محمد احمد سعيد س6م61703ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  130محمد اشرف طه الدھشورى61704ميت ام صالح القديمةبركة السبع
271.5نــاجــح  271.5محمد اشرف عبد الستار شلبى61705ميت ام صالح القديمةبركة السبع
266.5نــاجــح  266.5محمد اشرف فتحى عبد المجيد61706ميت ام صالح القديمةبركة السبع
252.5نــاجــح  252.5محمد اشرف محمدى المكاوى61707ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  17محمد سيد على زھران61708ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد السيد فھيم بحيرى61709ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد امين صبحى سعيد61710ميت ام صالح القديمةبركة السبع
248.5نــاجــح  248.5محمد رضا المحمدى عبد العزيز61711ميت ام صالح القديمةبركة السبع
195.5نــاجــح  195.5محمد رمضان ياسين الدھشورى61712ميت ام صالح القديمةبركة السبع
249.5نــاجــح  249.5محمد سالم سعد المكاوى61713ميت ام صالح القديمةبركة السبع
233.5نــاجــح  233.5محمد سامى ابراھيم ابو المجد61714ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد سعيد رجب ابو العزم61715ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  149محمد سعيد محمود عيسى61716ميت ام صالح القديمةبركة السبع
170.5نــاجــح  170.5محمد سمير شحاته النجار61717ميت ام صالح القديمةبركة السبع



226نــاجــح  226محمد شحاته السيد طه61718ميت ام صالح القديمةبركة السبع
248نــاجــح  248محمد عادل محمد سنة61719ميت ام صالح القديمةبركة السبع
171.5نــاجــح  171.5محمد على ابراھيم عسكر61720ميت ام صالح القديمةبركة السبع
195نــاجــح  195محمد عماد فتحى حشكيل61721ميت ام صالح القديمةبركة السبع
272.5نــاجــح  272.5محمد فتوح محمد س6مة61722ميت ام صالح القديمةبركة السبع
158نــاجــح  158محمد محمود حنفى خلف61723ميت ام صالح القديمةبركة السبع
206نــاجــح  206محمود ابراھيم محمد رجب61724ميت ام صالح القديمةبركة السبع
239.5نــاجــح  239.5محمود حسنى رجب شعلة61725ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمود سعد عبد الغائبفار عيسى61726ميت ام صالح القديمةبركة السبع
171نــاجــح  171محمود سعيد محمود السباعى61727ميت ام صالح القديمةبركة السبع
232.5نــاجــح  232.5محمود سعيد محمود دھمان61728ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  141محمود ماھر فتحى ابو المجد61729ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  195محمود محمد عبد الرحيم61730ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمود محمد محمد خليل61731ميت ام صالح القديمةبركة السبع
164نــاجــح  164محمود مقبل سعيد ابو الع617326ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  157.5مسعد احمد محمد زيدان61733ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  159مصطفى احمد محمد ابو زيد61734ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  128مصطفى صابر عبد الحميد كفافى61735ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمصطفى صبحى رمضان خليل61736ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  140.5مصطفى فريد عبد العال جعفر61737ميت ام صالح القديمةبركة السبع
250.5نــاجــح  250.5معاذ صبحى سعد سمرة61738ميت ام صالح القديمةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبھادى بشير السيد سنة61739ميت ام صالح القديمةبركة السبع
189.5نــاجــح  189.5ھشام رمضان فتحى زايد61740ميت ام صالح القديمةبركة السبع
212نــاجــح  212ياسين مھدى ياسين ابوالع617416ميت ام صالح القديمةبركة السبع
192.5نــاجــح  192.5اسراء احمد منصور محمد عسكر61742عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
236نــاجــح  236اسراء سامى محمود محمد بسيونى61743عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
240نــاجــح  240اسراء لطفى محمد رزق سمرة61744عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
261نــاجــح  261اسماء رجب ص6ح الدين رجب61745عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
250.5نــاجــح  250.5امانى ثروت محروس ھ6ل عياد61746عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
220.5نــاجــح  220.5امنية محمد فتحى على عبد الباقى61747عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
266نــاجــح  266اميرة جمال عبد الرحمن على س6مة61748عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
210.5نــاجــح  210.5ايمان شديد ابراھيم شديد فحيل61749عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
276نــاجــح  276ايناس يحيى موسى محمود عمارة61750عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبايناس محمد احمد سالم خليل61751عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
270.5نــاجــح  270.5اية ج6ل عبد الغنى مرسى ناصف61752عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
252.5نــاجــح  252.5اية عيد صادق محمد61753عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
208.5نــاجــح  208.5بسمة سعيد على السيد61754عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
257نــاجــح  257بسمة نبيل فتوح السيد الكومى61755عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
232نــاجــح  232خضرة اشرف على عبد الحافظ ابو زيد61756عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
207نــاجــح  207دينا على فتحى عبد الباقى61757عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
268.5نــاجــح  268.5دينا ممدوح عبد الرحمن احمد جويلى61758عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
242.5نــاجــح  242.5رانيا مھنى فھمى اسماعيل ابو الع617596عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
257.5نــاجــح  257.5رقية سعيد محمود السيد سعيد61760عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
258.5نــاجــح  258.5روان حمدى محمد عبد الباقى61761عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
253نــاجــح  253روان عبد المقصود متولى عبد المقصود صقر61762عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
265نــاجــح  265سارة سميح سعيد محمد عيسى61763عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
252نــاجــح  252سمر خميس رمضان موسى فحيل61764عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
265.5نــاجــح  265.5سلمى السيد سالم السيد ناصف61765عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
186نــاجــح  186سھا رضا احمد محمد صقر61766عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
161.5نــاجــح  161.5شروق مصطفى على مصطفى قنديل61767عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
272نــاجــح  272شيماء عماد عبد الحميد محمد61768عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
259نــاجــح  259شيماء ماھر مصطفى عبد الحافظ المكاوى61769عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
261نــاجــح  261شيماء مجدى فتوح عبد الفتاح شعلة61770عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
204نــاجــح  204شيماء محمد ابراھيم محمد ابو زيد61771عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
257نــاجــح  257شيماء ناصر جبر على عيش61772عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
179.5نــاجــح  179.5صباح رجب احمد محمد فحيل61773عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع



265نــاجــح  265ضحى صبحى عبد الرحمن احمد جويلى61774عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
261نــاجــح  261غادة صابر ابراھيم رمضان خلف61775عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
226.5نــاجــح  226.5مريم ج6ل جابر محمد ناصف61776عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
184.5نــاجــح  184.5مروة سامى محمد محمد خلف61777عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
221نــاجــح  221منار محمد محمد خلف61778عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
262.5نــاجــح  262.5ميادة على مصطفى السيد عامر61779عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
266.5نــاجــح  266.5مى حمدى توفيق محمد شاھين61780عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
239.5نــاجــح  239.5مھينار احمد عبد العليم محمد جويلى61781عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
215نــاجــح  215ناھد محمد السيد عيد نوفل61782عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
229نــاجــح  229نج6ء فتحى ابراھيم احمد جويلى61783عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
276نــاجــح  276ندا منير نجيب حسن خلف61784عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
228نــاجــح  228نورا محمد السيد محمد سيد احمد61785عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
196.5نــاجــح  196.5ھاجر عزب كمال السيد ابو العينين61786عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
272.5نــاجــح  272.5ھايدى ناجى احمد احمد فحيل61787عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
256نــاجــح  256ھديل سامى متولى عبد المقصود صقر61788عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
240نــاجــح  240و�ء محمد عبد الوھاب حامد عيش61789عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
265نــاجــح  265يارا محمود عبد السميع مطر61790عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
188.5نــاجــح  188.5ابراھيم عباس متولى محمود المكاوى61791عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
220.5نــاجــح  220.5احمد السيد شعبان على السعداوى61792عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
175نــاجــح  175احمد خالد محمد عبد الجليل زھران61793عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
277.5نــاجــح  277.5احمد رضا ابو الفتوح محمود حسن61794عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
278نــاجــح  278احمد زكى محروس ابو اليزيد المكاوى61795عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
217نــاجــح  217احمد سمير ابو الفتوح احمد سيف الدين61796عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
219.5نــاجــح  219.5احمد صابرابراھيم  نصر الدين فحيل61797عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
166نــاجــح  166احمد صبحى عبد الرازق عبد 617987عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
160.5نــاجــح  160.5احمد عليمى جابر محمد خلف61799عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
271نــاجــح  271احمد محمد حامد محمد القط61800عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
264.5نــاجــح  264.5اشرف محمد عبد الغفار محمد س6مة61801عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
254نــاجــح  254حافظ ربيع حافظ عبد الغنى ربيع61802عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
172.5نــاجــح  172.5حازم ص6ح محمد عبد المقصود ناصف61803عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
227.5نــاجــح  227.5خالد مقبل محمد ابراھيم سالم61804عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
269نــاجــح  269رجب سعيد محمد متولى رجب61805عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
232نــاجــح  232رضا محمد عبد السميع مطر محمد61806عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
263.5نــاجــح  263.5سعيد محمد عبد الفتاح على س6م61807عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
267.5نــاجــح  267.5كريم كمال راغب على ناصف61808عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
233.5نــاجــح  233.5عبد الغنى احمد عبد الغنى محروس عبد الرازق61809عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
247نــاجــح  247ع6ء ابراھيم فتوح عوض الدويك61810عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  167.5على رجب ياسين محمد الدھشورى61811عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
270.5نــاجــح  270.5على عبد العظيم على عبد العظيم المكاوى61812عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
250.5نــاجــح  250.5فريد مصبح فريد السيد محمد61813عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
245.5نــاجــح  245.5محروس محمد محروس سليمان بدوى61814عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
279نــاجــح  279مختار محمد سالم السيد بسيونى61815عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
277.5نــاجــح  277.5محمد ابراھيم محمد جمال عيش61816عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
278.5نــاجــح  278.5محمد احمد عبد العليم محمد جويلى61817عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
247.5نــاجــح  247.5محمد احمد عبد الستار احمد عسكر61818عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
244.5نــاجــح  244.5محمد ابو العزم على نور الدين شحاتة61819عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
219نــاجــح  219محمد جمال ابراھيم حامد المكاوى61820عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
272نــاجــح  272محمد سعيد ابو الفتوح محمود  المكاوى61821عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
277.5نــاجــح  277.5محمد عمر على عبد العظيم المكاوى61822عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
233.5نــاجــح  233.5محمد فؤاد رشاد محمد فحيل61823عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
189.5نــاجــح  189.5محمد محمود متولى بسيونى متولى61824عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
228.5نــاجــح  228.5محمد محمود محمد السيد عبد الباقى61825عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
238.5نــاجــح  238.5محمد مصطفى مصطفى السيد عامر61826عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
258نــاجــح  258محمد ياسر فھمى على شاھين61827عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
241.5نــاجــح  241.5محمود احمد محمد حشكيل61828عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  142محمود سامى فريد احمد شاھين61829عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع



270نــاجــح  270محمود سعيد محمد السيد النجار61830عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
280نــاجــح  280محمود طلعت دياب شحاتة عبد الباقى61831عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
272نــاجــح  272محمود عبد الباسط حسن شعبان الشوربجى61832عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
272نــاجــح  272محمود عبد الرحمن احمد محمد المكاوى61833عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
233نــاجــح  233محمود ع6ء عبد العاطى السيد عياد61834عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
273.5نــاجــح  273.5محمود ماھر محمود ابو العينين61835عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
251.5نــاجــح  251.5محمود محمد سعد محمد سمرة61836عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  131محمود محمد محمود عبد المجيد حشكيل61837عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
277نــاجــح  277محمود مسعد محمود على سيد احمد61838عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
270.5نــاجــح  270.5مصطفى صبحى عبد الرحيم على  جويلى61839عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
257.5نــاجــح  257.5مصطفى محمد مصطفى مصطفى محمد احمد61840عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
277نــاجــح  277ناجى سمير ناجى عبد 7 عصر61841عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
239نــاجــح  239 ھ6ل طلعت محمد ھ6ل خلف61842عبد المقصود ناصف الحديثة بميت ام صالحبركة السبع
242.5نــاجــح  242.5ايه ابراھيم عبد السميع البرماوى61843المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
274.5نــاجــح  274.5ايه احمد امين الغندور61844المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
175نــاجــح  175ايه عبد العاطى السيد خطاب61845المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
245نــاجــح  245اسماء اسامة عبد العاطى الشيخ61846المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
240نــاجــح  240اسراء عبد المعطى محمد السيد 61847المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
182نــاجــح  182اسراء فوزى عبد الفتاح عرب 61848المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  159اسراء محمد عبد الوھاب مصطفى61849المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
209.5نــاجــح  209.5امانى عاصم فتحى جمال الدين61850المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
216نــاجــح  216امانى محمد طه بدر61851المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
262.5نــاجــح  262.5أمل غريب السعودي النجار61852المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
258نــاجــح  258إيمان سعيد محمد اFشوح61853المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
234نــاجــح  234إيمان ص6ح أحمد مصطفي61854المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
199نــاجــح  199ايمان عاطف بسيونى جاد 618557المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  124بسمة السيد محمد الدسوقى61856المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
188.5نــاجــح  188.5بسمة محمد عبدالعاطي عقل61857المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
256نــاجــح  256جھاد رضا أحمد مصطفي61858المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
236نــاجــح  236جھاد ممدوح مصطفي عبده61859المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
229نــاجــح  229حسين جمال سالم س6مة61860المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
262.5نــاجــح  262.5دينا رضا مرسي عبدالعزيز61861المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
206نــاجــح  206زينب مصطفى حفنى ع6م61862المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
172نــاجــح  172سميرة سعيد السيد النجار61863المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
242.5نــاجــح  242.5سناء علي سيد أحمد جاب 618647المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
259نــاجــح  259سلمى طه محمد عامر61865المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
272نــاجــح  272سلمى محمد على غانم61866المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
179.5نــاجــح  179.5شرين محمد مصطفى شريف61867المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
278.5نــاجــح  278.5عزيزة فتحي أمين الشيخ61868المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
244.5نــاجــح  244.5فاطمة ذكى ذكى بدر61869المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
189.5نــاجــح  189.5فاطمة مجدى عبد الستار على61870المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
169.5نــاجــح  169.5فوزية سعيد السيد النجار61871المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
237.5نــاجــح  237.5مرنا ميخائيل سامي ميخائيل61872المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
217نــاجــح  217مي محمود صادق شاھين61873المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  150ناھد سعيد شاھين شاھين61874المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
218نــاجــح  218نورا محمود فتحى طه61875المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
273.5نــاجــح  273.5ھاجر جاد 7 عبد العاطى ابو زيد61876المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
271نــاجــح  271ھاجر شحاتة محمد حمودة61877المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
192نــاجــح  192ھند ابراھيم محمد طه61878المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
253نــاجــح  253و�ء سعيد ابو الفتوح العشماوي61879المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
198نــاجــح  198وفاء مجدى احمد يوسف61880المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  145ياسمين ابراھيم عبدة شنيشن61881المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
228.5نــاجــح  228.5ياسمين خالد محمود المليجى61882المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
182.5نــاجــح  182.5ابراھيم سامى ابراھيم سالم61883المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
237.5نــاجــح  237.5ابراھيم طارق السعودي النجار61884المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
204.5نــاجــح  204.5ابراھيم محمد ابراھيم الحفني61885المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع



232.5نــاجــح  232.5احمد ابراھيم عبد المؤمن جزر61886المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
228.5نــاجــح  228.5احمد السيد حلمي فرج61887المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
235نــاجــح  235احمد السيد سيد احمد حرحش61888المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
246نــاجــح  246احمد جمال المصلحى ناصف61889المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
211.5نــاجــح  211.5احمد حسانين فتحي عبدالرحمن61890المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
224نــاجــح  224احمد شريف عبد العظيم تمراز61891المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
254نــاجــح  254احمد صبحي محمود الزيات61892المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
235.5نــاجــح  235.5احمد عبد الس6م رمضان عقل61893المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
233نــاجــح  233احمد عبد العظيم حامد ھيكل61894المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
251نــاجــح  251احمد ماھر ص6ح الشنوانى61895المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  98احمد مجدي احمد حجازي61896المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
274نــاجــح  274احمد مجدى محمد نصار61897المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
187.5نــاجــح  187.5احمد محمد احمد حجازي61898المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
210.5نــاجــح  210.5احمد محمد السيد الحلموشي61899المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
185نــاجــح  185احمد محمد عبد الحميد راشد61900المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد محمد عوض المنشاوى61901المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
252نــاجــح  252اس6م محمد شوقى الشربجى61902المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبامير ناصر سعيد شكر61903المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
209.5نــاجــح  209.5باسم جابر رزق اسماعيل61904المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
168نــاجــح  168ج6ل ماجد عبد العاطى حسن محمود61905المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
238.5نــاجــح  238.5حازم محمد فتحي عرب61906المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
191نــاجــح  191حسين جمال سالم س6مة61907المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
279نــاجــح  279زياد ابراھيم فتحى تمراز61908المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
240.5نــاجــح  240.5سامي ماھر ابراھيم حجازي61909المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
240نــاجــح  240صابر محمد حامد عبد الدايم61910المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
184.5نــاجــح  184.5عاطف سمير احمد عسوى61911المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
211.5نــاجــح  211.5عبد الواحد سعيد عبد الواحد نور الدين61912المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
251.5نــاجــح  251.5على حمدى على غانم61913المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
237نــاجــح  237عصام حمدي فھمي الشناوي61914المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  161.5عمرو اشرف صابر العراقى61915المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
242نــاجــح  242عمرو كمال محمد جبر61916المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
232نــاجــح  232كريم محمد المنسى جاب 619177المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
262.5نــاجــح  262.5كريم محمد فرج ابو مشرفة61918المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
181.5نــاجــح  181.5لطفى ماھر لطفى سليمان61919المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
245.5نــاجــح  245.5محمد ابراھيم شوقى سالم الشوربجى61920المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
190.5نــاجــح  190.5محمد المرسى محروس عبدالكريم61921المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
224.5نــاجــح  224.5محمد حسين محمد الغندور61922المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
179.5نــاجــح  179.5محمد حسن محمد حسن61923المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
227.5نــاجــح  227.5محمد خالد صبحى عرب61924المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
205.5نــاجــح  205.5محمد مصطفي علي القاضي61925المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
258نــاجــح  258محمد مھدى كامل كركة61926المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
276.5نــاجــح  276.5محمد ناصر فتحي س6م61927المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
271نــاجــح  271محمود احمد محروس عبدالرحمن61928المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
253نــاجــح  253محمود ص6ح فتحى الوردانى داود61929المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
237نــاجــح  237محمود عاطف رزق اسماعيل61930المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
272.5نــاجــح  272.5محمود كمال محمد شكر61931المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
278.5نــاجــح  278.5مصطفى بحيرى على بحيرى61932المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
263نــاجــح  263مصطفي محمود رمضان عقل61933المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
257نــاجــح  257معاذ محمد المرسى منصور61934المؤسسة بشنتنا الحجربركة السبع
253.5نــاجــح  253.5اسراء حامد عبدالعزيز الجناينى61935بنات شنتنا الحجربركة السبع
246.5نــاجــح  246.5اسراء ياسر سعيد العدل61936بنات شنتنا الحجربركة السبع
266نــاجــح  266اسراء وحيد حافظ الحسانين61937بنات شنتنا الحجربركة السبع
250نــاجــح  250اسماء عاطف محمود61938بنات شنتنا الحجربركة السبع
238نــاجــح  238اسماء السيد ابراھيم عبد المقصود61939بنات شنتنا الحجربركة السبع
243.5نــاجــح  243.5ا�ء ثروت عبد الستار حماد61940بنات شنتنا الحجربركة السبع
239.5نــاجــح  239.5الھام حسن عبد الحميد شلتوت61941بنات شنتنا الحجربركة السبع



235.5نــاجــح  235.5أميرة السيد السيد اللثيى61942بنات شنتنا الحجربركة السبع
229.5نــاجــح  229.5أميره يسرى ابراھيم شحاتة 61943بنات شنتنا الحجربركة السبع
251.5نــاجــح  251.5إيمان أحمد أمين قنديل61944بنات شنتنا الحجربركة السبع
227.5نــاجــح  227.5إيمان فوزى جابر ناصف61945بنات شنتنا الحجربركة السبع
269.5نــاجــح  269.5إيمان صابر سالم عطا619467بنات شنتنا الحجربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبايه جمال مصطفى ع6م61947بنات شنتنا الحجربركة السبع
234نــاجــح  234آيه عادل عبد السميع س6م61948بنات شنتنا الحجربركة السبع
269.5نــاجــح  269.5آيه عصام احمد نصار61949بنات شنتنا الحجربركة السبع
242نــاجــح  242آيه سعيد أبراھيم أبو النجا61950بنات شنتنا الحجربركة السبع
215نــاجــح  215آيه محمد فاروق عواض61951بنات شنتنا الحجربركة السبع
190نــاجــح  190ايمان محمود امين الحلوانى61952بنات شنتنا الحجربركة السبع
248.5نــاجــح  248.5ايمان عبد الغنى عبد الحميد سالم 61953بنات شنتنا الحجربركة السبع
251نــاجــح  251ايمان عامر عامر سيد احمد61954بنات شنتنا الحجربركة السبع
259.5نــاجــح  259.5بسنت حسبو عبد الرحمن عفيفى61955بنات شنتنا الحجربركة السبع
261.5نــاجــح  261.5بسمة ابراھيم محمود عبده61956بنات شنتنا الحجربركة السبع
218نــاجــح  218دعاء اسماعيل ابو اليزيد منصور61957بنات شنتنا الحجربركة السبع
215.5نــاجــح  215.5دعاء جودة فؤاد سيد احمد61958بنات شنتنا الحجربركة السبع
217.5نــاجــح  217.5دينا عبد الحكيم عبد 7 حرحش61959بنات شنتنا الحجربركة السبع
254.5نــاجــح  254.5دينا فتحى عبد الظاھر الشيخ61960بنات شنتنا الحجربركة السبع
270.5نــاجــح  270.5رحمه احمد حفنى البلتاجى61961بنات شنتنا الحجربركة السبع
172نــاجــح  172رغده محمد رمضان بشندى61962بنات شنتنا الحجربركة السبع
253نــاجــح  253زينب سامى عبد الحميد حسن61963بنات شنتنا الحجربركة السبع
256نــاجــح  256سحر صبحى على حرحش61964بنات شنتنا الحجربركة السبع
276.5نــاجــح  276.5سمر حافظ مصطفى عيسى61965بنات شنتنا الحجربركة السبع
264.5نــاجــح  264.5شيماء ابراھيم عبد الحميد شاھين61966بنات شنتنا الحجربركة السبع
246نــاجــح  246صابرين رضا زكى شكر61967بنات شنتنا الحجربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبفاطمة الزھراء عاطف عبدالستار حماد61968بنات شنتنا الحجربركة السبع
266نــاجــح  266مرنا يسرى عبد العال زكى61969بنات شنتنا الحجربركة السبع
247.5نــاجــح  247.5منه محمود على عبدالغنى61970بنات شنتنا الحجربركة السبع
272.5نــاجــح  272.5مى ممدوح عبد الغنى التعلب61971بنات شنتنا الحجربركة السبع
162.5نــاجــح  162.5نوال فتحى محمد داود61972بنات شنتنا الحجربركة السبع
197نــاجــح  197نورھان عبد الحميد محمد البدوى61973بنات شنتنا الحجربركة السبع
210نــاجــح  210ھاجر صبحى عبد الحميد رس6ن61974بنات شنتنا الحجربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  206ياسمين اشرف محمد ع6م61975بنات شنتنا الحجربركة السبع
211نــاجــح  211ياسمين مرسى زكى شكر61976بنات شنتنا الحجربركة السبع
197نــاجــح  197ياسمين مختار رمضان دشيش61977بنات شنتنا الحجربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  158احمد احمد سليمان ع6م61978بنات شنتنا الحجربركة السبع
202.5نــاجــح  202.5احمد رضا محمد غانم61979بنات شنتنا الحجربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  167احمد عادل صالح محمد صالح61980بنات شنتنا الحجربركة السبع
228نــاجــح  228احمد عبد الحميد محمد حسانين61981بنات شنتنا الحجربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  173احمد عبدالرحمن السيد حرحش61982بنات شنتنا الحجربركة السبع
173نــاجــح  173احمد دويدار دويدار دويدار61983بنات شنتنا الحجربركة السبع
233.5نــاجــح  233.5احمد منصور صادق الحسانين61984بنات شنتنا الحجربركة السبع
215نــاجــح  215السيد فؤاد السيد غانم61985بنات شنتنا الحجربركة السبع
246.5نــاجــح  246.5إس6م سعيد عبدالفتاح الح6ج61986بنات شنتنا الحجربركة السبع
266نــاجــح  266إس6م محمد عبد الغفار عبده61987بنات شنتنا الحجربركة السبع
250.5نــاجــح  250.5أمين خالد امين قنديل61988بنات شنتنا الحجربركة السبع
174نــاجــح  174أنس الليثى السيد جمعه61989بنات شنتنا الحجربركة السبع
159نــاجــح  159أيمن حسن محمد المنشاوى61990بنات شنتنا الحجربركة السبع
186.5نــاجــح  186.5ايمن مسعد عبدالحميد عبدالكريم61991بنات شنتنا الحجربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبايھاب حسين عبدالغائبنى محمد61992بنات شنتنا الحجربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبحازم حمدى ابراھيم مصطفى61993بنات شنتنا الحجربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبسامح اشرف س6مه البيشى61994بنات شنتنا الحجربركة السبع
198نــاجــح  198ص6ح محمد عبدالسميع الحجر61995بنات شنتنا الحجربركة السبع
205نــاجــح  205ع6ء رضا عبد العاطى عبد النبى61996بنات شنتنا الحجربركة السبع
194نــاجــح  194فتوح ناجى فتوح ابو النجا61997بنات شنتنا الحجربركة السبع



165.5نــاجــح  165.5كريم امام المرسى بسيونى61998بنات شنتنا الحجربركة السبع
239نــاجــح  239كريم جمال ذكى النجار61999بنات شنتنا الحجربركة السبع
258نــاجــح  258محفوظ محمد محفوظ جاد620007بنات شنتنا الحجربركة السبع
259نــاجــح  259محمد ابراھيم عبد الفتاح العدل62001بنات شنتنا الحجربركة السبع
269نــاجــح  269محمد اسماعيل عبد السمبع شكر62002بنات شنتنا الحجربركة السبع
218.5نــاجــح  218.5محمد السيد عبد الفتاح الجبرى62003بنات شنتنا الحجربركة السبع
239نــاجــح  239محمد امين محمد ا�شوح62004بنات شنتنا الحجربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  14.5محمد حمدى محمد قنديل62005بنات شنتنا الحجربركة السبع
252نــاجــح  252محمد سعيد السيد الشيخ62006بنات شنتنا الحجربركة السبع
194.5نــاجــح  194.5محمد سليمان ابراھيم ا�عور62007بنات شنتنا الحجربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  141محمد صبحى السيد الغندور62008بنات شنتنا الحجربركة السبع
205نــاجــح  205محمد عبد الحكيم عبد 7 حرحش62009بنات شنتنا الحجربركة السبع
228نــاجــح  228محمد عزت طه جاب 620107بنات شنتنا الحجربركة السبع
263.5نــاجــح  263.5محمد على عبدالرؤف احمد62011بنات شنتنا الحجربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد كمال محمد بسيونى62012بنات شنتنا الحجربركة السبع
221.5نــاجــح  221.5محمود احمد عبد الحميد حسن62013بنات شنتنا الحجربركة السبع
161.5نــاجــح  161.5محمود جمال عبد السميع الحجر62014بنات شنتنا الحجربركة السبع
217.5نــاجــح  217.5محمود ص6ح عبد الحميد سالم62015بنات شنتنا الحجربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمود عبدالعزيز محمد سليم62016بنات شنتنا الحجربركة السبع
254نــاجــح  254محمود وجيه فتحى ع6م62017بنات شنتنا الحجربركة السبع
214.5نــاجــح  214.5مصطفى حلمى عبد المجيد موسى62018بنات شنتنا الحجربركة السبع
227.5نــاجــح  227.5معوض ماھر عبدالوھاب الدسوقى62019بنات شنتنا الحجربركة السبع
193نــاجــح  193مھاب السيد احمد الشونى62020بنات شنتنا الحجربركة السبع
227نــاجــح  227نادر السيد احمد محمد السيسى62021بنات شنتنا الحجربركة السبع
226.5نــاجــح  226.5ابتسام محمد فتحى عطا62022بنين شنتنا الحجربركة السبع
202نــاجــح  202اسراء السيد عبدالغنى اFشوح62023بنين شنتنا الحجربركة السبع
263.5نــاجــح  263.5اسراء أيمن أمين عطا62024بنين شنتنا الحجربركة السبع
240نــاجــح  240اسراء رضا عبدالنبى بدر62025بنين شنتنا الحجربركة السبع
261نــاجــح  261اسماء فكيه أمين الجبرى62026بنين شنتنا الحجربركة السبع
261.5نــاجــح  261.5ا�ء جمال عبدالواحد يوسف62027بنين شنتنا الحجربركة السبع
215.5نــاجــح  215.5ا�ء صبحى أحمد الدميرى62028بنين شنتنا الحجربركة السبع
264نــاجــح  264أيمان أحمد ص6ح عماره62029بنين شنتنا الحجربركة السبع
209نــاجــح  209أيمان مجدى السيد عبدالكريم62030بنين شنتنا الحجربركة السبع
243نــاجــح  243اية ابراھيم محفوظ العدوى62031بنين شنتنا الحجربركة السبع
259نــاجــح  259اية على محروس الجيار62032بنين شنتنا الحجربركة السبع
259.5نــاجــح  259.5اية محمد فتحى أبو العطا62033بنين شنتنا الحجربركة السبع
215نــاجــح  215اية محمد كامل أحمد العدل62034بنين شنتنا الحجربركة السبع
257.5نــاجــح  257.5حنان محمد محمد كركه62035بنين شنتنا الحجربركة السبع
242.5نــاجــح  242.5دينا عبدالحميد كامل عبدالدايم 62036بنين شنتنا الحجربركة السبع
256.5نــاجــح  256.5دينا عماد عبدالغنى العدل62037بنين شنتنا الحجربركة السبع
225.5نــاجــح  225.5رانيا عصام أمين مصطفى62038بنين شنتنا الحجربركة السبع
241.5نــاجــح  241.5رانيا ع6ء عبدالفتاح الرخ62039بنين شنتنا الحجربركة السبع
181.5نــاجــح  181.5رحاب تركى سليمان ع6م62040بنين شنتنا الحجربركة السبع
261نــاجــح  261رحيق حمدى على العدل62041بنين شنتنا الحجربركة السبع
224نــاجــح  224ريموند ا كامل بطرس س6مه62042بنين شنتنا الحجربركة السبع
268.5نــاجــح  268.5ريم ماھر الحفنى سالم62043بنين شنتنا الحجربركة السبع
220.5نــاجــح  220.5ساره السيد جابر عرب62044بنين شنتنا الحجربركة السبع
198نــاجــح  198ساره حفنى مصطفى ع6م62045بنين شنتنا الحجربركة السبع
273.5نــاجــح  273.5ساره خالد عبدالحميد حامد62046بنين شنتنا الحجربركة السبع
232نــاجــح  232ساره محمد فتحى الجناينى62047بنين شنتنا الحجربركة السبع
257نــاجــح  257ساره محمد محمد صالح62048بنين شنتنا الحجربركة السبع
262نــاجــح  262ساره محمد محمدى الشعار62049بنين شنتنا الحجربركة السبع
254نــاجــح  254شروق رضا السيد العتر62050بنين شنتنا الحجربركة السبع
269نــاجــح  269شروق عادل محمد شلبى62051بنين شنتنا الحجربركة السبع
267.5نــاجــح  267.5شيماء فؤاد عبدالعاطى برغوت62052بنين شنتنا الحجربركة السبع
212نــاجــح  212صفيه عبدالحكيم عبدالمنعم دويدار62053بنين شنتنا الحجربركة السبع



275.5نــاجــح  275.5ضحى ماھر عبد7 الصواف62054بنين شنتنا الحجربركة السبع
217نــاجــح  217مارينا سامى ابوسف نصر62055بنين شنتنا الحجربركة السبع
227نــاجــح  227مروه رضاعبدالس6م المليجى62056بنين شنتنا الحجربركة السبع
269.5نــاجــح  269.5مروه محمد طه الشيخ 62057بنين شنتنا الحجربركة السبع
252نــاجــح  252مياده على العسوى على62058بنين شنتنا الحجربركة السبع
203.5نــاجــح  203.5ناديه رشدى أحمد عبدربه 62059بنين شنتنا الحجربركة السبع
224.5نــاجــح  224.5نج6ءفتحى أحمد عبدربه62060بنين شنتنا الحجربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبنج6ء محمد السيد دره62061بنين شنتنا الحجربركة السبع
219.5نــاجــح  219.5ندى طارق ص6ح المنشاوى62062بنين شنتنا الحجربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبندى على مرسى اFشوح62063بنين شنتنا الحجربركة السبع
212.5نــاجــح  212.5نسرين سمير محمد جعفر62064بنين شنتنا الحجربركة السبع
269نــاجــح  269ھاله عبدالغنى عبدالغنى اFشوح62065بنين شنتنا الحجربركة السبع
192نــاجــح  192ھبة ثروت عبدالستارالعتر 62066بنين شنتنا الحجربركة السبع
263نــاجــح  263ھدى صبرى ابراھيم متولى62067بنين شنتنا الحجربركة السبع
275.5نــاجــح  275.5ابراھيم فتحى ذكى زغو62068بنين شنتنا الحجربركة السبع
271نــاجــح  271أحمد جمال ابراھيم الشعار62069بنين شنتنا الحجربركة السبع
221نــاجــح  221أحمد حلمى كامل الحسانين62070بنين شنتنا الحجربركة السبع
251نــاجــح  251أحمد ذكى السيد اFشوح62071بنين شنتنا الحجربركة السبع
188نــاجــح  188أحمد رشدى أحمد عبدربه62072بنين شنتنا الحجربركة السبع
259.5نــاجــح  259.5أحمد سعيد فتحى شاھين62073بنين شنتنا الحجربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبأحمد سمير حسن السيد62074بنين شنتنا الحجربركة السبع
258.5نــاجــح  258.5أحمد صبحى السيدذكى62075بنين شنتنا الحجربركة السبع
233نــاجــح  233أحمد ص6ح عبدالغنى محمد62076بنين شنتنا الحجربركة السبع
233نــاجــح  233أحمد عبدالمنعم سعد نصار62077بنين شنتنا الحجربركة السبع
241.5نــاجــح  241.5أحمد عبدالمنعم طه الحفنى62078بنين شنتنا الحجربركة السبع
231.5نــاجــح  231.5أحمد عصام السعيد السيد62079بنين شنتنا الحجربركة السبع
227نــاجــح  227أحمد فتحى بسيونى السروجى62080بنين شنتنا الحجربركة السبع
243نــاجــح  243أحمد فؤاد صابر الشونى62081بنين شنتنا الحجربركة السبع
183.5نــاجــح  183.5أحمد مختار طه ع6م62082بنين شنتنا الحجربركة السبع
267نــاجــح  267أحمد مصطفى كامل البغدادى62083بنين شنتنا الحجربركة السبع
254نــاجــح  254أحمد نبيل عبدالسميع اFشوح62084بنين شنتنا الحجربركة السبع
273.5نــاجــح  273.5أحمد وليد عبدالحميد جبريل62085بنين شنتنا الحجربركة السبع
247نــاجــح  247أمين أحمد مصطفى مسلم62086بنين شنتنا الحجربركة السبع
269نــاجــح  269أمين أشرف أمين الشنوانى62087بنين شنتنا الحجربركة السبع
262.5نــاجــح  262.5أيمن خالد عبدالحميد سليم62088بنين شنتنا الحجربركة السبع
230نــاجــح  230باسم مصطفى محمود عبدالحميد62089بنين شنتنا الحجربركة السبع
218.5نــاجــح  218.5ج6ل سمير محمود الشاعر62090بنين شنتنا الحجربركة السبع
240نــاجــح  240حازم محمد فتحى الدميرى62091بنين شنتنا الحجربركة السبع
249.5نــاجــح  249.5سمعان عاطف داود صليب62092بنين شنتنا الحجربركة السبع
251نــاجــح  251صادق ص6ح صادق شاھين62093بنين شنتنا الحجربركة السبع
261نــاجــح  261عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن عارف62094بنين شنتنا الحجربركة السبع
247.5نــاجــح  247.5عبدالرحمن محمد فكرى حسن اFشوح62095بنين شنتنا الحجربركة السبع
273.5نــاجــح  273.5عبد7 أحمد أمين جبريل62096بنين شنتنا الحجربركة السبع
252.5نــاجــح  252.5عاصم عادل سعد العدل62097بنين شنتنا الحجربركة السبع
226نــاجــح  226عصام كمال ابراھيم الحجار62098بنين شنتنا الحجربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  136.5فتحى سامى صبحى يوسف62099بنين شنتنا الحجربركة السبع
201نــاجــح  201كريم عبدالرحمن حسين نصار62100بنين شنتنا الحجربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  146محمد ابراھيم رمضان البدرى62101بنين شنتنا الحجربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  87محمد ابراھيم ھاشم ابراھيم62102بنين شنتنا الحجربركة السبع
254نــاجــح  254محمد أحمدابراھيم يوسف62103بنين شنتنا الحجربركة السبع
197.5نــاجــح  197.5محمد أيھاب محمد الحسانين62104بنين شنتنا الحجربركة السبع
274نــاجــح  274محمد جاد7 ذكى جاد621057بنين شنتنا الحجربركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد جمال محمد عبدالدايم62106بنين شنتنا الحجربركة السبع
224.5نــاجــح  224.5محمد حامد حامد رزق62107بنين شنتنا الحجربركة السبع
222نــاجــح  222محمد حامد مصطفى ع6م62108بنين شنتنا الحجربركة السبع
257.5نــاجــح  257.5محمد صبحى أحمد الدميرى62109بنين شنتنا الحجربركة السبع



دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد عبدالعال شحاته المنشاوى62110بنين شنتنا الحجربركة السبع
250نــاجــح  250محمد عبدالرحمن حسين نصار62111بنين شنتنا الحجربركة السبع
201نــاجــح  201محمد عبدالغنى المرسى منصور62112بنين شنتنا الحجربركة السبع
191نــاجــح  191محمد عبدالغنى فاروق الجبرى62113بنين شنتنا الحجربركة السبع
242.5نــاجــح  242.5محمد كامل محمد كامل اFشوح62114بنين شنتنا الحجربركة السبع
254.5نــاجــح  254.5محمد مجدى عبد السميع اFشوح62115بنين شنتنا الحجربركة السبع
197نــاجــح  197محمد محمود عبد7 أحمد62116بنين شنتنا الحجربركة السبع
227.5نــاجــح  227.5محمد لطفى عبدالعزيز الحسانين62117بنين شنتنا الحجربركة السبع
264نــاجــح  264محمديسرى أحمد بحيرى62118بنين شنتنا الحجربركة السبع
263نــاجــح  263محمود أسامه محمود اFشوح62119بنين شنتنا الحجربركة السبع
229نــاجــح  229محمود عبدالمجيد عبدالعاطى برغوث62120بنين شنتنا الحجربركة السبع
246نــاجــح  246محمود مصطفى عبدالكريم عواض62121بنين شنتنا الحجربركة السبع
243نــاجــح  243محمود نبيل حسن السيد 62122بنين شنتنا الحجربركة السبع
220.5نــاجــح  220.5مصطفى سعيد مصلحى ناصف62123بنين شنتنا الحجربركة السبع
272نــاجــح  272معاذابراھيم صادق الشناوى62124بنين شنتنا الحجربركة السبع
249.5نــاجــح  249.5وليد سعيد ص6ح جاد621257بنين شنتنا الحجربركة السبع
279.5نــاجــح  279.5آيات عزت صبحى الشناوى62126الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
266نــاجــح  266آية رضا محمد أبو زيد62127الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
245.5نــاجــح  245.5آية شاھين محمد فايد62128الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
256.5نــاجــح  256.5آية مجدى محمد رجب62129الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
246نــاجــح  246آية محمد عبد الحفيظ محمد62130الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
197نــاجــح  197أسماء سمير صابر النعمانى62131الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
238.5نــاجــح  238.5أسماء شوقى عبد اللطيف 62132الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
229نــاجــح  229أسماء صبحى ابراھيم جمعة62133الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
260.5نــاجــح  260.5أميرة عبد العزيز نصر سلطان62134الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
217.5نــاجــح  217.5إسراء سمير حسن الفارسى62135الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
245نــاجــح  245إسراء عادل حماد ابو السعود62136الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
264.5نــاجــح  264.5إسراء مسعد شفيق عباس62137الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
268نــاجــح  268بسمة جواد على عبد الجواد62138الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
238.5نــاجــح  238.5خلود محمد عوض 7 فايد62139الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
275نــاجــح  275رانيا عيسوى الدسوقى السبكى62140الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
269نــاجــح  269رحمة السعودى عبد النبى الفقى62141الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
263.5نــاجــح  263.5ريھام السيد الدسوقى السبكى62142الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
235.5نــاجــح  235.5زينب السيد عوض 7 منصور62143الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
212.5نــاجــح  212.5سمر سعيد ذكى السيسى62144الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
273.5نــاجــح  273.5صفاء سمير حامد سلطان62145الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
196.5نــاجــح  196.5فاطمة نجيب رمضان النجار62146الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
268.5نــاجــح  268.5ندا محمد محمد بدر62147الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
273.5نــاجــح  273.5ندى عبد اللطيف عبد 621487الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
183نــاجــح  183نسمة صبحى عبد الرحيم الفقى62149الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
217نــاجــح  217نورھان حسن عبد الحكم فايد62150الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
223.5نــاجــح  223.5نورھان طلعت عبد الستارالفارسى62151الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
258نــاجــح  258ھاجر احمد عبدالسميع دويدار62152الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
240.5نــاجــح  240.5ھاجر حامد جمال الفقى62153الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
240.5نــاجــح  240.5ھدى عبد العزيز شبل شلبى62154الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
241.5نــاجــح  241.5و�ء محمد مصطفى التھامى62155الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
226نــاجــح  226أحمد الشافعى محمد المھدى62156الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
229.5نــاجــح  229.5أحمد الفرغلى ابراھيم الدريجى62157الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
240نــاجــح  240أحمد بسيونى على السيسى62158الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
244.5نــاجــح  244.5أحمد سمير اسماعيل بدر62159الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
238نــاجــح  238أحمد ص6ح صبحى عباس62160الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
255نــاجــح  255أحمد عادل حماد أبو السعود62161الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
270.5نــاجــح  270.5أحمد عادل عبد 7 الكومى62162الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
268.5نــاجــح  268.5أحمد عبد الرحمن فتحى الجوھرى62163الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
270.5نــاجــح  270.5أحمد على الحفنى حسين62164الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
274.5نــاجــح  274.5أحمد ماھر رمضان بدر62165الغورى ا�بتدائيةبركة السبع



273.5نــاجــح  273.5أحمد ماھر محمدى سنبل62166الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
278نــاجــح  278أحمد ناجى أحمد فايد62167الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
220نــاجــح  220أيمن عبد الفتاح قطب فايد62168الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
201.5نــاجــح  201.5السيد فريد السيد بدر62169الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
267.5نــاجــح  267.5إس6م أيمن عبد الحميد بدر62170الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
272.5نــاجــح  272.5إس6م حمدى صبحى الشناوى62171الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  137إس6م رجب سالم الشونى62172الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  152إس6م شھاب حامد صقر62173الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
264نــاجــح  264أسامة مجدى رمضان الفقى62174الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
260نــاجــح  260حامد احمد عبدالرحيم سنبل62175الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
168.5نــاجــح  168.5حماد اشرف حماد منصور62176الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
252.5نــاجــح  252.5رمضان سليمان رمضان شلبى62177الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
232.5نــاجــح  232.5رمضان ماجد رمضان بدر62178الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
215نــاجــح  215سعيد ھشام سعيد ابراھيم62179الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
214.5نــاجــح  214.5عاصم ابراھيم سعيد سليمان62180الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
226نــاجــح  226عبد الشافى يسرى عبدالشافى عبد 621817الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
218نــاجــح  218عبدالغنى فرج 7 عبدالغنى حسين62182الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
233.5نــاجــح  233.5عبد 7 محمد ابراھيم شلبى62183الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
269.5نــاجــح  269.5عمرو عادل نصر سلطان62184الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
227.5نــاجــح  227.5عمرو ھاشم ھاشم الشونى62185الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
235.5نــاجــح  235.5فتحى السعودى صادق ابو السعود62186الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
201.5نــاجــح  201.5فھد فوزى احمد السبكى62187الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
223نــاجــح  223كريم عبد الرحمن عباس جوده62188الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
238نــاجــح  238محمد ايمن محمد فايد62189الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
253.5نــاجــح  253.5محمد حفنى محروس الجوھرى62190الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
203نــاجــح  203محمد رشدى بسيونى شتلة62191الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  171محمد عماد ذكى بدر62192الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  56محمد نبيل حافظ الكومى62193الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
252نــاجــح  252محمود ابو زيد حامد منصور62194الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
264نــاجــح  264محمود محمد ذكى بدر62195الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
259.5نــاجــح  259.5محمود صبحى ابراھيم الفقى62196الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمود نصر على النويھى62197الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
204.5نــاجــح  204.5محمود وجدى احمد فايد62198الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
207نــاجــح  207مصطفى عبدالعزيزعبدالرحيم سلطان62199الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
197.5نــاجــح  197.5مصطفى محمود صبحى شلبى62200الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
192نــاجــح  192مصطفى وجدى احمد فايد62201الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
188نــاجــح  188وجدى طارق ذكى بدر62202الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
264نــاجــح  264وجدى مجدى حافظ النجار62203الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
226نــاجــح  226وليد نبيل على المليجى سلطان62204الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
273.5نــاجــح  273.5يوسف حجازى عبد المقصود عبد 622057الغورى ا�بتدائيةبركة السبع
269.5نــاجــح  269.5اسراء يحيى جمال الدين ابراھيم 62206ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
279نــاجــح  279اسماء نبيل محمد عبد المقصود62207ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
235نــاجــح  235أميرة حمدى السيد جادو بحيرى62208ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
200.5نــاجــح  200.5انتصار عادل محمد السيد ا�سكافى62209ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
273.5نــاجــح  273.5آية جمال جاب 7 محمد جاب 622107ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
236.5نــاجــح  236.5آية نبيل محمود السيد حجازى62211ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
271نــاجــح  271ايمان حمدى عبد الحليم شيحة62212ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
253.5نــاجــح  253.5ايمان محمد عبد المنعم محمد عبد الوھاب62213ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
254.5نــاجــح  254.5ايمان وحيد قطب قطب شلبى62214ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  152بسمة أبو النور محمد فؤاد62215ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
247نــاجــح  247حنان أشرف محمد عشماوى الجندى62216ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
205.5نــاجــح  205.5دينا خالد حريز محمد ابراھيم62217ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
258.5نــاجــح  258.5رحاب فتوح محمد عبد الوھاب62218ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
246.5نــاجــح  246.5ريم محمد فتحى ابراھيم عزام62219ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبروان ناصر سعد شبل عباس62220ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
264.5نــاجــح  264.5زينب عبد الفتاح سليمان شيحة62221ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع



274نــاجــح  274سارة رضا سيد أحمد على الشنتورى62222ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
278نــاجــح  278سارة سعيد على السبكى62223ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
180.5نــاجــح  180.5سارة عماد فتحى محمدى بيومى62224ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
210نــاجــح  210سارة محمد عبد الشافى ھيبة62225ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
279.5نــاجــح  279.5سلمى أحمد عبد الغفار صالح62226ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
223.5نــاجــح  223.5سلمى طارق محمد رمضان الشونى62227ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  غائبسلمى محمد محمدى ابراھيم البيومى62228ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
250نــاجــح  250سماح سمير عبد المقصود ابو زيد62229ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
271نــاجــح  271سوسن علي محمدي فايد 62230ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
261.5نــاجــح  261.5شروق ايمن محمود صبيح62231ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
256.5نــاجــح  256.5عبير عنترمحمدى كامل شلبى62232ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
198.5نــاجــح  198.5فاطمة محمد عبدالمعبود شريف62233ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
271.5نــاجــح  271.5فايزة محمود ج6ل عباس اسماعيل62234ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
272نــاجــح  272منار مجدى محمد ص6ح62235ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
278.5نــاجــح  278.5منار محمد عبد الرازق عبد الخالق62236ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
266نــاجــح  266ميرنا عصمت محمد فھمى توفيق62237ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
274.5نــاجــح  274.5ندا رضا كامل اسماعيل السيد62238ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
275.5نــاجــح  275.5ندى علوى على أبو الع6 الوحش62239ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
215.5نــاجــح  215.5نھلة سمير محمد السباعى شيحة62240ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
252نــاجــح  252نورا صبرى محمد احمد ھشام62241ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
172.5نــاجــح  172.5نورھان عادل على عامر62242ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  146مى زين مصطفى عمار عمر62243ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
165نــاجــح  165ھبة نبيل الرفاعى محمد ابو ذكرى62244ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
183.5نــاجــح  183.5ھانم سعيد فتوح السيد حجاب 62245ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
270.5نــاجــح  270.5ھدى طاھر محيى الدين أحمد62246ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
274.5نــاجــح  274.5ھدير رمضان القطب محمد62247ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
204نــاجــح  204ھند يحيى زاكى رزق أحمد62248ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
260نــاجــح  260ياسمين على ع6م فرحات62249ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
235.5نــاجــح  235.5أحمد الشاذلى فتحى شحاتة62250ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
268نــاجــح  268أحمد أيوب محروس الھربيطى62251ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
238نــاجــح  238أحمد بھاء الدين شفيق صارة62252ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
263نــاجــح  263أحمد رضا عبادة محمد ھيبة62253ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
196.5نــاجــح  196.5أحمد سامى عطية محمد أبو العزم62254ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
169.5نــاجــح  169.5احمد على السيد على س6م62255ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
271.5نــاجــح  271.5أحمد مجدى راغب مليجى سارة62256ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
195نــاجــح  195أحمد محمد اسماعيل محمد قطب62257ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  155.5أحمد محمد الشامى راشد62258ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
187.5نــاجــح  187.5احمد محمد الصاوى سالم ماضى62259ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
159.5نــاجــح  159.5أحمد مصطفى الحفنى أبو شادى62260ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
248نــاجــح  248أحمد ياسر فرغلى حفنى رضوان62261ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
177نــاجــح  177شبل سمير شبل شتلة62262ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
190نــاجــح  190طلحة ناصر ذكى رزق شاھين62263ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
240.5نــاجــح  240.5عمار عبد العاطى عطية ھيبة62264ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
238نــاجــح  238عمار ياسر حجاب عبد الحميد حجاب62265ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
245نــاجــح  245عمار ياسر محمد ابراھيم عبودة62266ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
231نــاجــح  231عمر جمال كامل محمد الحفنى62267ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
260نــاجــح  260عمر خالد أحمد مصطفى محمد62268ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
169نــاجــح  169فتحى يحيى اسماعيل محمد62269ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
266نــاجــح  266كريم رمضان عطية محمود ا�سكافى62270ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  161.5محمد رفعت محمد الصاوى اسماعيل 62271ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
266نــاجــح  266محمد سمير محمد المليجى صارة62272ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  139.5محمد شكرى عطية جادو بحيرى62273ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  8محمد طارق الصاوى السيد حجاب62274ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
178نــاجــح  178محمد عادل ابراھيم على فرحات62275ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  183.5محمد محمد أحمد الغباشى الوحش62276ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
171نــاجــح  171محمد نبيل أحمد سليمان الجحش62277ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع



176.5نــاجــح  176.5محمود رمضان محمد العليمى شيحة62278ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
238نــاجــح  238محمود عبد الرازق الرفاعى أحمد62279ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
203نــاجــح  203محمود  عصام فتحى نصار 62280ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
218.5نــاجــح  218.5محمود مجدى السيد عبودة62281ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
236نــاجــح  236مروان عباس الرفاعى أحمد نيبر62282ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
180نــاجــح  180مصطفى منصور جاد الحق سالم62283ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
254نــاجــح  254معاذ فتحى عبد العظيم الوحش62284ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
199نــاجــح  199معتصم كمال سعيد ماضى62285ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
259نــاجــح  259ھادى أشرف س6مة مصيلحى62286ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
271.5نــاجــح  271.5يوسف السيد عزب فودة62287ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
249.5نــاجــح  249.5يوسف أيمن محمدى الشربينى62288ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
224نــاجــح  224يوسف سامى رزق على رزق62289ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
246نــاجــح  246يوسف كمال الدين عبد 622907ميت فارس ا�بتدائية المشتركةبركة السبع
186نــاجــح  186أمل نبيل إسماعيل أحمد البنا 62291ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
232.5نــاجــح  232.5أميرة ص6ح عزت إبراھيم 62292ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
221نــاجــح  221أميرة عبد الفتاح عبد الموجود بكر 62293ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
215.5نــاجــح  215.5آية حسن علي الديب 62294ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  178.5آية شوقي قمر الدولة  مصطفي الجيزاوي 62295ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
183.5نــاجــح  183.5آية محمد العليمي عامر أبو ھدية 62296ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
259.5نــاجــح  259.5إيمان أكرم محمد منصور تمراز 62297ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
276.5نــاجــح  276.5إيمان أيمن إسماعيل عبد المحسن باشا 62298ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
257.5نــاجــح  257.5إيمان مجدي سليمان  باشا 62299ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
268.5نــاجــح  268.5جھاد جمال محمد أبو الع6 الوحش62300ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
265نــاجــح  265 حنان السيد سليمان راضي 62301ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
240.5نــاجــح  240.5حنان سعيد عبد الستار عطية عزام 62302ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
251.5نــاجــح  251.5دينا سامي القطب الشاذلي الوحش 62303ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
273نــاجــح  273رحاب محمد محمد أبو زيد س6م 62304ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
264.5نــاجــح  264.5ريھام شعبان عطية علي فوده 62305ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
225.5نــاجــح  225.5سمر عصام عبد العليم محمد شلبي 62306ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
229نــاجــح  229شروق عماد عبد العاطي نوح 62307ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  189شيماء أشرف عبد اللطيف قمر الدولة الجيزاوي 62308ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
188.5نــاجــح  188.5شيماء علي محمد علي بحيري 62309ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
243نــاجــح  243شيماء فكيه فھمي حمد جبريل 62310ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
243.5نــاجــح  243.5غادة ماھر محمد شيحة 62311ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
234نــاجــح  234فاطمة إمام أبو الفتوح عزام 62312ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
202.5نــاجــح  202.5فاطمة عصام صالح عبد الفتاح مرسي62313ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
201نــاجــح  201فاطمة محمد إبراھيم القناوي 62314ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
229.5نــاجــح  229.5مروة طارق متولي فرحات 62315ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
220نــاجــح  220مروة مجدي محمد قمر الدولة شلبي 62316ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
238نــاجــح  238منار محمد السيد محمد قنصوه 62317ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
249.5نــاجــح  249.5مي أحمد عبد العظيم مرسي ھيبه 62318ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
254.5نــاجــح  254.5ندي وجيه عامر عبد السميع الوحش 62319ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
235.5نــاجــح  235.5نرمين محمد عطية شديد 62320ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
201.5نــاجــح  201.5نشوي السيد عبد العاطي السيد نوح 62321ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
193.5نــاجــح  193.5نورھان السيد ج6ل عبد المقصود الوحش 62322ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
252نــاجــح  252نيرة نزية السيد شحاته مدين 62323ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
266نــاجــح  266ھاجر إبراھيم فتحي إبراھيم سليمان 62324ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
253نــاجــح  253ھاجر عبد الفتاح بھجت عزام 62325ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
224.5نــاجــح  224.5ھالة فاروق السيد محمد ھيبه 62326ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
197نــاجــح  197ھناء عصام فتحي عبد الجواد شاھين 62327ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
219.5نــاجــح  219.5و�ء ع6ء الدين شبل ھشام 62328ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
226نــاجــح  226يارا ياسر شحاته كامل مرزوق 62329ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
262نــاجــح  262ياسمين نبيل محفوظ محمد صالح 62330ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
244نــاجــح  244ياسمين أحمد منجود محمد مرسي 62331ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
214.5نــاجــح  214.5ياسمين قطب عبد الستار قطب الحفناوي 62332ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  114إبراھيم الصاوي أحمد جمعه 62333ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع



دور ثانيدور ثاني  117إبراھيم ناجي إبراھيم فرحات 62334ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
237.5نــاجــح  237.5أحمد ب6ل فوزي السباعي شيحة 62335ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
250.5نــاجــح  250.5أحمد سمير محمد علي سارة 62336ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
252نــاجــح  252أحمد محمد السيد شحاته عزام 62337ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
205.5نــاجــح  205.5أحمد ياسر عزب مليجي المنسي 62338ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  146.5أسامة عنتر القطب بسيوني 62339ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  132.5أمير أحمد محمد أحمد عامر 62340ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  134رضا أيمن سعيد شاھين الجبالي 62341ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  134.5سامح جمال راضي حجاب 62342ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  140عبد الرحمن يحي عفيفي عبد المطلب عطا 62343ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
169.5نــاجــح  169.5عبد7 شريف العربي  أحمد ھشام 62344ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
225.5نــاجــح  225.5عزت إبراھيم سعيد إبراھيم الشنتوري 62345ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
252نــاجــح  252عمر محمد شحاته عبد الرحمن مدين 62346ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
222.5نــاجــح  222.5محمد جمال عطية السطوحي 62347ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
215نــاجــح  215محمد حسني بسيوني فھمي باشا 62348ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
218نــاجــح  218محمد رضا السيد بيومي الوحش 62349ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
224.5نــاجــح  224.5محمد رضا عبد المعبود الجدي 62350ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
231نــاجــح  231محمد رضا محمد سعيد عبد الخالق 62351ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  215محمد سعيد شبل يوسف الدروفي 62352ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
225نــاجــح  225محمد سعيد مصطفي سليمان إبراھيم 62353ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  205محمد عنتر رزق بيومي الدروفي 62354ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  164.5محمد فريد محمد عباس 62355ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  132.5محمد محمد العزب زعير 62356ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
178نــاجــح  178محمد وائل الصاوي أحمد الصاوي 62357ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  112محمد عبد الجواد محمد زعير 62358ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  121مصطفي الدسوقي مصطفي الرواضني 62359ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
228.5نــاجــح  228.5مصطفي الصاوي كامل إبراھيم شاھين 62360ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
227نــاجــح  227مصطفي خالد الشامي رمضان عبد النبي 62361ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  117.5مصطفي محمد السيد محمد المتولي 62362ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  104.5نادر إبراھيم عزت إبراھيم 62363ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
222نــاجــح  222نادر وحيد سعد السيد جويلي 62364ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  206ھاني ياسر فتحي أبو زيد س6م 62365ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
دور ثانيدور ثاني  184.5ھشام  محمد قطب أحمد ھشام 62366ميت فارس ا�بتدائية الجديدةبركة السبع
223.5نــاجــح  223.5آيات محمد مدين مصطفي62367كفر مليج أ بركة السبع
261نــاجــح  261آية السيد محمد إبراھيم شلبي62368كفر مليج أ بركة السبع
243نــاجــح  243آية محمد عبدالباقي بكر62369كفر مليج أ بركة السبع
249نــاجــح  249إسراء السيد عبدالعاطي س6مة62370كفر مليج أ بركة السبع
244نــاجــح  244أسماء عصام عبدالستار اFعور62371كفر مليج أ بركة السبع
222نــاجــح  222أميرة أشرف فتحي الدقلز62372كفر مليج أ بركة السبع
200.5نــاجــح  200.5إيمان محمد علي عبد العاطي62373كفر مليج أ بركة السبع
199نــاجــح  199إيمان محمد فوزي العليمي62374كفر مليج أ بركة السبع
181.5نــاجــح  181.5غيمان وحيد فتوح العبد62375كفر مليج أ بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  174بسمة أشرف إبراھيم62376كفر مليج أ بركة السبع
192.5نــاجــح  192.5خلود السيد متولي جويلي62377كفر مليج أ بركة السبع
271نــاجــح  271خلود سعيد عبدالجواد جبريل62378كفر مليج أ بركة السبع
249.5نــاجــح  249.5دينا حلمي علي اFعور62379كفر مليج أ بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  198.5رشا محمد سعيد أبوالسعود62380كفر مليج أ بركة السبع
193.5نــاجــح  193.5زينب عبدالفتاح أبوالوفا62381كفر مليج أ بركة السبع
220.5نــاجــح  220.5سماح قمر الدولة قمرالدولة شلبي62382كفر مليج أ بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  201.5شيماء شعبان فاروق بكر62383كفر مليج أ بركة السبع
227.5نــاجــح  227.5فاطمة وحيد باشا عبدة62384كفر مليج أ بركة السبع
260نــاجــح  260منال حشمت عبدالسميع محمد62385كفر مليج أ بركة السبع
236نــاجــح  236مي الصاوي المحمدي عثمان62386كفر مليج أ بركة السبع
256نــاجــح  256نج6ء عزت عمارة شيحة62387كفر مليج أ بركة السبع
255نــاجــح  255نورا وحيد شحاتة عبدالرحمن62388كفر مليج أ بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  217.5نورھان علوي علي اFعور62389كفر مليج أ بركة السبع



210نــاجــح  210نورھان نبيل محمد عبدالفتاح62390كفر مليج أ بركة السبع
255نــاجــح  255نيرة حمدي عبدالجواد س6مة62391كفر مليج أ بركة السبع
227.5نــاجــح  227.5و�ء سعيد محمدي 62392كفر مليج أ بركة السبع
223نــاجــح  223أحمد إبراھيم عطية السطوحي62393كفر مليج أ بركة السبع
252.5نــاجــح  252.5أحمد صابر سعيد عبدالس6م62394كفر مليج أ بركة السبع
247نــاجــح  247أحمد عاصم أحمد الرمالي62395كفر مليج أ بركة السبع
227.5نــاجــح  227.5بكري السيد عبدالھادي اFشقر62396كفر مليج أ بركة السبع
249.5نــاجــح  249.5بكري حامد علي الزغبي62397كفر مليج أ بركة السبع
241.5نــاجــح  241.5بكري محمد علي الزغبي62398كفر مليج أ بركة السبع
238.5نــاجــح  238.5حسام حلمي الرفاعي عبدالسميع62399كفر مليج أ بركة السبع
252نــاجــح  252خضري إبراھيم خضري مدين62400كفر مليج أ بركة السبع
246.5نــاجــح  246.5شادي صفوت علي توفيق62401كفر مليج أ بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  233.5عبدالرحمن محمد أحمد موسي62402كفر مليج أ بركة السبع
233نــاجــح  233عبد7 محمود ع6م القلش62403كفر مليج أ بركة السبع
229.5نــاجــح  229.5ع6ء حسني ربيع إسماعيل62404كفر مليج أ بركة السبع
231نــاجــح  231كمال الدسوقي طة جويلي62405كفر مليج أ بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  193محمد سعيد العليمي الرواضي62406كفر مليج أ بركة السبع
197نــاجــح  197محمد عمادالدين محد الشناوي62407كفر مليج أ بركة السبع
261نــاجــح  261محمد عماد علي الزغبي62408كفر مليج أ بركة السبع
267.5نــاجــح  267.5محمد علي شبل اFعور62409كفر مليج أ بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  215محمد عبدالواحد عبدالعاطي62410كفر مليج أ بركة السبع
176.5نــاجــح  176.5محمد فتحي محمد عبدالحميد62411كفر مليج أ بركة السبع
237.5نــاجــح  237.5محمد فھمي لطفي الجبالي62412كفر مليج أ بركة السبع
248نــاجــح  248محمد موسي محمد عتمان62413كفر مليج أ بركة السبع
246نــاجــح  246محمد وحيد ربيع إسماعيل62414كفر مليج أ بركة السبع
243نــاجــح  243محود حامد فتوح محمد62415كفر مليج أ بركة السبع
247.5نــاجــح  247.5محمود عبد المنعم رجب الجبالي62416كفر مليج أ بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  220.5مختار طارق مختار عبدالواحد62417كفر مليج أ بركة السبع
دور ثانيدور ثاني  137مصطفي تامر سمير الكريدي62418كفر مليج أ بركة السبع
186نــاجــح  186ھاني رضا المصيلحي جبريل62419كفر مليج أ بركة السبع
249.5نــاجــح  249.5يوسف نزيھة عبدالرسول إبراھيم62420كفر مليج أ بركة السبع


