
النتيجة ١النتيجةالمجموعاالسمرقم الجلوسمدرسةاالدارة
273.5نــاجــح  273.5آالء محمد السيد ابراهيم38364فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
274.5نــاجــح  274.5آالء محمد نجم محمد نجم38365فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبآية جالل سليمان محمد بكر38366فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
275نــاجــح  275آية محمد محمود درويش38367فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
273.5نــاجــح  273.5اسراء خالد محمد حامد عبد الحفيظ38368فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
278نــاجــح  278اسراء شعبان محمدى وهدان38369فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
270.5نــاجــح  270.5اسراء ماهر مصطفى عبدالرسول38370فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
274نــاجــح  274اسماء اشرف السيد زهران38371فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
دور ثانيدور ثاني  194اسماء السيد ابو زآرى حافظ 38372فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
دور ثانيدور ثاني  183.5اسماء عبد الهادى السيد عبدالهادى38373فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
264.5نــاجــح  264.5اسماء مصطفى احمد السيد38374فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
264.5نــاجــح  264.5امانى ايمن محمد حسن38375فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبأمانى حسام الدين الحسينى38376فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
277.5نــاجــح  277.5امل مصطفى احمد مصطفى عميرة38377فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
269نــاجــح  269امنية ايمن رشدى مصطفى أحمد38378فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
251نــاجــح  251امنية ربيع محمد محمد موسى38379فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
250نــاجــح  250امنية رجب عبد النبى جوهر38380فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
273نــاجــح  273امنية صابر عبدالفتاح محمد38381فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
254نــاجــح  254اميرة سمير عبد الموجود السيد38382فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
274.5نــاجــح  274.5اميرة عبد السالم عبد الرءوف عبدالسالم38383فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
272.5نــاجــح  272.5ايمان اشرف فؤاد  محمد حسن38384فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
272نــاجــح  272ايمان رزق محمود بيومى شعبان38385فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
277.5نــاجــح  277.5ايمان عادل محمد شرف السيد38386فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
266نــاجــح  266ايمان مجدى عزب محمد الشافعى38387فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
277نــاجــح  277ايناس آارم ابو الفتوح ابو المكارم38388فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
264نــاجــح  264بسنت محمد على احمد سالم 38389فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
276نــاجــح  276تسنيم محمود عبد الرازق أحمد38390فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
273.5نــاجــح  273.5تقى جميل السيد احمد سالم 38391فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا



274.5نــاجــح  274.5جهاد حسام محمد آمال38392فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
257.5نــاجــح  257.5خلود خالد عبد النبى على 38393فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
276.5نــاجــح  276.5خلود طارق رضا سليمان38394فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
262نــاجــح  262خلود محمد محمود حسن 38395فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
275.5نــاجــح  275.5دليا مجدى عبد اهللا عبد النبى38396فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
257نــاجــح  257 دعاء ابراهيم منصور على 38397فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
271.5نــاجــح  271.5دنيا عبدالحميد سليمان الحفنى38398فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
275نــاجــح  275دنيا عمرو ذآى العبد النمر 38399فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
267نــاجــح  267دنيا عيد فهمى مصطفى ابراهيم38400فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
216.5نــاجــح  216.5دنيا محمد ابراهيم غيضان38401فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
276نــاجــح  276دنيا يسرى الشحات الحضرى 38402فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
246نــاجــح  246رحاب احمد رمزى محمد متولى38403فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
271.5نــاجــح  271.5رحمة ابراهيم مصطفى احمد أيوب38404فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
254نــاجــح  254رضا متولى عبد اهللا عبد الصادق38405فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبرويدا عصام عبدالفتاح38406فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
264.5نــاجــح  264.5ريم محمد عبد المنعم سالم 38407فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
275.5نــاجــح  275.5سارة سالمة اسماعيل عامر 38408فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
270.5نــاجــح  270.5سارة محمد مجدى محمد زين الدين 38409فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
221نــاجــح  221سحر خالد محمودعلى قمر38410فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
278نــاجــح  278سندس جمال محمود متولى سالم38411فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
267نــاجــح  267سهيلة حلمى احمد احمد عامر38412فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
دور ثانيدور ثاني  179.5سهيلة مصطفى احمد شبانة 38413فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
228نــاجــح  228شروق نصر عبد الخالق محمد الجابرى38414فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
243نــاجــح  243شرين عبده يوسف السيد ورد 38415فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
266.5نــاجــح  266.5شيماء صبرى عبد الفتاح بكرى38416فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
240نــاجــح  240علياء عبد اهللا احمد عبد المجيد 38417فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبفادية السيد آمال عفيفى38418فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
259نــاجــح  259فاطمة لطفى محمد الحسينى العبد38419فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
196نــاجــح  196فاطمة محمد عبد المعبود محمد حجاج38420فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا



249.5نــاجــح  249.5آوثر حسن محمود عبد الرحمن38421فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
252نــاجــح  252لبنى عزت على نعناعة38422فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
235نــاجــح  235منال حلمى عطا اهللا عبد العزيز 38423فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
267نــاجــح  267منال محمود شبل احمد 38424فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
277نــاجــح  277منة اهللا عاطف احمد محمد خليل38425فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
266.5نــاجــح  266.5منة اهللا عالء ابراهيم أبو النصر38426فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
239.5نــاجــح  239.5مى حسين حسن محمد 38427فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
261.5نــاجــح  261.5مى عامر عبد الغنى سعد ابراهيم38428فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
278نــاجــح  278ميرهان آمال السيد شحاته 38429فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
254نــاجــح  254ميسون فهمى عبد الحكيم 38430فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
264نــاجــح  264نادية عزت فوزى اسماعيل 38431فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
246نــاجــح  246ناريمان حمدى عبدالعظيم38432فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
232.5نــاجــح  232.5ندا ياسر محمد محمود 38433فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
264نــاجــح  264ندى عبد الفتاح عبد العزيز 38434فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
235.5نــاجــح  235.5ندى عالء الدين حسين رشدى38435فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
280نــاجــح  280ندى ماهر عبد العاطى أبو الحسن38436فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
259نــاجــح  259ندى محمد رمضان مصطفى 38437فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
274.5نــاجــح  274.5نهلة منصور عبد الحميد قاعود38438فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
264نــاجــح  264نورة السيد احمد محمد الطورى38439فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
262نــاجــح  262نورة عادل عبد المنعم محمد جويدة38440فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
277نــاجــح  277نورهان صبرى على عبدالقادر38441فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
دور ثانيدور ثاني  178نورهان عبدالحميد عبداهللا38442فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
255.5نــاجــح  255.5نورهان مجدى عزيز محمد حسن38443فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
260نــاجــح  260نوسه محمود عبد السالم بدران38444فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
264.5نــاجــح  264.5هاجر عاطف فتحى عبد الغنى 38445فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
230.5نــاجــح  230.5هايدى محمد سعد مصطفى ابراهيم38446فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
251نــاجــح  251هايدى محمد عبد المعطى ناصف38447فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
271.5نــاجــح  271.5هبة طارق حامد لبيب38448فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
261.5نــاجــح  261.5هدى محمود ابراهيم السيد 38449فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا



263نــاجــح  263هنادى عادل عبد ربه مصلحى38450فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
273.5نــاجــح  273.5هند راغب عبد الحميد حسين 38451فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
263.5نــاجــح  263.5هند عادل محمد عبد المعطى 38452فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
259نــاجــح  259وفاء على شعبان عبد اهللا38453فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
217نــاجــح  217والء على حسانين على 38454فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
244.5نــاجــح  244.5ياسمين احمد فوزى على 38455فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
220.5نــاجــح  220.5ياسمين وصفى عبد الفتاح أحمد38456فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبابراهيم أحمد سعد عبد اهللا38457فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
272.5نــاجــح  272.5ابراهيم السيد عيد الحاج على 38458فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
267نــاجــح  267احمد السيد احمد عبد اهللا على38459فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
273.5نــاجــح  273.5احمد ايهاب احمد بدر 38460فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
268نــاجــح  268احمد ايهاب عوض محمد 38461فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
269نــاجــح  269احمد جمال احمد ابراهيم صالح38462فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
267نــاجــح  267احمد حسام الدين أحمد محمد38463فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
261.5نــاجــح  261.5احمد حسام الدين فاروق عبدالرحمن 38464فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
267نــاجــح  267أحمد صبرى أحمد حافظ على38465فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
269.5نــاجــح  269.5احمد عادل السيد محمود 38466فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
دور ثانيدور ثاني  194احمد عبد اهللا عبد العزيز الجمل 38467فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
268نــاجــح  268احمد عزت شعبان عبده سعد38468فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
247نــاجــح  247احمد مجدى محمد قنصوه38469فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
272.5نــاجــح  272.5احمد محمد ابراهيم بدران 38470فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
246نــاجــح  246احمد محمد حجازى ابراهيم بدر38471فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
دور ثانيدور ثاني  174أحمد محمد عبد المنصف مصلحى38472فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
267.5نــاجــح  267.5احمد محمد عبد النبى الشافعى 38473فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
270.5نــاجــح  270.5احمد محمد على غريب38474فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
192نــاجــح  192أحمد محمد محمود اسماعيل38475فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
221.5نــاجــح  221.5احمد  محمود على محمود38476فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
197نــاجــح  197أحمد غنيمى أحمد عبداهللا 38477فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
232نــاجــح  232احمد ياسر ذآى ذآى محمود 38478فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا



192نــاجــح  192ادهم على رمضان سالم38479فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائباسالم ابراهيم عبد الهادى 38480فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبالبدرى السيد فهمى منجود38481فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
228.5نــاجــح  228.5السيد سامى عبده ورد38482فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
252.5نــاجــح  252.5السيد سعيد السيد مصيلحى 38483فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
271نــاجــح  271السيد محمد السيد بسيونى 38484فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
261نــاجــح  261السيد ياسر السيد موسى 38485فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
264نــاجــح  264امير حسن السيد سالم 38486فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
278.5نــاجــح  278.5ايمن خالد السيد محمود عبد اهللا 38487فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
247نــاجــح  247ايهاب دسوقى عاطف الدسوقى 38488فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
270نــاجــح  270توفيق غريب توفيق سالمة محمد 38489فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
دور ثانيدور ثاني  177.5جالل حسام الدين محى ابراهيم 38490فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
226.5نــاجــح  226.5حسام مصطفى سيد احمد مصطفى 38491فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
264.5نــاجــح  264.5خالد ابراهيم السيد عبد العزيز بدر 38492فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
232نــاجــح  232خالد جمال الدين امام عبد الغنى 38493فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
191نــاجــح  191رامى عصام محمد جودة ابراهيم38494فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
266نــاجــح  266زياد اسامة محمد عطية 38495فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
217.5نــاجــح  217.5زياد حمدى قنصوة سليمان 38496فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
276.5نــاجــح  276.5سيف اسامة عبد العزيز سليمان 38497فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
269نــاجــح  269شديد فرج شديد عبد الحميد 38498فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
216نــاجــح  216شريف عبدالعزيز شريف38499فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
270.5نــاجــح  270.5شهاب وجيه نادى مصطفى 38500فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
275.5نــاجــح  275.5طارق زآريا عبد المقصود ريان 38501فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
241نــاجــح  241عاطف رشدى محمد احمد محمود 38502فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
دور ثانيدور ثاني  172.5عبدالرحمن رمضان عبدالصادق38503فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
239.5نــاجــح  239.5عبد الرحمن عبد الفتاح عبد الرحمن عطية 38504فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
271نــاجــح  271عبدالرحمن عنتر فوزى اسماعيل جابر38505فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
249نــاجــح  249عبد الرحمن محمد عبد الرحمن خليل 38506فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
266.5نــاجــح  266.5عبد الرحمن محمود رمضان داود38507فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا



278نــاجــح  278عبد الفتاح اشرف عبد الفتاح عبد الحميد 38508فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
276نــاجــح  276عبد اهللا ابراهيم عبد اهللا محمود 38509فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
279نــاجــح  279عبد اهللا خالد السيد عبد العال مرسى 38510فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
207.5نــاجــح  207.5عبد اهللا عبد الحميد عبد اهللا عبد الحميد 38511فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
270نــاجــح  270عبد المنصف مصيلحى عبد المنصف مصيلحى 38512فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
243نــاجــح  243عبد المنعم مجدى عبد المنعم محمد 38513فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبعصام أحمد سعد عبداهللا38514فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
238نــاجــح  238 عمرو احمد حسن احمد الطورى38515فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبعمر بهاء الدين الحفنى محمد38516فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
214.5نــاجــح  214.5عمر نصر عبد الخالق محمود38517فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
239.5نــاجــح  239.5فوزى عبد الرحمن فوزى نعناعة 38518فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
260.5نــاجــح  260.5آريم أيمن ابو المحاسن رضوان38519فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
246.5نــاجــح  246.5آريم جمال محمد السيد مبروك 38520فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبآريم سند اسماعيل جاد38521فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
225نــاجــح  225آريم محمود عبد العال محمد 38522فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
218.5نــاجــح  218.5محمد ابراهيم بيومى عبد النبى 38523فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
274نــاجــح  274محمد احمد عبد المرضى عبد العاطى 38524فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
دور ثانيدور ثاني  161محمد احمد لطفى احمد مصطفى 38525فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
دور ثانيدور ثاني  183محمد احمد محمد الجزار 38526فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
253.5نــاجــح  253.5محمد اشرف عيد السيد الحاج38527فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
278.5نــاجــح  278.5محمد بسيونى ابراهيم اسماعيل 38528فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
275.5نــاجــح  275.5محمد تامر محمد السيد يونس 38529فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
دور ثانيدور ثاني  157محمد جمعة السيد أبوضيف38530فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
245.5نــاجــح  245.5محمد خالد السيد محمد شريف38531فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
262نــاجــح  262محمد خالد طلعت ذآى 38532فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
255نــاجــح  255محمد ربيع حسن عبد الحفيظ 38533فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
234.5نــاجــح  234.5محمد سليمان الشين متولى 38534فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
269نــاجــح  269محمد صبرى احمد عز الدين 38535فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
226نــاجــح  226محمد صالح زهران حسين 38536فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا



276.5نــاجــح  276.5محمد صالح فتحى زايد 38537فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
دور ثانيدور ثاني  162محمد عاطف عبدالقادر ابراهيم38538فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
245نــاجــح  245محمد عبد الصادق محمد عبد الصادق 38539فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
252نــاجــح  252محمد عمرو محمد ذآى خضير 38540فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
278.5نــاجــح  278.5محمد فؤاد عبد الموجود سالم 38541فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
277.5نــاجــح  277.5محمد مصطفى محمد فتحى اللقانى38542فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
252.5نــاجــح  252.5محمد نبيل فريد محمد النواوى 38543فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
264.5نــاجــح  264.5محمد ياسر محمد عبد الحميد سعد 38544فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
176.5نــاجــح  176.5محمود رأفت محمود السيد38545فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
193نــاجــح  193محمود سعيد ابراهيم حافظ 38546فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
247.5نــاجــح  247.5محمود فايد عبد المنعم مصيلحى 38547فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
202نــاجــح  202محمود مصطفى السيد سالم 38548فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
272.5نــاجــح  272.5مصطفى احمدعبد العزيز عرابى38549فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
269.5نــاجــح  269.5مصطفى اشرف حبيب ابراهيم 38550فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
277.5نــاجــح  277.5مصطفى سامح لطفى الحسينى العبد 38551فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
266.5نــاجــح  266.5مصطفى سعيد على غريب على 38552فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
228.5نــاجــح  228.5مصطفى صبحى عوض الشين 38553فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
278.5نــاجــح  278.5مصطفى عالء الدين المغربى38554فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
217نــاجــح  217مصطفى مجدى العراقى عبد الفتاح 38555فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
210نــاجــح  210مصطفى ممدوح العزب العزب38556فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
275.5نــاجــح  275.5مصطفى يحي محمد محمود على 38557فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
دور ثانيدور ثاني  124نور شريف محمود على38558فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
227نــاجــح  227نور محمد هاشم مختار قنديل 38559فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
238.5نــاجــح  238.5يوسف حمدى قنصوه سليمان 38560فاطمة الزهراء أ بقويسناقويسنا
209.5نــاجــح  209.5اسراء طالل صدقى بيومى38561مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
254.5نــاجــح  254.5اسماء مجدى امين زغلول38562مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
268.5نــاجــح  268.5آالء محمود فرج عالم محمود فرج عالم38563مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
274.5نــاجــح  274.5امانى ايمن محمد حسن ابو عالم38564مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
271نــاجــح  271امل حمدى محمد الحفناوى38565مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا



218.5نــاجــح  218.5أمل عبد اهللا عبد العزيز احمد موسى38566مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
249نــاجــح  249أمنية ابراهيم امام زقزوق38567مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
259نــاجــح  259امنيه سعيد عبد الرازق عبد الستار38568مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
249.5نــاجــح  249.5امينه محمد عبد اهللا عامر38569مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
273نــاجــح  273ايفانا عماد فتحى سليمان38570مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
206نــاجــح  206ايمان عباس محمود مرعى38571مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
246نــاجــح  246بسنت عبد المنعم محمد توفيق السكرى38572مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
260نــاجــح  260تسنيم جمال عبد القوى عبد العاطى38573مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
268نــاجــح  268تسنيم رافت عبد المنعم العايدى38574مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
268.5نــاجــح  268.5جوبينيت اشرف فؤاد سليمان38575مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
267.5نــاجــح  267.5حنان سيد وصال محمد جاد38576مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
271نــاجــح  271دعاء أمين حسن أمين البجيرمى38577مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
244.5نــاجــح  244.5دينا ابراهيم عبد الستار اسماعيل38578مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
222نــاجــح  222دينا ياسر فهمى ذآى محمود 38579مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
276.5نــاجــح  276.5دينا فرج عبيده ابراهيم ابو السعود38580مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
275.5نــاجــح  275.5روان عمرو عزت حامد38581مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
253نــاجــح  253زينب صالح السيد يوسف38582مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
262نــاجــح  262زينب نبيل عبد الونيس مرسى38583مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
259.5نــاجــح  259.5ساره يحى عبد المنعم محمد عبد الرحمن38584مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
222.5نــاجــح  222.5سهر عماد ابراهيم احمد38585مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
246.5نــاجــح  246.5شروق حسنى امين محمد38586مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  141شروق خليل عبد الحميد المليجى38587مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
254.5نــاجــح  254.5شيماء حمدى احمد فرج38588مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
238نــاجــح  238شيماء خالد احمد البيومى38589مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
272.5نــاجــح  272.5ضحى عوض محمود محمد38590مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
276.5نــاجــح  276.5عبير عمر عبد المنعم بيومى38591مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
259.5نــاجــح  259.5فادية خالد فهمى عبد الستار 38592مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  0مروة فوزى عبد الرحمن ابو مسلم38593مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
261نــاجــح  261مروة مختار الحسينى محمد38594مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا



254نــاجــح  254مريم رمزى نجيب أبو الخير 38595مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
270نــاجــح  270مريم محمد سيد احمد عبد المقصود38596مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
270.5نــاجــح  270.5منة اهللا رامى سمير محمد السيد38597مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
268.5نــاجــح  268.5منة اهللا هشام أحمد آامل 38598مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
238.5نــاجــح  238.5نانسى نبيل صالح مصيلحى 38599مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
268نــاجــح  268ندى عمر فرج السيد سعد 38600مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
260.5نــاجــح  260.5ندى نعمان عبد اهللا حسن على 38601مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
248نــاجــح  248نوران فؤاد على عوض اهللا 38602مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
267.5نــاجــح  267.5نورهان عبد الستار السيد عبد الستار 38603مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
271.5نــاجــح  271.5نورهان محمد فاروق على النمر 38604مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
275نــاجــح  275هاميس يحيي محمد محمد ابراهيم 38605مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
250.5نــاجــح  250.5هايدى صابر عبد اهللا محمد بكر 38606مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
253نــاجــح  253هند عنتر عبد الحميد احمد 38607مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
269.5نــاجــح  269.5وسام وجيهة شبل مصطفى 38608مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
277.5نــاجــح  277.5ياسمين حسين عبد العزيز حسين 38609مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
257.5نــاجــح  257.5ياسمين فتحى محمد السيد العوضى 38610مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
268نــاجــح  268يسرااحمد عبد الفتاح محمد 38611مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
263.5نــاجــح  263.5أبراهيم العقاد راشد السيد 38612مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
244نــاجــح  244أبراهيم عادل محمد ابراهيم المرجاوى 38613مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
258.5نــاجــح  258.5احمد حمدى عبد الحميد موسى 38614مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
259.5نــاجــح  259.5احمد صالح السيد يوسف عبيد 38615مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
256.5نــاجــح  256.5احمد عبد الحكبيم ابراهيم عطية 38616مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
255نــاجــح  255احمد فؤاد محمد ابراهيم 38617مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
262.5نــاجــح  262.5احمد محمد احمد فريد عبد العزيز 38618مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
244نــاجــح  244احمد محمود عبد العليم محمد38619مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
272.5نــاجــح  272.5أندروأمير ابراهيم جرجس 38620مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
260نــاجــح  260أندرو رمزى نعيم سليمان حنا38621مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
267نــاجــح  267أنطوان أشرف حلمى سيدهم38622مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
260نــاجــح  260أيليا فكرى عيسى عبد اهللا 38623مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا



263نــاجــح  263برنس صبحى سعد ابراهيم 38624مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
263.5نــاجــح  263.5بيتر عماد زآريا جرجس 38625مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
256.5نــاجــح  256.5حسن نبيل عبد الحفيظ مشرف 38626مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
240نــاجــح  240حسين نبيل عبد الحفيظ مشرف 38627مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
259.5نــاجــح  259.5رشدى خالد رشاد احمد سليمان 38628مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
272نــاجــح  272عبد الرحمن خالد محمد حسن 38629مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
264نــاجــح  264عبد الرحمن محمد فايز ذآى 38630مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
258نــاجــح  258عبد الحميد محمود عبد الحميد محمد بدر 38631مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
253.5نــاجــح  253.5عبد العزيز عبد العزيز 38632مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
251نــاجــح  251عبد اهللا عادل عبد اهللا محمد سعدة 38633مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
258.5نــاجــح  258.5على صالح السيد يوسف 38634مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
266نــاجــح  266عماد جمال حكيم سليمان حنا 38635مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
223نــاجــح  223عمر على عبد الرحمن محمد 38636مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
265نــاجــح  265عمر مختار الحسينى محمد 38637مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
265نــاجــح  265آريم فتحى سليمان على قمر 38638مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
262.5نــاجــح  262.5آرولس نبيل فكرى فهمى 38639مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  0مازن محمود محمود حفنى 38640مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
240نــاجــح  240مجدى فرج عبد اهللا سليمان 38641مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
273نــاجــح  273محمد ابراهيم محمد رضوان 38642مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
262.5نــاجــح  262.5محمد  عادل عبد الخالق على شلبى 38643مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  0محمد عبد اهللا ابو الفتح ابراهيم 38644مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
237نــاجــح  237محمد عبد اهللا السيد صوان 38645مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
258.5نــاجــح  258.5محمد عبد الهادى عبد السميع 38646مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  0محمد فوزى عبد الرحمن ابومسلم 38647مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
277نــاجــح  277محمد منير عبد الرحيم محمد38648مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
265.5نــاجــح  265.5محمد وائل فاروق مصطفى 38649مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
259.5نــاجــح  259.5محمود احمد محمود السيد البسيونى 38650مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
260نــاجــح  260محمود طه عبد السميع محمد مصطفى 38651مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
265نــاجــح  265مصطفى طارق عبد المنعم 38652مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا



دور ثانيدور ثاني  0معاز عاطف عبد العظيم عمارة 38653مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
266نــاجــح  266معاز عماد الدين السيد محمود 38654مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
256.5نــاجــح  256.5مكسيموس فايز داود يوسف 38655مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
264نــاجــح  264مينا عماد رزق سليمان 38656مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
259.5نــاجــح  259.5هشام محمد فرحات شديد 38657مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
279.5نــاجــح  279.5يحيي سعيد عبد الغفار شلبى 38658مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  0يسرى طارق محمد مدبولى 38659مدرسة المساعى االبتدائيةقويسنا
275نــاجــح  275أثير مرزوق فوزى عبدالقادر38660مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
264.5نــاجــح  264.5اسراء أحمد فرج محمد38661مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
274نــاجــح  274اسراء أسامة مرزوق يوسف 38662مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
276نــاجــح  276اسراء حمدى محمدى قطب 38663مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
276.5نــاجــح  276.5اسراء مصطفى حسين عبد الستار38664مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
226.5نــاجــح  226.5ايمان احمد زآريا مغاورى38665مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
277.5نــاجــح  277.5إيمان احمد عبد المرضى درويش38666مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
254نــاجــح  254ايمان ايهاب فاروق اسماعيل 38667مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
280نــاجــح  280ايمان عاطف معروف محمد على38668مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
261.5نــاجــح  261.5ايمان متولى السيد متولى على38669مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
221نــاجــح  221إحسان صالح عيسى السعيد38670مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  169الشيماء محمود ابراهيم اسماعيل38671مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  53.5آمنة فتحى نعنش السيد38672مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
278نــاجــح  278االء األمير األمير السيد المرسى 38673مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
280نــاجــح  280آية اسامة عبد الرحمن محمد38674مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
263.5نــاجــح  263.5آية حمدى محمد أحمد دالل38675مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
267.5نــاجــح  267.5اية عبد النبى محمود عبد الحميد38676مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
278.5نــاجــح  278.5آية عصام محمد محمد38677مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
279.5نــاجــح  279.5آية محمد صابر اسماعيل38678مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
275نــاجــح  275جهاد خالد فتحى عزام38679مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
232نــاجــح  232جهاد عبد اهللا احمد عبداهللا خليل38680مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
259نــاجــح  259خديجة محمد عبد النعيم محمد38681مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا



275.5نــاجــح  275.5خلود خالد عبدالرحمن الجابرى38682مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
231نــاجــح  231دعاء اشرف محمد عبدالسالم 38683مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
240.5نــاجــح  240.5دعاء خالد هالل محمود 38684مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
239نــاجــح  239دنيا ياسر حامد حمدان38685مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
271.5نــاجــح  271.5روضة سامى توفيق محمدالسيد38686مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
274.5نــاجــح  274.5ريموندة عماد ذآى سويحة38687مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
257.5نــاجــح  257.5سارة احمد مصطفى احمد38688مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
266نــاجــح  266سارة حازم عبدالغفار عبد المطلب38689مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبساره عبدالعاطى فتحى عبدالعاطى38690مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  31سامية ياسر على حسنى على38691مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
275نــاجــح  275سعدية عبدالفتاح ابوزيد عبدالفتاح38692مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
263نــاجــح  263سلمى رجب جالل محمود38693مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبسلمى محمد حسن احمد38694مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
273نــاجــح  273سلمى نصر محمود عبدالفتاح38695مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
275.5نــاجــح  275.5سلفانا يسرى بولس عبد اهللا38696مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
260.5نــاجــح  260.5سوسن بدر السيد بدر خطاب38697مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
272نــاجــح  272سوسن محمد صابر محمد38698مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
267.5نــاجــح  267.5شروق جمال السيد عفيفى38699مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
260.5نــاجــح  260.5شروق صالح جودة فرجانى38700مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
256.5نــاجــح  256.5شروق محمد عبدالمنعم سيد احمد38701مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
255.5نــاجــح  255.5شيماء عبد الرحمن ابراهيم محمد38702مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
213.5نــاجــح  213.5شيماء عصام أحمد السيد محمد38703مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
259نــاجــح  259شيماء ممدوح عبدالرازق سعدات38704مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبشرين محمد عبد النبى السباعى38705مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبشريهان فاروق امام احمد38706مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  26.5صفاء طارق محمد مدبولى خطاب38707مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
181.5نــاجــح  181.5صفاء خالد شعبان عبد العال38708مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
257.5نــاجــح  257.5عفاف أسامة عبدالغنى على 38709مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
240.5نــاجــح  240.5فاطمة احمد بيومى عبد النبى38710مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا



261نــاجــح  261فاطمة مجدى محمد السيد38711مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
262نــاجــح  262فاطمة محيى مسعد امام38712مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
209.5نــاجــح  209.5آرستينا عاطف شكرى عزيز38713مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
223.5نــاجــح  223.5آرستينا عياد حنا سليمان حنا38714مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
223.5نــاجــح  223.5منار ابراهيم محمد احمد38715مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
277.5نــاجــح  277.5ماجدة عادل عزت احمد38716مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
270نــاجــح  270مادونا ايمن صبرى فهمى38717مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
253.5نــاجــح  253.5مادونا مجدى شنودة أبو اليمين38718مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
275.5نــاجــح  275.5مرام محمود أحمد سيداحمد مرعى38719مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
251.5نــاجــح  251.5مريم عاطف فوزى حبيب38720مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
268.5نــاجــح  268.5مريم نجاح جاد الرب بستان38721مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
263.5نــاجــح  263.5مريم وجيه عمانوئيل نجيب38722مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
235.5نــاجــح  235.5مورا راضى فخرى قرياقص38723مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
258.5نــاجــح  258.5مى رأفت محمد السكرى38724مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
244نــاجــح  244مى مصطفى الشحات عرابى السيد38725مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
266نــاجــح  266ميار محمد صالح مصيلحى محمد38726مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
273نــاجــح  273ميرنا ماهر قاصد جاد الرب38727مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
267نــاجــح  267ميرنا مظهر عبدالمسيح عبدالملك38728مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبناديه ابراهيم عبد الفتاح ابراهيم38729مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
275نــاجــح  275نانسى بطرس زآريا جوهر38730مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
237نــاجــح  237نجاة ياسر لطفى ابو عرب38731مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
264نــاجــح  264ندى احمد محمد ابراهيم38732مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
279نــاجــح  279ندى الحسينى محمد الحسينى العبد38733مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
279نــاجــح  279ندى حمدى عطية قنديل38734مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
202.5نــاجــح  202.5ندى محمد عبد العظيم شحاته38735مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
217.5نــاجــح  217.5نرمين ماهر منير مرزوق38736مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبنسمه مليجى وصال السيد38737مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
270نــاجــح  270نهى السيد عبد اهللا الشيخ38738مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
272نــاجــح  272نورا امين السيد محمد38739مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا



267.5نــاجــح  267.5نورا جمال محمد احمد سالم38740مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  96نوره عبدالحميد محمد ابراهيم38741مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
235نــاجــح  235نورهان محمد محمد محمد البرادعى38742مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبنعمه محمد محمد عباس38743مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
262.5نــاجــح  262.5هاجر ياسر رمضان محمد38744مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
249نــاجــح  249هالة خالد عزت محمد عبد العال38745مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
260نــاجــح  260هبة احمد عبد النبى جوهر38746مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
269نــاجــح  269هبة اهللا على رشدى عبد الفتاح38747مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
258.5نــاجــح  258.5هناء رفعت فكرى حكيم38748مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
224نــاجــح  224هناء محمد محمد عبد الرحمن38749مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
246نــاجــح  246هيام فتحى العراقى اسماعيل38750مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
261.5نــاجــح  261.5وداد فرج عبد العزيز عرفه38751مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
257.5نــاجــح  257.5ياسمين شريف المعتصم عوض38752مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
246نــاجــح  246يوستينا ظريف فكيه مجروفة38753مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
260نــاجــح  260يوستينا وجدى حليم عبد السيد38754مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
264نــاجــح  264ابانوب آمال شحاته ميخائيل38755مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
223نــاجــح  223أبانوب مكرم اسكندر سعد38756مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
180.5نــاجــح  180.5ابراهيم ابراهيم صالح بيومى 38757مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
180نــاجــح  180ابراهيم عصام حامد سيد أحمد38758مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
214.5نــاجــح  214.5احمد اشرف عبد الرحمن محمد38759مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  48.5احمد السيد محمدى محمد38760مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
257.5نــاجــح  257.5احمد جهاد عبد العزيز عبد اهللا38761مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  115.5احمد خالد حسنى سليم38762مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
224.5نــاجــح  224.5احمد سمير عزت محمد مصطفى38763مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
255.5نــاجــح  255.5احمد عماد الدين عطية اسماعيل38764مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد عماد عبد الفتاح فريد38765مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
269.5نــاجــح  269.5احمد محمد رمضان عبد السميع38766مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد فرج عيس السيد38767مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد فهيم ابو سريع سويلم38768مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا



238نــاجــح  238احمد محمد سعد محمد سعد38769مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
175نــاجــح  175احمد وائل بسيونى ابراهيم38770مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
232.5نــاجــح  232.5احمد يحيي فتحى احمد38771مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
182.5نــاجــح  182.5اسامة صبحى حجازى محمد38772مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
166نــاجــح  166اسالم أشرف محمد محمد38773مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
208نــاجــح  208انس حمدى عبد العاطى محمود38774مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
250.5نــاجــح  250.5انس محمد غنيمى محمد38775مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
250نــاجــح  250انطونيوس رمزى عيسى عطا اهللا38776مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
275.5نــاجــح  275.5باسم حسام محمد عبد العظيم38777مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
275.5نــاجــح  275.5بيشوى صبحى شنودة جاد38778مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
265.5نــاجــح  265.5بيشوى عزيز مسخرون عزيز38779مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  159.5بالل نادى السيد محمد38780مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
215نــاجــح  215بوال نبيل عبد المسيح جرجس38781مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
240نــاجــح  240حازم رمضان محمد عبدالسالم38782مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
259نــاجــح  259حسين عبد العال محمد عبد العال38783مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
245نــاجــح  245خالد محمد فاروق محمد38784مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
266.5نــاجــح  266.5رامى راجح خلف جيد38785مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
242.5نــاجــح  242.5رافت زغلول فتحى عبد النبى38786مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
252نــاجــح  252رضا محمد عبد المطلب شبل38787مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  193سالمة أحمد عبدالعزيز السيد38788مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
254.5نــاجــح  254.5سيف الدين خالد محمدى عبدالعزيز38789مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
227نــاجــح  227شهاب حسام ابو بكر فرجانى38790مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
259.5نــاجــح  259.5طالل محمد عبد المحسن الشافعى38791مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
273نــاجــح  273عادل مجدى محمد حسن38792مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
254.5نــاجــح  254.5عبد الرحمن عماد محمد محمد38793مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبعبد الحليم على محمد عبد الحليم38794مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
232نــاجــح  232عبد السميع رضا عبد السميع 38795مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبعبد اهللا خالد فتحى توفيق38796مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
255نــاجــح  255عبد اهللا سعيد السيد عبد العزيز38797مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا



262.5نــاجــح  262.5عزيز عماد سامى عزيز38798مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
220نــاجــح  220على مسعد أحمد سالم38799مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
276.5نــاجــح  276.5عماد بولس زآريا جوهر38800مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
273نــاجــح  273عمر حمدى محمد عبد اهللا38801مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
232.5نــاجــح  232.5عمر محمد عبد المنصف سالمة38802مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
225.5نــاجــح  225.5عمر ناصر سعيد محمد38803مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
181نــاجــح  181فادى سليمان حنا سليمان38804مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
217نــاجــح  217فادى سمير نقوال عطية38805مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
265.5نــاجــح  265.5فادى عادل فاضل منصور38806مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
226نــاجــح  226فادى ناصر خليل سيدهم38807مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
246.5نــاجــح  246.5آيرلس جمال بشاى قرياقص38808مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
263نــاجــح  263آيرلس شكرى فهيم جرجس38809مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
186.5نــاجــح  186.5آيرلس عياد عوض سليمان38810مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
240نــاجــح  240آريم عيسى آمال زخاريوس38811مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
272نــاجــح  272لطفى محمد عاطف محمد38812مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبماجد آمال خليل سيدهم38813مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
272.5نــاجــح  272.5مجدى محمد عبدالرحمن السيد38814مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  169.5مجدى ناجى محمد مدبولى38815مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
263نــاجــح  263محمد السيد فرج حسن38816مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
260نــاجــح  260محمد ايهاب عبدالغفار عبدالمطلب38817مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
224نــاجــح  224محمد رمضان محمود اسماعيل38818مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
243نــاجــح  243محمد شريف السيد حسن عبدالبارى38819مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
264.5نــاجــح  264.5محمد شريف محمد محمود38820مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
272.5نــاجــح  272.5محمد صالح الدين عبدالرؤوف 38821مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
255نــاجــح  255محمد عماد مختار احمد سيد38822مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
241.5نــاجــح  241.5محمد فريد شوقى محمود38823مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
259.5نــاجــح  259.5محمد ماهر سعيد مرسى38824مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
249.5نــاجــح  249.5محمد مجدى محمد حسن38825مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
248نــاجــح  248محمد محسن عبدالمنعم محمد محمود38826مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا



197نــاجــح  197محمد محمود عبد العظيم العشرى38827مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
264نــاجــح  264محمد محمود عبداهللا عبدالحميد38828مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
211.5نــاجــح  211.5محمد مسعد غريب محمد38829مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
271.5نــاجــح  271.5محمد ممدوح جمعة عبد العال38830مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
247نــاجــح  247محمد نوار عبد الفتاح احمد38831مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
270نــاجــح  270محمود اسامة مصيلحى السيد38832مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
274.5نــاجــح  274.5محمود السيد سعيد ابراهيم38833مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  31.5محمود السيد لبيب السيد38834مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
275.5نــاجــح  275.5محمود ايهاب محمود محمد38835مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمود حامد حمدان طايع38836مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
260.5نــاجــح  260.5محمود رضا محمد عبد الفتاح38837مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  76.5محمود فرج فتحى عبد الرحمن38838مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
219نــاجــح  219محمود آمال عبده ابراهيم38839مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
276.5نــاجــح  276.5محمود محمد شعبان غنيمى38840مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
231.5نــاجــح  231.5محمود وحيد عيد عبد الستار38841مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
274.5نــاجــح  274.5محمود وليد محمود على شاهين38842مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
225نــاجــح  225مرقص عبد اهللا شكرى عبد اهللا38843مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
242.5نــاجــح  242.5مصطفى اسماعيل السيد فهيم38844مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
265نــاجــح  265مصطفى السيد فرج حسن38845مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
256.5نــاجــح  256.5مصطفى حمدى صبحى ابراهيم38846مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
270نــاجــح  270مصطفى عاطف محروس يوسف38847مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
274.5نــاجــح  274.5مصطفى عبد الهادى احمد القاضى38848مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمصطفى محمد عبد اللطيف محمد38849مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
261.5نــاجــح  261.5مينا نبيل لحظى عجبان38850مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبوحيد صابر محمد حماد38851مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
273نــاجــح  273يحيي سامح ابوالعال فراج38852مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
274نــاجــح  274يوسف احمد زآريا عليمى38853مدرسة مصطفى آامل االبتدائيةقويسنا
273نــاجــح  273الشيماء يحيي محمد خطاب  38854مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
275نــاجــح  275الشيماء جمال صالح الدين النعمانى38855مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا



270نــاجــح  270الهام مدحت إبراهيم السيد 38856مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
271نــاجــح  271امنيه ايمن محمد فتحى38857مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
258.5نــاجــح  258.5اميرة اسامة عادل محمد مصطفى38858مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
273نــاجــح  273ايثار احمد شكرى السيد38859مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
250.5نــاجــح  250.5أالء خالد محمد القصرى38860مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
269نــاجــح  269أالء ماهر السيد رزق38861مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
260نــاجــح  260أمال ابراهيم عبد الرحمن خليل38862مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
271.5نــاجــح  271.5أمينة حلمي السيد زيان38863مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
264.5نــاجــح  264.5أية صابر محمد يوسف عبداهللا38864مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
271نــاجــح  271إسراء السيد عبد العزيز درشه38865مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  174إسراء حسانين مغاورى عبدالغنى38866مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
252نــاجــح  252إسراء سمير عبد الفتاح مرسى38867مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
255نــاجــح  255إسراء عاطف عبد الرازق حسن38868مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
272.5نــاجــح  272.5إسراء عامر جالل عبد العظيم38869مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
275.5نــاجــح  275.5تقي حمدي محمود خليل 38870مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
230نــاجــح  230تهاني صالح الدين مصطفي احمد 38871مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  189دينا عبد السميع صوفان جاد38872مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
249.5نــاجــح  249.5رحيق السيد ابراهيم فرج38873مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
261.5نــاجــح  261.5رنا عبد اهللا حماد ابو عرب38874مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
269.5نــاجــح  269.5ريهام أسامة نجدي محمد مسعود38875مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
275نــاجــح  275سارة أحمد محمد طه عمران 38876مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
279نــاجــح  279سلمي عاطف عبد الستار ذآى 38877مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
279نــاجــح  279سمية على عبد الحليم على38878مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
234نــاجــح  234شروق شريف عبد الوهاب سيف 38879مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
272نــاجــح  272عنان خالد رجب على احمد38880مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
274.5نــاجــح  274.5فاطمة اشرف عبد الفتاح الدسوقى38881مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
278.5نــاجــح  278.5مرهام ممدوح محمد إبراهيم 38882مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
240.5نــاجــح  240.5مروة بسام عبد الحكم عماره آشاف38883مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
270.5نــاجــح  270.5مروه عبد الرحمن زآي شريف38884مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا



273.5نــاجــح  273.5مريم سعيد صادق إبراهيم 38885مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
272.5نــاجــح  272.5مريم عبد العزيزمرسى خاطر38886مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
270.5نــاجــح  270.5مريم محمد عبد الحميد أحمد 38887مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
275.5نــاجــح  275.5منار ماهر عبد العزيز عفيفى38888مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
270.5نــاجــح  270.5منة تامر رشدى السيد سالم38889مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
278.5نــاجــح  278.5منه اهللا عالء عبد الستار محمد نجدى38890مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
266نــاجــح  266منه اهللا وليد محمد عاطف 38891مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
258نــاجــح  258منى طارق محمد الخنانى محمد38892مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
279.5نــاجــح  279.5ندى عالء ابو النصر احمد شهاب38893مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
252نــاجــح  252نرمين عالء محمد محمود السيد38894مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
245نــاجــح  245نور العين هانى محمد رمضان38895مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
274نــاجــح  274نوران سامح عبد الباري الدسوقى38896مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
271نــاجــح  271نيهال محسن لطفى محمد على سالم38897مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
236.5نــاجــح  236.5هبة ابراهيم محمد على38898مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
277نــاجــح  277هبة السيد البدوي على عبدالقوى38899مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
224نــاجــح  224هدى أشرف حلمي علي38900مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
229نــاجــح  229وفاء ايمن فاروق ابراهيم38901مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
257.5نــاجــح  257.5يمنى عالء الدين احمد ابراهيم38902مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
275نــاجــح  275أحمد سعيد عبد المعز عبدالهادى38903مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
263نــاجــح  263أحمد صفوت رستم المصلحى الشهاوى38904مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
273نــاجــح  273أحمد عبد العظيم محمد عبدالعظيم38905مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
266.5نــاجــح  266.5أحمد عبد النبي محمد سيد احمد38906مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
275.5نــاجــح  275.5أحمد عماد الدين عبد الوفي  على38907مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
272نــاجــح  272أحمد محمد أحمد عبد الحميديوسف 38908مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
269.5نــاجــح  269.5أحمد نبيل عبد الوهاب بسيونى38909مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
256.5نــاجــح  256.5أحمد نصر محمد على سالم38910مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
266.5نــاجــح  266.5أحمد هشام الجيوشي حسانين38911مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
272نــاجــح  272أسالم محمد لطفى محمد38912مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
224.5نــاجــح  224.5أمير مجدى احمد احمد سالمة38913مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا



دور ثانيدور ثاني  169إيهاب احمد عبد الفتاح السيد38914مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
263.5نــاجــح  263.5بيان رجائى محمد احمد38915مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
279.5نــاجــح  279.5حازم حسن محمد الرفاعي38916مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
233نــاجــح  233حسام صبرى انس بالبل38917مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
235.5نــاجــح  235.5سيف طارق عبدالفتاح عبدالوهاب38918مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبطارق رجب عبد الستار مصطفى38919مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
274.5نــاجــح  274.5عامر أحمد عامر خميس38920مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
245نــاجــح  245عبد الرحمن سمير ابراهيم سالم38921مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
238.5نــاجــح  238.5عبد الرحمن محمدعبد العزيز هيكل38922مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
205نــاجــح  205عبد اهللا محمد الجارحى محمد38923مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
265.5نــاجــح  265.5عبد اهللا محمد عبد المنعم عبد العال38924مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
202نــاجــح  202على ايهاب فراج حسن38925مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
274نــاجــح  274على سعيد فتحى على ابراهيم38926مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
271.5نــاجــح  271.5علي محمد عبد الحليم عطا اهللا38927مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
278نــاجــح  278عمرو عاطف عبد السميع مرسى38928مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  187آريم صبحى عبد العزيز عفيفى38929مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  269آريم عصام الجيوشي حسنين 38930مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
271.5نــاجــح  271.5آريم عمرو عبد الحليم غنيم38931مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
267نــاجــح  267آريم محمد عبد المنعم بدوى38932مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
240نــاجــح  240محمد اسماعيل عيسى رزق38933مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
238نــاجــح  238محمد السيد ابراهيم محمد38934مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  254.5محمد ايمن طه محمد عبد الكريم38935مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
267نــاجــح  267محمد أحمد محمد حجازي سالم38936مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
277نــاجــح  277محمد أشرف عبد الرازق حسن38937مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
270.5نــاجــح  270.5محمد ثروت محمد عامر 38938مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
272نــاجــح  272محمد حامد أبو الفتوح خليفه38939مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
276.5نــاجــح  276.5محمد خالد عبد العظيم رياض38940مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
273.5نــاجــح  273.5محمد خالد عبد العليم حبيب38941مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
264نــاجــح  264محمد خالد عزت الحسينى38942مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا



278نــاجــح  278محمد ضياء عبد الرازق زآى38943مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
274.5نــاجــح  274.5محمد عبد اهللا ابراهيم عبدالغنى38944مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
241نــاجــح  241محمد عبد المقصود محمد عبد المقصود38945مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
272.5نــاجــح  272.5محمد يحيي سعيد عثمان 38946مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
270نــاجــح  270محمود ايمن محمد محمود شرادة38947مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
278.5نــاجــح  278.5محمود عمرو عبد الباري على38948مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
267.5نــاجــح  267.5محمود فوزي علي صالح 38949مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
274نــاجــح  274محمود آامل محمود علي 38950مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
268.5نــاجــح  268.5مصطفي محمود فوزي عبدالعليم38951مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
213نــاجــح  213معاذ محمد بهاء طه محمد38952مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
246.5نــاجــح  246.5معتز احمد عبد العزيز احمد غزالة38953مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
244نــاجــح  244يوسف عبد اهللا السيد يوسف عبيد38954مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
263نــاجــح  263يوسف هاني منصور ابراهيم38955مدرسة التوحيد االسالمية الخاصةقويسنا
210.5نــاجــح  210.5اسراء محمد على محمد38956مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
193نــاجــح  193اسماء ابراهيم السيد رزق38957مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
211نــاجــح  211أفنان سعد عبد الباقى عزب38958مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
275نــاجــح  275أفنان مدحت آمال أحمد38959مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
210نــاجــح  210أالء عماد حمدى عبد اهللا38960مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
279.5نــاجــح  279.5آالء محمد السيد عباس38961مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
267.5نــاجــح  267.5أمنية عبد السالم محمود سليمان38962مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
276نــاجــح  276أميرة ابراهيم رمضان فرج38963مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
250.5نــاجــح  250.5أميرة عبد البارى محمد عبد البارى38964مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
217.5نــاجــح  217.5أميرة عبد الحليم شوقى عبد الحليم38965مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
277.5نــاجــح  277.5أميرة عبد المنعم فتحى السيد38966مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
229نــاجــح  229أمينة طلعت عباس عبد الرازق38967مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
209.5نــاجــح  209.5انجى سمير عطا اهللا متياس38968مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
207.5نــاجــح  207.5ايمان ابراهيم العفيفى العفيفى38969مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
229.5نــاجــح  229.5ايمان حسين محمد حسين38970مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
232نــاجــح  232ايه عيد عبد الرحمن على38971مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا



271.5نــاجــح  271.5ايه حسن خليل حسن38972مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
227.5نــاجــح  227.5ايه محمد محمود محمد38973مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
253نــاجــح  253ايه ايمن يوسف حسن38974مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  185ايه محمد يحى عبد الغنى38975مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
215نــاجــح  215آيه هاشم هاشم حسانين38976مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
235.5نــاجــح  235.5آيه ياسر عبد الرحمن حسين38977مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
252نــاجــح  252بدر ايمن السيد حجازى38978مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
220نــاجــح  220بسمة محمد بيومى فتوح38979مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
253.5نــاجــح  253.5الشيماء حامد طه عبد الرازق38980مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
212.5نــاجــح  212.5بسنت الديساوى مسعد الديساوى38981مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
226.5نــاجــح  226.5بسنت عبد الهادى حلمى ابراهيم38982مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
239نــاجــح  239بسنت محمد ابو زيد عبد الهادى38983مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
192نــاجــح  192بوسى أسامة حمزة عبد المجيد38984مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
237نــاجــح  237جنة أسامة السيد عفيفى38985مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
256نــاجــح  256حبيبة عبد المرضى محمود محمد38986مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
199نــاجــح  199داليا السيد محمود ابو العنيين38987مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
204نــاجــح  204دعاء السيد همام رضوان38988مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
227.5نــاجــح  227.5دعاء أمين السيد محمد38989مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
272نــاجــح  272دينا جمال عبد الرازق طاحون38990مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
248نــاجــح  248دينا عاطى فؤاد يوسف38991مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
275.5نــاجــح  275.5دينا عبد اهللا أحمد عبد اهللا38992مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
239نــاجــح  239رزان حسام الدين سعيد قطب38993مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
204.5نــاجــح  204.5ريم أشرف أمين عبد الغنى38994مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  139زينب محمد عبداللطيف محمد38995مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
231نــاجــح  231سارة محمود االمام هاشم38996مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
217نــاجــح  217سارة نادر ربيع هاشم38997مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
251نــاجــح  251سامية السيد حسنين عبد الستار38998مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  181ساندى عماد فوزى مكسيموس 38999مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
220.5نــاجــح  220.5سلسبيل فؤاد أنور جمعه39000مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا



274نــاجــح  274سندس أحمد نزيه ابراهيم 39001مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
273.5نــاجــح  273.5سندس أسامة فاروق مصطفى39002مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
237نــاجــح  237سندس سالمة سلمان عبد الجواد39003مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
218.5نــاجــح  218.5سها عبد الحميد رجب عبد الحميد39004مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
243نــاجــح  243شيماء عبد  الغفار موسى عبد العزيز39005مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
244نــاجــح  244غادة مجدى عبد الرؤف محمد39006مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
240.5نــاجــح  240.5فاطمة السيد محمود محمد39007مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
259نــاجــح  259فاطمة مصطفى محمد مصطفى39008مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
218نــاجــح  218فرحة ثروت على عبد الكريم39009مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
228نــاجــح  228فرحة محمد ذآى عبد الفتاح39010مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  176.5آرستين آمال فهمى حنا39011مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  113.5مديحة عماد أحمد فهمى39012مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
210نــاجــح  210مرنا عوض اهللا بشاى بدير39013مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
270.5نــاجــح  270.5ميرنا مجدى على آامل 39014مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
268نــاجــح  268مريم السعيد محمد السعيد39015مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
247نــاجــح  247مريم عادل فؤاد بيومى39016مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
261نــاجــح  261منة اهللا أشرف سالم المندوه39017مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
245نــاجــح  245منه اهللا أحمد ابراهيم اسماعيل39018مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
259نــاجــح  259منه اهللا محمود محمد السعيد39019مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
227نــاجــح  227مى محمود ابراهيم على39020مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  72ميادة محروس اسماعيل جاد المولى39021مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
218.5نــاجــح  218.5نادرة سيد محمد مصطفى39022مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
204.5نــاجــح  204.5نادية عادل السيد محمد39023مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
223.5نــاجــح  223.5نانسى نبيل لطفى محمد39024مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
215نــاجــح  215نجاة أشرف صالح زآى39025مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
234.5نــاجــح  234.5ندى حمد عبد البصير عفيفى39026مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
201.5نــاجــح  201.5ندى محمد مصطفى قطب39027مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
231.5نــاجــح  231.5نسمة أشرف محمد عبد الغنى39028مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
214.5نــاجــح  214.5نعمة محمد سعد على39029مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا



267.5نــاجــح  267.5نميرة ضياء متولى محمد39030مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
234.5نــاجــح  234.5نهى عصام مصطفى حسن39031مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
215.5نــاجــح  215.5نورهان صبحى عبد القوى عظيم39032مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
239نــاجــح  239هاجر أحمد عبد الغنى عفيفى39033مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
269.5نــاجــح  269.5هاجر أيمن السيد غريب39034مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
268.5نــاجــح  268.5هاجر محمد  محمد بالبل 39035مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
237نــاجــح  237هايدى رمزى حليم عبد السيد39036مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
272نــاجــح  272هبه محمود محمد عطيه39037مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
226نــاجــح  226هدير أشرف عمر ابراهيم39038مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
250.5نــاجــح  250.5هدير ثروت عبد الرحمن محمد39039مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
245نــاجــح  245والء جمال حجازى محمد39040مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
258.5نــاجــح  258.5والء عبد المجيد عبد الوهاب عبد المجيد39041مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
265نــاجــح  265والء نعمانى آمال عبد الرحمن39042مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
173نــاجــح  173ياسمين مصطفى عبد الرازق محمد39043مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
255نــاجــح  255ياسمين يسرى أمين رضوان39044مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
214.5نــاجــح  214.5أبراهيم عادل صابر عبد الفتاح39045مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
244نــاجــح  244أبراهيم هانى محمد عادل39046مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
193.5نــاجــح  193.5أحمد ابراهيم عبد اللطيف غريب39047مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
178.5نــاجــح  178.5أحمد السيد أحمد حموده 39048مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
206نــاجــح  206أحمد حمد عبد البصير عفيفى39049مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
276.5نــاجــح  276.5أحمد خالد عبد الرؤف حامد39050مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
265نــاجــح  265أحمد عصام محمد الجداوى39051مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
234نــاجــح  234أحمد محمد أحمد السيد محمد39052مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
229.5نــاجــح  229.5أحمد محمد احمد عبد المجيد39053مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
247.5نــاجــح  247.5أحمدمحمود عبد الجواد سالم39054مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
225.5نــاجــح  225.5اسالم ابراهيم محمد محمد39055مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
247نــاجــح  247اسالم أشرف صالح  محمد39056مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
215نــاجــح  215اسالم جمال محمد المغاورى39057مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
259.5نــاجــح  259.5اسالم حسين ابوزيد شحاته39058مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا



229نــاجــح  229اسالم طاهر عبد المقصود ابراهيم39059مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
233.5نــاجــح  233.5اسالم محمد امام عبد الرحمن39060مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
237نــاجــح  237اسالم محمد محمد ابراهيم39061مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبالسيد صابر سالم عبد العزيز39062مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبالسيد صبحى عبد المعبود محمدى39063مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  172ايهاب عزت أحمد أحمد39064مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
205.5نــاجــح  205.5برسوم جميل حلمى أمين39065مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
245.5نــاجــح  245.5جورح برزى صابر بولس39066مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
248نــاجــح  248جون أشرف عازر لويس39067مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
265.5نــاجــح  265.5رامى أشرف اسماعيل متولى39068مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبرامى جمال عبد العزيز عمر39069مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
235.5نــاجــح  235.5رشدى خالد رشدىسيد أحمد39070مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
218.5نــاجــح  218.5رومانى رضا صبحى سليمان39071مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  213سامح عادل حسن سيد محمد39072مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
182.5نــاجــح  182.5سعد ناصر سعد شعبان39073مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
242.5نــاجــح  242.5سمير زين ابو الفتوح على39074مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  127طارق عبد الرحمن سعد عبد الرحمن39075مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
242نــاجــح  242عبد الرحمن رافت رمضان محمد39076مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
207.5نــاجــح  207.5عبد الرحمن عادل الوهيدى عبد الهادى39077مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  37.5عبد الفتاح رضا عبد االفتاح ابراهيم39078مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
227نــاجــح  227عبد الفتاح رمضان عبد الفتاح أحمد39079مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
260.5نــاجــح  260.5عبداهللا ممدوح لطفى عفيفى39080مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
266نــاجــح  266على أحمد التهامى على39081مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
249.5نــاجــح  249.5عمرو عصمت عبد العظيم محمد39082مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
255.5نــاجــح  255.5لطفى سليمان لطفى عبد الواحد39083مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
238نــاجــح  238ماجد مجدى توفيق صالح39084مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
231.5نــاجــح  231.5مجدى خالد فتحى على39085مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
231.5نــاجــح  231.5محمد ابراهيم صابر على 39086مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
239نــاجــح  239محمد اشرف عبدة على39087مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا



238.5نــاجــح  238.5محمد جمال بيومى ابراهيم39088مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
182نــاجــح  182محمد صابر فريد اسماعيل39089مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
250.5نــاجــح  250.5محمد عادل حلمى محمد39090مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
236.5نــاجــح  236.5محمد على سعد السيد39091مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
221نــاجــح  221محمد آمال محمد صبحى 39092مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
199.5نــاجــح  199.5محمد مصطفى سعد عبد الفتاح39093مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
204.5نــاجــح  204.5محمد مصطفى عبد الرازق محمد39094مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
240نــاجــح  240محمد يسرى أمام عبد الرحمن39095مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
251نــاجــح  251محمدأ يمن السيد محمد39096مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
256.5نــاجــح  256.5محمود سمير عبد التواب الشونى39097مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
202.5نــاجــح  202.5محمود صابر عبد الجواد أحمد39098مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  156محمود محمد سعيد الكيالنى39099مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
277نــاجــح  277محمود يوسف الحسينى الجمل 39100مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
234نــاجــح  234مصطفى أحمد عزت مصطفى39101مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
255.5نــاجــح  255.5مصطفى محمد أشرف عبد الرحمن39102مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
275.5نــاجــح  275.5مصطفى محمود موسى السيد39103مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
263.5نــاجــح  263.5ممدوح مجدى لطفى عفيفى39104مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  178.5نادر محمد حسن  محمد39105مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
272.5نــاجــح  272.5هانى هشام ابو بكر فرجانى39106مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
227.5نــاجــح  227.5يحى جمال حجازى محمد39107مدرسة قويسنا الحديثةقويسنا
250.5نــاجــح  250.5ابتهال طارق عاطف ندا          39108مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
276نــاجــح  276أروى ياسر راشد صابر39109مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
275نــاجــح  275أسمهان محمد محمد الوراقي39110مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
271.5نــاجــح  271.5أفنان احمد محمود سيبوبه39111مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
278.5نــاجــح  278.5االء احمد عبد الحميد شاهين39112مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
274نــاجــح  274آالء أحمد على محمد39113مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
251.5نــاجــح  251.5آالء حمدي احمد السحيمي       39114مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
270.5نــاجــح  270.5أالء طارق مصطفي مرسي39115مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
267.5نــاجــح  267.5أميرة صبري إبراهيم عبد النبي39116مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا



263.5نــاجــح  263.5آية طلعت آمال الصبري39117مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
274.5نــاجــح  274.5آية عبد الحميد محمد قورة39118مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
268.5نــاجــح  268.5آية محمد محمد العزب قمر 39119مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
268.5نــاجــح  268.5إيثار رضا محمد آامل39120مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
242.5نــاجــح  242.5إيمان احمد فتحي هالل            39121مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
273.5نــاجــح  273.5حبيبه عبد الرحمن إبراهيم حجر39122مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
267.5نــاجــح  267.5خلود خالد سعيد خاطر 39123مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
243نــاجــح  243دينا محمد زآي محمد صبرة39124مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
276.5نــاجــح  276.5رانا اشرف احمد الشيخ           39125مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
260نــاجــح  260رانيا احمد محمود احمد            39126مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
273نــاجــح  273رحمه ربيع محمود حفني39127مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
214.5نــاجــح  214.5رحمه محمد جالل محمد السعداوي39128مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
279.5نــاجــح  279.5رنا جابر سعيد محمد              39129مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
274نــاجــح  274رنا رضا  فتحي الجندي 39130مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
266نــاجــح  266ريم عبد النعيم عبد المعبود الرفاعي39131مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
277نــاجــح  277ريهام عامر سيد احمد خليف39132مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
275.5نــاجــح  275.5ريهاند ممدوح احمد مبروك39133مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
277.5نــاجــح  277.5زينب أسامة فرحات الجندي     39134مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
274نــاجــح  274سارة مجدي سليمان السيد39135مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
273.5نــاجــح  273.5ساره محمد توفيق سليمان         39136مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
274نــاجــح  274سعاد آريم محمد آريم 39137مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
278نــاجــح  278سلمى حمدي عبد الحليم رزق39138مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
277.5نــاجــح  277.5سلمى خالد سمير أحمد39139مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
279.5نــاجــح  279.5سما ممدوح محمود الشيخ39140مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
265نــاجــح  265سندس صادق عبد الظاهر محمد39141مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
266.5نــاجــح  266.5ضي حمدي إبراهيم ياسمين       39142مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
258نــاجــح  258فاطمة أسامة أحمد عبد الجليل    39143مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
204.5نــاجــح  204.5فاطمة عبد اهللا احمد فؤاد39144مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
277.5نــاجــح  277.5لمي خالد السيد عبد السالم 39145مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا



275.5نــاجــح  275.5لمياء فؤاد علي اللقوة39146مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
231.5نــاجــح  231.5ليلي مرسي إبراهيم المرسي39147مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
272.5نــاجــح  272.5ماجي عياد جرجس رزق اهللا39148مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
275نــاجــح  275ماري ناجي لبيب سليمان39149مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
272نــاجــح  272منة اهللا مجدي القطب إبراهيم39150مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
276.5نــاجــح  276.5منه اهللا حمدي حامد فرحان 39151مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
274.5نــاجــح  274.5منه اهللا رمضان عبد الرازق سعد39152مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
279نــاجــح  279مي مختار مرسي بديره39153مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
279.5نــاجــح  279.5ميار عصام الدين متولي على39154مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
271.5نــاجــح  271.5ميرنا وائل محمد سالمه           39155مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
248.5نــاجــح  248.5نادين ماهر أمين عمارة           39156مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
267.5نــاجــح  267.5نادين محمد أحمد الشربيني39157مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
267نــاجــح  267نادين ياسر حسنى احمد 39158مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
268.5نــاجــح  268.5ناريمان رفعت وهيب نسيم       39159مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
279نــاجــح  279ندى سمير إسماعيل السنباوي39160مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
263.5نــاجــح  263.5ندي محمد فوزي عمر39161مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
257نــاجــح  257نميرة وليد نبيل فوده39162مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
258.5نــاجــح  258.5نهاد نادر سليمان احمد39163مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
279نــاجــح  279نهلة عادل حلمي عجيزة 39164مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
276.5نــاجــح  276.5نورا اسامه محمد الغمرى39165مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
275نــاجــح  275هاجر السيد فتحي بيبرس39166مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
262نــاجــح  262هايدي ميالد جرجس حناوي39167مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
274.5نــاجــح  274.5هدير خالد حمدي الدمرداش39168مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
277نــاجــح  277هدير شريف عبدالستار عنانى39169مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
271.5نــاجــح  271.5هيا محمد محمود محمد           39170مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
275نــاجــح  275وصال أسامة محمد بيومي 39171مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
235.5نــاجــح  235.5ياسمين سمير محمدي عمارة 39172مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
265.5نــاجــح  265.5ياسمينا صبري إبراهيم عبد الواحد39173مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
274.5نــاجــح  274.5يمن احمد محمود خليل39174مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا



262نــاجــح  262أحمد إبراهيم عبد اهللا لبيب        39175مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
278.5نــاجــح  278.5أحمد أيمن عبد المنعم بيومي39176مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
276.5نــاجــح  276.5أحمد حسين محمد حسن           39177مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
270نــاجــح  270احمد سامح عبد المطلب عامر39178مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
265.5نــاجــح  265.5أحمد سعيد محمد الدآر             39179مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
271نــاجــح  271أحمد سمير محمد على             39180مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
262.5نــاجــح  262.5أحمد طارق عاطف ندا39181مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
280نــاجــح  280أحمد عاطف محمد صقر39182مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
265نــاجــح  265احمد محمد رمضان حجاج 39183مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
276.5نــاجــح  276.5أحمد مصطفى السيد أحمد39184مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
266نــاجــح  266احمد وائل صبحي سالم39185مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
267.5نــاجــح  267.5أدهم أبو زيد محمد  العيسوي       39186مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
262.5نــاجــح  262.5أدهم هشام محمد عجيزة39187مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
279نــاجــح  279إسالم ماهر فتحي السيد    39188مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
272.5نــاجــح  272.5أشرف محمد السيد خطاب39189مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
272.5نــاجــح  272.5الحسيني عبد الحميد محمد الحسيني39190مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
273نــاجــح  273إياد أسامة عبد الرؤف عبد الرحمن 39191مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
273نــاجــح  273إياد أآمل عبد الهادي الصبري   39192مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
270.5نــاجــح  270.5بهاء احمد محمود الشرقاوي39193مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
270.5نــاجــح  270.5حازم جهاد عبد المطلب عامر39194مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
277نــاجــح  277حازم محمد عبد الحليم عبد العال  39195مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
268.5نــاجــح  268.5خالد السيد الشربيني طه39196مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
267.5نــاجــح  267.5خالد سعيد عبد العزيزنزهة39197مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
261نــاجــح  261خالد ماهر محمود الشيخ39198مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
254.5نــاجــح  254.5زياد ياسر عنتر عبد الحميد       39199مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
267نــاجــح  267سيف محمود المنسي قاسم39200مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
215.5نــاجــح  215.5شهاب محمد فوزي حافظ39201مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
279.5نــاجــح  279.5صالح السيد محمد ناصف39202مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
272.5نــاجــح  272.5ضياء جودة عبد العليم خليفة      39203مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا



273.5نــاجــح  273.5طارق محمود راشد عشماوى39204مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
262.5نــاجــح  262.5عبد الحميد مجدي عبد الحميد زآي39205مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
247نــاجــح  247عبد الرازق هاني عبد الرازق وهدان   39206مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
265.5نــاجــح  265.5عبد الرحمن جمعة محمد الدلنجاتي      39207مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
278نــاجــح  278عبد الرحمن حافظ حسن ابو النجا39208مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
252نــاجــح  252عبد اهللا إبراهيم عزب محمد 39209مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
246نــاجــح  246عبد اهللا سمير إمام عبد الغني     39210مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
267.5نــاجــح  267.5على إسالم ذآي مرسي            39211مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
270نــاجــح  270على مبارك عبد الحميد عمر     39212مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
277نــاجــح  277عمار ياسر امين وهدان يس   39213مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
267.5نــاجــح  267.5عمر أحمد أحمد داود             39214مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
277.5نــاجــح  277.5عمر بدوي آمال الشباسي39215مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
278نــاجــح  278عمر خيرى ابراهيم ماضي39216مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
277نــاجــح  277عمر وائل محمد عراقي            39217مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
268.5نــاجــح  268.5فتوح هشام فتوح البكري39218مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
200.5نــاجــح  200.5آريم محب الدين أحمد إبراهيم 39219مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
273نــاجــح  273محمد احمد عبد الحفيظ محمد39220مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
251نــاجــح  251محمد أشرف أحمد عبد الرحمن39221مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
277نــاجــح  277محمد أشرف آامل عبد العزيز39222مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
دور ثانيدور ثاني  212محمد السيد صديق الجمل 39223مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
265.5نــاجــح  265.5محمد حسني إبراهيم أحمد39224مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
272نــاجــح  272محمد سامح عبد المطلب عامر39225مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
258.5نــاجــح  258.5محمد سمير إمام عبد الغني       39226مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
252نــاجــح  252محمد علي فهمي علي              39227مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
267نــاجــح  267محمد عماد السيد الدسوقي 39228مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
276.5نــاجــح  276.5محمد محمود حامد محمد39229مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
257نــاجــح  257محمد مختار محمد سويد39230مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
261نــاجــح  261محمد مصطفى العزب أحمد39231مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
261.5نــاجــح  261.5محمد هاني عبد السالم محمود39232مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا



278نــاجــح  278محمد ياسر عبد السالم احمد39233مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
278.5نــاجــح  278.5محمود حسام توفيق بسيوني       39234مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
279نــاجــح  279محمود محمد الصاوي فرحات 39235مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
275.5نــاجــح  275.5محمود محمد عبد البديع غريب    39236مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
261.5نــاجــح  261.5محمود محمد محمود  ابو المجد      39237مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
258.5نــاجــح  258.5مروان سامي عبد العزيز النفراوي39238مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
276.5نــاجــح  276.5مسعد عبد الناصر لبيب الشافعي  39239مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
272نــاجــح  272مصطفى أيمن آيالني عبد الحميد  39240مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
267.5نــاجــح  267.5مكسيموس ميالد موريس عجايبي39241مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
278نــاجــح  278مهاب مختار مرسي بديرة 39242مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
263نــاجــح  263هشام عبد الحكيم أحمد حافظ 39243مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
237.5نــاجــح  237.5وسيم أآرم محمد خميس           39244مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
280نــاجــح  280يوسف احمد محمد الشيخ39245مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
279نــاجــح  279يوسف أشرف فران البنا39246مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
268.5نــاجــح  268.5يوسف خالد محمد وهدان39247مدرسة خضير الخاصة بقوسناقويسنا
268نــاجــح  268إسراء زآريا الدسوقي 39248مدرسة تيمور باشاقويسنا
269.5نــاجــح  269.5اسماء السيد محمد محمد 39249مدرسة تيمور باشاقويسنا
256نــاجــح  256اسماء سمير محمد محمود 39250مدرسة تيمور باشاقويسنا
267نــاجــح  267اسماء فؤاد امين السيد 39251مدرسة تيمور باشاقويسنا
263نــاجــح  263اسماء فريد موسي السيد 39252مدرسة تيمور باشاقويسنا
270نــاجــح  270اسماء ناصر عباس مصطفي 39253مدرسة تيمور باشاقويسنا
264.5نــاجــح  264.5امينة صبري محمد النني 39254مدرسة تيمور باشاقويسنا
235.5نــاجــح  235.5انجي محمود ابراهيم محمود 39255مدرسة تيمور باشاقويسنا
249نــاجــح  249اية سامي حامد مصيلحي 39256مدرسة تيمور باشاقويسنا
254نــاجــح  254ايمان فوزي ابراهيم علي 39257مدرسة تيمور باشاقويسنا
242.5نــاجــح  242.5اية فرج محمد محمود موسي39258مدرسة تيمور باشاقويسنا
270نــاجــح  270بسنت على احمد شلبي39259مدرسة تيمور باشاقويسنا
206نــاجــح  206بوسي ابراهيم امين عبد الجواد 39260مدرسة تيمور باشاقويسنا
206نــاجــح  206جيهان ابراهيم صابر محمد 39261مدرسة تيمور باشاقويسنا



245.5نــاجــح  245.5خلود عبد الجواد محمود عبد ربه 39262مدرسة تيمور باشاقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبدنيا صبحي سالمة ابو المحاسن 39263مدرسة تيمور باشاقويسنا
233.5نــاجــح  233.5دينا عبد الفتاح عبد الحميد عفيفي39264مدرسة تيمور باشاقويسنا
230.5نــاجــح  230.5دينا عصام حمدي احمد 39265مدرسة تيمور باشاقويسنا
245نــاجــح  245دنيا منير عبد الفتاح عباس39266مدرسة تيمور باشاقويسنا
241نــاجــح  241رنيا شعبان محمد احمد 39267مدرسة تيمور باشاقويسنا
244.5نــاجــح  244.5رحاب حاتم سعيد محمد 39268مدرسة تيمور باشاقويسنا
259نــاجــح  259رضوي آمال محمود محمد 39269مدرسة تيمور باشاقويسنا
235نــاجــح  235ريهام شعبان محمد احمد 39270مدرسة تيمور باشاقويسنا
269نــاجــح  269سهيلة شعبان محمود عبد اهللا 39271مدرسة تيمور باشاقويسنا
255.5نــاجــح  255.5شروق عالء عبد الحميد عبد الرحمن39272مدرسة تيمور باشاقويسنا
266.5نــاجــح  266.5شيماء علي سيد احمد بخاري 39273مدرسة تيمور باشاقويسنا
263نــاجــح  263عفاف عماد الدين محمد علي 39274مدرسة تيمور باشاقويسنا
258.5نــاجــح  258.5عال جمال فتحي توفيق 39275مدرسة تيمور باشاقويسنا
225نــاجــح  225لطيفة اشرف رمضان 39276مدرسة تيمور باشاقويسنا
236.5نــاجــح  236.5مريم حسن على محمد احمد 39277مدرسة تيمور باشاقويسنا
267.5نــاجــح  267.5فاطمة احمد محمد عضمان 39278مدرسة تيمور باشاقويسنا
255نــاجــح  255منار عطا اهللا عبد الحميد احمد 39279مدرسة تيمور باشاقويسنا
220.5نــاجــح  220.5منار محمد سيد احمد خليفة 39280مدرسة تيمور باشاقويسنا
269نــاجــح  269منال سالمة عبد اللطيف عيسي39281مدرسة تيمور باشاقويسنا
269نــاجــح  269 ميرنا احمد حلمي يوسف 39282مدرسة تيمور باشاقويسنا
265.5نــاجــح  265.5نانسي خالد سعيد عرفان 39283مدرسة تيمور باشاقويسنا
267نــاجــح  267ندي جمال عبد الحميد عبد الجواد 39284مدرسة تيمور باشاقويسنا
262.5نــاجــح  262.5نورا محمد عبد الحميد الجابري39285مدرسة تيمور باشاقويسنا
260.5نــاجــح  260.5نورهان اشرف عبد العزيز جمعة 39286مدرسة تيمور باشاقويسنا
268نــاجــح  268نورهان عبد اهللا عبد النبي عبد السالم 39287مدرسة تيمور باشاقويسنا
266نــاجــح  266هايدي عاطف محمد عبد الجواد 39288مدرسة تيمور باشاقويسنا
173نــاجــح  173هدير زآريا محمد وهب39289مدرسة تيمور باشاقويسنا
260نــاجــح  260يارا السيد الوصال ابراهيم 39290مدرسة تيمور باشاقويسنا



270نــاجــح  270يارا دياب عبد الصادق 39291مدرسة تيمور باشاقويسنا
249نــاجــح  249ياسمبن خالد الدسوقي عبد الرحمن 39292مدرسة تيمور باشاقويسنا
218.5نــاجــح  218.5ياسمين مجدي مغاوري محمد39293مدرسة تيمور باشاقويسنا
270.5نــاجــح  270.5ياسمين محسن مختار السيد 39294مدرسة تيمور باشاقويسنا
161نــاجــح  161سارة عيد سعيد رفيع 39295مدرسة تيمور باشاقويسنا
268.5نــاجــح  268.5احمد السيد مسعود شحاته 39296مدرسة تيمور باشاقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبابراهيم فرج سعيد رفيع 39297مدرسة تيمور باشاقويسنا
242نــاجــح  242احمد باسم حلمي حسن 39298مدرسة تيمور باشاقويسنا
253.5نــاجــح  253.5احمد خليفة بسيوني خليفة 39299مدرسة تيمور باشاقويسنا
225نــاجــح  225احمد رأفت السيد علي 39300مدرسة تيمور باشاقويسنا
230.5نــاجــح  230.5أحمد صبحي على محمد 39301مدرسة تيمور باشاقويسنا
248نــاجــح  248احمد عاطف عبد الغفار الهواري 39302مدرسة تيمور باشاقويسنا
178.5نــاجــح  178.5احمد عماد محمد عبد المقصود 39303مدرسة تيمور باشاقويسنا
248نــاجــح  248احمد فؤاد ابراهيم خليفة 39304مدرسة تيمور باشاقويسنا
253.5نــاجــح  253.5احمد فتحي محمد عبد الفتاح 39305مدرسة تيمور باشاقويسنا
266.5نــاجــح  266.5احمد آامل عبد البديع غريب39306مدرسة تيمور باشاقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد صالح عبد الحميد علي 39307مدرسة تيمور باشاقويسنا
دور ثانيدور ثاني  5احمد فتحي زغلول أحمد 39308مدرسة تيمور باشاقويسنا
185نــاجــح  185احمد محمد صبحي السعيد 39309مدرسة تيمور باشاقويسنا
دور ثانيدور ثاني  160احمد محمد منصور زيد 39310مدرسة تيمور باشاقويسنا
دور ثانيدور ثاني  124احمد محمد احمد مصيلحي 39311مدرسة تيمور باشاقويسنا
257نــاجــح  257احمد محمود محمد سالم 39312مدرسة تيمور باشاقويسنا
260.5نــاجــح  260.5احمد طارق انور مراسي39313مدرسة تيمور باشاقويسنا
213.5نــاجــح  213.5السيد سعيد ابراهيم محمد 39314مدرسة تيمور باشاقويسنا
212.5نــاجــح  212.5ايمن صابر حسن علي 39315مدرسة تيمور باشاقويسنا
258.5نــاجــح  258.5حامد عصام حامد محمد 39316مدرسة تيمور باشاقويسنا
252.5نــاجــح  252.5حسن سعد عبد الحميد علي 39317مدرسة تيمور باشاقويسنا
239نــاجــح  239حسن عماد عواد حسن 39318مدرسة تيمور باشاقويسنا
211نــاجــح  211حسنين يحيي ذآي محمد 39319مدرسة تيمور باشاقويسنا



179.5نــاجــح  179.5حلمي هاني حلمي حسن 39320مدرسة تيمور باشاقويسنا
226.5نــاجــح  226.5رجب محمود رجب محمود 39321مدرسة تيمور باشاقويسنا
203.5نــاجــح  203.5عادل محمد عادل عبد العزيز 39322مدرسة تيمور باشاقويسنا
209نــاجــح  209اسالم عباس عباس مصطفي 39323مدرسة تيمور باشاقويسنا
272.5نــاجــح  272.5عبد الرحمن احمد عبد العاطي محمدي 39324مدرسة تيمور باشاقويسنا
268نــاجــح  268عبد الرحمن ايمن محمد احمد خليفة 39325مدرسة تيمور باشاقويسنا
273.5نــاجــح  273.5عبد الرحمن مصطفي امام محمد 39326مدرسة تيمور باشاقويسنا
274.5نــاجــح  274.5عبد الرحمن محمد السيد محمد 39327مدرسة تيمور باشاقويسنا
دور ثانيدور ثاني  145.5عبد الفتاح ياسر عبد الفتاح 39328مدرسة تيمور باشاقويسنا
275.5نــاجــح  275.5عمر محمد السعيد السيد شاهين 39329مدرسة تيمور باشاقويسنا
186.5نــاجــح  186.5عزت السيد صبحي ابو الفتوح 39330مدرسة تيمور باشاقويسنا
173نــاجــح  173علي فؤاد على احمد علي 39331مدرسة تيمور باشاقويسنا
196.5نــاجــح  196.5غفران اشرف محمود 39332مدرسة تيمور باشاقويسنا
233نــاجــح  233آمال محمد آمال متولي 39333مدرسة تيمور باشاقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبآريم ريعو فكري محمد 39334مدرسة تيمور باشاقويسنا
274نــاجــح  274لؤي جمال رجب محمد 39335مدرسة تيمور باشاقويسنا
212نــاجــح  212محمد اشرف محروس غريب39336مدرسة تيمور باشاقويسنا
دور ثانيدور ثاني  157محمد الجندي محمد ابراهيم 39337مدرسة تيمور باشاقويسنا
250نــاجــح  250محمد السيد فوزي السيد 39338مدرسة تيمور باشاقويسنا
252.5نــاجــح  252.5محمد العباس محمد السعيد 39339مدرسة تيمور باشاقويسنا
187.5نــاجــح  187.5محمد رضا محمد عبد المقصود 39340مدرسة تيمور باشاقويسنا
دور ثانيدور ثاني  155.5محمد جمال اسماعيل محمد 39341مدرسة تيمور باشاقويسنا
دور ثانيدور ثاني  77.5محمد جمال البجيرمي محمد 39342مدرسة تيمور باشاقويسنا
264نــاجــح  264محمد عبد المجيد فكري عبد الحميد 39343مدرسة تيمور باشاقويسنا
265.5نــاجــح  265.5محمد عالء محمد الحسيني 39344مدرسة تيمور باشاقويسنا
265.5نــاجــح  265.5محمد علي سعد عبد الحميد 39345مدرسة تيمور باشاقويسنا
222نــاجــح  222محمد فتحي مغاوري محمد 39346مدرسة تيمور باشاقويسنا
دور ثانيدور ثاني  136محمد فتحي عبد الحميد عبد المجيد 39347مدرسة تيمور باشاقويسنا
266نــاجــح  266محمد مصطفي يوسف محمد مسلم 39348مدرسة تيمور باشاقويسنا



دور ثانيدور ثاني  154.5محمود ابو العال محمد علي 39349مدرسة تيمور باشاقويسنا
258نــاجــح  258محمود اشرف محمد احمد 39350مدرسة تيمور باشاقويسنا
دور ثانيدور ثاني  142محمود عصام حامد محمد الحاج 39351مدرسة تيمور باشاقويسنا
213.5نــاجــح  213.5محمود محمد عبد الوهاب محمد 39352مدرسة تيمور باشاقويسنا
214نــاجــح  214محمود نصر محمود علي 39353مدرسة تيمور باشاقويسنا
دور ثانيدور ثاني  150.5محمود ياسر عبد الفتاح عبد الكافي39354مدرسة تيمور باشاقويسنا
202.5نــاجــح  202.5مصطفي ابراهيم محمد ابراهيم 39355مدرسة تيمور باشاقويسنا
229نــاجــح  229مصطفي خالد آمال عفيفي 39356مدرسة تيمور باشاقويسنا
167نــاجــح  167مصطفي مجدي محمد مصطفي 39357مدرسة تيمور باشاقويسنا
دور ثانيدور ثاني  76.5محمود عاطف فهمي سيد احمد 39358مدرسة تيمور باشاقويسنا
199.5نــاجــح  199.5نوار ناصر ضاحي عبد الراضي 39359مدرسة تيمور باشاقويسنا
182.5نــاجــح  182.5هادي العزب عبد العظيم العزب 39360مدرسة تيمور باشاقويسنا
181.5نــاجــح  181.5ياسمين عبد اهللا محمد الشيمي 39361مدرسة تيمور باشاقويسنا
251نــاجــح  251آالء حاتم جالل احمد39362مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
243.5نــاجــح  243.5آالء محسن محمد احمد39363مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
258نــاجــح  258آالء محمد حلمي محمود39364مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
271نــاجــح  271إسراء حسن أحمد رجب39365مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
268نــاجــح  268إسالم سعيد إسماعيل محمد39366مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
270.5نــاجــح  270.5أسماء محمد السباعي خليل39367مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
267نــاجــح  267أفنان رضا عبد السالم حسن39368مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
264نــاجــح  264أميرة أحمد منصور احمد39369مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
235نــاجــح  235آية محمد سعدرمضان39370مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
264.5نــاجــح  264.5أية يسن محمود طه39371مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
273.5نــاجــح  273.5إيمان رجب عبد العظيم الليثي39372مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
262.5نــاجــح  262.5إيمان عالء عبد المنعم محمود39373مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
268.5نــاجــح  268.5إيمان محسن حلمي محمود39374مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
224.5نــاجــح  224.5بسنتى فهيم حلمي نصار39375مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
251نــاجــح  251تقي عبد الخالق طاهر عبد الخالق39376مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
207نــاجــح  207رحاب عادل حسين عبد المقصود39377مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا



232نــاجــح  232سماح شحات عطيوى محروس39378مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
198نــاجــح  198سمر خضير عبد الحفيظ خميس39379مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
241.5نــاجــح  241.5سهى سامح نصر الدين محروس39380مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبشيماء سعيد جمعة متولى39381مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
237.5نــاجــح  237.5شيماء محمد فريد ابراهيم39382مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
252.5نــاجــح  252.5فاطمة محمد حسني محمد39383مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
190نــاجــح  190فاطمة نصار موسى عفيفى39384مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
274.5نــاجــح  274.5مريم أيمن إبراهيم لبيب39385مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
255نــاجــح  255منى مبروك سالم عبد الدايم39386مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
238نــاجــح  238مي مبروك سالم عبد الدايم39387مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبميرنا مجدىسعد رمضان39388مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
226نــاجــح  226ندى سالم عزت سالم39389مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
251نــاجــح  251نرمين صبري محمد جاد39390مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
253نــاجــح  253نورهان أيمن عبد العزيز علي39391مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
273نــاجــح  273نورهان خالد محمد عبد المقصود39392مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
270نــاجــح  270هاجر رضا عبد الغفار السيد39393مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
227نــاجــح  227هايدى سعيد عبد الحفيظ 39394مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
234.5نــاجــح  234.5هدير محمد عبد السميع محمد39395مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
237نــاجــح  237ياسمين عادل عبد الشهيد مسعود39396مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
211نــاجــح  211إبراهيم محمد رجب ابراهيم39397مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
دور ثانيدور ثاني  118احمد إبراهيم نور عبد الفتاح39398مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
214.5نــاجــح  214.5أحمد أشرف عبد السالم طه39399مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
179.5نــاجــح  179.5أحمد اشرف محمد عبد الغنى39400مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
251.5نــاجــح  251.5أحمد أيمن جميل رمضان39401مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
244نــاجــح  244أحمد حسن احمد عبد المقصود 39402مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبأحمد عبد النبى عبد الحفيظ39403مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبأحمد محمد عبد العاطى رمضان39404مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
233.5نــاجــح  233.5أحمد محمد يوسف صابر39405مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
254نــاجــح  254أحمد مصطفي سليمان مرسي39406مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا



250.5نــاجــح  250.5أدهم حسام عبد اهللا حامد39407مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
دور ثانيدور ثاني  142إسالم آمال إبراهيم دآرونى39408مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
256.5نــاجــح  256.5إسماعيل أسامة إسماعيل بيومي39409مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
236.5نــاجــح  236.5أيمن محمد عبد المهيمن حجاب39410مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
229نــاجــح  229بشير علي جمعة علي39411مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
254.5نــاجــح  254.5حسام شريف رمضان إبراهيم39412مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
194نــاجــح  194خالد شريف عبد اهللا رجب39413مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
دور ثانيدور ثاني  13.5خالد نصار موسى عفيفى39414مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
153نــاجــح  153سعيد محمد حسانين محمد39415مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
270.5نــاجــح  270.5شهاب اشرف عبد العزيز رجب39416مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
189نــاجــح  189عادل عبد الناصر زاهر صابر39417مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
247نــاجــح  247عبد الرحمن محمد إبراهيم مرسي39418مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
260.5نــاجــح  260.5عبد العاطي أيمن عبد العاطي39419مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
213نــاجــح  213عبد المنعم محمد عبد المنعم جاب اهللا39420مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
دور ثانيدور ثاني  141على إبراهيم على السيد39421مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
182نــاجــح  182علي عبد اهللا فهمي جمعة39422مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
248نــاجــح  248فارس عماد الدين رضوان39423مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
228نــاجــح  228آريم محمد إسماعيل عبد الحميد39424مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
269.5نــاجــح  269.5محمد إبراهيم رمضان محمد39425مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد السيد أحمد برعى39426مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
220.5نــاجــح  220.5محمد رمضان سعد علي39427مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
259نــاجــح  259محمد سامي سليمان مرسي39428مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
238.5نــاجــح  238.5محمد سعيد خميس حسنين39429مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
244.5نــاجــح  244.5محمد سعيد عبد الحميد عبد السالم39430مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
272نــاجــح  272محمد سعيد عبد الرازق السيد39431مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
220نــاجــح  220محمد صبحي مصطفي عبد اللطيف39432مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
253.5نــاجــح  253.5محمد عصام عبد العاطي إبراهيم39433مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
268.5نــاجــح  268.5محمد عالء زآريا السيد39434مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
264.5نــاجــح  264.5محمد نبيل حسني محمد39435مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا



دور ثانيدور ثاني  غائبمحمود أحمد حسين السيد39436مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
216نــاجــح  216محمود أحمد لبيب محمد39437مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
247.5نــاجــح  247.5محمود اشرف العزب العدلي39438مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
215.5نــاجــح  215.5محمود سالم محمد سالم39439مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
228.5نــاجــح  228.5محمود صبري عبد السالم محمد39440مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
225.5نــاجــح  225.5محمود محمد فتحي موسي39441مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
248نــاجــح  248محمود محمد محمود بيومي39442مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
دور ثانيدور ثاني  125.5محمود مصطفى سليمان المرسى39443مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
252نــاجــح  252مروان عزت حلمي عطيوى39444مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
240نــاجــح  240مصطفي أسامة عبد الحفيظ السيد39445مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
258نــاجــح  258مصطفي حمادة علي السيد39446مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
166.5نــاجــح  166.5مصطفي شريف عيد محمود39447مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
دور ثانيدور ثاني  142مصطفي فرج رمضان فرج39448مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
270نــاجــح  270مصطفي محمد محمود عبد الباقي39449مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
265نــاجــح  265مصطفي ممدوح مهـدي على39450مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
275.5نــاجــح  275.5معاذ أشرف لبيب عبد المجيد39451مدرسة آفر الشيخ ابراهيمقويسنا
258.5نــاجــح  258.5آالء محمود عبد الستار محمود39452مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
259نــاجــح  259آيه محمد على عمران 39453مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
247.5نــاجــح  247.5آيه ناصر مرسى محمد عمارة39454مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
249نــاجــح  249إسراء أشرف عبد العال مغاورى39455مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
دور ثانيدور ثاني  16إسراء صالح عبد الرحمن السيد39456مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
214نــاجــح  214إسراء عبد الرحمن محمد موسى39457مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
245نــاجــح  245إيمان أحمد عبد العزيز محمد على39458مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
248نــاجــح  248داليا عماد أحمد رشاد39459مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
241.5نــاجــح  241.5دينا مدحت محمد عبد المجيد39460مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
236.5نــاجــح  236.5روضه محمد عبد العليم محمد إبراهيم39461مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
270.5نــاجــح  270.5سها على أبو الفتوح مصيلحى39462مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
268.5نــاجــح  268.5شيماء عاطف محمد عبد الحكيم39463مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
253نــاجــح  253علياء على محمود بيومى أيوب39464مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا



258.5نــاجــح  258.5غرام عماد عبداهللا شعبان39465مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
دور ثانيدور ثاني  73.5مارينا سامى جرجس عبد الملك39466مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
236.5نــاجــح  236.5مارينا هانى اسحق عبد الشهيد 39467مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
238نــاجــح  238مروة جمال محمد عبد العال جبر39468مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
216.5نــاجــح  216.5مريم عبده ناشد مسعد 39469مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
240نــاجــح  240منه اهللا محمد زآريا محمد 39470مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
258نــاجــح  258ميادة بكرى سليمان محمود39471مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
211نــاجــح  211ميرنا ناجى يونان رزق39472مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
246.5نــاجــح  246.5ندى حمدى على عبد السميع39473مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
273.5نــاجــح  273.5ندى عبد العزيز زهران بيومى39474مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
271نــاجــح  271ندى عالء عبد السميع عبد القادر39475مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
227نــاجــح  227نهال فوزى أمين التهامى محمد39476مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
259.5نــاجــح  259.5نهال وحيد عبد العزيز محمد39477مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
197نــاجــح  197هاجر محمد عبد الستار عفيفى39478مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
249.5نــاجــح  249.5هاجر محمد فهمى عبد العليم39479مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
249.5نــاجــح  249.5هدير هانى على أحمد جبر39480مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
238.5نــاجــح  238.5هناء هانى ياسر محمد وحيد غنيمى39481مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
240.5نــاجــح  240.5ياسمين محمد عبد الحكيم إبراهيم39482مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
262نــاجــح  262أحمد السيد محمدأحمد السيد39483مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
214.5نــاجــح  214.5أحمد حسن عبد السميع خميس39484مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
240.5نــاجــح  240.5أحمد وجيه عبد العزيز محمد39485مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
دور ثانيدور ثاني  89إسالم أيمن عبد المجيد السيد39486مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
دور ثانيدور ثاني  160إسماعيل مسعد حسين السيد39487مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
217.5نــاجــح  217.5خالد حسن لبيب عالم39488مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
262.5نــاجــح  262.5خالد محمد عبد الفتاح إبراهيم 39489مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
258نــاجــح  258شادى أشرف سعيد رمضان39490مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
دور ثانيدور ثاني  194.5عبد الحمن خالد محمد إبراهيم39491مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
244.5نــاجــح  244.5على محفوظ على فرج39492مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
249.5نــاجــح  249.5محمد أحمد عباس عبد المعطى39493مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا



215.5نــاجــح  215.5محمد إبراهيم عبد السالم محمود39494مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد سالم عبد الرازق سالم39495مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
192نــاجــح  192محمد شوقى محمد قرنى39496مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
180نــاجــح  180محمد عادل محمد على وهب39497مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
256.5نــاجــح  256.5محمد عبد الفتاح محمد عباس39498مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
248نــاجــح  248محمد عبدالنبى سمير محمد39499مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
241.5نــاجــح  241.5محمد عمرو حسين سليمان 39500مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
208.5نــاجــح  208.5محمد فتحى محمد السيد39501مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
226.5نــاجــح  226.5محمد فتحى محمد عبد اللطيف39502مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
253.5نــاجــح  253.5محمد مشير نبوى محمد39503مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
254نــاجــح  254محمد هشام مأمون محمد مصطفى39504مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
دور ثانيدور ثاني  196.5محمد ياسر محمد عبد الحكيم39505مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
201.5نــاجــح  201.5محمود أسامة منصور عبد الفتاح39506مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
243نــاجــح  243مصطفى أحمد عبد المنعم سيدأحمد39507مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
251نــاجــح  251مصطفى محمد عطيه إبراهيم على39508مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
255نــاجــح  255مكسيموس إبرام سليم عطيه39509مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
250نــاجــح  250مالك ناجى عبد المالك ميخائيل39510مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
253.5نــاجــح  253.5مؤمن مجدى غريب محمد39511مدرسة عبد العزيز حسن وهبقويسنا
249نــاجــح  249امال ابراهيم احمدابو العال39512مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
180.5نــاجــح  180.5اية احمد محمد محمد حسن39513مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
259.5نــاجــح  259.5اية حمدى عبداهللا بندارى39514مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
273نــاجــح  273اية خالد فرج على عبد القادر39515مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
265نــاجــح  265ايةخالد محمد عبد الرازق39516مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
250.5نــاجــح  250.5اية فهمى فراج احمد39517مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
172.5نــاجــح  172.5اية محمد عبد العليم زآى39518مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
201.5نــاجــح  201.5اية محمود الحسينى موسى39519مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
240.5نــاجــح  240.5اية ناصر ابراهيم محمود39520مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
242.5نــاجــح  242.5اية نوار على محمد نوار39521مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
163.5نــاجــح  163.5اسماء خالد عبداهللا ناصر39522مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا



242.5نــاجــح  242.5اسماء صالح عبد المجيد على39523مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
272.5نــاجــح  272.5اسماء معتمد محمد الزيات39524مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
232.5نــاجــح  232.5اصالة محمد عبد الحفيظ خضير39525مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
275نــاجــح  275امل ماهر احمد احمدالبهنسى39526مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
238.5نــاجــح  238.5اسراء ابراهيم الدسوقى عزوز39527مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
238نــاجــح  238اسراء عبد الرحمن عبد الغنى نصار39528مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
235.5نــاجــح  235.5ايمان خالد محمودالعشرى39529مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
229نــاجــح  229ايمان زآريا محمد المكاوى39530مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
243نــاجــح  243ايمان عبد الوهاب السعيد محمد39531مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
262.5نــاجــح  262.5ايمان موسى عبد الخالق موسى39532مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
270.5نــاجــح  270.5جهاد محمد على سويلم39533مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبحسناء محمود دسوقى عبد الرحيم39534مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
261نــاجــح  261دنيا فتحى سليمان عبد الهادى39535مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
230نــاجــح  230رانا اسامة محمد البحيرى39536مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
251نــاجــح  251زهراء عبد الغنى ابراهيم عبد الغنى39537مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
240.5نــاجــح  240.5زينب عاطف اسماعيل غراب39538مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
248.5نــاجــح  248.5زينب وليد ابراهيم البليدى39539مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
272.5نــاجــح  272.5سارة حسن رمضان فراج39540مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
250.5نــاجــح  250.5سارة عبد العزيز عبد الرازق عثمان39541مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
242نــاجــح  242سارة عونى ابراهيم الجبالى39542مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
183نــاجــح  183سارة محمد محمود محمد عطيه39543مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
دور ثانيدور ثاني  139.5سعدية صبحى احمد احمد موسى39544مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
273.5نــاجــح  273.5شيماء طارق حسين عطيه39545مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
269.5نــاجــح  269.5علياء جمال شعبان منصور39546مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
257نــاجــح  257فاطمة سمير عبد الغنى محمد39547مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
276.5نــاجــح  276.5فاطمة فتحى على احمد سويلم39548مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
232.5نــاجــح  232.5فاطمة محمد على سالم39549مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
252.5نــاجــح  252.5فايزة احمد السيد هدهد39550مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
204.5نــاجــح  204.5فريال هانى جالل عبد المقصود39551مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا



267نــاجــح  267منار احمد السيد محمد المرادى39552مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
249.5نــاجــح  249.5منار طلعت محمد احمد البحيرى39553مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
245نــاجــح  245مريم احمد محمد على محفوظ39554مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
245.5نــاجــح  245.5منة اهللا عبد الفتاح محمد عبد الفتاح39555مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
264.5نــاجــح  264.5منى ابراهيم عبد العزيز زآى39556مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
260.5نــاجــح  260.5منى خالد ابراهيم الدسوقى39557مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
225.5نــاجــح  225.5ميرنا طارق خليل عبد الرازق39558مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
268.5نــاجــح  268.5مى تامر عبد السميع عبد الخالق 39559مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
232نــاجــح  232ندى عاطف حسن البحيرى39560مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
229.5نــاجــح  229.5ندى محمد حلمى السيد زغلول39561مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
254.5نــاجــح  254.5نهى محمود السيد احمد حسانين39562مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
253نــاجــح  253نورا ايمن عبدالمقصود عبد الفتاح39563مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
184نــاجــح  184نورا عالء فوزى عبد المجيد39564مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
259.5نــاجــح  259.5نورهان محمد على مصطفى39565مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
232نــاجــح  232هاجر اشرف السيد الصادق39566مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
264نــاجــح  264هاجر بالل سعد ابراهيم39567مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
240نــاجــح  240هاجر جمال على محمود39568مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
256نــاجــح  256هاجر عبد العال الحسينى الليثى 39569مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
253.5نــاجــح  253.5هاجر هانى محمد عبد الفتاح39570مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
245نــاجــح  245هبة جمال السيد محمد39571مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
237.5نــاجــح  237.5هبة رافت السيد احمد39572مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
253نــاجــح  253هبة عبداهللا شكرى محمد بكر39573مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
255.5نــاجــح  255.5هدير محمد فتحى عبدالحميد السيد39574مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
219نــاجــح  219هدية احمد محمد رضوان39575مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
256.5نــاجــح  256.5هدى صبحى بيومى سالم39576مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
255نــاجــح  255هند رمضان عبد الرازق حشيش39577مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
267.5نــاجــح  267.5وردة عبداهللا ابراهيم عطيه39578مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
238.5نــاجــح  238.5وفاء صبحى ابراهيم عبد الغنى 39579مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
173.5نــاجــح  173.5والء حسنى محمد البحيرى39580مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا



233نــاجــح  233ياسمين احمد محمد حمد39581مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
222نــاجــح  222ياسمين جمال بدر محمد احمد39582مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
261نــاجــح  261ياسمين محمد ابراهيم الجزار39583مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
244.5نــاجــح  244.5ياسمين ياسر عفيفى محمد دياب39584مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
255نــاجــح  255يسرا فوزى محمد نصار39585مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
252نــاجــح  252احمد اسامة محمد عبد السالم39586مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
217.5نــاجــح  217.5احمد السيد عبد الباقى حماد39587مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
دور ثانيدور ثاني  161احمد بهجت مرزوق موسى39588مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
226.5نــاجــح  226.5احمد جمال عبد التواب فرج39589مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
248نــاجــح  248احمد حسين السيد الجندى39590مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
244نــاجــح  244احمد خيرى متولى غراب39591مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
274.5نــاجــح  274.5احمد صبحى عبد العزيز السيد زايد39592مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
268.5نــاجــح  268.5احمد عصام ابراهيم عبداهللا39593مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
270.5نــاجــح  270.5احمد محروس عبد الوهاب الحنفى39594مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
257نــاجــح  257احمد محمد عبد السالم فراج39595مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
220.5نــاجــح  220.5احمد محمد فاروق محمد39596مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
251نــاجــح  251احمد وجيه عبد المنعم النجار39597مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
دور ثانيدور ثاني  135.5امير طارق عبد الوهاب محمد39598مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
247.5نــاجــح  247.5ايمن الخبيرى الحسينى الخبيرى39599مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
261.5نــاجــح  261.5ابراهيم عبد العظيم عبد الخالق39600مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
250نــاجــح  250ابراهيم فتحى عبداهللا احمد39601مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
221نــاجــح  221اسالم احمد حسين احمد39602مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
دور ثانيدور ثاني  167.5اسالم جوده السيد دياب39603مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
262.5نــاجــح  262.5السيد عبداهللا السيد العليمى39604مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
162نــاجــح  162ايهاب احمد عبدالوهاب محمد39605مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
198.5نــاجــح  198.5ايهاب ناصر عبدالعظيم محمود39606مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
200نــاجــح  200بكر محمد بكر عبدالجواد39607مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
265نــاجــح  265حسام عالء زآى مرسى39608مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
254.5نــاجــح  254.5خضر محمد خضر الحسانين39609مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا



245نــاجــح  245زياد عز العرب عبد المنعم عامر39610مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
264.5نــاجــح  264.5زياد هانى نوح عبدالغفار39611مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
220نــاجــح  220سعد احمد محروس العبساوى39612مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
190.5نــاجــح  190.5سمير عبداهللا عبدالسالم مصطفى39613مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
دور ثانيدور ثاني  166عبدالكريم رافت سيد احمد منصور39614مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
164.5نــاجــح  164.5عبداهللا تهامى عبد الباقى محمد39615مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
دور ثانيدور ثاني  119.5عبداهللا حسنى محمد البحيرى39616مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
233نــاجــح  233عبداهللا عادل عبداهللا عبدالرازق39617مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
دور ثانيدور ثاني  152.5عبدالمنعم محمد صالح مدبولى 39618مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
260نــاجــح  260عبدالوهاب صبحى عبدالوهاب محمد39619مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
257.5نــاجــح  257.5عمار عادل عبدالشكور محمد39620مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
226.5نــاجــح  226.5عمر محمد جمال السيد العونى39621مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
240نــاجــح  240فدائى الشحات احمد عبدالمجيد39622مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
168.5نــاجــح  168.5فوزى خالد عبداهللا السعيد فتحى39623مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
227.5نــاجــح  227.5محمد اسامة عبدالمنعم عبدالعال39624مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
241.5نــاجــح  241.5محمد ابراهيم محمد زآريا احمد39625مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
238نــاجــح  238محمد الحسينى محمد الشحات الحسينى39626مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
243.5نــاجــح  243.5محمد باز منصور الشريف39627مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
209نــاجــح  209محمد صالح محمد عبد القادر39628مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
190نــاجــح  190محمد طارق محمد البحيرى39629مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
262.5نــاجــح  262.5محمد عبدالعاطى محمد عبدالعاطى39630مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
236نــاجــح  236محمد عبدالقادرصالح عبدالقادر39631مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
198.5نــاجــح  198.5محمد فتحى السيد هالل39632مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد محمود دسوقى عبدالرحيم39633مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
206نــاجــح  206محمد وجيه عبدالجواد على39634مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
216نــاجــح  216محمد يوسف صبيح سالم39635مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
245نــاجــح  245محموداحمد عبدالفتاح على39636مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
241نــاجــح  241محمود احمد محمود مناع39637مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
237نــاجــح  237محمود الحسينى محمد الشحات39638مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا



221.5نــاجــح  221.5محمود جمال السيد الجمال39639مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
256نــاجــح  256محمود حسنى فرج عبدالمقصود39640مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
242نــاجــح  242محمود صالح محمود سالم39641مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
262.5نــاجــح  262.5محمود عبدالستار محمود39642مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
231.5نــاجــح  231.5محمود عبدالعزيز عبدالرحيم شعالن39643مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
219نــاجــح  219محمود محمد محمد عبدالفتاح البهنسى39644مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
238نــاجــح  238محمود محروس المحمدى الشاذلى39645مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
244.5نــاجــح  244.5مصطفى سعيدعبدالمعطى احمد39646مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
211.5نــاجــح  211.5مصطفى محمد محمد عبدالفتاح البهنسى39647مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
250.5نــاجــح  250.5معتصم محمد فتحى عبدالكريم39648مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
251.5نــاجــح  251.5ياسر عبدالحفيظ عبدالخالق سيد احمد39649مدرسة عرب الرمل بنات ١قويسنا
200.5نــاجــح  200.5آية السيد السيد بدوى39650 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
236نــاجــح  236آية رمضان حجازى حماد39651 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
248نــاجــح  248آيه عبد البديع أحمد السيد39652 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
272.5نــاجــح  272.5أشرقت أحمد سليمان احمد39653 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
275نــاجــح  275أمل طارق إبراهيم السعودى39654 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
279نــاجــح  279أمل مجدى إبراهيم عامر39655 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
246نــاجــح  246أميرة عادل عبد الخالق هندى39656 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
212نــاجــح  212أميره محمد عبدالسيد محمد39657 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
260نــاجــح  260إسراء أحمد محمد البحيرى39658 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
254.5نــاجــح  254.5إسراء عادل عبدالحفيظ خضير39659 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
259نــاجــح  259إيمان أسامه خليل عبد الرازق  39660 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
220.5نــاجــح  220.5إيمان رمضان إبراهيم على39661 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
دور ثانيدور ثاني  172.5إيمان صالح عبد المنعم على39662 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
267نــاجــح  267إيمان عبد اهللا عبد الخالق حبوسة39663 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
237.5نــاجــح  237.5إيمان عبد الناصر الحسينى حسينين39664 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
274نــاجــح  274إيمان محمد محمد عمارة39665 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
257.5نــاجــح  257.5إيناس إبراهيم عبدالخالق إبراهيم39666 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
دور ثانيدور ثاني  225بدور أشرف محمد سعد عبد الواحد39667 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا



262.5نــاجــح  262.5حنان محمد أحمد متولى39668 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
253.5نــاجــح  253.5خلود صبحى فرج عفيفى39669 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
216.5نــاجــح  216.5دينا أمجد مجدى على39670 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
272نــاجــح  272رانيا جمال المهدى العليمى39671 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
195نــاجــح  195رانيا سمير إبراهيم محمد39672 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
231نــاجــح  231رغدة هشام عبد الفتاح عطية39673 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
270نــاجــح  270سارة عبدالواحد عبدالمعطى عبدالعاطى39674 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
270نــاجــح  270سارة محمد إبراهيم فتح39675 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
230نــاجــح  230شرين ربيع عبد اللطيف على39676 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
254نــاجــح  254شيماء نبيل أحمد عيد39677 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
263.5نــاجــح  263.5صباح ناجى عبد الفتاح إبراهيم39678 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
262.5نــاجــح  262.5صفا أشرف رمضان السيد39679 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
261نــاجــح  261عبير مجاهد أحمد حماد39680 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
240نــاجــح  240غادة أيمن حسن معوض39681 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
254نــاجــح  254فادية على عبد المعطى إمام39682 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
240.5نــاجــح  240.5فاطمة عبدالمعطى رزق الشيمى39683 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
262.5نــاجــح  262.5لبنى ماهر صبحى محمد39684 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
276.5نــاجــح  276.5مروة مجدى عبد القادر عبد العال39685 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
255.5نــاجــح  255.5مريم محمد صالح محمد39686 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
227نــاجــح  227منى أمين السيد فرج39687 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
273نــاجــح  273مها أحمد السيد شريف39688 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
240.5نــاجــح  240.5ميادة على نجاح النساج39689 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
239نــاجــح  239ميادة محمد على عطية39690 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
198.5نــاجــح  198.5ميادة معاذ عبد الحفيظ مصطفى39691 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
240نــاجــح  240ميسرة أيمن محمد صالح الدين محمد حسن39692 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
276.5نــاجــح  276.5ندا عبدالفتاح عبدالخالق محمد يوسف39693 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
240نــاجــح  240نرمين السيد زغلول عفيفى39694 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
279.5نــاجــح  279.5نرمين محمد حمدى ذآى39695 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
256نــاجــح  256نورا ماهر السيد حجاج39696 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا



240نــاجــح  240هاجر إبراهيم سعد الرفاعى39697 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
243نــاجــح  243هاجر جمال حسنين عبد المعطى39698 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
237نــاجــح  237هاجر محمد عبد اهللا محمد39699 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
257نــاجــح  257هبة محمد حسن محمد39700 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
271نــاجــح  271هدى إبراهيم حسن الحسينى39701 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
213نــاجــح  213هديرعبدالرازق عبدالخالق عبدالرازق الحفنى39702 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
235.5نــاجــح  235.5هند أحمد محمد محفوظ39703 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
195نــاجــح  195والء عبدالغفار الحسينى محمد39704 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبيارا أحمد مرسى عماره39705 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
200نــاجــح  200ياسمين إبراهيم توفيق عزب39706 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
265نــاجــح  265يمنى على إبراهيم سلمان39707 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
دور ثانيدور ثاني  200إبراهيم سمير محمد سلطان39708 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
223.5نــاجــح  223.5إبراهيم عادل عبدالخالق فراج39709 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
240.5نــاجــح  240.5إبراهيم عبداهللا عبدالفتاح عبدالعاطى39710 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
225.5نــاجــح  225.5إبراهيم محمد عبد الرشيد إبراهيم39711 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
272نــاجــح  272إبراهيم نبيل عبد الرازق الرفاعى39712 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
267نــاجــح  267أحمد السيد محمد حسنين39713 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
258.5نــاجــح  258.5أحمد حسن إسماعيل محمد39714 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
251نــاجــح  251أحمد سامى أحمد العطار39715 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
234نــاجــح  234أحمد عبدالرازق أبوالفتوح إبراهيم39716 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
259نــاجــح  259أحمد محمد أحمد سلمان39717 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
230نــاجــح  230أحمد محمد جمال عيد39718 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
256نــاجــح  256أحمد محمد حسنين الشحرى39719 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
257نــاجــح  257أحمد محمد محمد موسى39720 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
251نــاجــح  251أحمد هانى محمد على39721 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
271.5نــاجــح  271.5أسامة وجدى عبد الراضى عبد الحميد39722 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
254.5نــاجــح  254.5إسماعيل على مصطفى محمد39723 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
274نــاجــح  274السيد محمد السيد جعفر39724 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
260.5نــاجــح  260.5العونى محمود العونى محمود39725 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا



252.5نــاجــح  252.5حسن حسين عبد الوهاب محمد39726 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
257نــاجــح  257سعد خالد سعد الرفاعى39727 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
235.5نــاجــح  235.5سيف الدين عبداهللا حامد عزب39728 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
260نــاجــح  260صالح طنطاوى صالح عبدالقادر39729 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
192نــاجــح  192عادل سامى عبد المنعم محمد39730 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
245نــاجــح  245عادل عصمت ذآى الليثى39731 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
262نــاجــح  262عبد الرازق محمد حسن أحمد39732 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
259.5نــاجــح  259.5عبد السالم محمد عبد السالم الجندى39733 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
248نــاجــح  248عبد اهللا محمد إبراهيم على39734 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
209نــاجــح  209عمار محمد إبراهيم خليل39735 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
261.5نــاجــح  261.5عمر فتحى أحمد شادى39736 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
218.5نــاجــح  218.5عمر محمد عبدالعزيز حسين39737 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
223نــاجــح  223عمر محمود محمد محمود39738 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
262نــاجــح  262عمر هالل عبد الوهاب هالل39739 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
دور ثانيدور ثاني  178.5فتحى إبراهيم حجازى حماد39740 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
250نــاجــح  250آريم محمد غانم آامل39741 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
242نــاجــح  242لطفى مسعد عبد المنعم خليل39742 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
238.5نــاجــح  238.5محمد أحمد عبد العزيز المليجى39743 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
دور ثانيدور ثاني  194.5محمد أحمد محمد الجميل محمدعابدين39744 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
255نــاجــح  255محمد حسن زين العابدين سيدأحمد39745 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
234نــاجــح  234محمد حمدى عمارة شندى39746 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
234نــاجــح  234محمد سند محمد على عطوة39747 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
239نــاجــح  239محمد ماهر السيد حجازى39748 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
252نــاجــح  252محمد يوسف محمد حسنين39749 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
270.5نــاجــح  270.5محمود أشرف عبد الرشيد إبراهيم39750 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
268نــاجــح  268محمود حسن السيد عثمان39751 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
208.5نــاجــح  208.5محمود خالد حسن معوض39752 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
205نــاجــح  205محمود خالد محمود حماد39753 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمود رضا محمود على39754 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا



266نــاجــح  266محمود محمد أحمد العطار39755 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
246.5نــاجــح  246.5محمود محمد عبدالسالم مصطفى39756 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
دور ثانيدور ثاني  156.5مصطفى إبراهيم محمد العليمى39757 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
265نــاجــح  265مصطفى أحمد موسى إبراهيم39758 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
274.5نــاجــح  274.5ياسر ناصر محمد على39759 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
264نــاجــح  264يوسف محمد موسى حسين39760 مدرسة عرب الرمل بنات (٢)قويسنا
247نــاجــح  247اية احمد عبد الفتاح عبد الحليم 39761مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
274نــاجــح  274اية اسامة محمود عبد القادر39762مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
264نــاجــح  264اية ممدوح عبد الرازق محمدعمر 39763مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
263.5نــاجــح  263.5اسراء محمد عبد الحميد المكاوى39764مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
247.5نــاجــح  247.5اسراء ياسر عبد الفتاح عيد39765مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
227.5نــاجــح  227.5اسراء ياسر مسعد عبد العال39766مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
260نــاجــح  260اسماء احمد السيد محمد39767مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
273نــاجــح  273امينة محمود محمود محمد عابدين 39768مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
248نــاجــح  248اميرة ممدوح عبد الرازق محمد عمر39769مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
263نــاجــح  263انسام مجدى توفيق فرج39770مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
240.5نــاجــح  240.5ايمان حمدى عبد الستار على فرج39771مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
196.5نــاجــح  196.5ايمان طارق عبد الواحد خليل 39772مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
234نــاجــح  234ايمان محمد عبد الخالق محمد عطية 39773مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
271نــاجــح  271تقى مجدى سيد رزق 39774مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
273نــاجــح  273حسناء السيد محمود محمد 39775مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
235نــاجــح  235دعاء عبد الهادىالحسينىعبد الهادى 39776مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
268.5نــاجــح  268.5دينا احمد محروس السيد بكر 39777مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
270.5نــاجــح  270.5سارة فتوح محمد النجار 39778مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
260.5نــاجــح  260.5سمر ابراهيم عبد الفتاح عبد الحليم39779مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
240نــاجــح  240شيماء اشرف العونى محمود 39780مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
255.5نــاجــح  255.5شيماء خالد مسعد السيد39781مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
257.5نــاجــح  257.5شيماء محمد على حماد 39782مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
248.5نــاجــح  248.5صباح محمد فهيم محمد الليثى 39783مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا



257.5نــاجــح  257.5ضحى عبد الحفيظ حسن السيد 39784مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
263.5نــاجــح  263.5فاطمة على احمد عبد الستار احمد 39785مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
258.5نــاجــح  258.5فاطمة محمود فرج مغاورى39786مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
236نــاجــح  236قسمة ابراهيم عبد المنعم بدر بكرى39787مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
246.5نــاجــح  246.5مريم عادل فرج الغنيمى 39788مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
269نــاجــح  269مريم محمد موسي السيد موسي39789مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
268نــاجــح  268منار خالد عبد السميع بكر 39790مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
249نــاجــح  249مها احمد رزق على سويلم 39791مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
266.5نــاجــح  266.5مى احمد سعيد سيد المرادى 39792مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
258.5نــاجــح  258.5نسمة عماد عبد الواحد السيد خليل39793مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
210نــاجــح  210نورهان محمد ابراهيم متولى    39794مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
268.5نــاجــح  268.5هاجر احمد عبد الفتاح احمد39795مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
271نــاجــح  271هاجر خيرى محمد محمد عطية39796مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
262.5نــاجــح  262.5هاجر مصطفى عبد الرازق عبد الغنى 39797مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
269نــاجــح  269يارا محمد عبد السميع بكر 39798مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
274نــاجــح  274يسرا محمد الحسينى موسي 39799مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
267نــاجــح  267ابراهيم مجدى ابراهيم العجمى 39800مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
240نــاجــح  240ابراهيم محمد الشحات ابراهيم سويلم 39801مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
266نــاجــح  266ابراهيم وجيه ابراهيم عبد الرازق 39802مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
278.5نــاجــح  278.5احمد اشرف حلمى محمد حسين 39803مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
264نــاجــح  264احمد السيد محمد الهادى عبد الرازق39804مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
279نــاجــح  279احمد انور احمد التهامى حجاج 39805مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
231.5نــاجــح  231.5احمد رضوان سيد احمد رضوان 39806مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
196.5نــاجــح  196.5احمد عادل محمود عابدين 39807مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
272.5نــاجــح  272.5احمد عبد الرشيد عبد الغنى محمد حسن 39808مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
260نــاجــح  260احمد لطفى حسن محمد 39809مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
دور ثانيدور ثاني  164احمد مجدى العزيرى سليمان 39810مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
247نــاجــح  247احمد محمد محمد سعيد39811مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
272نــاجــح  272اسامة عبد المنعم السيد بكر 39812مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا



273نــاجــح  273اسالم اشرف محمود السيد داود39813مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
233.5نــاجــح  233.5اسالم محمد رزق على سويلم 39814مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
266نــاجــح  266الحسينى جمال محمد احمد البحيرى 39815مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
264.5نــاجــح  264.5انس عدنان ابراهيم البليدى 39816مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
241نــاجــح  241حسين فوزى حسين متولى عطية 39817مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
261.5نــاجــح  261.5سعد عبد الرحمن السيد محمد يوسف 39818مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
249نــاجــح  249عبد الرحمن عالء عبد المعطى العليمى39819مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
217نــاجــح  217عبد اهللا خالد عبد المؤمن قطب 39820مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
176نــاجــح  176عبد اهللا رشدى وهبه حسن 39821مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
275نــاجــح  275عبد اهللا محمد سعد الدين محمد على 39822مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
247نــاجــح  247على ابراهيم موسى احمد المرادى 39823مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
221.5نــاجــح  221.5على عكاشة عفيفى يوسف 39824مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
233نــاجــح  233عمار اشرف رمضان امام نصر 39825مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
دور ثانيدور ثاني  140عمر عبد العزيز على حماد 39826مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
222نــاجــح  222عمرو محمد عبد المعطى العليمى 39827مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
201.5نــاجــح  201.5فتحى ايمن فتحى احمد رضوان 39828مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
257نــاجــح  257محمد ابراهيم احمد العونى 39829مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
277.5نــاجــح  277.5محمد احمد محمد متولى 39830مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
267نــاجــح  267محمد خيرى محمد الهادى عبد الرازق 39831مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
213نــاجــح  213محمد سعيد محمد سعيد 39832مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد صبحى احمد العبساوى 39833مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
253نــاجــح  253محمد عبد الرازق معوض حسن  39834مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
267نــاجــح  267محمد ماهر محمد العطار39835مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
182.5نــاجــح  182.5محمد مجدى العزيرى سليمان 39836مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
دور ثانيدور ثاني  163محمد محمود عبد المنعم ابراهيم39837مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
252نــاجــح  252محمود جالل ابراهيم الدسوقى 39838مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
201.5نــاجــح  201.5محمود عادل محمود عابدين 39839مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
248نــاجــح  248محمود عاطف محمد احمد 39840مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
188نــاجــح  188محمود وجيه الطنطاوى عبد القادر39841مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا



231.5نــاجــح  231.5محمود وجيه محمد الخضرى سيد احمد39842مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
271نــاجــح  271مصطفى احمد السيد بكر 39843مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
202نــاجــح  202مصطفى خالد محمود عبد القادر 39844مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
دور ثانيدور ثاني  154مصطفى عادل جودة بكر 39845مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
274.5نــاجــح  274.5مصطفى فكرى عبد الموجود السيد 39846مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
259.5نــاجــح  259.5يوسف فتحى موسى احمد عبد الدايم 39847مدرسة عرب الرمل سكة حديدقويسنا
262نــاجــح  262إسراء علي موسى حسين39848مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
265.5نــاجــح  265.5أمنية محمد علي الجزار39849مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
246نــاجــح  246إيمان عاطف عبدالواحد بكر39850مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
259.5نــاجــح  259.5بسمة جمال جودة علي39851مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
223نــاجــح  223خلود صابر عبدالوهاب المليجي39852مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
226.5نــاجــح  226.5دعاء عالء فؤاد عبداهللا39853مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
242نــاجــح  242دينا السيد صابر السيد موسى39854مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
258نــاجــح  258دينا صبحي عبدالرازق عبدالمجيد39855مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
234.5نــاجــح  234.5رانيا محمد حسين حماد39856مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
247.5نــاجــح  247.5سالي جمال عبدالفتاح محمد39857مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
227.5نــاجــح  227.5سمر جمال عبدالمنعم األنور39858مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
179نــاجــح  179سماء طارق أحمد عوض اهللا39859مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
257نــاجــح  257شيماء محمد صالح بيومي زهرة39860مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
262نــاجــح  262علياء عماد غريب مصيلحي39861مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
239نــاجــح  239فاطمة محمد مصطفى علي الدهين39862مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
246نــاجــح  246مريم عبدالرازق عبدالرازق عمارة39863مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
233.5نــاجــح  233.5منى محمد أحمد حسان سالم39864مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
236.5نــاجــح  236.5منى طه مدبولي طه39865مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
219.5نــاجــح  219.5منة عبدالحليم أحمد يوسف39866مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
248.5نــاجــح  248.5ندا السيد عبدالرشيد عامر39867مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
269.5نــاجــح  269.5ندى صالح عبدالفتاح نصار39868مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
248.5نــاجــح  248.5نعيمة رجب عبدالحفيظ الطنطاوي39869مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
229.5نــاجــح  229.5هالة حسني محمد حرحش39870مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا



245.5نــاجــح  245.5هايدي سمير صبحي زآي39871مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
249.5نــاجــح  249.5هدير ماهر عبداهللا النجار39872مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
264نــاجــح  264أحمد رفعت إبراهيم الدسوقي39873مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
228.5نــاجــح  228.5أحمد محمد آمال عفيفي حمد39874مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
218.5نــاجــح  218.5أحمد محمد محمد حسين39875مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
174.5نــاجــح  174.5إسالم محمد السيد العوني39876مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
214.5نــاجــح  214.5إسالم محمد محمد علي39877مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
223نــاجــح  223إسماعيل إبراهيم عبدالرؤوف محمد39878مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
231.5نــاجــح  231.5بهاء جميل محمد عبدالمحسن39879مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
245نــاجــح  245حسام السيد عقل السيد39880مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
236نــاجــح  236عبدالرحمن عصام عبدالرحمن حامد39881مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبعبدالرحمن محمد سيد أحمد عبداهللا39882مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
252نــاجــح  252عمر عبدالرحمن العوني محمد39883مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
241.5نــاجــح  241.5عمر فتحي أحمد عبدالمطلب39884مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
242نــاجــح  242عمر ناصر السيد زايد39885مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
274نــاجــح  274آريم أحمد زآي أحمد البحيري39886مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
251نــاجــح  251آريم عاطف محمد نبيه إبراهيم39887مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
228نــاجــح  228لطفي جالل معوض الشريف39888مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
267.5نــاجــح  267.5محمد إبراهيم احمد شادي39889مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
254.5نــاجــح  254.5محمد أحمد عبدالسميع عبدالرازق39890مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  166محمد خليل عبدالعظيم خليل39891مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
256.5نــاجــح  256.5محمد سامح جاد مكاوي39892مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
247.5نــاجــح  247.5محمد ماهر عبدالحافظ أبو بدوي39893مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
210نــاجــح  210محمد مرزوق عبدالرحمن عبدالرحمن39894مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  159محمد ناصر محمد أحمد حسنين39895مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
261نــاجــح  261محمود جمال محمود زايد39896مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
253.5نــاجــح  253.5محمود عادل راشد حسن عابدين39897مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
240نــاجــح  240محمود مجدي محمد أحمد39898مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
254.5نــاجــح  254.5مصطفى محمد عبدالسميع عبدالرازق39899مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا



227.5نــاجــح  227.5وجيه أشرف متولي مصطفى39900مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
250نــاجــح  250يوسف عفيفي عبدالتواب يوسف39901مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
270.5نــاجــح  270.5هشام عبدالمعطي عبدالخالق بيومي39902مدرسة عرب الرمل بنينقويسنا
257نــاجــح  257أالء محمد عبد الوهاب عبد اللطيف39903 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
264نــاجــح  264االء ناجى محمد متولى39904 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
242نــاجــح  242ايات صقر ابراهيم على 39905 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
224.5نــاجــح  224.5اية حسن احمد محمد فراج39906 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
272نــاجــح  272اية سامى محمد رمضان39907 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
259نــاجــح  259اية عبد الظاهر عبد الفتاح39908 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
219.5نــاجــح  219.5اية مرزوق عبد الرحمن39909 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  177.5اية ناصر تهامى عبد الحميد39910 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
246نــاجــح  246اسراء محمد شحاتة نور الدين39911 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
259نــاجــح  259اسراء محمد عبد اللطيف بكر39912 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
197.5نــاجــح  197.5اسماء غريب عبدالعزيزابراهيم39913 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
272.5نــاجــح  272.5اسماء محمد على محمد39914 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
252.5نــاجــح  252.5امل ابراهيم عزب النادى   39915 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
260نــاجــح  260اميرة خالد متولى السيد39916 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
258نــاجــح  258اميرة محمد مسعد محمد39917 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
241.5نــاجــح  241.5اميرة محمود عبد المحسن سالم39918 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
243نــاجــح  243امنيةعمر عبد الحليم رمضان39919 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
265نــاجــح  265انجى سامى سيد احمد39920 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
259.5نــاجــح  259.5ايناس السيد حسنمختار39921 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
240نــاجــح  240ايمان سمير محمد محمدى39922 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
242.5نــاجــح  242.5ايمان صالح احمد احمد السيد39923 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
229.5نــاجــح  229.5ايمان محمد ابو النصر صالح39924 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
262.5نــاجــح  262.5بسنت اشرف عبد الغنى امام39925 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
272نــاجــح  272حسناء طة محمد عبد ربة39926 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
262.5نــاجــح  262.5خلود محمد عبد اهللا محمد39927 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
256.5نــاجــح  256.5خلود محمد معتمد احمد39928 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا



244.5نــاجــح  244.5دينا خالد فاروق عبد الفتاح39929 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
231.5نــاجــح  231.5رباب حسن عبد  الفتاح حسن39930 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
262.5نــاجــح  262.5ريهام محمد فتوح مهنى 39931 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
261.5نــاجــح  261.5سارة خالد عبد المجيد ترك39932 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
229نــاجــح  229سارة ربعى محمد فهمى39933 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
255.5نــاجــح  255.5سمر عبد المنعم على على 39934 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
259.5نــاجــح  259.5شرين حموده حموده محمد39935 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
241نــاجــح  241شيماء هشام فاروق39936 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
249.5نــاجــح  249.5صفا صابر احمد عامر39937 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
252.5نــاجــح  252.5فاطمة بدر السيد السيد39938 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
270نــاجــح  270فاطمة مجدى عبد الغفار على 39939 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
273.5نــاجــح  273.5فاطمة محمد آامل محمد39940 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
269نــاجــح  269مرام بشير عبد العظيم محمد39941 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
264نــاجــح  264مريم عبد التواب عبد التواب39942 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
254.5نــاجــح  254.5مريم عرفة السيد زغلول39943 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
246نــاجــح  246مريم عصام فاروق مهنى 39944 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
242.5نــاجــح  242.5منار انور على على حسن39945 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
256نــاجــح  256منى صالح عبد العزيز محمد39946 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
259نــاجــح  259نادية جمال عبد الفتاح عامر39947 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
247.5نــاجــح  247.5ندى عبد المنعم محمد عفيفى39948 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
260.5نــاجــح  260.5ندى آامل السيد احمد عبده39949 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
226.5نــاجــح  226.5ندى محمود محمد رضوان39950 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
241نــاجــح  241ندى ناصر محمد شاآر39951 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
260نــاجــح  260ندى وليد شحاتة ابراهيم39952 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
273.5نــاجــح  273.5نرمين طة عبد الرحمن طة39953 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
262نــاجــح  262نهال شحتة ابو الفتوح39954 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
246.5نــاجــح  246.5نورا صبحى عبد الفتاح39955 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
230نــاجــح  230نورا محمد عيسى سالم 39956 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  144.5نورا وليد السيد حسن39957 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا



274نــاجــح  274نورعصام احمد احمد39958 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
232نــاجــح  232نور محمد احمد محمد39959 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
236نــاجــح  236نورهان ايهاب قدرى39960 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
251نــاجــح  251نورهان خالد فاروق شكر39961 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
260نــاجــح  260نيرة اسالم شحاتة 39962 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
246نــاجــح  246نير ة محمود ابراهيم محمد39963 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
245نــاجــح  245نيرة هشام محمد غنيم39964 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
260.5نــاجــح  260.5هاجر جالل شندى خليفة39965 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
262.5نــاجــح  262.5هاجر جمال عبد الرحمن طة39966 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
245نــاجــح  245هاجر  خالد يوسف محمد39967 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
259.5نــاجــح  259.5هاجر عبد اهللا تهامى السيد39968 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
264.5نــاجــح  264.5هايدى محمد ابراهيم عبد العال39969 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
251نــاجــح  251هدير هشام جالل عفيفى 39970 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
254.5نــاجــح  254.5وسام رمزى فتحى 39971 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  115.5يارا عبد الفتاح بهى عبد الحميد 39972 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
219نــاجــح  219ياسمين مجدى حسن حسن39973 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
247نــاجــح  247ياسمين محمد جودة منصور39974 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
229.5نــاجــح  229.5ياسمين مسعد امين عفيفى39975 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
245.5نــاجــح  245.5ياسمين نصر خميس عفيفى شديد39976 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
234.5نــاجــح  234.5ابراهيم صبحى ابراهيم حمودة39977 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
249نــاجــح  249احمد ايمن عبد اهللا بيومى39978 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
249.5نــاجــح  249.5احمد ايمن عفيفى صقر39979 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
241نــاجــح  241احمد بهاء الدين عبد اهللا39980 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
168نــاجــح  168احمد خالد محمد محمود على39981 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
243نــاجــح  243احمد رفعت عفيفى ابو المعاطى39982 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
227.5نــاجــح  227.5احمد شوقى ابو الفتوح ابو زيد39983 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
200.5نــاجــح  200.5احمد صبحى عبد الرحمن يوسف39984 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
213.5نــاجــح  213.5احمد صبحى محمد ابراهيم39985 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
210.5نــاجــح  210.5احمد   فتحى بدوى عفيفى39986 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا



دور ثانيدور ثاني  101احمد فتحى عبد الرحمن عفيفى 39987 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
258نــاجــح  258احمد محمد احمد محمد مجاهد39988 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
234.5نــاجــح  234.5احمد محمد السيد محمد عبد العال39989 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
254نــاجــح  254احمد محمد حلمى السيد39990 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  182احمد محمد رزق ابراهيم39991 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
257.5نــاجــح  257.5احمد محمد زين العابدين محمد39992 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  121.5احمد محمد عبد العظيم محمد39993 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
252نــاجــح  252احمد محمد عبد الموجود محمد39994 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
246نــاجــح  246احمد محمود فرج محمود39995 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
228نــاجــح  228احمد محمود معتمد احمد39996 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
215.5نــاجــح  215.5احمد هانى ابراهيم عبد الرحمن39997 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
246نــاجــح  246اسالم السعيد عبد الهادى فرماوى39998 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
262.5نــاجــح  262.5اسالم السيد على عبد الحميد39999 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
198نــاجــح  198اسالم جمال بهى الدين  عبدالعليم40000 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
246.5نــاجــح  246.5اسالم عبد العال عبد الغنى40001 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
273.5نــاجــح  273.5اسالم سيد احمد عبد الفتاح40002 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
257نــاجــح  257اسالم نادر شامخ ذآى 40003 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
246نــاجــح  246اشرف السيد التهامى محمد40004 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
259نــاجــح  259اشرف نجاح محمد الخضرى40005 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
227نــاجــح  227السيد احمد السيد احمد40006 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  175السيد ايمن السيد غنيمى 40007 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
245نــاجــح  245انور وجدى عبد التواب40008 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
250نــاجــح  250ايمن اشرف محمد بيومى 40009 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
259نــاجــح  259ايمن رمضان حنضل السيد40010 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
242نــاجــح  242ايمن شرف الدين عبد الشكور40011 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
227نــاجــح  227ايمن هشام عبد الرحمن محمد40012 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  158ايهاب محمد عيسى المهناوى 40013 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
251نــاجــح  251بدر محمد بدر جابر سليمان40014 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  176.5حامد صالح سالم احمد40015 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا



249نــاجــح  249حسن محمود حسن آيالنى 40016 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
266.5نــاجــح  266.5خالد ابراهيم جمعة قمر الدولة 40017 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
240نــاجــح  240خالد جمعه  على نصر40018 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
254نــاجــح  254رفعت ايمن رفعت السيد40019 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
206.5نــاجــح  206.5صالح محمود مسعد بيومى40020 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
238نــاجــح  238طارق ياسر محمد خالف40021 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
228نــاجــح  228طة سالم محمد سالم 40022 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبعبد الرازق محمد عبدالرازق40023 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
266نــاجــح  266عبد الرحمن حسن يوسف صديق40024 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
250.5نــاجــح  250.5عبد الرحمن عبد الكريم محمد محمد40025 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
234نــاجــح  234عبد اهللا خالد عبد اهللا السيد40026 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
246.5نــاجــح  246.5عبد اهللا سمير محمد مغازى40027 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
219نــاجــح  219عبد اهللا محمد سعيد محمد40028 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
234نــاجــح  234عمر طارق عبداهللا محمد40029 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
254نــاجــح  254عمرو احمد شحاتة نور الدين40030 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
249.5نــاجــح  249.5عمرو مدحت محمد العطار 40031 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
250نــاجــح  250فضل محمد فضل طعيمة40032 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  179.5محمد ابراهيم فتحى محفوظ اسماعيل40033 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  186محمداسامة محمد مهدى40034 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
208نــاجــح  208محمد النادى عزب النادى 40035 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
220نــاجــح  220محمد جمال شرف الدين 40036 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
232نــاجــح  232محمد جمال محمد عبد المهدى40037 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  165.5محمد جمعة محمد جوهرى40038 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  184.5محمد حمدى عبد الفتاح رمضان 40039 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
192.5نــاجــح  192.5محمد سعيد ابو الفتوح على 40040 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
246.5نــاجــح  246.5محمد سعيد محمد محمد40041 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
224.5نــاجــح  224.5محمد عبد اهللا محمد يوسف40042 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
261نــاجــح  261محمد فايز غريب محمد40043 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
207نــاجــح  207محمد مجدى عبد الرحمن يوسف40044 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا



222.5نــاجــح  222.5محمد ياسر محمد زآى محمد عامر40045 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
235نــاجــح  235محمود بهاء امام خضير40046 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
189نــاجــح  189محمود عادل السيد احمد40047 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  187محمود فارس حسن السيد40048 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  223محمود فريد موسى محمد40049 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
189نــاجــح  189محمود ماهر محمد جبر40050 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
251.5نــاجــح  251.5محمود محمد السيد عبد العال40051 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
255.5نــاجــح  255.5مصطفى ابر اهيم عبد الغنى 40052 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
238.5نــاجــح  238.5مصطفى سعيد شديد خطاب40053 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
210نــاجــح  210مصطفى سعيد محمد سيد احمد40054 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
252.5نــاجــح  252.5مصطفى محمد عزب النادى 40055 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
242.5نــاجــح  242.5مصطفى محمد مصطفى عبد الغنى 40056 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
230.5نــاجــح  230.5مصطفى محمود التهامى احمد40057 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
229.5نــاجــح  229.5معاذ طارق سعيد عبد الرحيم40058 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
217نــاجــح  217معاذ عبد المعز عبد المعطى السيد40059 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
258نــاجــح  258مهاب وحيد رشاد شلبى 40060 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  164.5ناجى غنيم تهامى محمد40061 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  206نادر عبد اهللا محمد عبد الرازق40062 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
175.5نــاجــح  175.5وجية عبد الوهاب محمد سليمان40063 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
192.5نــاجــح  192.5يونس مصطفى مرعى مصطفى40064 مدرسة اجهور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  132.5اية امين موسى محمد40065مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  193ايه حامد على حامد مصطفى40066مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
260نــاجــح  260ايه خالد عيسى محمد محمد40067مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
247نــاجــح  247ايه عصام عزيز الدين عطيه40068مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
261نــاجــح  261ايه محمد عيسى منتصر40069مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  112.5ابتسام رضا السيد موسى40070مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
237نــاجــح  237اسراء اشرف عبدالعزيز دياب40071مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
245.5نــاجــح  245.5اسراء عبداهللا عزالرجال محمد40072مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائباسماء محمد عبدالشافي احمد40073مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا



دور ثانيدور ثاني  154.5امنية غريب عبدالعزيز ابراهيم40074مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
183.5نــاجــح  183.5امانى السيد عبدالمهيمن محمد40075مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
228نــاجــح  228اميمة خالد حسن محمد حامد40076مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  30اميمة صالح محمدى ابراهيم40077مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
222.5نــاجــح  222.5اميمة محمد احمد محمود سالم40078مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
236نــاجــح  236امينة ياسر عبدالغنى السيد40079مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
247نــاجــح  247انسان اسامه محمد محمد نصار40080مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
190نــاجــح  190بسمه ايمن ابراهيم على الشيخ40081مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
256.5نــاجــح  256.5جنه اشرف اسماعيل العطار40082مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
265.5نــاجــح  265.5جهاد هشام عبدالعال حسن40083مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
246نــاجــح  246دعاء السيد البكرى محمد اسماعيل40084مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
219نــاجــح  219دينا مهدى مهدى احمد مرسي40085مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
246نــاجــح  246رغده حمدان معوض شحاته40086مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
274نــاجــح  274ريهام بهاء عبدالغنى يوسف40087مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبريهام توآل السيد بيومى40088مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
271.5نــاجــح  271.5ساره مبروك محمد موسى40089مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
195.5نــاجــح  195.5سحر مجدي محمد محمد البندارى 40090مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  157شروق منتصر جوده منتصر40091مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
241.5نــاجــح  241.5شيماء جمال عبدالغنى على40092مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
256نــاجــح  256شيماء رضا جمعه عبدالعال40093مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
268نــاجــح  268شيماء محمود احمد حسن جالله40094مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
256نــاجــح  256عزه السيد ابراهيم خليل40095مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
254.5نــاجــح  254.5علياء ابراهيم احمد السيد40096مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
278نــاجــح  278فاتن صالح عبدالرازق عباس40097مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
191.5نــاجــح  191.5فاطمه طارق عبدالمنعم امام40098مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
225.5نــاجــح  225.5فاطمه غنيمي السعيد غنيمي40099مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
267نــاجــح  267مريم جاد عبدالعظيم حسن على40100مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
270نــاجــح  270مريم محمد حسين على40101مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
231.5نــاجــح  231.5منار السيد عبدالعزيز دياب40102مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا



237نــاجــح  237مها محمد نبيه فرج عراقي40103مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
247نــاجــح  247ناهد انور عبداهللا رزق محمود40104مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
264.5نــاجــح  264.5ندا اسماعيل مرسي اسماعيل40105مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
259نــاجــح  259ندا خليفه سعد على خليفه40106مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
254.5نــاجــح  254.5نسمه السيد امين حمود40107مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
275نــاجــح  275نورا عبدالمحسن عبدالعزيز السيد40108مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
263.5نــاجــح  263.5نورهان السيد تهامى عبده40109مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
266.5نــاجــح  266.5نورهان هشام الحنفي محروس40110مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبنيره عادل الطوخى اسماعيل40111مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
251نــاجــح  251هاجر اشرف عبدالرازق محمد40112مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
227نــاجــح  227هاجر محمد شديد خطاب40113مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
231.5نــاجــح  231.5هاجر نبيل عزب سليمان40114مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
231.5نــاجــح  231.5هبه سامى خضر عبدالجواد40115مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
260نــاجــح  260هند محمد سعد مرسي40116مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
241نــاجــح  241ياسمين اشرف ابراهيم على متولى40117مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
257نــاجــح  257ياسمين ايمن عبدالمجيد خضر40118مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
243نــاجــح  243ياسمين جمال زآى متولى40119مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
191نــاجــح  191ياسمين وحيد عبدالتواب عبداللطيف40120مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
254.5نــاجــح  254.5ابراهيم فرج حسن محمد الخولى 40121مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
253نــاجــح  253احمد ابراهيم محمد جمال الدين40122مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
254.5نــاجــح  254.5احمد اشرف الدسوقي محمود اغا40123مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
260نــاجــح  260احمد ايمن احمد مرسي ابوالحسن40124مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  119احمد بشير على على ناصر40125مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  108احمد خالد على ابراهيم على40126مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
231نــاجــح  231احمد سامى على السيد حسن40127مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
264.5نــاجــح  264.5احمد سمير محمد الجوهرى مصطفى40128مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  164.5احمد صقر الشحات عبدالحليم40129مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
262نــاجــح  262احمد عبدالعزيز غنيمي ابراهيم40130مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  181.5احمد على عبدالغنى نصار40131مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا



دور ثانيدور ثاني  176احمد محمد بدران عبدالعليم40132مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
244.5نــاجــح  244.5اسامه محمد السيد ابراهيم40133مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
188.5نــاجــح  188.5اسالم اشرف عبدالمنعم احمد40134مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  176.5اسالم هانى عابد همام40135مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
202.5نــاجــح  202.5اسماعيل عمادالدين محمود الصادق40136مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبالسيد رضا جمعه السيد40137مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
256نــاجــح  256امير طارق مجاهد محمد مجاهد40138مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
264.5نــاجــح  264.5حسن سامى حسن عبدالغنى40139مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  183.5حسن فتحى توفيق حسن40140مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
195نــاجــح  195حسين بشير عامر ماضي40141مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  170حسين محمود حسين على40142مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
238نــاجــح  238خالد محمد رمضان السيد40143مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
203نــاجــح  203سالمه سالمه محمد الخضري40144مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
255نــاجــح  255صالح ابراهيم سيداحمد يوسف40145مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
188نــاجــح  188صالح عبدالعظيم ابوالنصر صالح40146مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
254نــاجــح  254ضياء رضا منصور السيد40147مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
235نــاجــح  235عابدين خالد عابدين غنيمى40148مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبرامى عبدالمطلب آامل محمود40149مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
177نــاجــح  177عبدالتواب جمال عبدالتواب محمد40150مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
220نــاجــح  220عبدالعظيم صبحى عبدالعظيم فرج40151مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
273نــاجــح  273عثمان فتحى سيداحمد على40152مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  142عصام منتصر عبد العظيم سعد40153مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
230نــاجــح  230على السيد عفيفي اسماعيل40154مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
269.5نــاجــح  269.5عمر محمد حسين محمد سالم40155مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
209نــاجــح  209عمر وجيه فرحات محمد40156مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
196نــاجــح  196فتحى عبدالغنى فتحى عبدالغنى40157مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  175.5محمد احمد محمد محمد محفوظ40158مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد السيد عبدالرازق عبد السالم40159مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
214نــاجــح  214محمد توآل ابراهيم غنيمى40160مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا



دور ثانيدور ثاني  153محمد جمال طه عبدالعال40161مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
253نــاجــح  253محمد رضا عبد الرازق يوسف40162مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  127محمد زآريا زآى احمد شحاته40163مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
161نــاجــح  161محمد صبحى عبدالغنى محمد بكر40164مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
200نــاجــح  200محمد صالح محمد عبدالرحمن40165مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
264نــاجــح  264محمد عبداهللا عبدالغنى متولى40166مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
258.5نــاجــح  258.5محمد ناصر عبدالمرضي جمعه40167مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
261نــاجــح  261محمود ابراهيم محمد الشحات40168مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
229نــاجــح  229محمود سمير ابوالفتوح عيسوى40169مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
230نــاجــح  230محمود شوقي محمود السيد40170مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
261نــاجــح  261محمود صبحى شندة البكرى عماره40171مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
209نــاجــح  209محمود صبحى عبدالغنى محمد بكر40172مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  167محمود محمد متولى سالم40173مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
249.5نــاجــح  249.5محمود مرسي السيد مرسي رضوان40174مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
269نــاجــح  269مصطفى سيد صالح سيد عبدالباقي40175مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
255.5نــاجــح  255.5مصطفى شريف ابراهيم الوردانى40176مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
242نــاجــح  242مصطفى سعيد سالم عبداللطيف40177مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  153مصطفى رمضان محمود عماره40178مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
242.5نــاجــح  242.5مصطفى صبحى السيد محمد نصار40179مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  163.5مصطفى محسن مصطفى النحاس40180مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  181مصطفى محمد عبداهللا محمد على40181مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
248.5نــاجــح  248.5معاذ السيد متولى التهامى الخولى40182مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
242نــاجــح  242معاذ صالح ابوالعطار عفيفي40183مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
268نــاجــح  268معاذ محمود احمد محمد السيد40184مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
255.5نــاجــح  255.5هشام عبدالعظيم محمد يوسف40185مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
250نــاجــح  250هانى محمد عبدالفتاح قاعود40186مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  156.5وليد عبداهللا خليفه محمد سبيع40187مدرسة احهور الرمل بناتقويسنا
242.5نــاجــح  242.5آية احمد سيد احمد حسين40188أشليم أ المشترآةقويسنا
238.5نــاجــح  238.5اية عبد المرضى عبد الغنى40189أشليم أ المشترآةقويسنا



270نــاجــح  270آية عطية حسن سالم40190أشليم أ المشترآةقويسنا
240نــاجــح  240آية محمود أمين بدوى40191أشليم أ المشترآةقويسنا
175.5نــاجــح  175.5آية ياسر محمد عطية40192أشليم أ المشترآةقويسنا
260.5نــاجــح  260.5اسراء بدر عبد الرازق على40193أشليم أ المشترآةقويسنا
256نــاجــح  256اسراء سالم عبد الحفيظ40194أشليم أ المشترآةقويسنا
234نــاجــح  234أسماء أمين محمد رشاد40195أشليم أ المشترآةقويسنا
206.5نــاجــح  206.5أسماء محمد السيد محمود40196أشليم أ المشترآةقويسنا
262.5نــاجــح  262.5إلهام أشرف بسيونى محمد40197أشليم أ المشترآةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  43أمانى أيمن عبد المرضى سيد احمد40198أشليم أ المشترآةقويسنا
217.5نــاجــح  217.5أميرة طارق أحمدأحمد40199أشليم أ المشترآةقويسنا
272نــاجــح  272أمينة سعد زغلول مصطفى40200أشليم أ المشترآةقويسنا
276.5نــاجــح  276.5إيناس عبد اهللا رزق عفيفى40201أشليم أ المشترآةقويسنا
275.5نــاجــح  275.5بسنت احمد السيد مختار40202أشليم أ المشترآةقويسنا
270.5نــاجــح  270.5خلود بسيونى عبد الظاهر40203أشليم أ المشترآةقويسنا
259.5نــاجــح  259.5خضرة محمد متولى سيد احمد40204أشليم أ المشترآةقويسنا
239.5نــاجــح  239.5رانيا ماهر عبد الستار عبد الرازق40205أشليم أ المشترآةقويسنا
206نــاجــح  206رشا مجدى جمال ابراهيم40206أشليم أ المشترآةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  161.5زينب السيد برآات عبد الغنى40207أشليم أ المشترآةقويسنا
279.5نــاجــح  279.5سارة سليمان عبد ربه السيد40208أشليم أ المشترآةقويسنا
260.5نــاجــح  260.5سناء السيد عبد الحميد محمد40209أشليم أ المشترآةقويسنا
242نــاجــح  242شاهندا إيهاب سعد السيد40210أشليم أ المشترآةقويسنا
267نــاجــح  267شروق محمد على عبد الفتاح40211أشليم أ المشترآةقويسنا
263نــاجــح  263شرين محمد محمود فريد40212أشليم أ المشترآةقويسنا
272نــاجــح  272شيماء طلعت جمال ابراهيم40213أشليم أ المشترآةقويسنا
280نــاجــح  280علياء ابراهيم نبوى آامل40214أشليم أ المشترآةقويسنا
169نــاجــح  169علياء عزت عبد السميع شرف40215أشليم أ المشترآةقويسنا
273.5نــاجــح  273.5فاطمة احمد الكيالنى فرج40216أشليم أ المشترآةقويسنا
250.5نــاجــح  250.5فاطمة احمد عبد المرضى عبد الغنى40217أشليم أ المشترآةقويسنا
272نــاجــح  272فاطمة ايمن عبد اهللا آحله40218أشليم أ المشترآةقويسنا



247نــاجــح  247فتحية صالح رشاد محمد40219أشليم أ المشترآةقويسنا
260.5نــاجــح  260.5منار محمود عبد العاطى محمد40220أشليم أ المشترآةقويسنا
244نــاجــح  244مها عماد عبد اهللا محمد40221أشليم أ المشترآةقويسنا
224.5نــاجــح  224.5ندا احمد نوح محمد40222أشليم أ المشترآةقويسنا
230.5نــاجــح  230.5ندى سراج محمد السيد40223أشليم أ المشترآةقويسنا
253.5نــاجــح  253.5نرمين عبدالكريم شندى محمد40224أشليم أ المشترآةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  208نعمات محمد صبيح عبد اهللا40225أشليم أ المشترآةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  164.5نور عبد المنعم محمود السيد40226أشليم أ المشترآةقويسنا
259نــاجــح  259نورهان احمد السيد مجاهد40227أشليم أ المشترآةقويسنا
260نــاجــح  260نورهان طارق محمد فرج40228أشليم أ المشترآةقويسنا
271.5نــاجــح  271.5نورهان محمد احمد سالمة40229أشليم أ المشترآةقويسنا
278.5نــاجــح  278.5هاجر جودت عبد البر احمد40230أشليم أ المشترآةقويسنا
273.5نــاجــح  273.5هبة فارس حلمى محمد40231أشليم أ المشترآةقويسنا
277نــاجــح  277والء محمد عبد الحميد احمد40232أشليم أ المشترآةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  236.5ياسمين اشرف عبد اهللا متولى40233أشليم أ المشترآةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  225ياسمين رفيق محمد عبد العزيز40234أشليم أ المشترآةقويسنا
231.5نــاجــح  231.5ياسمين فكرى عبد المرضى عفيفى40235أشليم أ المشترآةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبياسمين محمد متولى سيد احمد 40236أشليم أ المشترآةقويسنا
279نــاجــح  279 وفاء مجدى صابر حسن40237أشليم أ المشترآةقويسنا
257نــاجــح  257ابراهيم سامى السيد محمد40238أشليم أ المشترآةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  227أحمدأبو المعاطى عبد الرءوف أبو المعاطى40239أشليم أ المشترآةقويسنا
244.5نــاجــح  244.5أحمد السيد عبد السميع عفيفى40240أشليم أ المشترآةقويسنا
274.5نــاجــح  274.5أحمد زآريا لبيب الحسينى40241أشليم أ المشترآةقويسنا
241.5نــاجــح  241.5أحمد عبدالنبى مصطفى مصطفى40242أشليم أ المشترآةقويسنا
234نــاجــح  234أحمد غنيمى عبد المعبود العدوى40243أشليم أ المشترآةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  193.5أحمد فؤاد عبد الغفار محمد40244أشليم أ المشترآةقويسنا
234نــاجــح  234أحمد محمد السيد مصيلحى40245أشليم أ المشترآةقويسنا
275نــاجــح  275أحمد محمد شحاته محمود40246أشليم أ المشترآةقويسنا
202.5نــاجــح  202.5أحمد محمد عبد العاطى محمد40247أشليم أ المشترآةقويسنا



243.5نــاجــح  243.5أحمد ممدوح عبدالفتاح أحمد40248أشليم أ المشترآةقويسنا
219.5نــاجــح  219.5أحمد وائل فتحى أبوالمعاطى40249أشليم أ المشترآةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  205اسالم عبدالفتاح ابراهيم عبد الفتاح40250أشليم أ المشترآةقويسنا
269نــاجــح  269حسام توفيق أحمد فرج40251أشليم أ المشترآةقويسنا
247نــاجــح  247حسام حسن سعد حسن40252أشليم أ المشترآةقويسنا
232نــاجــح  232خالد عالء شمس الدين مصيلحى40253أشليم أ المشترآةقويسنا
273.5نــاجــح  273.5رامى أشرف محمد أحمد40254أشليم أ المشترآةقويسنا
227.5نــاجــح  227.5سامح رجب على عبدربه40255أشليم أ المشترآةقويسنا
215نــاجــح  215عبدالرءوف مجدى عبدالرءوف أحمد40256أشليم أ المشترآةقويسنا
210.5نــاجــح  210.5عبداهللا سعيد عبداهللا السيد40257أشليم أ المشترآةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  102عبداهللا سمير سيد أحمد بدر40258أشليم أ المشترآةقويسنا
246نــاجــح  246عطااهللا السيد على السيد40259أشليم أ المشترآةقويسنا
266نــاجــح  266عمرو أحمد عبدالحميد عطيه40260أشليم أ المشترآةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  164.5عمرو محمد سيد أحمد منصور40261أشليم أ المشترآةقويسنا
220.5نــاجــح  220.5آرم يحيى مصيلحى جاد40262أشليم أ المشترآةقويسنا
218.5نــاجــح  218.5آريم محمد محمد أحمد 40263أشليم أ المشترآةقويسنا
220نــاجــح  220آمال أحمد آمال مغازى40264أشليم أ المشترآةقويسنا
208نــاجــح  208محمد ابراهيم نبوى بيومى40265أشليم أ المشترآةقويسنا
272نــاجــح  272محمد احمد عبد العزيز حسن40266أشليم أ المشترآةقويسنا
265نــاجــح  265محمد اشرف لبيب حسنينى40267أشليم أ المشترآةقويسنا
243نــاجــح  243محمد شريف محمد عطية40268أشليم أ المشترآةقويسنا
208.5نــاجــح  208.5محمد محمود شفيق بالل40269أشليم أ المشترآةقويسنا
236.5نــاجــح  236.5محمد مختار عبد السميع عفيفى40270أشليم أ المشترآةقويسنا
182.5نــاجــح  182.5محمود جميل حسينى محمد40271أشليم أ المشترآةقويسنا
248.5نــاجــح  248.5محمود حسن امين محمد40272أشليم أ المشترآةقويسنا
158.5نــاجــح  158.5محمود عبد الصادق رزق عفيفى40273أشليم أ المشترآةقويسنا
279.5نــاجــح  279.5محمود فرج السيد عبد الغفار40274أشليم أ المشترآةقويسنا
214نــاجــح  214مصطفى على عبد الحميد على40275أشليم أ المشترآةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمصطفى محمد مصطفى محمد40276أشليم أ المشترآةقويسنا



272.5نــاجــح  272.5مصطفى محمود شحاتة محمود40277أشليم أ المشترآةقويسنا
252نــاجــح  252نبيل عادل بيومى نصار40278أشليم أ المشترآةقويسنا
249نــاجــح  249هانى جمال على عبد ربه40279أشليم أ المشترآةقويسنا
277نــاجــح  277اسراء عصمت محمد عطيه40280مدرسة ا شليم بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  194.5اسراء محروس محمد عبد المعطي40281مدرسة ا شليم بنينقويسنا
259نــاجــح  259أسماء طارق بسيوني محمد40282مدرسة ا شليم بنينقويسنا
277نــاجــح  277آالء أحمد محي الدين محمد40283مدرسة ا شليم بنينقويسنا
248نــاجــح  248أميرة حسن عبد العظيم أبو الفتوح40284مدرسة ا شليم بنينقويسنا
277.5نــاجــح  277.5أمينة يحيي محمد حلمي40285مدرسة ا شليم بنينقويسنا
277.5نــاجــح  277.5ايمان خالد جودة أحمد40286مدرسة ا شليم بنينقويسنا
223نــاجــح  223آية السيد رزق السيد40287مدرسة ا شليم بنينقويسنا
278نــاجــح  278زينب السيد مغازي محمد40288مدرسة ا شليم بنينقويسنا
271نــاجــح  271زينب موسي حسن محمد40289مدرسة ا شليم بنينقويسنا
212نــاجــح  212سحر جمال أمين محمد40290مدرسة ا شليم بنينقويسنا
247.5نــاجــح  247.5سماح السيد أبو الفتوح40291مدرسة ا شليم بنينقويسنا
233نــاجــح  233سماح السيد محمد أحمد40292مدرسة ا شليم بنينقويسنا
269نــاجــح  269سماح العمري سليم محمد40293مدرسة ا شليم بنينقويسنا
276.5نــاجــح  276.5سمر عصمت محمد عطيه40294مدرسة ا شليم بنينقويسنا
270نــاجــح  270سهام ممدوح عبد المرضي40295مدرسة ا شليم بنينقويسنا
279.5نــاجــح  279.5شرق جمال محمد إمام40296مدرسة ا شليم بنينقويسنا
201نــاجــح  201صابرين مصلحي ابراهيم40297مدرسة ا شليم بنينقويسنا
250.5نــاجــح  250.5عال أحمد فتحي محمد40298مدرسة ا شليم بنينقويسنا
215نــاجــح  215مايسه رجب عبد الرؤف حسن40299مدرسة ا شليم بنينقويسنا
230نــاجــح  230مني حسني مصطفي الدسوقي40300مدرسة ا شليم بنينقويسنا
270نــاجــح  270مني محمد صبحي محمد حسن40301مدرسة ا شليم بنينقويسنا
198.5نــاجــح  198.5ناهد ايمن علي عطيه40302مدرسة ا شليم بنينقويسنا
201.5نــاجــح  201.5نسمه يحيي نجيب حسن40303مدرسة ا شليم بنينقويسنا
239نــاجــح  239هاله فؤاد مصطفي الدسوقي40304مدرسة ا شليم بنينقويسنا
271نــاجــح  271هناء رافت السيد علي40305مدرسة ا شليم بنينقويسنا



273نــاجــح  273ياسمين وائل عبد السالم40306مدرسة ا شليم بنينقويسنا
223نــاجــح  223ابراهيم محمد بشير  دسوقي40307مدرسة ا شليم بنينقويسنا
263نــاجــح  263أحمد أشرف عبد العزيز40308مدرسة ا شليم بنينقويسنا
164نــاجــح  164أحمد بديع أحمد سليمان40309مدرسة ا شليم بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  139أحمد حمدي حسيني السيد 40310مدرسة ا شليم بنينقويسنا
198.5نــاجــح  198.5أحمد علي آمال علي40311مدرسة ا شليم بنينقويسنا
258نــاجــح  258أحمد وحيد محمد حسن40312مدرسة ا شليم بنينقويسنا
236.5نــاجــح  236.5اسالم حسين سيد احمد40313مدرسة ا شليم بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  162السيد جودة السيد عيد 40314مدرسة ا شليم بنينقويسنا
179نــاجــح  179جابر محمد جابر جاد40315مدرسة ا شليم بنينقويسنا
248نــاجــح  248سعيد صالح جمال مصيلحي40316مدرسة ا شليم بنينقويسنا
260.5نــاجــح  260.5عبد العظيم فتحي عبد العظيم40317مدرسة ا شليم بنينقويسنا
268.5نــاجــح  268.5عبد الرحمن حسني محي الدين محمد 40318مدرسة ا شليم بنينقويسنا
264نــاجــح  264عمرو محمد عبد الفتاح بيومي40319مدرسة ا شليم بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبحمدي علي مصلحي محمد 40320مدرسة ا شليم بنينقويسنا
160نــاجــح  160محمد جمال عبد العظيم عفيفي40321مدرسة ا شليم بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  172محمد سعيد أحمد السيد 40322مدرسة ا شليم بنينقويسنا
250نــاجــح  250محمد حسني محي الدين محمد40323مدرسة ا شليم بنينقويسنا
225نــاجــح  225محمد محمود فرج محمود40324مدرسة ا شليم بنينقويسنا
261نــاجــح  261محمود سمير السيد ابراهيم40325مدرسة ا شليم بنينقويسنا
271.5نــاجــح  271.5محمود محمد مصلحي جاد40326مدرسة ا شليم بنينقويسنا
202.5نــاجــح  202.5مصطفي رمضان فتحي محمد40327مدرسة ا شليم بنينقويسنا
246.5نــاجــح  246.5أية جمال احمد سعد40328مدرسة اشليم بناتقويسنا
230.5نــاجــح  230.5أيه رفعت أحمد عبد الغفار40329مدرسة اشليم بناتقويسنا
277.5نــاجــح  277.5ايه عوض بسيوني موسي40330مدرسة اشليم بناتقويسنا
278.5نــاجــح  278.5اية محمد فرج حسين40331مدرسة اشليم بناتقويسنا
190نــاجــح  190اسراء مجدي محمد محمد عبد العال40332مدرسة اشليم بناتقويسنا
266.5نــاجــح  266.5اسراء محمد محمود محمد40333مدرسة اشليم بناتقويسنا
270نــاجــح  270اسماء سامح آمال أحمد40334مدرسة اشليم بناتقويسنا



251.5نــاجــح  251.5أماني أشرف السيد أبو المعاطي40335مدرسة اشليم بناتقويسنا
237.5نــاجــح  237.5اماني نوح محمد مصلحي 40336مدرسة اشليم بناتقويسنا
280نــاجــح  280امل احمد محمد مصلحي40337مدرسة اشليم بناتقويسنا
238نــاجــح  238أميرة خالد محمود أحمد40338مدرسة اشليم بناتقويسنا
274نــاجــح  274ايمان عب السالم ابراهيم عبد السالم40339مدرسة اشليم بناتقويسنا
213.5نــاجــح  213.5ايمان عبد السالم حسني عبد السالم40340مدرسة اشليم بناتقويسنا
270.5نــاجــح  270.5تبارك حسن فؤاد فرج40341مدرسة اشليم بناتقويسنا
266نــاجــح  266تقي ممدوح علي فؤاد40342مدرسة اشليم بناتقويسنا
260.5نــاجــح  260.5دنيا مجدي عبد الرؤف عبد الجكيم40343مدرسة اشليم بناتقويسنا
258نــاجــح  258رحاب محمد محمد السيد40344مدرسة اشليم بناتقويسنا
230نــاجــح  230رحمه محمد شفيق بدوي40345مدرسة اشليم بناتقويسنا
232نــاجــح  232رضوي سعيد محمد عالم40346مدرسة اشليم بناتقويسنا
257نــاجــح  257زينب محمد عبد الشكور محمد 40347مدرسة اشليم بناتقويسنا
256نــاجــح  256سحر بيومي احمد بيومي 40348مدرسة اشليم بناتقويسنا
261نــاجــح  261شروق الدسوقي السيد الدسوقي40349مدرسة اشليم بناتقويسنا
232نــاجــح  232شروق محمد امام أحمد40350مدرسة اشليم بناتقويسنا
244نــاجــح  244شيماء الدسوقي السيد محمد 40351مدرسة اشليم بناتقويسنا
171نــاجــح  171فاتن محمد نصار حسن40352مدرسة اشليم بناتقويسنا
257.5نــاجــح  257.5فريدة حسني مصلحي علي40353مدرسة اشليم بناتقويسنا
212.5نــاجــح  212.5مني ابراهيم فهمي فرج40354مدرسة اشليم بناتقويسنا
278نــاجــح  278مها محمد عبد العليم محمد 40355مدرسة اشليم بناتقويسنا
266.5نــاجــح  266.5نبيلة حسام السيدأحمد عبد العال40356مدرسة اشليم بناتقويسنا
227نــاجــح  227ندي حمدي السيد مصلحي40357مدرسة اشليم بناتقويسنا
198.5نــاجــح  198.5نرمين سمير علي سعد40358مدرسة اشليم بناتقويسنا
252نــاجــح  252نفين محمد عبد الفتاح عطا اهللا40359مدرسة اشليم بناتقويسنا
259نــاجــح  259ياسمن محمد صبحي أبو المعاطي40360مدرسة اشليم بناتقويسنا
203.5نــاجــح  203.5ابراهيم أحمد محمد أحمد40361مدرسة اشليم بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  146.5ابراهيم محمد ابراهيم محمود 40362مدرسة اشليم بناتقويسنا
247.5نــاجــح  247.5أبوبكر احمد عبد الغني السيد40363مدرسة اشليم بناتقويسنا



257نــاجــح  257أحمد بيومي أحمد بيومي40364مدرسة اشليم بناتقويسنا
271نــاجــح  271احمد فرج عبد السالم رزق40365مدرسة اشليم بناتقويسنا
269.5نــاجــح  269.5احمد مجدي حسن مرسي40366مدرسة اشليم بناتقويسنا
256.5نــاجــح  256.5أحمد محمد سرور احمد40367مدرسة اشليم بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبأحمد محمود السيد مصلحي40368مدرسة اشليم بناتقويسنا
252.5نــاجــح  252.5أحمد محمود عبد الغني عبد اللطيف 40369مدرسة اشليم بناتقويسنا
212.5نــاجــح  212.5أحمد محمود محمد مصلحي40370مدرسة اشليم بناتقويسنا
254.5نــاجــح  254.5أحمد نبوي عبد العزيز نبوي40371مدرسة اشليم بناتقويسنا
240.5نــاجــح  240.5اسالم وحيد محمد محمد عبد العال40372مدرسة اشليم بناتقويسنا
178نــاجــح  178حسام أيمن محمد مصلحي40373مدرسة اشليم بناتقويسنا
177.5نــاجــح  177.5حماده بدوي مخلوف40374مدرسة اشليم بناتقويسنا
252نــاجــح  252طارق خالد لطفي محمد 40375مدرسة اشليم بناتقويسنا
258نــاجــح  258عبد الرحمن محمد عبد الحميد مصلحي40376مدرسة اشليم بناتقويسنا
264.5نــاجــح  264.5عبد السميع فريد عبد السميع يوسف40377مدرسة اشليم بناتقويسنا
272نــاجــح  272علي رمضان محمد البنا40378مدرسة اشليم بناتقويسنا
206نــاجــح  206عناني أسامة العناني محمد40379مدرسة اشليم بناتقويسنا
272.5نــاجــح  272.5محمد السيد أبو الحسن مرسي40380مدرسة اشليم بناتقويسنا
240.5نــاجــح  240.5محمد أيمن فرج عبد العاطي40381مدرسة اشليم بناتقويسنا
211.5نــاجــح  211.5محمد خالد عبد المرضي موسي40382مدرسة اشليم بناتقويسنا
270.5نــاجــح  270.5محمد سيد أحمد محمد محرم40383مدرسة اشليم بناتقويسنا
277نــاجــح  277محمد عبد الخالق عبد السميع عبد الواحد40384مدرسة اشليم بناتقويسنا
265.5نــاجــح  265.5محمد محمود محمد السيد 40385مدرسة اشليم بناتقويسنا
240.5نــاجــح  240.5محمود أحمد محمد متولي40386مدرسة اشليم بناتقويسنا
198.5نــاجــح  198.5محمود السيد محمد السيد40387مدرسة اشليم بناتقويسنا
183نــاجــح  183محمود رجب السيد السيد40388مدرسة اشليم بناتقويسنا
232نــاجــح  232محمود عفيفي عبد الفضيل عفيفي40389مدرسة اشليم بناتقويسنا
177نــاجــح  177مصطفي رفعت أحمد عبد الغفار40390مدرسة اشليم بناتقويسنا
247نــاجــح  247مصطفي طه محمد السيد40391مدرسة اشليم بناتقويسنا
244.5نــاجــح  244.5مصطفي عزت محمدي السيد40392مدرسة اشليم بناتقويسنا



دور ثانيدور ثاني  115مصطفي محمد عبد المعطي السيد40393مدرسة اشليم بناتقويسنا
229.5نــاجــح  229.5وليد آمال مصلحي محمد40394مدرسة اشليم بناتقويسنا
270نــاجــح  270يوسف أحمد ابراهيم ابراهيم40395مدرسة اشليم بناتقويسنا
254.5نــاجــح  254.5أيه زآريا السيد سليمان40396آفر أشليمقويسنا
222نــاجــح  222ايه صبرى نصار بيومى40397آفر أشليمقويسنا
263.5نــاجــح  263.5إبتسام حسن السيد سيد احمد40398آفر أشليمقويسنا
239نــاجــح  239اسراء محمد أحمد علي40399آفر أشليمقويسنا
258.5نــاجــح  258.5أميرة محمد محمد النادي40400آفر أشليمقويسنا
242.5نــاجــح  242.5إيمان سامي محمد عبد العال40401آفر أشليمقويسنا
255.5نــاجــح  255.5بسمة السيد حسن السيد40402آفر أشليمقويسنا
234نــاجــح  234تقي جودة حسن أحمد40403آفر أشليمقويسنا
دور ثانيدور ثاني  133.5حسناء حسن رفعت مرسي40404آفر أشليمقويسنا
دور ثانيدور ثاني  219دعاء تيسير أحمد حسن40405آفر أشليمقويسنا
257.5نــاجــح  257.5دينا علي أحمد علي40406آفر أشليمقويسنا
261نــاجــح  261ريهام أشرف السيد أحمد40407آفر أشليمقويسنا
دور ثانيدور ثاني  144زينب مجدى محمد محمد40408آفر أشليمقويسنا
دور ثانيدور ثاني  178سماح أحمد السيد محروس40409آفر أشليمقويسنا
211.5نــاجــح  211.5سمر خالد السيد محمد40410آفر أشليمقويسنا
دور ثانيدور ثاني  206.5سهير محمد عبد العليم علي40411آفر أشليمقويسنا
227.5نــاجــح  227.5شيرين أيمن محمد محمد40412آفر أشليمقويسنا
276نــاجــح  276شيماء حمدان محمد محمود40413آفر أشليمقويسنا
233نــاجــح  233شيماء عبد الستار عبدالعليم حسنين40414آفر أشليمقويسنا
دور ثانيدور ثاني  198.5صبحة سمير السيد إبراهيم40415آفر أشليمقويسنا
276نــاجــح  276عائشة حسن علي السيد40416آفر أشليمقويسنا
دور ثانيدور ثاني  147.5عايدة إبراهيم عبد الغفار محمد40417آفر أشليمقويسنا
217نــاجــح  217عزة يحي شكري محمد40418آفر أشليمقويسنا
252نــاجــح  252غادة سيد أحمد السيد سيد أحمد40419آفر أشليمقويسنا
205.5نــاجــح  205.5فائقة سعيد شكري محمد40420آفر أشليمقويسنا
204نــاجــح  204فاتن أشرف علي محمد40421آفر أشليمقويسنا



268.5نــاجــح  268.5مي الشحات أحمد محمد40422آفر أشليمقويسنا
265.5نــاجــح  265.5نادية محمد محمد النادي40423آفر أشليمقويسنا
253نــاجــح  253ندا محمود عبد الرازق محمود40424آفر أشليمقويسنا
223.5نــاجــح  223.5ندي إبراهيم عبد السالم حسين40425آفر أشليمقويسنا
269نــاجــح  269ندي اإلمام السيد إبراهيم40426آفر أشليمقويسنا
دور ثانيدور ثاني  144ندي عبد الستار عبد الستار حسن40427آفر أشليمقويسنا
271نــاجــح  271ندي مصطفي أحمد إبراهيم40428آفر أشليمقويسنا
251.5نــاجــح  251.5نورا أحمد عبد الغني أحمد 40429آفر أشليمقويسنا
224نــاجــح  224نورا صبحي السيد محروس40430آفر أشليمقويسنا
263نــاجــح  263هند صبحي فرج حسنين40431آفر أشليمقويسنا
271نــاجــح  271هند عادل فرج عبد العاطي 40432آفر أشليمقويسنا
222نــاجــح  222هيام أحمد مصطفي احمد40433آفر أشليمقويسنا
244نــاجــح  244ياسمين عزت بيومي بيومي40434آفر أشليمقويسنا
271نــاجــح  271احمد حسنين عبد الستار الدسوقي40435آفر أشليمقويسنا
258نــاجــح  258أحمد خالد قطب محمد40436آفر أشليمقويسنا
230.5نــاجــح  230.5أحمد زين العابدين فتحي صالح40437آفر أشليمقويسنا
215.5نــاجــح  215.5أحمد عادل عبد الستار عبد الغني40438آفر أشليمقويسنا
236نــاجــح  236أحمد عصمت عبد العليم علي40439آفر أشليمقويسنا
256نــاجــح  256أحمد عصمت علي عبداللة40440آفر أشليمقويسنا
168.5نــاجــح  168.5أحمد آمال عبد اهللا حسن40441آفر أشليمقويسنا
246نــاجــح  246أحمد محمد السيد احمد40442آفر أشليمقويسنا
258.5نــاجــح  258.5احمد محمد عبد الحميد محمود40443آفر أشليمقويسنا
240.5نــاجــح  240.5اسامه اسماعيل عبد الغفار عبد الغنى40444آفر أشليمقويسنا
258.5نــاجــح  258.5إسالم محمد السيد سيد أحمد40445آفر أشليمقويسنا
260نــاجــح  260إيهاب محمد عبد الرؤف محمد40446آفر أشليمقويسنا
215.5نــاجــح  215.5حمدان بدر عبد المرضي إبراهيم40447آفر أشليمقويسنا
220نــاجــح  220حمدي عبد اللطيف عبد الغني40448آفر أشليمقويسنا
181نــاجــح  181رجب أحمد عبد السالم حسانين40449آفر أشليمقويسنا
202.5نــاجــح  202.5سامح محمد معوض محمد40450آفر أشليمقويسنا



256نــاجــح  256عبد العزيز أنور عبد العزيز محمدي40451آفر أشليمقويسنا
دور ثانيدور ثاني  183عبد العزيز محمد عبد العزيز محمد40452آفر أشليمقويسنا
271.5نــاجــح  271.5عبد اهللا أحمد حسن السيد40453آفر أشليمقويسنا
275نــاجــح  275عبد اهللا مصطفى علي السيد40454آفر أشليمقويسنا
232.5نــاجــح  232.5محمد أبو المكارم عطااهللا40455آفر أشليمقويسنا
223نــاجــح  223محمد أشرف محمد عطية40456آفر أشليمقويسنا
دور ثانيدور ثاني  194محمد رزق محمد علي40457آفر أشليمقويسنا
248نــاجــح  248محمد صالح عبد اهللا محمد40458آفر أشليمقويسنا
270.5نــاجــح  270.5محمد عبد اهللا حسن علي40459آفر أشليمقويسنا
235.5نــاجــح  235.5محمد يسري عبد الستار إبراهيم40460آفر أشليمقويسنا
246نــاجــح  246محمود محمد عبد الرازق محمد40461آفر أشليمقويسنا
264نــاجــح  264مصطفى إبراهيم عبد الستار الدسوقي40462آفر أشليمقويسنا
258.5نــاجــح  258.5مصطفى تيسير أحمد حسين40463آفر أشليمقويسنا
265.5نــاجــح  265.5مصطفى صالح عبد النبي فرج40464آفر أشليمقويسنا
271نــاجــح  271مصطفى عماد السيد السرس40465آفر أشليمقويسنا
دور ثانيدور ثاني  149.5نبوي عاطف نبوي سيد أحمد40466آفر أشليمقويسنا
224.5نــاجــح  224.5نور منصور نور منصور40467آفر أشليمقويسنا
230.5نــاجــح  230.5يوسف ممدوح همام محمد40468آفر أشليمقويسنا
273نــاجــح  273إسراء  فتحي الحسيني حسن40469مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
260.5نــاجــح  260.5إسراء اشرف محمد آمين40470مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
273نــاجــح  273إسراء رشدي احمد الليثي40471مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
267نــاجــح  267إسراء سعيد عبد الستار السيد40472مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
272نــاجــح  272إسراء محمد عبد العزيز إبراهيم40473مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
188.5نــاجــح  188.5إسراء وليد علي السيد40474مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبإسراء يحي محمود عبد الفتاح40475مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
253.5نــاجــح  253.5أسماء احمد الليثي سيد احمد40476مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
251.5نــاجــح  251.5أسماء السيد محمد سليمان40477مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
267.5نــاجــح  267.5أمل محمد عبد العاطى  عفيفي40478مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
189.5نــاجــح  189.5أمنية سعيد عبد الغفار بحيرى40479مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا



266.5نــاجــح  266.5أمنية مجدي السيد العشماوي40480مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
213.5نــاجــح  213.5أميرة خالد عبد الحليم حسانين40481مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
264.5نــاجــح  264.5أميرة رأفت عبد المرضي إبراهيم40482مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
245نــاجــح  245آية احمد عمر مصلحي  شقور40483مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
183.5نــاجــح  183.5آية السيد محمد السيد40484مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
267نــاجــح  267آية ايمن محمد السيد40485مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
209.5نــاجــح  209.5آية فكري علي موسي40486مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
270.5نــاجــح  270.5أية ماجد عفيفي حسن40487مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
269نــاجــح  269أية نبيل عبد المعز مصلحي40488مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
266.5نــاجــح  266.5إيمان  هاني صالح عبد السميع40489مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
257.5نــاجــح  257.5إيمان إبراهيم  رمضان محمد40490مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
243.5نــاجــح  243.5إيمان إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم40491مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
254.5نــاجــح  254.5إيمان خالد سليمان محمد40492مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
245نــاجــح  245إيمان عاطف عبد الحميد محمدي40493مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
192.5نــاجــح  192.5إيمان عبد الحكيم فرج إبراهيم40494مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
209.5نــاجــح  209.5إيمان عبد القادر حسن محمد40495مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
270نــاجــح  270إيمان محمد عبد العزيز الجمال40496مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائببدوية عزيز الدين بيومي40497مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبجهاد إبراهيم محمد عباس40498مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  139.5جهان ابوزيد محمد ابوزيد40499مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
254نــاجــح  254حنان سامح محمد إبراهيم40500مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
226نــاجــح  226خلود رجب القطب شريف40501مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
272نــاجــح  272خلود عماد احمد الدمرداش40502مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
264نــاجــح  264دعاء آمال عبد العظيم سالم40503مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
253نــاجــح  253دعاء محمد احمد عوض اهللا40504مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
227.5نــاجــح  227.5رانيا نشأت عبد الرحيم  السيد40505مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
162.5نــاجــح  162.5رشا زآريا عواد سليمان40506مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  163زينب سامي عثمان عطية40507مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
161.5نــاجــح  161.5سارة اشرف محمد مصلحي40508مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا



211.5نــاجــح  211.5سارة توفيق عبد الرءوف محمد40509مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
255.5نــاجــح  255.5سارة عبد الرءوف رشاد احمد40510مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
204نــاجــح  204سارة محروس شفيق لبيب40511مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
222.5نــاجــح  222.5سحر احمد مسلم الشامي40512مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
194نــاجــح  194سناء طلعت شعبان على 40513مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
212.5نــاجــح  212.5شيماء إبراهيم حسن الجعفراوي40514مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  159شيماء ربيع احمد عبد العظيم40515مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
242.5نــاجــح  242.5شيماء عبد العاطى احمد مصلحي40516مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  163شيماء مصطفي محمود مساعد40517مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
264نــاجــح  264صفا الدمرداش احمد   الدمرداش40518مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  167عائشة السيد آمال آمين40519مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
205.5نــاجــح  205.5فاطمة إبراهيم نور الدين  محمد40520مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
221نــاجــح  221فاطمة ضياء إبراهيم السيد40521مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
260نــاجــح  260فاطمة محمد حلمي احمد40522مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبفاطمة وحيد عبد الغنى 40523مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبفريال محمد إبراهيم الموافي40524مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
208.5نــاجــح  208.5فوزية محمد محمد عبد العزيز40525مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  188.5لطيفة أمين عبد الرازق آمين40526مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
249نــاجــح  249محاسن السطيحة عزت السطيحة40527مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
249نــاجــح  249مروة يوسف عبده احمد رزق40528مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
199نــاجــح  199مروه محمود عبد الرحمن إبراهيم40529مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
176نــاجــح  176منار قدري شبل مجاهد40530مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  154منى سمير عبد الرحمن السيد40531مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
259نــاجــح  259مها عالء بدر بيومي40532مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
266.5نــاجــح  266.5نبيهة فرج إبراهيم السيد40533مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
266.5نــاجــح  266.5نجالء محمد سعيد عبد اهللا40534مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
246.5نــاجــح  246.5ندا ياسر احمد محمد40535مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
249نــاجــح  249ندي احمد عبد الوهاب غنيم40536مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
199نــاجــح  199ندي سعيد عبد الرحمن عبد الوهاب40537مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا



242نــاجــح  242نشوه فرج محمود فهيم40538مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
252.5نــاجــح  252.5نهال محمود عبد الرازق إبراهيم40539مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
248نــاجــح  248نورا السيد معوض محمد40540مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  178نورا بدوي علي عبد الرحمن40541مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
266نــاجــح  266نورهان سعيد سالم السيد40542مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
259.5نــاجــح  259.5نيرة طاهر  إبراهيم عبد اهللا40543مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
240نــاجــح  240هاجر محمد رأفت مجاهد40544مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
271نــاجــح  271هبه أبو الفتوح جميل أبو الفتوح40545مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
259نــاجــح  259هبه خالد السيد محمد40546مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  209هبه عاطف رزق منصور40547مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  200هبه محمود محمد محمود40548مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
213.5نــاجــح  213.5هدير احمد حامد عفيفي40549مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
251.5نــاجــح  251.5هدير محمد توفيق على40550مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
259نــاجــح  259هند سعيد عبد الغفار حسن40551مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
205.5نــاجــح  205.5والء خالد محمد عبد المعطي40552مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
199نــاجــح  199إبراهيم السيد إبراهيم الحسيني40553مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
258.5نــاجــح  258.5إبراهيم عبد المنعم مصطفي حسن40554مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
195نــاجــح  195أبو بكر حسن احمد  علي40555مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
209نــاجــح  209احمد السيد احمد عوض اهللا40556مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
217.5نــاجــح  217.5احمد امام حامد عفيفى40557مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد جمال محمد عبد القادر40558مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد جمال محمد محمد40559مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
155.5نــاجــح  155.5احمد خالد  فؤاد بيومي40560مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
230نــاجــح  230احمد سرحان أبو المعاطى مساعد40561مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد سعيد عبد الرازق محمد40562مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
185.5نــاجــح  185.5احمد سليمان احمد سليمان40563مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
202.5نــاجــح  202.5احمد شندي محمود مساعد40564مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
254نــاجــح  254احمد طلعت سيد احمد40565مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
245.5نــاجــح  245.5احمد عاطف عبد الغفار السيد40566مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا



249نــاجــح  249احمد عاطف محمد السيد40567مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
227نــاجــح  227احمد عبد الحميد محمد شرف40568مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
224.5نــاجــح  224.5احمد ماجد احمد السيد40569مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
214نــاجــح  214احمد محمد عبد الحميد عبد العال40570مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
243.5نــاجــح  243.5احمد محمد محمد إمام40571مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  167.5احمد محمد محمدي اللقوة40572مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
184.5نــاجــح  184.5احمد نور الدين عبد اهللا حسن40573مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
223نــاجــح  223احمد هشام عبد المحسن احمد40574مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
216نــاجــح  216أسامة شفيق حسن نور الدين40575مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
227.5نــاجــح  227.5إسالم صالح عبد العزيز عتريس40576مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  155.5جمال عبد الرءوف عبد العظيم40577مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
206.5نــاجــح  206.5حسام حسن نصر السيد40578مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبحسن الحسيني آمين حسن40579مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
218.5نــاجــح  218.5حسن وائل حلمي عبد السميع40580مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبحمدي محمد إبراهيم السيد40581مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
223.5نــاجــح  223.5خالد إبراهيم عطية إبراهيم40582مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
211نــاجــح  211راشد سالم راشد محمد40583مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
229نــاجــح  229رامي احمد المصيلحي شبل الجمال40584مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبشريف احمد جمال عبد العظيم40585مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
239.5نــاجــح  239.5شريف عامر إبراهيم عبد الحليم40586مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
229.5نــاجــح  229.5شعبان ماهر شعبان علي موسي40587مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
208.5نــاجــح  208.5صالح احمد محمود عبد الفتاح40588مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
185.5نــاجــح  185.5صالح امين عفيفى امين40589مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
168.5نــاجــح  168.5طنطاوي السيد طنطاوي السيد40590مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
196نــاجــح  196عادل محمد عامر أبو الخير40591مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
233نــاجــح  233عاصم طلعت إبراهيم  حسن40592مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
163.5نــاجــح  163.5عبد الرءوف جمال محمد عبد القادر40593مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
260.5نــاجــح  260.5عبد الرحمن سيد محمد عبد الرحمن40594مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
221.5نــاجــح  221.5عبد الستار يس عبد الستار يس40595مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا



192نــاجــح  192عبد الظاهر السيد عبد الظاهر40596مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبعبد الغفار إبراهيم عبد الرءوف40597مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
258نــاجــح  258عبد اهللا سعيد عبد اهللا محمد عفيفي40598مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
242.5نــاجــح  242.5عبد المحسن عاطف نور الدين40599مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
234نــاجــح  234عبد المعز همام أبو الفتوح حسن40600مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
240نــاجــح  240عبد المنعم حسين عبد المنعم حسين40601مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبعبد الوهاب السيد عبد الوهاب40602مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
196.5نــاجــح  196.5عصام محمود عبد ربه محمود40603مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
228نــاجــح  228عفيفي حلمي العفيفي البيومي40604مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
240نــاجــح  240على الحسيني أمين حسن40605مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
244نــاجــح  244عماد محمد عبد الرءوف محمد40606مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
272.5نــاجــح  272.5عمر الليثي حمدي احمد الليثي40607مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
235.5نــاجــح  235.5غريب طلعت غريب محمد40608مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
213.5نــاجــح  213.5مبارك محمود عبد الرازق مصلحي40609مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
255نــاجــح  255محمد اشرف محمد سالم40610مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
234نــاجــح  234محمد السيد  محمد أبو المجد40611مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
167.5نــاجــح  167.5محمد النبوي محمد النبوي40612مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
258.5نــاجــح  258.5محمد ايمن محمد أمين عباس40613مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
240.5نــاجــح  240.5محمد ايمن محمد أمين عفيفى40614مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
229نــاجــح  229محمد جمال محمد  مسلم40615مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
198.5نــاجــح  198.5محمد حسين عبد العال عبد العال40616مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
195نــاجــح  195محمد حمدي عفيفي حسن40617مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
252.5نــاجــح  252.5محمد رزق مسلم الشامي40618مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  140محمد صالح فرج مسلم40619مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  137.5محمد طلعت محمدي محمد حسين40620مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
175نــاجــح  175محمد عاطف عبد الغنى السيد40621مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
209نــاجــح  209محمد عبد العاطى إبراهيم  محمدي40622مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
183.5نــاجــح  183.5محمد عصمت أبو العطا عفيفي40623مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
248.5نــاجــح  248.5محمد على سليم محمود40624مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا



243نــاجــح  243محمد عماد احمد الجعفراوي40625مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  162محمد محمد عبده عبد الخالق40626مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  113محمد مسعد عبد الرءوف ذآى40627مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
203نــاجــح  203محمود السيد محمود  عبد ربه40628مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمود جمال السيد محمود40629مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
172.5نــاجــح  172.5محمود سمير عبد العاطى محمد40630مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
264.5نــاجــح  264.5محمود صبحي محمد حلمي40631مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
242نــاجــح  242محمود عبد اهللا نور الدين محمد الحب40632مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
203.5نــاجــح  203.5محمود محمد  علي السيد40633مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
258.5نــاجــح  258.5محمود محمد السيد احمد علي40634مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
169نــاجــح  169محمود محمد ربيع إبراهيم40635مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  125محمود محمد عبد الرحمن إمام40636مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
249نــاجــح  249محمود محمد عبد اهللا محمد40637مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
194.5نــاجــح  194.5مصطفي إبراهيم منصور محمد40638مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
259نــاجــح  259مصطفي السيد صابر السيد40639مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
232نــاجــح  232مصطفي رزق محمد  الشامي40640مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
178.5نــاجــح  178.5مصطفي صبحي عبد الرحمن عبد الوهاب40641مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
220نــاجــح  220مصطفي عاطف  حسن عبد الرحمن 40642مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
220.5نــاجــح  220.5مصطفي عاطف إبراهيم عبد الحليم40643مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
244نــاجــح  244مصطفى عبد الحميد عبد الحميد أبو المجد40644مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
161.5نــاجــح  161.5مصطفى على احمد  حسن40645مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
251نــاجــح  251مصطفي محمد عبد العزيز محمد40646مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
213.5نــاجــح  213.5مصطفي محمود عبد الحميد عبد العال40647مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
206.5نــاجــح  206.5نور الدين صالح نور الدين السيد40648مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
248نــاجــح  248هاني رزق السيد محمد عفيفي40649مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
238.5نــاجــح  238.5هاني مجدي إبراهيم محمدي40650مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  46ياسر فؤاد عبد الحميد حسن 40651مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
208.5نــاجــح  208.5يوسف يحيي عبد السميع نور الدين عباس40652مدرسة الشهيد ابو الخير بشبرا قبالةقويسنا
264.5نــاجــح  264.5إسراء السيد محمد بيومى40653مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا



240.5نــاجــح  240.5إسراء عادل عبدالستار السيد40654مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
251.5نــاجــح  251.5أسماء إبراهيم طنطاوى عبدالرازق40655مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
244.5نــاجــح  244.5أسماء محمد أحمد محمود شبل40656مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
236.5نــاجــح  236.5آمال جمال رزق السيد40657مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
235.5نــاجــح  235.5أمنية طارق حسينى سيد أحمد40658مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
248.5نــاجــح  248.5ايمان محمد شوقى أمين40659مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
242.5نــاجــح  242.5دينا عبدالسالم محمد عبدالسالم40660مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
238نــاجــح  238رحمة محمد إبراهيم عامر40661مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
269نــاجــح  269ريم محمد السيد محمود40662مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
266.5نــاجــح  266.5سارة إبراهيم محمد محمدى فرج40663مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
261.5نــاجــح  261.5سمية وجيه إبراهيم أحمد40664مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
197نــاجــح  197شروق محمد العنانى محمد40665مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
215نــاجــح  215شيماء محمد إبراهيملطفى40666مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
275.5نــاجــح  275.5شيماء ممدوح محمد بيومى40667مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
252نــاجــح  252فاطمة خالد حمدى أجحمد40668مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
268.5نــاجــح  268.5فاطمة فتحى بيومى على40669مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
261نــاجــح  261ماهيناز السيد عدلى السيد40670مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
275نــاجــح  275مى عادل محمد الدسوقى40671مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
260.5نــاجــح  260.5ندى صبحى محمود أحمد40672مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
250نــاجــح  250ندى فاروق محمد فهمى سليمان40673مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
274نــاجــح  274هاجر عمر السيد العفيفى شبل40674مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
263.5نــاجــح  263.5هالة عصام الدين محمود حفنى40675مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
دور ثانيدور ثاني  171.5هدير جابر حسين شحاتة40676مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
209.5نــاجــح  209.5ياسمين إسماعيل خبيرى إسماعيل 40677مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
230.5نــاجــح  230.5يسرية السيد السيد موسى عامر40678مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
250نــاجــح  250إبراهيم على عبداهللا على رزق40679مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
262نــاجــح  262إبراهيم أشرف محمد رشاد40680مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
244نــاجــح  244أحمد طارق أحمد شعيشع40681مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
243نــاجــح  243أحمد طارق عزت السيد40682مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا



236.5نــاجــح  236.5أحمد غندور أحمد حسن40683مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
269نــاجــح  269أحمد هشام صبحى أبو الفتوح40684مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
255نــاجــح  255أسامة محمود حسن عبدالقادر40685مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
252.5نــاجــح  252.5إسالم جمال آامل حسن40686مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
182نــاجــح  182إسالم صبرى شحاتة محمد40687مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
242نــاجــح  242إسالم محمد عبدالمعز عوض40688مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
239نــاجــح  239إسالم معتمد لبيب السيد40689مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
267.5نــاجــح  267.5أنس أسامة عبدالمحسن مصطفى40690مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
دور ثانيدور ثاني  44.5حسنى محمد غنيم عانم40691مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
264.5نــاجــح  264.5حمزة إسماعيل محمود عبدالعال40692مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
181.5نــاجــح  181.5شعبان إبراهيم إسماعيل محمد 40693مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
242.5نــاجــح  242.5عبدالرءوف عصام الدين عبدالرءوف40694مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
266.5نــاجــح  266.5عبداهللا محمد عبداهللا مصطفى40695مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
203.5نــاجــح  203.5عالء أحمد محمد شعبان40696مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
267نــاجــح  267عمر هاشم محمد محمد40697مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
268.5نــاجــح  268.5عمر محمد محمد السيد رزق40698مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
276نــاجــح  276عمرو محمد السيد عبدالفتاح40699مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
263نــاجــح  263محمد أبو القمصان عجمى أبو القمصان40700مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
دور ثانيدور ثاني  43.5محمد السيد إبراهيم عبدالعال40701مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
256نــاجــح  256محمد السيد السعيد أحمد40702مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
267نــاجــح  267محمد جالل على السيد40703مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
دور ثانيدور ثاني  218.5محمد جمال أنور عليمى 40704مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
191.5نــاجــح  191.5محمد حماد عبدالرحمن حماد رآبة40705مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
254.5نــاجــح  254.5محمد شمس الدين عبدالموجود عبدالعال40706مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
263نــاجــح  263محمد عبدالرءوف صالح إبراهيم40707مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
269نــاجــح  269محمد فتحى بيومى محمد 40708مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
دور ثانيدور ثاني  169محمد فريد فتحى تهامى40709مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
209.5نــاجــح  209.5محمد نبوى نبوى محمد40710مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
267نــاجــح  267محمد ياسر حسن على متولى40711مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا



254.5نــاجــح  254.5محمد يس عبدربه محمد40712مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
246.5نــاجــح  246.5محمود أحمد محمد محمد40713مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
256نــاجــح  256محمود على بسيونى إبراهيم40714مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
276نــاجــح  276محمود محمد خليل حسن40715مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
275.5نــاجــح  275.5محمود محمد عبدالصادق متولى40716مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
275.5نــاجــح  275.5مصطفى محمود فتحى محمود40717مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
دور ثانيدور ثاني  170هشام خالد بيومى السيد40718مدرسة محمد عبد العاطى ت.ا بشمتديلقويسنا
229نــاجــح  229إسالم فارس عبد النبي40719مدرسة آفر العرب الفبلىقويسنا
194نــاجــح  194إسالم آرم صبحي موسى40720مدرسة آفر العرب الفبلىقويسنا
210نــاجــح  210أمينة محمد عبد الغنى عوض اهللا40721مدرسة آفر العرب الفبلىقويسنا
275نــاجــح  275رنا محمد محمد أبو زيد40722مدرسة آفر العرب الفبلىقويسنا
240نــاجــح  240رانا دسوقي عبد العليم إبراهيم40723مدرسة آفر العرب الفبلىقويسنا
262.5نــاجــح  262.5ريهام أبو سيف احمد أبو سيف40724مدرسة آفر العرب الفبلىقويسنا
254.5نــاجــح  254.5غادة مجدي صبحي شحاتة40725مدرسة آفر العرب الفبلىقويسنا
277نــاجــح  277فاطمة محمد أمين محمود40726مدرسة آفر العرب الفبلىقويسنا
227.5نــاجــح  227.5فاطمة إبراهيم محمد سيد احمد40727مدرسة آفر العرب الفبلىقويسنا
254نــاجــح  254مي محمود محمد احمد40728مدرسة آفر العرب الفبلىقويسنا
276نــاجــح  276منى السيد محمد السيد40729مدرسة آفر العرب الفبلىقويسنا
225نــاجــح  225ندى احمد عبدالقصود فرج40730مدرسة آفر العرب الفبلىقويسنا
دور ثانيدور ثاني  165ندى وحيد فكرى عبد الغنى40731مدرسة آفر العرب الفبلىقويسنا
214.5نــاجــح  214.5هناء محمد سيدا حمد مصطفى40732مدرسة آفر العرب الفبلىقويسنا
197.5نــاجــح  197.5هاجر عثمان محمد النبوي40733مدرسة آفر العرب الفبلىقويسنا
272.5نــاجــح  272.5هدير غريب لطفي موسى40734مدرسة آفر العرب الفبلىقويسنا
223نــاجــح  223إبراهيم احمد السيد إبراهيم40735مدرسة آفر العرب الفبلىقويسنا
266نــاجــح  266احمد احمد أبو زيد محروس40736مدرسة آفر العرب الفبلىقويسنا
247نــاجــح  247احمد محمود المحمدي إبراهيم40737مدرسة آفر العرب الفبلىقويسنا
274نــاجــح  274حسام محمد عبد الرءوف احمد40738مدرسة آفر العرب الفبلىقويسنا
193نــاجــح  193خالد محمد رجب على40739مدرسة آفر العرب الفبلىقويسنا
228نــاجــح  228رشدي احمد رشدي محروس40740مدرسة آفر العرب الفبلىقويسنا



دور ثانيدور ثاني  غائبسالمة حسن على حسن40741مدرسة آفر العرب الفبلىقويسنا
251نــاجــح  251شندى شندى سليمان محمد40742مدرسة آفر العرب الفبلىقويسنا
229.5نــاجــح  229.5شندى محمد عبد العزيز بكرى40743مدرسة آفر العرب الفبلىقويسنا
259.5نــاجــح  259.5صابر عنتر صابر بيومي40744مدرسة آفر العرب الفبلىقويسنا
267نــاجــح  267فريد وجيه فريد صالح40745مدرسة آفر العرب الفبلىقويسنا
194.5نــاجــح  194.5فكرى وحيد فكرى عبد الغنى40746مدرسة آفر العرب الفبلىقويسنا
228نــاجــح  228محمد اشرف فكرى عبد الغنى40747مدرسة آفر العرب الفبلىقويسنا
229.5نــاجــح  229.5محمد احمد محمد عبد الجواد40748مدرسة آفر العرب الفبلىقويسنا
257.5نــاجــح  257.5محمد جميل صبحي شحاتة40749مدرسة آفر العرب الفبلىقويسنا
271.5نــاجــح  271.5محمد صالح صالح محمد40750مدرسة آفر العرب الفبلىقويسنا
174نــاجــح  174محمد عنتر السيد سليمان40751مدرسة آفر العرب الفبلىقويسنا
185نــاجــح  185محمد محمد عبد السالم محمد40752مدرسة آفر العرب الفبلىقويسنا
233.5نــاجــح  233.5محمود عبد العليم سيدا حمد40753مدرسة آفر العرب الفبلىقويسنا
161.5نــاجــح  161.5ماهر ماهر عبد الغنى عوض اهللا40754مدرسة آفر العرب الفبلىقويسنا
176نــاجــح  176مصطفى بيومي محمد محمود40755مدرسة آفر العرب الفبلىقويسنا
181نــاجــح  181مصطفى سعيد احمد محمد40756مدرسة آفر العرب الفبلىقويسنا
254.5نــاجــح  254.5هشام ياسر فتحي على40757مدرسة آفر العرب الفبلىقويسنا
249نــاجــح  249يوسف جمال صالح شحاتة40758مدرسة آفر العرب الفبلىقويسنا
232نــاجــح  232اسراء احمد عز العرب السيد40759مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
264.5نــاجــح  264.5اسراء اسامة محمد منصور40760مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
264نــاجــح  264اسراء عاطف شاآر على40761مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
258.5نــاجــح  258.5اسماء عمر لبيب بالبل40762مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
241.5نــاجــح  241.5اسماء محمد مسعود ابراهيم40763مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
263نــاجــح  263االء عامر سعيد عبد المحسن شاهين40764مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
261.5نــاجــح  261.5االء محمد صابر الجارحى40765مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
273.5نــاجــح  273.5اميرة احمد محمد  جوهر40766مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
264.5نــاجــح  264.5اميرة جمال عبد الغفار محمد40767مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
265.5نــاجــح  265.5اميرة عبد الحميد على محمد40768مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
246نــاجــح  246امينة احمد عبد الرازق حافظ40769مدرسة طه شبرا بناتقويسنا



271نــاجــح  271اية احمد لبيب البطراوى40770مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
267نــاجــح  267اية ايمن على حسن40771مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
227.5نــاجــح  227.5اية شبل محمود محمد40772مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
269نــاجــح  269اية شوقى عبد الحليم الفخرانى40773مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
252.5نــاجــح  252.5اية عبد الغنى محمد مرسى40774مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
260.5نــاجــح  260.5اية عالء محمد احمد ابو العنين40775مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
261نــاجــح  261اية على عبد الرازق الرفاعى40776مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
241نــاجــح  241اية فوزى ابراهيم عبد القادر40777مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
255.5نــاجــح  255.5اية محروس احمد عبد المنعم40778مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
278نــاجــح  278ايمان عصام عبد الغنى حسين40779مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
242نــاجــح  242ايمان بليغ حمدى عمر40780مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
258نــاجــح  258ايمان جميل بسيونى زايد40781مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  174.5ايمان عيد بيومى مرجان40782مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
227.5نــاجــح  227.5بسمة سعيد محمد الطيب40783مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
196.5نــاجــح  196.5بسمة عبد الفتاح عبد الرازق شاهين40784مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
247.5نــاجــح  247.5بسنت عمر ابراهيم خالد40785مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
228.5نــاجــح  228.5تغاريد احمد بيومى محمد40786مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
260نــاجــح  260تغريد اسامة خنانى شمس40787مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  157.5حسناء طارق شعبان مصلحى40788مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
273.5نــاجــح  273.5دعاء يحيى عبد الغنى زايد40789مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبدينا اسامة احمد عوض اللة40790مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
251نــاجــح  251دينا اسامة فتحى ابراهيم40791مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
239نــاجــح  239رانا بكر أنور إبراهيم40792مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
217.5نــاجــح  217.5رانا محمد أنس محمد40793مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
252.5نــاجــح  252.5رانيا رجب معوض عبد العال40794مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  195.5رانيا عادل عبد المحسن عبد الفتاح40795مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
269نــاجــح  269رضوى محمود محمد الننى40796مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
262.5نــاجــح  262.5روان أشرف محمد شبانة40797مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
267نــاجــح  267ريهام عبد المحسن عبد الحفيظ الدسوقى40798مدرسة طه شبرا بناتقويسنا



266نــاجــح  266ريهام محمد السيد بيومى40799مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
272نــاجــح  272سلمى بيومى على عبد اهللا40800مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
257نــاجــح  257سلمى عادل محمد ناصف40801مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  160.5سلوى إيهاب عبد الفتاح موسى40802مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
198.5نــاجــح  198.5سحر سعيد عبد العظيم بيومى40803مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
261.5نــاجــح  261.5سماح صبرى قطب الجزار40804مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
211.5نــاجــح  211.5سمر فايز جمعة بيومى40805مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
263.5نــاجــح  263.5سمية إيهاب سمير أحمد40806مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
230نــاجــح  230سوسن نبيل السيد البطراوى40807مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
199.5نــاجــح  199.5شروق محمد إبراهيم شلبى40808مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
230.5نــاجــح  230.5شرين صبحى نبوى مآمون40809مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
201.5نــاجــح  201.5شريهان حمادة على حمدان40810مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
217.5نــاجــح  217.5شيماء سعيد عبد العظيم بيومى40811مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
274نــاجــح  274شيماء هاشم عبد اللطيف حافظ40812مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
224.5نــاجــح  224.5صفاء السيد عزت السيد40813مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
231.5نــاجــح  231.5عبير محمد ابراهيم ابراهيم40814مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
176.5نــاجــح  176.5غادة سالم محمد عبيدى40815مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبفاطمة رجب منسوب البطراوى40816مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  132.5فاطمة سمير جالل الدين خنانى40817مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبفاطمة رشدى طة ندا40818مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
159.5نــاجــح  159.5فاطمة شعبان بدر بدران40819مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
250.5نــاجــح  250.5فاطمة مصطفى عبد الجابر بالل40820مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
220نــاجــح  220فاطمة فوزى فتحى زايد40821مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
255نــاجــح  255مروة محمد عبد الجابر بالبل40822مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
260نــاجــح  260مروة نصر عبد الرحمن حسين40823مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
188.5نــاجــح  188.5مروة نظمى عبد الغنى الجزار40824مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
267نــاجــح  267منة اللة مجدى محمود عمران40825مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
262نــاجــح  262مى جمال قطب الجزار40826مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
266.5نــاجــح  266.5ندى عادل محمد ابراهيم40827مدرسة طه شبرا بناتقويسنا



278.5نــاجــح  278.5نرجس حمدى احمد ابراهيم40828مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
191نــاجــح  191نعمة رجب السيد احمد40829مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
173.5نــاجــح  173.5نورا جمال عبد الرازق حسين40830مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
278نــاجــح  278نور نبيل محمد محمود شحاتة40831مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
248.5نــاجــح  248.5نورهان احمد صالح شلبى40832مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
271.5نــاجــح  271.5نورهان رزق تطفى عبد الفتاح40833مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
277.5نــاجــح  277.5هاجر احمد امين ندا40834مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
187نــاجــح  187هبة خالد محمد محمود40835مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  149هبة وجدى على بيومى40836مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
266.5نــاجــح  266.5هدير هشام محمد حسن40837مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
223نــاجــح  223هدير محمد عبد السميع عبد اللة40838مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  154.5هدوء حسنى ابو الفتوح على40839مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
235.5نــاجــح  235.5والء ايمن وهبة محمد40840مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
269نــاجــح  269ياسمين عادل عز الدين عبد العليم40841مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
272نــاجــح  272ياسمين محمد محمد الليثى40842مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
267.5نــاجــح  267.5ياسمين هشام محمد حسنى40843مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
180نــاجــح  180ابراهيم امين محمد الجزار40844مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
271.5نــاجــح  271.5ابراهيم ايهاب ابراهيم عمران40845مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
241.5نــاجــح  241.5ابراهيم سعيد محمود البطراوى40846مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد اسامة محمد منصور40847مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  145احمد اشرف مصلحى مرجان40848مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  167احمد امين محمد الجزار40849مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
265.5نــاجــح  265.5احمد حسين فهمى حسين40850مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد رضا عبد المعطى حسن40851مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
184نــاجــح  184احمد عبد العزيز محمد عبد العزيز40852مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
238نــاجــح  238احمد عالء محمد مصلحى40853مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
267نــاجــح  267احمد فايز احمد ابراهيم40854مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
269.5نــاجــح  269.5احمد فوزى عبدالعزيز عقل40855مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
236نــاجــح  236احمد ماهر مرزوق ابراهيم40856مدرسة طه شبرا بناتقويسنا



270.5نــاجــح  270.5احمد محمد رمضان احمد40857مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
268.5نــاجــح  268.5احمد محمد احمد يوسف40858مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
267.5نــاجــح  267.5احمد محمد عبد العظيم البطراوى40859مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
266نــاجــح  266اسالم عبد الرسول عبد الحفيظ40860مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
269نــاجــح  269امير عبدالصادق مهدى عبد الصادق40861مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  141.5امير عثمان عبد الرازق الرفاعى40862مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
251.5نــاجــح  251.5امين عادل محمد الجزار40863مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
247نــاجــح  247باسم محمد احمد سمير محمد40864مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
166نــاجــح  166بيومى محمد بيومى محمد40865مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
265.5نــاجــح  265.5حسن رماح رجب حسن40866مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
253نــاجــح  253حمدى امين محمد الجزار40867مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
266نــاجــح  266خالد محمد عبد العظيم البطراوى40868مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
239.5نــاجــح  239.5شريف ابراهيم احمد محمد40869مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
232.5نــاجــح  232.5طارق جمال عبد الموجود مرسى40870مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
262.5نــاجــح  262.5عارف عبد الحسيب خضر عودة40871مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
216نــاجــح  216عبد الحميد عادل عبد الحميد المليجى40872مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
192نــاجــح  192عبد اهللا ابراهيم مصيلحى شبل40873مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
170نــاجــح  170عزت طارق السيد هالل40874مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
240.5نــاجــح  240.5على سالمة على خضر40875مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
208.5نــاجــح  208.5عمرو ابراهيم حسن الفقى40876مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
240نــاجــح  240عمرو أحمد صبحي مصيلحي40877مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
232.5نــاجــح  232.5عمرو عيد عبد اهللا مغاوري40878مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
233نــاجــح  233عماد حمدي السيد جعفر 40879مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
250نــاجــح  250آريم مصطفى فهمي حسين 40880مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
255.5نــاجــح  255.5محمد إبراهيم بسيوني حماد 40881مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
178.5نــاجــح  178.5محمد أبو بكر عبد الجابر باليل 40882مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد أشرف أحمد شبل 40883مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
257.5نــاجــح  257.5محمد بسيوني السيد زهرة 40884مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
274نــاجــح  274محمد جمال الشحات خناني 40885مدرسة طه شبرا بناتقويسنا



دور ثانيدور ثاني  137.5محمد جمال عبد الرازق عمران 40886مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
232نــاجــح  232محمد سعيد عبد العزيز حسن 40887مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
264نــاجــح  264محمد سالمة علي النني40888مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
238.5نــاجــح  238.5محمد شوقي مختار عمران 40889مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  214محمد شوقي محمد الجارحي40890مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
255.5نــاجــح  255.5محمد عبد القوي محمدي إبراهيم 40891مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  150محمد عالء الدين محمد قنصوه 40892مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
203نــاجــح  203محمد علي شبل زعير 40893مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
271.5نــاجــح  271.5محمد مجدي محمد علي 40894مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
209.5نــاجــح  209.5محمد موسى عبد الغني ندا 40895مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  212.5محمد ناصر محمد يوسف 40896مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
253نــاجــح  253محمود جمال عثمان بالبل 40897مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
244نــاجــح  244محمود بسيوني جالل عبد العزيز40898مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
215نــاجــح  215محمود محمد محمود طه40899مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
171.5نــاجــح  171.5محمود عيد محمد بيومي40900مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  166مدحت عرفه محمد طه 40901مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
260.5نــاجــح  260.5مصطفى أسامة علي بالبل 40902مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
277نــاجــح  277مصطفى السيد عبد الغني حسين 40903مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
228نــاجــح  228مصطفي سعيد محمود حافظ 40904مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
242.5نــاجــح  242.5مصطفى فؤاد عبد العليم السيد 40905مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
258نــاجــح  258مصطفى محمود محمد جوهر 40906مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  2مصطفى حسين عبد الحميد علي 40907مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
193نــاجــح  193مهاب محمود عبد الحليم وهدان40908مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
195.5نــاجــح  195.5نادر عبد الفتاح محمد وهبه40909مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
269.5نــاجــح  269.5نادر سعيد إبراهيم محمد 40910مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
269نــاجــح  269هشام جمال حسن علي 40911مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
247نــاجــح  247ياسر محمد فرج السيد 40912مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
261نــاجــح  261يوسف سعيد يوسف الفرماوي40913مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
264نــاجــح  264يوسف صبري عبد الرحيم محمد 40914مدرسة طه شبرا بناتقويسنا



188.5نــاجــح  188.5يوسف محمد منسوب البطراوي40915مدرسة طه شبرا بناتقويسنا
267نــاجــح  267أسماء حمدى محمد بدران 40916مدرسة طة شبرا المشترآةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  161.5أمينة مدحت عبد المنجى رمضان40917مدرسة طة شبرا المشترآةقويسنا
279نــاجــح  279خلود محمد أحمد بيومى40918مدرسة طة شبرا المشترآةقويسنا
239.5نــاجــح  239.5دينا حسنى محمود شعيب40919مدرسة طة شبرا المشترآةقويسنا
243.5نــاجــح  243.5دينا عبد الباسط سعد برهام40920مدرسة طة شبرا المشترآةقويسنا
248.5نــاجــح  248.5رمياء حمدى محمد أيوب 40921مدرسة طة شبرا المشترآةقويسنا
273.5نــاجــح  273.5ريم عاطف السيد الصباحى40922مدرسة طة شبرا المشترآةقويسنا
263نــاجــح  263صفا ء حسين أحمد مصيلحى 40923مدرسة طة شبرا المشترآةقويسنا
179نــاجــح  179صفاء رمضان أحمد عطا اهللا 40924مدرسة طة شبرا المشترآةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبغالية محمد شطا مصطفى 40925مدرسة طة شبرا المشترآةقويسنا
252.5نــاجــح  252.5فيبى ماهر زرق حنا 40926مدرسة طة شبرا المشترآةقويسنا
252نــاجــح  252ميار وائل ابراهيم السيد 40927مدرسة طة شبرا المشترآةقويسنا
250.5نــاجــح  250.5ندى عبد المجيد موسى ندا40928مدرسة طة شبرا المشترآةقويسنا
225.5نــاجــح  225.5نورا محمد سعد شعالن 40929مدرسة طة شبرا المشترآةقويسنا
205نــاجــح  205هايدى عصام عبد المرضى محمد 40930مدرسة طة شبرا المشترآةقويسنا
271نــاجــح  271هبة سعد موسى ندا 40931مدرسة طة شبرا المشترآةقويسنا
202.5نــاجــح  202.5وفاء حمدى عبد الحميد البنا40932مدرسة طة شبرا المشترآةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  137.5والء حمدى فريد زيان 40933مدرسة طة شبرا المشترآةقويسنا
191نــاجــح  191إبراهيم أيمن محمد شبانة 40934مدرسة طة شبرا المشترآةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  118إبراهيم عاطف عبد الفتاح الجارحى 40935مدرسة طة شبرا المشترآةقويسنا
235نــاجــح  235ابراهيم غنيمى إبراهيم غنيمى40936مدرسة طة شبرا المشترآةقويسنا
250.5نــاجــح  250.5أحمد محمد السيد خضر 40937مدرسة طة شبرا المشترآةقويسنا
226نــاجــح  226أحمد محمد متولى موسى 40938مدرسة طة شبرا المشترآةقويسنا
253نــاجــح  253حسام سعيد عبد العليم مشالى 40939مدرسة طة شبرا المشترآةقويسنا
241نــاجــح  241  حسن رمضان حسن أحمد 40940مدرسة طة شبرا المشترآةقويسنا
187نــاجــح  187رزق شنودة رزق اهللا ابراهيم 40941مدرسة طة شبرا المشترآةقويسنا
175.5نــاجــح  175.5سليمان صبرى زرق سعد 40942مدرسة طة شبرا المشترآةقويسنا
256نــاجــح  256عبد الرحمن سعيد صابر الكويتى 40943مدرسة طة شبرا المشترآةقويسنا



263.5نــاجــح  263.5عبد الرحمن عادل مصطفى عدلى 40944مدرسة طة شبرا المشترآةقويسنا
250نــاجــح  250محمود احمد ابراهيم بالبل40945مدرسة طة شبرا المشترآةقويسنا
271نــاجــح  271عمرو عبد الحميد متولى زيان 40946مدرسة طة شبرا المشترآةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  25على محمدحمتو الوردانى 40947مدرسة طة شبرا المشترآةقويسنا
198نــاجــح  198فادى سليمان رزق إبراهيم40948مدرسة طة شبرا المشترآةقويسنا
189.5نــاجــح  189.5محمد أيوب عبد السالم ايوب 40949مدرسة طة شبرا المشترآةقويسنا
203.5نــاجــح  203.5محمد جمال ابراهيم متولى 40950مدرسة طة شبرا المشترآةقويسنا
265.5نــاجــح  265.5محمود حسن عامر حسن 40951مدرسة طة شبرا المشترآةقويسنا
258نــاجــح  258مسعد سعيد محمد هيبة 40952مدرسة طة شبرا المشترآةقويسنا
222نــاجــح  222مصطفى  صبرى عبد الرزاق الفرماوى40953مدرسة طة شبرا المشترآةقويسنا
253نــاجــح  253مصطفى عبد الرحمن  محمد حسينى 40954مدرسة طة شبرا المشترآةقويسنا
214نــاجــح  214نادر عبد الرحمن أحمد ندا40955مدرسة طة شبرا المشترآةقويسنا
225نــاجــح  225هشام محمد متولى موسى 40956مدرسة طة شبرا المشترآةقويسنا
272.5نــاجــح  272.5االء ابراهيم حسينى خليل40957مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
266.5نــاجــح  266.5ايات السيد محمد عالم40958مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
273نــاجــح  273اية اسالم محى الدين عطيه40959مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
279نــاجــح  279اسماء عبد اهللا متولى زيان40960مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
275نــاجــح  275اسماء محمد مصيلحى سالمة40961مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
258.5نــاجــح  258.5أميرة راشد سعد فرماوى40962مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
261نــاجــح  261أميرة رمضان محمد سلطان40963مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
267.5نــاجــح  267.5أميرة وحيد عبد الغنى محمود40964مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
262.5نــاجــح  262.5إيمان السيد سيد أحمد محمد40965مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
276.5نــاجــح  276.5إيمان جمال لطفى راشد40966مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
230نــاجــح  230إيمان صبحى عبد الحكيم زيدان40967مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
253.5نــاجــح  253.5إيمان عصام صبحى خليل40968مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
266.5نــاجــح  266.5حبيبة مجدى محمد الصعيدى40969مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
239نــاجــح  239دعاء عبد الحليم موسي ندا40970مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
210.5نــاجــح  210.5دعاء محمد شندى موسي40971مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
201.5نــاجــح  201.5دينا أسامة صبحى خليل40972مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا



278نــاجــح  278دينا أمير عبد السميع علي40973مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
254نــاجــح  254رانيا فرماوى سعد فرماوى40974مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
250نــاجــح  250رضوة محمد مصطفي الشافعي40975مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
264نــاجــح  264سارة عماد أحمد لبيب40976مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
259.5نــاجــح  259.5سامية عصام محمد عبد الحميد40977مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
276نــاجــح  276سلمي أحمد فؤاد طعيمة40978مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
256.5نــاجــح  256.5شيماء ابراهيم محمد الفخراني40979مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
239.5نــاجــح  239.5شيماء طارق صالح عبد الصادق40980مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
266.5نــاجــح  266.5شيماء نبية فرج عليمي40981مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
265.5نــاجــح  265.5صفا محمد أمين ناصف40982مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
259.5نــاجــح  259.5ضحي أشرف السيد الشيخ40983مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
246.5نــاجــح  246.5غادة حلمى عبد الرازق الصعيدى40984مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
257نــاجــح  257مروة خليل عبد الرازق السيد40985مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
دور ثانيدور ثاني  188منار أحمد عبد الغني حماد40986مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمنه اهللا عمر شهدى أحمد فرج40987مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
265.5نــاجــح  265.5نادية أحمد محمد حمود40988مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
269.5نــاجــح  269.5نادية ياسر عبد الرازق الليثي40989مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
239.5نــاجــح  239.5ندى حافظ أمين ناصف40990مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
269نــاجــح  269ندى خالد عبد الوارث سالم40991مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
268نــاجــح  268ندى محمد أشرف عبد الحي موسى40992مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
246.5نــاجــح  246.5ندى محمد فتحى السيد40993مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
234.5نــاجــح  234.5نيرة ايمن متولي عمران40994مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
251.5نــاجــح  251.5هبة ربيع محمد على40995مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
251.5نــاجــح  251.5هند يسرى أحمد ابراهيم40996مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
224.5نــاجــح  224.5ياسمين شعبان بهجات محمد40997مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
270نــاجــح  270يمنى محمود شكري البنا40998مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
240.5نــاجــح  240.5أحمد ابراهيم جميل عتريس40999مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
227.5نــاجــح  227.5أحمد بهجت على وهدان41000مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
272نــاجــح  272أحمد جمال محمد زايد41001مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا



253نــاجــح  253أحمد حسني محود حمادة41002مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
261نــاجــح  261أحمد خالد فتحى أبو هيبة41003مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
دور ثانيدور ثاني  94أحمد ربيع عبد المرضي فريد41004مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
280نــاجــح  280أحمد سمير عسكر عبد الهادي41005مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
266.5نــاجــح  266.5أحمد عبد العظيم أحمد ابو ذآرى41006مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
255نــاجــح  255أحمد مصطفي عبد اهللا مصطفى خليل41007مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
246.5نــاجــح  246.5جميل محمد محمد الدآروري41008مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
269.5نــاجــح  269.5حاتم ايمن متولي عمران41009مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
268.5نــاجــح  268.5حسام ضياء صابر بيومي41010مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
239.5نــاجــح  239.5حسام فوزى محمود عطا اهللا41011مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
277.5نــاجــح  277.5حسام ماهر عابدين موسى41012مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
278نــاجــح  278رجب هشام رجب وهدان41013مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبسامي جمال محمد مصيلحي41014مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
264نــاجــح  264شريف عمرو عبد المعبود المسلماني41015مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
275نــاجــح  275شهاب أحمد أمجد عبد الغنى موسي41016مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبضياء الدين فتحي عبد الرازق خليل41017مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
194.5نــاجــح  194.5عبد الفتاح السيد غبد الفتاح السيد41018مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
دور ثانيدور ثاني  133عمرو عادل متولي محمد عبد المنعم41019مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
272نــاجــح  272عمرو محمد محمد حسيني41020مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبآرم استيفنو فكري محمد مدآور41021مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
228نــاجــح  228آريم السيد شندى موسي41022مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
231.5نــاجــح  231.5محمد اسامة عاطف لبيب ندا41023مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
229نــاجــح  229محمد أشرف بسيوني غنيمى الشندى41024مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
دور ثانيدور ثاني  155محمد أشرف حواش زآي41025مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
248نــاجــح  248محمد أمجد محمد شديد ندا41026مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
دور ثانيدور ثاني  52محمد سعيد محمد هيبة41027مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
دور ثانيدور ثاني  158محمد صبرى التهامي السيد41028مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
206.5نــاجــح  206.5محمد فوزى عبد الرازق السيد41029مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
163.5نــاجــح  163.5محمد محمود عبد الرحمن شعيب41030مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا



235.5نــاجــح  235.5محمد وحيد محمد السيد عمران41031مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
193نــاجــح  193محمود على محمود حسنين41032مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
227نــاجــح  227محمود وحيد محمد السيد عمران41033مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
253.5نــاجــح  253.5مصطفي خالد عبد الموجود همام41034مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
248نــاجــح  248مصطفي عصام عبد الهادى مسعود41035مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
227.5نــاجــح  227.5مصطفي محمد مصطفي الشافعي41036مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
234نــاجــح  234مهند خالد ياقوت بالبل41037مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
259.5نــاجــح  259.5هشام محمد فرج فرماوي41038مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
229.5نــاجــح  229.5يوسف امان اهللا عبد الحي موسي41039مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
251.5نــاجــح  251.5يوسف عاطف سعيد عبد الرازق41040مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
199.5نــاجــح  199.5يوسف محمد شعبان محمد41041مدرسة طة شبرا بنين ١)قويسنا
215.5نــاجــح  215.5اية نبيل حمدى عمران41042مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
دور ثانيدور ثاني  102اية على محمد على41043مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
254.5نــاجــح  254.5إسراء حمدى احمد الشافعى41044مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
255نــاجــح  255أمانى صبرى فوزى أمين41045مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
271.5نــاجــح  271.5أمانى مصيلحى محمد مصيلحى41046مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
215نــاجــح  215أمينة صبرى فهمى سعد41047مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
257.5نــاجــح  257.5إيمان أشرف ممبى سعد41048مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
271نــاجــح  271إيمان محمد رمضان رافع41049مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
260.5نــاجــح  260.5إيمان هانى إبراهيم إبراهيم41050مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
261.5نــاجــح  261.5إيناس عمرو فهيم محمد41051مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
245.5نــاجــح  245.5تغريد أيمن فؤادطعيمه41052مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
268نــاجــح  268حنان حمدى محمد عامر41053مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
216.5نــاجــح  216.5حنان ياسر السيدمحمد41054مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
269.5نــاجــح  269.5خلود سعيدمحمدمحمود41055مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
240نــاجــح  240دينا باسم عبدالسالم وهدان41056مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
220نــاجــح  220رانيا محمدعبدالقادرالدآر41057مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
261نــاجــح  261روضه محمد إبراهيم سالمه41058مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
275نــاجــح  275ريهام خا لدأحمد مدبولى41059مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا



263نــاجــح  263ساره محمدإبراهيم أبوذآرى41060مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
277.5نــاجــح  277.5سلمى احمد فتحى عبدالرازق41061مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
266.5نــاجــح  266.5سمر جالل أحمد الشافعى41062مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
262نــاجــح  262شروق على الدسوقى ندا41063مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
267.5نــاجــح  267.5صفيه ناجىصابر شعيب41064مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
245.5نــاجــح  245.5مرام عادل عبدالسالم وهدان41065مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
213نــاجــح  213مى خا لد محمودإبراهيم41066مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
264.5نــاجــح  264.5منه طارق محمد موسى41067مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
222.5نــاجــح  222.5نجالء عماد فؤاد خليل41068مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
181نــاجــح  181ندى عبدالرؤف عبدالرؤف رزق41069مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
267.5نــاجــح  267.5نورهان أبوذآرى محمدأبوذآرى41070مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
175نــاجــح  175نورهان فرج اهللا محمد فرج اهللا41071مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
217نــاجــح  217هاجر على نصير السيد41072مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
270نــاجــح  270هند عبدالبديع الدسوقى طعيمه41073مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
184نــاجــح  184ورده رجب محمد فرج41074مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
243.5نــاجــح  243.5ياسمين عالء فتحى حالوه41075مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
175.5نــاجــح  175.5إبراهيم حمدى إبراهيم حمود41076مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
192نــاجــح  192إبراهيم عبدالرازق محمد ندا41077مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
261.5نــاجــح  261.5أحمدأشرف محمد عبدالحافظ41078مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
259.5نــاجــح  259.5أحمد مصطفىإبراهيم عبدالعزيز الوراقى41079مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
258.5نــاجــح  258.5أميرحسنىأحمد عطا اهللا41080مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
251.5نــاجــح  251.5باسم السيد عبدالرحمن بدوى41081مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
263.5نــاجــح  263.5بسام أحمد محمود لبيب شعالن41082مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
176نــاجــح  176حسن عالء حسن طعيمه41083مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
237نــاجــح  237سعيدأسامه رمضان إبراهيم41084مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
255نــاجــح  255سعيد وائل سعيد أحمد41085مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
268نــاجــح  268عبدالرحمن أحمدبسيونى على41086مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
276نــاجــح  276عبد الرحمن محمدإبراهيم بسيونى41087مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
275نــاجــح  275عبداهللا جما ل محمد شعيب41088مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا



دور ثانيدور ثاني  180.5عبد اهللا زآريا محمد الجزار41089مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
264نــاجــح  264عبداهللا فهيم سيف النصر بيومى41090مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
208.5نــاجــح  208.5على ممدوح السيد خليفه41091مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
دور ثانيدور ثاني  119.5آريم فوزى عبدالغنى عبدالوهاب41092مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
247.5نــاجــح  247.5آريم محمد بسيونى السيد41093مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
213.5نــاجــح  213.5محمدأحمدإبراهيم سالمه41094مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
222نــاجــح  222محمدأحمدحافظ بسيونى41095مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
199نــاجــح  199محمد رمضان محمد متولى41096مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
219نــاجــح  219محمد سعيد محمد أبوذآرى41097مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
دور ثانيدور ثاني  114.5محمد سمير على قنديل41098مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
252نــاجــح  252محمد عادل عبد المحسن سعد41099مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
274نــاجــح  274محمد عبدالعزيز محمد ندا41100مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
272نــاجــح  272محمود محمد أحمد مدبولى41101مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
228.5نــاجــح  228.5مصطفى محمد صبرى موسى41102مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
246نــاجــح  246مؤمن السيد عبدالرازق الفرماوى41103مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
دور ثانيدور ثاني  179.5يوسف سمير أحمد بدوى41104مدرسة طة شبرا بنين ٢)قويسنا
263نــاجــح  263اسراء خالد رجب مصيلحي41105مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
217.5نــاجــح  217.5اسراء نصر محروس نصر41106مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
248.5نــاجــح  248.5اسماء سعيد لطفي رضوان41107مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
263.5نــاجــح  263.5اميرة اسامة شبل منصور41108مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
226.5نــاجــح  226.5ايمان اسماعيل عبد العظيم نصر41109مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
227.5نــاجــح  227.5ايمان فرج محمد ابراهيم41110مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
254نــاجــح  254ايه اشرف فاروق محمد41111مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
235.5نــاجــح  235.5ايه سعيد محمد بالل ابراهيم41112مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  198ايه عبد العزيز محمد السيد41113مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
273.5نــاجــح  273.5بسنت فرج فرج محمد41114مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
225نــاجــح  225حسناء مليجي عبد الحليم محمد41115مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
269نــاجــح  269داليا عبد الصادق عبد الرحمن ابراهيم41116مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  161رانيا السيد عبد الحليم محمد41117مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا



268نــاجــح  268رانيا بيومي سعيد عبد الجواد41118مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  30روحيه عبد الستار فهمي عبد العزيز41119مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
272نــاجــح  272زينب عبد الخالق سليمان احمد41120مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
249نــاجــح  249ساره عادل محمد عبد الحليم41121مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
276نــاجــح  276سالى امجد عبد الحميد السيد41122مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
222.5نــاجــح  222.5سحر صالح ابراهيم المنياوى41123مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
253.5نــاجــح  253.5شيران عاصم عبد الرازق ابراهيم41124مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
209.5نــاجــح  209.5شيماء محمود علي احمد41125مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
235نــاجــح  235عال هنداوي عبد الرحمن مصيلحي41126مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
276.5نــاجــح  276.5علياء مجدي عبد الحميد السيد41127مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
248.5نــاجــح  248.5لبنى عبد العزيز محمد عبد العزيز41128مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
277.5نــاجــح  277.5ميرنا محمد آمال ابراهيم41129مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
245نــاجــح  245مى مسعود عبد السميع محمد41130مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
272نــاجــح  272نرمين محمد مسعود ابراهيم41131مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  166.5هدير خيري عبد الخالق بسيوني41132مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
269نــاجــح  269هدير ياسر عبد الرازق الشرقاوي41133مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
244نــاجــح  244هدى فوزى غنيم غريب41134مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
244نــاجــح  244وفاء شعبان احمد احمد41135مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
267.5نــاجــح  267.5والء رمضان رفاعي محمد41136مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
257.5نــاجــح  257.5ابراهيم احمد ابراهيم احمد41137مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
241نــاجــح  241ابراهيم صبحي ابراهيم عفيفي41138مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
261نــاجــح  261احمد اشرف عبد الستار ابراهيم41139مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
222.5نــاجــح  222.5احمد خالد مصطفي عبد الرحمن41140مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
262نــاجــح  262احمد سعيد لطفي رضوان41141مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
266نــاجــح  266احمد عصمت بسيوني ابراهيم41142مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
256.5نــاجــح  256.5اسالم يحي عبد الجواد محمد41143مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
225نــاجــح  225طه حسين السيد السيد41144مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
234نــاجــح  234عبد العزيز شهدي عبد العزيز محمد41145مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  172عبد العليم عايد عبد العليم بسيوني41146مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا



دور ثانيدور ثاني  غائبعبد الموجود جمال عبد الموجود ابراهيم41147مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
264.5نــاجــح  264.5غنيمي محمد عبد الرحمن مصيلحي41148مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
194نــاجــح  194محمد احمد محمد فرج اهللا41149مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
252نــاجــح  252محمد احمد مغاوري السيد41150مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
276نــاجــح  276محمد احمد مهدي عمران41151مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
266نــاجــح  266محمد امين محمد عواد41152مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  193.5محمد حسن علي الصباحي41153مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
225.5نــاجــح  225.5محمد حسني محمد طه41154مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
268نــاجــح  268محمد حمدي عباس عيسى41155مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
214.5نــاجــح  214.5محمد رجب عباس مليجي41156مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
267.5نــاجــح  267.5محمد سامي محمد احمد41157مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
247.5نــاجــح  247.5محمد سعيد عبد العزيز عواد41158مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
248نــاجــح  248محمد صبحي حمد طلب41159مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
241نــاجــح  241محمد طارق عبد الرحمن ابراهيم41160مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
225نــاجــح  225محمد طارق رفاعي محمد41161مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
271نــاجــح  271محمد فايز عبد الفتاح عبد الحكيم41162مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
240نــاجــح  240محمد فوزي امام عبد العال41163مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
266.5نــاجــح  266.5محمد آمال محمد محمد41164مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
253نــاجــح  253محمود امجد عبد الرازق ابراهيم41165مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمود جمال محمد فرج41166مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
255.5نــاجــح  255.5محمود جميل عبد المحسن اسماعيل41167مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
248نــاجــح  248محمود عبد الخالق السيد احمد41168مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
242.5نــاجــح  242.5محمود فايز عبد الدايم علي41169مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
251.5نــاجــح  251.5محمود ماجد محمد علي41170مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
247نــاجــح  247معاذ فايز عبد الدايم علي41171مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
264.5نــاجــح  264.5نادر سمير ابراهيم نصار41172مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
239.5نــاجــح  239.5وليد محمد السيد ابوالتنا41173مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
267نــاجــح  267يوسف محمد محمد الفقي41174مدرسة ميت العز المشترآةقويسنا
276.5نــاجــح  276.5ابتسام سعيد عبد المعز محمد41175مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا



260نــاجــح  260اتسام عفيفى بدر عفيفى الحنفى41176مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
229نــاجــح  229إحسان مليجى بيومى المليجى41177مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
232.5نــاجــح  232.5إسراء وجيه متولى محمد41178مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
270نــاجــح  270إسراء طارق محمد عزب الزغبى41179مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
269.5نــاجــح  269.5إسراء فرج شفيق شعبان النادى41180مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
234.5نــاجــح  234.5أسماء نشأت الشحات مصيلحى41181مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
271نــاجــح  271أسماء ياسر عبد اللطيف عبد العزيز41182مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
244نــاجــح  244أسماء طارق أحمد فريد السكرى41183مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
224نــاجــح  224أسماء عبد اللطيف عبد الحكيم عبد اللطيف41184مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
235نــاجــح  235أميرة جمال عبد ربه سالم41185مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
262.5نــاجــح  262.5أميرة راجح عبد الشهيد صادق41186مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
279.5نــاجــح  279.5أميرة محمد عبد القادر السيد أحمد41187مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
278.5نــاجــح  278.5أميرة يحيى رشاد على سلوم41188مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
251.5نــاجــح  251.5أمينة حمدى فوزى عطا السكرى41189مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
255.5نــاجــح  255.5أمينة محمود فوزى عطا السكرى41190مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
259.5نــاجــح  259.5آية جمال إسماعيل إبراهيم41191مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
248.5نــاجــح  248.5آية جمعة عبد ربه حسن سالم41192مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  139.5آية عبد الستار السيد بالقيطى41193مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
241.5نــاجــح  241.5آية عادل مصلحى عبد ربه حمد41194مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
270.5نــاجــح  270.5آية محمود مصطفى غريب شباينك41195مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
219.5نــاجــح  219.5آية محمود محمود أحمد باشا41196مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
241نــاجــح  241آية محمد آمال سالم الصياد41197مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
226نــاجــح  226آية وحيد عبد العزيز السيد آامل41198مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
274.5نــاجــح  274.5إيمان خضر رمضان عبد المطلب41199مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
267.5نــاجــح  267.5إيناس وحيد السيد رمضان41200مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
212.5نــاجــح  212.5بثينة سيد فرج عبد المعطى41201مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
223.5نــاجــح  223.5تقى أمجد حلمى راشد السيد41202مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
223نــاجــح  223جيهان فاضل إبراهيم أحمد رضوان41203مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
254نــاجــح  254حنان عرفه عبد السالم عبد اللطيف41204مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا



277.5نــاجــح  277.5رانيا حسينى حسن حسينى مرعى41205مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
236نــاجــح  236سارة مرزوق أبو المحاسن مصطفى41206مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
238.5نــاجــح  238.5سماح خالد مرسى مرسى على41207مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
273نــاجــح  273شيماء حمدى أحمد على سلوم41208مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
233.5نــاجــح  233.5شيماء شحاته عبد اللطيف صابر41209مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
273نــاجــح  273شيماء سامح أحمد قطب محمد41210مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
273.5نــاجــح  273.5صباح أحمد إبراهيم على41211مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
233.5نــاجــح  233.5عبير مسعد زآريا عبد اللطيف41212مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
277نــاجــح  277عتاب أحمد عبد الحفيظ أحمد ندا41213مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  195فاطمة بدر غازى السيد إسماعيل41214مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
273نــاجــح  273فاطمة عبد اللطيف غريب أحمد41215مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
218نــاجــح  218فاتن أشرف أنور عبد المطلي41216مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
269نــاجــح  269مها صبرى بسيونى محمد عجور 41217مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
275.5نــاجــح  275.5منار يسرى عبد الوهاب عبد الجواد41218مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
240نــاجــح  240نبيلة شعبان محمود محمد عواد41219مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
273.5نــاجــح  273.5ندى رزق حامد السيد بالقيطى41220مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
275نــاجــح  275ندى محمد أبو القاسم أحمد محمد41221مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
271.5نــاجــح  271.5ندى نبيل يوسف إبراهيم عبيد41222مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
261.5نــاجــح  261.5ندى حسين الشافعى السيد إبراهيم41223مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
260نــاجــح  260نورهان على محمد مدبولى أحمد41224مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  206.5نهال أحمد أسعد الزغبى41225مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
268نــاجــح  268هبه على عبد اللطيف بيومى عسكر41226مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
209.5نــاجــح  209.5هانم إبراهيم رمضان إبراهيم41227مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
275.5نــاجــح  275.5والء بدر بيومى عبد اللطيف عسكر41228مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
278نــاجــح  278يارا متولى عبد العاطى متولى آامل41229مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
259نــاجــح  259أبو الفتوح شحاته أبو الفتوح أحمد41230مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
272نــاجــح  272أحمد أشرف إبراهيم السيد الحنفى41231مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
260.5نــاجــح  260.5أحمد البسيونى فرج الشين عسكر41232مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
254.5نــاجــح  254.5أحمد جمال محمد أحمد سلوم41233مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا



266.5نــاجــح  266.5أحمد حمدى فريد بيومى شحاته41234مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
234نــاجــح  234أحمد سمير فريد عبد الفتاح السكرى41235مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
252نــاجــح  252أحمد عبد الفتاح فريد السكرى41236مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
221نــاجــح  221أحمد محمد محمود محمد ناهض41237مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
247.5نــاجــح  247.5أحمد نصر أحمد مصطفى شحاته41238مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
244نــاجــح  244إسالم عبد الحميد عبد اللطيف41239مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
239نــاجــح  239توفيق صالح توفيق جاب اهللا إسماعيل41240مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
265.5نــاجــح  265.5حسام أحمد أسعد الزغبى41241مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
236نــاجــح  236حسام أشرف مصلحى عبد ربه حمد41242مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
224.5نــاجــح  224.5حمدى سعيد غريب عبد المنعم سلوم41243مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
219نــاجــح  219خالد صبحى عبد الحى محروس السكرى41244مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
249.5نــاجــح  249.5خيرى جمال مغازى أحمد سويد41245مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
268نــاجــح  268رشاد الدسوقى رشاد الدسوقى41246مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
271نــاجــح  271شوقى فكرى شوقى عباس41247مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
267.5نــاجــح  267.5صالح مجدى صالح رمضان على41248مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
245نــاجــح  245عبد العزيز رمضان عبد العزيز على41249مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
241نــاجــح  241عبد العزيز السيد عبد العزيز على41250مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
240.5نــاجــح  240.5عزت حبيب سليمان عواد41251مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
270.5نــاجــح  270.5على رجائى عبد العظيم سلوم41252مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
222.5نــاجــح  222.5عماد عالء الدين إبراهيم شبانة41253مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
264.5نــاجــح  264.5فارس رأفت فارس عبد الحميد41254مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
229نــاجــح  229فوزى جمال محفوظ محمد شحاته41255مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
260نــاجــح  260آريم البطايحى عدلى رزق41256مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
260نــاجــح  260آريم عادل محمد أحمد الصياد41257مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
276نــاجــح  276محسن طارق  عبد المحسن محمد رمضان41258مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
227.5نــاجــح  227.5محمد أحمد لبيب السيد جاد41259مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
262.5نــاجــح  262.5محمد أحمد سيد أحمد إبراهيم شمس الدين41260مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
206نــاجــح  206محمد إبراهيم إبراهيم محمد41261مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
269نــاجــح  269محمد باسم عبد العظيم سلوم41262مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا



269نــاجــح  269محمد حسنى محمد عبد المجيد الحنفى41263مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
247.5نــاجــح  247.5محمد عاطف عبد اهللا السيد رضوان41264مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
263نــاجــح  263محمد جمال عبد الحى محروس السكرى41265مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
255نــاجــح  255محمد صبحى محمد على البربرى41266مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
215نــاجــح  215محمد آمال توفيق أمين شعالن41267مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  169محمد ماهر محموج عبد الجواد41268مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
254.5نــاجــح  254.5محمد مسعد سعيد المصرى41269مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
226.5نــاجــح  226.5محمد موسى محمد على41270مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
239نــاجــح  239محمد عبد اهللا مغازى بيومى41271مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
257.5نــاجــح  257.5محمود ناصر عبد المعطى عبد الحميد41272مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
226.5نــاجــح  226.5محمود صبحى أبو القاسم أحمد 41273مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
267.5نــاجــح  267.5محمود مصطفى محمد عرفه شحاته41274مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
271.5نــاجــح  271.5مصطفى أحمد محمد عبد الفتاح برغوث41275مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
276نــاجــح  276مصطفى رجب السيد مصطفى41276مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
236نــاجــح  236مصطفى وجيه جاد حسين41277مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
265.5نــاجــح  265.5ممدوح حسنى محمد أحمد سلوم41278مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
250نــاجــح  250نادر ناصر قطب بيومى المصرى41279مدرسة آفر ابو الحسن االبندائيةقويسنا
204نــاجــح  204إيمان إبراهيم فكري أبراهيم41280مدرسة آفر المنشىالقبلى ١)قويسنا
253.5نــاجــح  253.5اية أحمد محمد أحمد النعمان41281مدرسة آفر المنشىالقبلى ١)قويسنا
260نــاجــح  260اية السيد عبدالفتاح منصور41282مدرسة آفر المنشىالقبلى ١)قويسنا
247.5نــاجــح  247.5بسمة محمد مصيلحي حسن آبشة41283مدرسة آفر المنشىالقبلى ١)قويسنا
239نــاجــح  239زينب أحمد آمال خليل إبراهيم41284مدرسة آفر المنشىالقبلى ١)قويسنا
211نــاجــح  211شيماء عالء شعبان عبد الحميد41285مدرسة آفر المنشىالقبلى ١)قويسنا
263نــاجــح  263فاطمة محمد مرسي علي االمام41286مدرسة آفر المنشىالقبلى ١)قويسنا
232نــاجــح  232مريم محي الدين السيد زآي فرج41287مدرسة آفر المنشىالقبلى ١)قويسنا
254.5نــاجــح  254.5مي مصطفي فؤاد صالح41288مدرسة آفر المنشىالقبلى ١)قويسنا
255نــاجــح  255هاجر جمال فاروق اسماعيل41289مدرسة آفر المنشىالقبلى ١)قويسنا
199نــاجــح  199هاجر محمد فوزي عبدالحميد بشر41290مدرسة آفر المنشىالقبلى ١)قويسنا
227.5نــاجــح  227.5هدير ممدوح رجب عبدالعال مصطفي41291مدرسة آفر المنشىالقبلى ١)قويسنا



235نــاجــح  235وسام ناجح عبدالحميد عبدالمجيد41292مدرسة آفر المنشىالقبلى ١)قويسنا
220.5نــاجــح  220.5إبراهيم محمد مصيحلي أحمد بشر41293مدرسة آفر المنشىالقبلى ١)قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبأحمد امبابي إبراهيم السيد41294مدرسة آفر المنشىالقبلى ١)قويسنا
دور ثانيدور ثاني  92أحمد جمال غريب محمد حسن41295مدرسة آفر المنشىالقبلى ١)قويسنا
241نــاجــح  241أحمد حاتم مصطفي مرعي41296مدرسة آفر المنشىالقبلى ١)قويسنا
267نــاجــح  267أحمد صفوت محمود عبدالمعطي نصار41297مدرسة آفر المنشىالقبلى ١)قويسنا
206.5نــاجــح  206.5الحسيني رجب الحسيني محمد علم الدين41298مدرسة آفر المنشىالقبلى ١)قويسنا
دور ثانيدور ثاني  135عمار  جميل محمود محمد حسين41299مدرسة آفر المنشىالقبلى ١)قويسنا
270نــاجــح  270عمرو سليمان السيد محمد سليمان41300مدرسة آفر المنشىالقبلى ١)قويسنا
دور ثانيدور ثاني  130آريم جمعة أحمد إبراهيم عبد اهللا41301مدرسة آفر المنشىالقبلى ١)قويسنا
215.5نــاجــح  215.5آريم نصار عبدالغفار محمود نصار41302مدرسة آفر المنشىالقبلى ١)قويسنا
218.5نــاجــح  218.5عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم محمد 41303مدرسة آفر المنشىالقبلى ١)قويسنا
220نــاجــح  220محمد إبراهيم عبدالفضيل يوسف محمد41304مدرسة آفر المنشىالقبلى ١)قويسنا
215نــاجــح  215محمد بسيوني شعبان عبدالحميد41305مدرسة آفر المنشىالقبلى ١)قويسنا
233.5نــاجــح  233.5محمد رضا سعيد عبد الحفيظ41306مدرسة آفر المنشىالقبلى ١)قويسنا
دور ثانيدور ثاني  138.5محمد رضا محمد أبو المكارم41307مدرسة آفر المنشىالقبلى ١)قويسنا
دور ثانيدور ثاني  16.5محمود أشرف محمود محمد41308مدرسة آفر المنشىالقبلى ١)قويسنا
240.5نــاجــح  240.5محمود رضا سعيد عبد الحفيظ41309مدرسة آفر المنشىالقبلى ١)قويسنا
271.5نــاجــح  271.5محمود رجب غمري محمد41310مدرسة آفر المنشىالقبلى ١)قويسنا
236نــاجــح  236محمود عبودة رجب عطا41311مدرسة آفر المنشىالقبلى ١)قويسنا
دور ثانيدور ثاني  145احسان سمير محمود الشافعى41312مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
245.5نــاجــح  245.5إسراءعبدالكريم مصطفي احمد41313مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
245.5نــاجــح  245.5إسراء محمد آمال محمد41314مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
225نــاجــح  225أسماء صبحى صالح عبدالحليم41315مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
242نــاجــح  242أشرقت زغاله الحسينى خطاب 41316مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
232نــاجــح  232أمنية إبراهيم عبدالعزيز فرج41317مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
دور ثانيدور ثاني  177أمنيه محمد ابو العزم أحمد41318مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
260.5نــاجــح  260.5أميره عيد محمد مرسى 41319مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
246نــاجــح  246ألشيماء حامد محمودعبدالمعطى41320مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا



198نــاجــح  198بسمه عبدالعاطى شعبان عبدالعال41321مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
271نــاجــح  271ريم محمد حافظ السيد41322مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
276نــاجــح  276ساره أشرف ممدوح محروس41323مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
235نــاجــح  235ساره محمد عاطف عبدالحميد41324مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
193نــاجــح  193سمر أشرف عبدالهادى السيد41325مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
245نــاجــح  245سلمى محمد عبدالعظيم محمد41326مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبشيماء إبراهيم مصلحى حسن41327مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
دور ثانيدور ثاني  197شيماء أشرف صالح أمين41328مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
228نــاجــح  228شرين سيداحمد على سيداحمد41329مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
262.5نــاجــح  262.5غاده رجب عبدالمالك فرج41330مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
251.5نــاجــح  251.5فاتن محسن عبدالهادى حسن41331مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبفاطمه طارق مناع عبدالرحمن41332مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
242.5نــاجــح  242.5فاطمه محمد بشر بدر 41333مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
216.5نــاجــح  216.5ماجده محمد عبدالمجيد محمد41334مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
246نــاجــح  246مريم صابر على محمد 41335مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
دور ثانيدور ثاني  200.5نورا صالح على صيام 41336مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
دور ثانيدور ثاني  183هاجر طلعت ربيع حسن 41337مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
دور ثانيدور ثاني  150.5هانم عبور حلبي محمد41338مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
251نــاجــح  251هبة ماهر شعبان عبدالحميد41339مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
234.5نــاجــح  234.5هديرتوفيق منيب مصطفي41340مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
257نــاجــح  257ياسمين شعبان اسماعيالبراهيم41341مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
236نــاجــح  236ياسمين محمد محمد ندا41342مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
245.5نــاجــح  245.5إبراهيم سالمة مرسي عبدالرافع41343مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
265.5نــاجــح  265.5أحمد السيد غمري محمد41344مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
248.5نــاجــح  248.5أحمد سامح رزق محمود41345مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبأحمد إبراهيم مصيحلي حسن41346مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
221نــاجــح  221أحمد صابر شعبان نصير41347مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
204نــاجــح  204أحمد عبدالحليم صالح عبدالحليم41348مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
270نــاجــح  270أحمد عصام الدين بيومي محمد41349مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا



دور ثانيدور ثاني  46أحمدمحمد صابر محمد41350مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
236نــاجــح  236إسالم رضا محمد السيد41351مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
216.5نــاجــح  216.5تامر صابر عبدالهادي عبدالواحد41352مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
257نــاجــح  257جالل محمد جالل محمد41353مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
265نــاجــح  265زياد عثمان إبراهيم عثمان41354مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
دور ثانيدور ثاني  157.5سعيد رافت سعد محمد41355مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
270.5نــاجــح  270.5طارق عادل محمد فرج41356مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
248.5نــاجــح  248.5عبداهللا عبدالهادي مرسي عبدالرحمن41357مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
217نــاجــح  217محمد السيدعبدالهادي محمد41358مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
271نــاجــح  271محمد ايمن خاطر محمد41359مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
213.5نــاجــح  213.5محمد ايمن صبحي مرسي41360مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
256.5نــاجــح  256.5محمد رضا رضوان حافظ41361مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
دور ثانيدور ثاني  158.5محمد رضا محمد عبدالفضيل41362مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
185نــاجــح  185محمد رمضان محمد عزب41363مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد طارق مناع عبدالرحمن41364مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
171.5نــاجــح  171.5محمد عبدالظاهر حامد احمد41365مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
220نــاجــح  220محمد عبدالهادي عبدالحليم حسن41366مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
225نــاجــح  225محمد فكري إبراهيم ابوعمر41367مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
دور ثانيدور ثاني  16.5محمد يسري محمد عبدالمنعم41368مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
228.5نــاجــح  228.5محمود السيد السيد المهدي41369مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
197نــاجــح  197محمود محمد عنتر احمد41370مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
190نــاجــح  190مصطفي الرفاعي مصطفي حسن41371مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
219.5نــاجــح  219.5مصطفي محمد عبدالحليم علي41372مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
دور ثانيدور ثاني  139.5يوسف عبدالمنعم محمد عبدالنعم41373مدرسة آفر المنشى للتعليم االساسىقويسنا
242.5نــاجــح  242.5اسماء فايز محمدى ابراهيم41374مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
218.5نــاجــح  218.5أالء محمد عبد الشهيد محمد عبد الغفار41375مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
249.5نــاجــح  249.5امانى عماد السيد سليملن41376مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
247نــاجــح  247اميرة صبحى رجب سليمان41377مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
234.5نــاجــح  234.5اميرة يوسف عبد الوهاب فهيم41378مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا



231نــاجــح  231اية اشرف احمد السيد خير41379مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
دور ثانيدور ثاني  140.5اية رجب ظريف عبد الرحمن41380مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
245.5نــاجــح  245.5اية ياسر محمد طلبة41381مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
213نــاجــح  213ايماتن السيد السيد مصيلحى41382مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
245نــاجــح  245ايمان جمال حست محمود41383مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
228نــاجــح  228ايناس امجد محمود محمود السيد41384مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
274نــاجــح  274حنان سالم على محمود41385مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
252نــاجــح  252دينا سامح على محمود41386مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
235نــاجــح  235ريهام فرج عبد المنعم سلوم41387مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
241نــاجــح  241سناء على محمد على41388مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
263نــاجــح  263شروق فؤاد شفيق بسيونى41389مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
257.5نــاجــح  257.5شروق محمد رشدى احمد على41390مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
244نــاجــح  244صابرين عبد النبى عبد الستار41391مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
255نــاجــح  255فاتن فرج عبد اهللا فرج41392مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
263نــاجــح  263فاتن محمد عاطف ابراهيم41393مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
246.5نــاجــح  246.5فريدة عبدالنبى احمد عبداهللا41394مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
202نــاجــح  202لطيفة محمود حنفى محمد سرور41395مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
252نــاجــح  252لقاء صالح حسين اسماعيل41396مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
270.5نــاجــح  270.5مريم اشرف محمدى زآى41397مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
257نــاجــح  257مى رمضان رجب حماد41398مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
233نــاجــح  233ندى سامح السيد سليمان محمد41399مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
235.5نــاجــح  235.5نسمة وحيد عبدالتكال عبدالسالم41400مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
237نــاجــح  237نورهان احمد عبدالشهيد محمد41401مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
275نــاجــح  275نورهان رمضان مسعد مليجى41402مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
229نــاجــح  229نورة عماد السيد سلمان41403مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
215.5نــاجــح  215.5نيلره صالح محمد عبد الحميد يوسف41404مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
247نــاجــح  247هبة محمد عصمت عبد الشهيد على41405مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
دور ثانيدور ثاني  178.5هدير محمد رشدى مصطفى على41406مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
250.5نــاجــح  250.5هند ابو العزم محمود ابو العزم41407مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا



197نــاجــح  197والء طلبى محمد طلبى41408مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
253.5نــاجــح  253.5وسام آامل عبد الموجود آامل41409مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
259نــاجــح  259ابراهيم جمال محمدى ابراهيم41410مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
246.5نــاجــح  246.5احمد جمال رايم محمد شلف 41411مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
218.5نــاجــح  218.5احمدصابر عبد الحى على41412مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
دور ثانيدور ثاني  121.5 السيد سعيد السيد فهيم41413مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
273نــاجــح  273السيد عزب السيد عزب الزغبى41414مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
دور ثانيدور ثاني  117.5ايهاب رؤوف رشدى مصطفى41415مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
237.5نــاجــح  237.5جمال خالد رايم محمد محمد41416مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
200نــاجــح  200زآريا السيد أبو زآرى السيد41417مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
207نــاجــح  207سعيد أحمد سعيد سليمان41418مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
229نــاجــح  229عبد اهللا محمود فهمى ابراهيم41419مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
253نــاجــح  253عالء الدين أحمد السيد أحمد41420مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
168نــاجــح  168عرفة أشرف محمد شلف41421مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
229.5نــاجــح  229.5محمد ابراهيم عبد المرضى اباهيم41422مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
250نــاجــح  250محمد أشرف رجب حماد41423مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
240.5نــاجــح  240.5محمد خالد عنتر عبد النبى 41424مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
201نــاجــح  201محمد رؤوف رشدى مصطفى41425مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
261.5نــاجــح  261.5محمد سعيد صالح عثمان الشامى41426مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
198.5نــاجــح  198.5محمد صبحى السيد محمد عبد العال41427مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
225نــاجــح  225محمود حسام محمد محمد شلف41428مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
253نــاجــح  253محمود عصمت سعد اباهيم41429مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
267نــاجــح  267محمود محمد حسن امام41430مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
248نــاجــح  248مصطفى عيد عبد الرازق41431مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبوحيد محمد عبد التكال عبد السالم41432مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
262.5نــاجــح  262.5يوسف السيد محرم عبد المجيد41433مدرسة جمال الدين ابوزآرىقويسنا
238نــاجــح  238آية صبحي عبد العاطى محمد41434مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض  اقويسنا
243نــاجــح  243آية فهيم نصر فهيم41435مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض  اقويسنا
277.5نــاجــح  277.5إيمان جمال إبراهيم حسن مصطفى41436مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض  اقويسنا



278نــاجــح  278إيمان جمال السيد عبده41437مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض  اقويسنا
دور ثانيدور ثاني  176أسماء خالد خيرمحمود41438مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض  اقويسنا
271.5نــاجــح  271.5أسماء صبرى  عبد العزيزعليمى41439مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض  اقويسنا
267نــاجــح  267أميرة رشاد عيد بيومى السقا41440مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض  اقويسنا
277.5نــاجــح  277.5أميرة محمود عبد العظيم شعالن41441مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض  اقويسنا
279نــاجــح  279أميرة محفوظ سالم متولى41442مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض  اقويسنا
دور ثانيدور ثاني  210إسراء سعيد سعد السيد أحمد41443مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض  اقويسنا
دور ثانيدور ثاني  172أمانى شريف أحمد السيد درويش41444مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض  اقويسنا
255نــاجــح  255حكمت على فهيم خاطر41445مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض  اقويسنا
187.5نــاجــح  187.5شيماء أحمد حلمى محمود الجنزورى41446مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض  اقويسنا
266.5نــاجــح  266.5شيماء عبد المعبود عيد أحمد41447مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض  اقويسنا
276.5نــاجــح  276.5غادة رجب شحاتة رجب عيد41448مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض  اقويسنا
217نــاجــح  217مريم أحمد عيد أحمد41449مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض  اقويسنا
244نــاجــح  244نيرة سعيد عبد العاطى محمد41450مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض  اقويسنا
243.5نــاجــح  243.5نرمين ماهر محمد عليمى41451مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض  اقويسنا
269.5نــاجــح  269.5هاجر على أبو المحاسن حسن السقا41452مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض  اقويسنا
267نــاجــح  267هبة عثمان صابر عثمان41453مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض  اقويسنا
202نــاجــح  202وفاء خالد خير محمود41454مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض  اقويسنا
242نــاجــح  242ياسمين محمد عبد المعبود فرج41455مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض  اقويسنا
218.5نــاجــح  218.5أحمد سعيد عيد بيومى السقا41456مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض  اقويسنا
217نــاجــح  217أحمد محمود أحمد محمد41457مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض  اقويسنا
170نــاجــح  170أحمد عادل فهيم خاطر41458مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض  اقويسنا
250نــاجــح  250إسالم رمضان صبيح السيد أحمد41459مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض  اقويسنا
260.5نــاجــح  260.5أمير سعيد عبد الغفار أحمد أحمد41460مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض  اقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائببالل جمال عبد الحميد السيد الجنزوري41461مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض  اقويسنا
199.5نــاجــح  199.5عيد محمد عيد بيومى السقا41462مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض  اقويسنا
197.5نــاجــح  197.5آريم آمال محمد غنيم غنيم41463مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض  اقويسنا
207.5نــاجــح  207.5محمد رأفت فرج عبد الرازق41464مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض  اقويسنا
238نــاجــح  238محمد سامى صبحى عزب ابراهيم41465مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض  اقويسنا



184نــاجــح  184محمد محمود حسن أحمد بيومى السقا41466مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض  اقويسنا
180نــاجــح  180محمد فكرى أحمد السيد41467مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض  اقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد عبد الرسول صبيح السيد41468مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض  اقويسنا
248نــاجــح  248محروس زغلول محروس عبداهللا عبده41469مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض  اقويسنا
208.5نــاجــح  208.5محمود محمد صبرى على على الفخرانى41470مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض  اقويسنا
245.5نــاجــح  245.5مصطفى رمضان محمود البحراوى41471مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض  اقويسنا
دور ثانيدور ثاني  166.5مصطفى سامى حلمى محمود الجنزورى41472مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض  اقويسنا
242نــاجــح  242ابتسام عمر السيد  أحمد 41473مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
202.5نــاجــح  202.5ابتسام مبارك محمد أحمد 41474مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
250نــاجــح  250إسراء أحمد مكاوي محمد 41475مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
277نــاجــح  277إسراء سعيد عبد اهللا حسنين 41476مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
250.5نــاجــح  250.5أسماء أشرف محمد المليجي 41477مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
264نــاجــح  264أسماء محمود شحاتة خليفة 41478مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
227.5نــاجــح  227.5أمل إبراهيم عبد المرضي محمود 41479مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
249نــاجــح  249أمنية صالح عبد الستار عبد الخالق 41480مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
268.5نــاجــح  268.5أميرة سعد محمد عبد المجيد 41481مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
189نــاجــح  189أية محمود درويش أحمد 41482مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
275نــاجــح  275تسنيم لطفي محمد أحمد 41483مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
258نــاجــح  258دعاء فتحي إبراهيم الدسوقي41484مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
260نــاجــح  260رحمة خليفة عبد الجواد خليفة 41485مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
183.5نــاجــح  183.5ريهام باسم لبيب محمد 41486مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
237.5نــاجــح  237.5سالي محمد محمد فريد 41487مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
267.5نــاجــح  267.5سماح إبهام سليم صادق 41488مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
255.5نــاجــح  255.5سمر صالح السعداوي نايض 41489مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
262نــاجــح  262سمية محمد السيد عبد الحميد 41490مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
249.5نــاجــح  249.5سوسن عمرو عبد العظيم إسماعيل 41491مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
255.5نــاجــح  255.5شروق فتحي عبد المولي عبداهللا 41492مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
دور ثانيدور ثاني  150عائشة محمد سعد سليم 41493مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
258.5نــاجــح  258.5فاطمة يوسف عبد المحسن يوسف 41494مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا



248.5نــاجــح  248.5مروة عادل حمدي سيد أحمد 41495مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
250نــاجــح  250مروة مجدي عبد السالم أمين 41496مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
242.5نــاجــح  242.5مريم إبراهيم أحمد محمد 41497مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
دور ثانيدور ثاني  167.5مريم أحمد عبد العظيم عبد الرحيم 41498مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
261.5نــاجــح  261.5مريم حسني آمال عبد القادر 41499مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
251نــاجــح  251مريم طارق عبد الفتاح  عبد الحكيم 41500مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
230نــاجــح  230مريم وحيد عيد مصطفي 41501مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
246.5نــاجــح  246.5منال محمود محمد فهمي 41502مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
275.5نــاجــح  275.5منة اهللا أسامة محمد عبد الموجود 41503مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
234.5نــاجــح  234.5منة اهللا ياسر وهبة علي 41504مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
271نــاجــح  271نجالء جمال محمود عطوة 41505مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
دور ثانيدور ثاني  154نجالء محمد سعداوي عطية 41506مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
215.5نــاجــح  215.5نورا محمد مهدي سيد أحمد 41507مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
224.5نــاجــح  224.5نورهان خالد أحمد سليمان 41508مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
221.5نــاجــح  221.5نورهان ماهر عطية عبد العظيم 41509مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
264.5نــاجــح  264.5نورهان محمود مكاوي محمد 41510مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
270نــاجــح  270هاجر إبراهيم جبر عبد الحميد 41511مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
266.5نــاجــح  266.5هاجر عزب عبد الحميد عزب 41512مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
254نــاجــح  254هاجر نبيل عبد السالم فريد 41513مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
275.5نــاجــح  275.5هالة أيمن حسين سعد 41514مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
265.5نــاجــح  265.5هدير أحمد أمين إسماعيل 41515مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
253.5نــاجــح  253.5هدير هيثم عبدا لحميد عبدا للطيف 41516مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
213.5نــاجــح  213.5هدي محمد محمود سليمان 41517مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
227نــاجــح  227هناء علي أحمد علي 41518مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
202نــاجــح  202والء أحمد عبد العزيز أحمد  41519مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
236نــاجــح  236ياسمين حميدة سعداوي نايض 41520مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
273.5نــاجــح  273.5إبراهيم صالح إبراهيم مليحي  41521مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
274نــاجــح  274أحمد إبراهيم سو يلم إبراهيم 41522مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
250.5نــاجــح  250.5أحمد إبراهيم سعد إبراهيم 41523مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا



273نــاجــح  273أحمد سعيد  نبوي السيد 41524مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
234.5نــاجــح  234.5أحمد سمير أمين علي 41525مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
271.5نــاجــح  271.5أحمد شفيق عيد شفيق 41526مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
255.5نــاجــح  255.5أحمد صابر عبد المنعم إبراهيم 41527مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
236نــاجــح  236أحمد فتحي محمد خضر 41528مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
241نــاجــح  241أحمد عيد عبد الخالق عطوه 41529مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
251.5نــاجــح  251.5أحمد محمد أحمد فرج 41530مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
168.5نــاجــح  168.5أحمد محمد سعداوي عطية 41531مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
188نــاجــح  188أحمد محمدي أحمد حسن 41532مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
236نــاجــح  236أحمد مصطفي عبد العزيز عطية 41533مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
271.5نــاجــح  271.5أحمد وليد أحمد شوقي 41534مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
239نــاجــح  239حسن شامل حسن عزت 41535مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
236نــاجــح  236حسين محمد صابر حسين 41536مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
دور ثانيدور ثاني  189.5شادي خالد فتوح محمد 41537مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
235.5نــاجــح  235.5عاصم محمدي صبحي محمدي 41538مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
239نــاجــح  239عبد اهللا أحمد عبد الموجود محمود 41539مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
257.5نــاجــح  257.5عبد اهللا فوزي أمين إسماعيل 41540مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
258.5نــاجــح  258.5عمر عبد العزيز محمد آريم 41541مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
263.5نــاجــح  263.5عمرو سعيد آمال عبد القادر 41542مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
250نــاجــح  250عمرو وهبة حنفي عبد الجيد 41543مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
277نــاجــح  277عالء الدين سمير نبيه آامل 41544مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
233نــاجــح  233عالء رضا بهجات عبد الغني 41545مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
دور ثانيدور ثاني  155عيد حسين عيد حسين 41546مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
233نــاجــح  233آامل شريف آامل متولي 41547مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
251.5نــاجــح  251.5آريم أحمد عبد الرحيم محمد 41548مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
225نــاجــح  225آريم صبري عبده منتصر 41549مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
189نــاجــح  189آريم صبري فرحات محمد 41550مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
273.5نــاجــح  273.5محمد السيد إبراهيم السيد 41551مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
252.5نــاجــح  252.5محمد أيمن محمد الدمرداش 41552مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا



دور ثانيدور ثاني  148محمد خيري عبد المطلب مليحي 41553مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
208.5نــاجــح  208.5محمد جمال محمد عبد الشافي 41554مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
251نــاجــح  251محمد ربيع عبد الجواد عبد اهللا 41555مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
275نــاجــح  275محمد رجب علي إبراهيم 41556مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
265نــاجــح  265محمد رمضان محمد أحمد 41557مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
254نــاجــح  254محمد صبحي فتوح السيد 41558مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
269نــاجــح  269محمد صبري محمود سعيد 41559مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
241.5نــاجــح  241.5محمد عادل مهدي سيد أحمد 41560مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
245.5نــاجــح  245.5محمد ماهر عبد القادر عبد الحكيم 41561مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
259.5نــاجــح  259.5محمد مجدي جمال محمد سليم 41562مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
262نــاجــح  262محمد ياسر محمد إبراهيم 41563مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
256نــاجــح  256محمد يـسن أحمد يسن 41564مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
243.5نــاجــح  243.5محمود بيومي الشحات بيومي 41565مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
241نــاجــح  241محمود جاد اهللا عوض عطية 41566مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
251نــاجــح  251محمود محمد محمود عطوة 41567مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
257.5نــاجــح  257.5محمود هشام زين العابدين 41568مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
276.5نــاجــح  276.5مصطفي توفيق محمد توفيق 41569مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
276نــاجــح  276وليد ناجي سالم عبد الواحد 41570مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
258نــاجــح  258يوسف رمضان عبد السالم أمين 41571مدرسة ميت ابوشيخة قويسناقويسنا
267.5نــاجــح  267.5أحالم عبد العزيز رجب عبد العزيز 41572مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
262نــاجــح  262اسراء حسن محمد عبد النبى41573مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
210.5نــاجــح  210.5اسراء سامى محمد صبرى41574مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
239.5نــاجــح  239.5اسراء صبحى عبد الغنى السيد41575مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
278.5نــاجــح  278.5اسراء محمد مصطفى متولى41576مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
278نــاجــح  278اسالم صبحى عبد الغنى احمد41577مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
دور ثانيدور ثاني  163.5اسماء فؤاد محمود مصطفى41578مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
225.5نــاجــح  225.5امانى اسماعيل فرج السيد41579مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
241.5نــاجــح  241.5اميره احمد شبل عطيه41580مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
272.5نــاجــح  272.5اميره السيد عبد الغنى السيد41581مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا



249.5نــاجــح  249.5امينه احمد السيد طه41582مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
225نــاجــح  225اية ابراهيم صبحى السيد الشبينى41583مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
267نــاجــح  267آية حافظ عامر حافظ41584مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
268.5نــاجــح  268.5اية محمد محمد عبد النبى41585مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
دور ثانيدور ثاني  172ايمان بيومى ياسين بيومى41586مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
261نــاجــح  261ايمان صالح عبد العزيز السيد41587مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
253.5نــاجــح  253.5ايمان محمود لبيب السيد41588مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
266.5نــاجــح  266.5ايه شعبان سعيد عبد الغنى41589مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
220نــاجــح  220ايه صبحى عبد الرحمن محمد41590مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
256.5نــاجــح  256.5ايه صالح عبد الحكيم همام41591مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
264نــاجــح  264آيه عبد الحميد عبد المرضى 41592مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
232نــاجــح  232آيه عزت محمد عبد الحكيم41593مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
196نــاجــح  196ايه محمد مصطفى محمد41594مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
184نــاجــح  184حنان عاطف عبد الرؤوف41595مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
255نــاجــح  255حياة فتحى محمود مرسى41596مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
236.5نــاجــح  236.5دعاء اسامه رمضان رجب41597مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
235.5نــاجــح  235.5دينا عبد الهادى ابرهيم السيد41598مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
269نــاجــح  269ساره محمد عبد الحميد 41599مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
207نــاجــح  207ساميه سعيد محمد محروس41600مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
275.5نــاجــح  275.5سجا عادل محمد نور الدين41601مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
260.5نــاجــح  260.5شاهنده احمد محمد سعيد بيوى41602مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
240.5نــاجــح  240.5شروق محمد عبد الرؤوف 41603مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
226نــاجــح  226صباح صبحى رجب العفيفى41604مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
235.5نــاجــح  235.5صفا ايمن ابوالمعاطى مصيلحى41605مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
239نــاجــح  239عزيزه مصطفى محمود مصطفى41606مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبعبير حلمى عبد الغنى سيداحمد41607مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
274نــاجــح  274علياء عبد الرحمن محمد 41608مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
247نــاجــح  247فاطمة عادل ابراهيم احمد41609مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
195نــاجــح  195فاطمة نبوى احمد نبوى41610مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا



258.5نــاجــح  258.5فاطمه جمال محمد االحمدى41611مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
242نــاجــح  242فاطمه عاطف عبد العليم محمد41612مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
253نــاجــح  253ليزا احمد عبد اهللا غنيمى41613مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
240نــاجــح  240مريهان وائل انور محمد41614مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
261.5نــاجــح  261.5مى عبد الملك عبد الملك الحسينى41615مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
275نــاجــح  275نبيله خالد على الخنانى41616مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
250.5نــاجــح  250.5نجاة عاطف ابراهيم احمد41617مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
226نــاجــح  226نجالء صبحى محمد مصيلحى41618مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
275نــاجــح  275ندى محمد عبد الصبور الشناوى41619مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
276.5نــاجــح  276.5ندى ياسر السيد محمد41620مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
275نــاجــح  275نرمين عبد اللطيف عبد العزيز 41621مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
272نــاجــح  272ايمان اشرف محمد على41622مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
214.5نــاجــح  214.5نورا عبد الغنى عبد الرؤوف 41623مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
دور ثانيدور ثاني  151.5نورا محمد احمد مصطفى41624مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
222.5نــاجــح  222.5نورهان عبد العزيز عبد الغنى 41625مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
دور ثانيدور ثاني  180هاجر جمال عبد العليم محمد41626مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
دور ثانيدور ثاني  199.5هاجر سعيد محمد محروس41627مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
دور ثانيدور ثاني  168.5هبه السيد عبد العزيز احمد41628مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
262.5نــاجــح  262.5هدير اشرف عزت محمد41629مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
248.5نــاجــح  248.5هدير محمد محمد السيد41630مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
180نــاجــح  180هناء عبد الشفوق عبد الرحمن 41631مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
218.5نــاجــح  218.5وفاء محمد رشدى محمد41632مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
229.5نــاجــح  229.5والء حمزه محمد محمد بدر41633مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
219نــاجــح  219ياسمين عصام سعد محمد41634مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
216نــاجــح  216ياسمين السيد محمد احمد41635مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
252.5نــاجــح  252.5ياسمين فراج عبد الملك حسينى41636مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
277.5نــاجــح  277.5يمنى عالء رشيد فريد41637مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
دور ثانيدور ثاني  173احمد اسامه رمضان رجب41638مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
205.5نــاجــح  205.5احمد السيد عبد الجكيم السيد41639مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا



183.5نــاجــح  183.5أحمد جمال على على41640مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
239.5نــاجــح  239.5أحمد خالد عبد الرحمن محمد41641مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
277نــاجــح  277احمد رجب محمد برآات41642مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
دور ثانيدور ثاني  155احمد سعد عبد اهللا السيد41643مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
دور ثانيدور ثاني  18.5احمد سعيد مصطفى رمضان41644مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
دور ثانيدور ثاني  149احمد سالمة محمد السيد الدسوقى41645مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
169.5نــاجــح  169.5احمد عبد الحميد عبد الحليم 41646مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
280نــاجــح  280احمد محسن عبد الرازق خليل41647مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
220نــاجــح  220احمد محمد عبد العظيم ابراهيم41648مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
دور ثانيدور ثاني  160احمد محمد لطفى محمد41649مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
248.5نــاجــح  248.5احمد محمود شكرى على41650مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
227نــاجــح  227احمد مليجى عبد العزيز مليجى 41651مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
211نــاجــح  211اسامه مصطفى عبد الغنى مصطفى41652مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
167.5نــاجــح  167.5السيد ابراهيم محمد السيد41653مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
دور ثانيدور ثاني  159.5السيد سعيد ابراهيم محمد41654مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
213نــاجــح  213السيد يسرى السيد ابراهيم41655مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
248.5نــاجــح  248.5امير خالد عبد الحميد عبد الحكيم41656مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
180.5نــاجــح  180.5باسم محمد طه ابراهيم41657مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
253.5نــاجــح  253.5بالل احمد محمد احمد41658مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
192.5نــاجــح  192.5خالد محمد ربيع مصطفى مليجى41659مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
280نــاجــح  280خالد محمد على الخنانى41660مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
247.5نــاجــح  247.5رمضان صبرى عبد المقصود41661مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
182نــاجــح  182سامح سعيد رجب ابراهيم41662مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
245.5نــاجــح  245.5سامى محمد يوسف محمد41663مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
دور ثانيدور ثاني  138.5سالم لطفى فريد سليمان41664مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
230.5نــاجــح  230.5سمير عبد العاطى عابدين 41665مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
223نــاجــح  223شادى محمد السيد محمود41666مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
دور ثانيدور ثاني  169صالح صبحى عبد الغنى السيد41667مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
191.5نــاجــح  191.5طاهر محمد صالح محمد العليمى41668مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا



194.5نــاجــح  194.5طه على محمد آمال41669مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
251نــاجــح  251عبد الغنى محمد عبد الغنى 41670مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبعفيفى سامى محمد محمد41671مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
273نــاجــح  273آرم عبد الكريم عبد المعز التهامى41672مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
243.5نــاجــح  243.5محمد احمد عبد الرؤوف متولى41673مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
272.5نــاجــح  272.5محمد احمد محمد السيد41674مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
257نــاجــح  257محمد احمد محمد السيد احمد41675مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
229.5نــاجــح  229.5محمد السيد عبد العظيم عبد الغنى41676مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
219.5نــاجــح  219.5محمد السيد عبد اهللا السيد41677مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
205نــاجــح  205محمد جمال محمد محمد41678مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
221.5نــاجــح  221.5محمد خالد محمد السيد ابراهيم41679مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
184نــاجــح  184محمد رضا عبد العزيز المليجى41680مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
251.5نــاجــح  251.5محمد سعيد عبد الحميد قطب41681مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
273.5نــاجــح  273.5محمد سعيد مصطفى عبد الغنى41682مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
206نــاجــح  206محمد صبحى عبد العزيز السيد41683مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
188.5نــاجــح  188.5محمد صبحى عبد الغنى على41684مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
250نــاجــح  250محمد صبرى عبد العزيز احمد41685مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
264.5نــاجــح  264.5محمد طه محمد موسى41686مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
227.5نــاجــح  227.5محمد عادل عبد الغنى موسى41687مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
202نــاجــح  202محمد عبد الكريم رجب محمد41688مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
261نــاجــح  261محمد عبد المحسن عبدالفضيل 41689مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
183.5نــاجــح  183.5محمد عبدالعليم لبيب السيد41690مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
174نــاجــح  174محمد عماد ابراهيم عوض اهللا41691مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
دور ثانيدور ثاني  158محمد عونى ابراهيم ابوزيد41692مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
219نــاجــح  219محمد فؤاد حامد احمد41693مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
188نــاجــح  188محمد فؤاد فرج عدلى41694مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
202.5نــاجــح  202.5محمد محمد العفيفى ابراهيم41695مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
217.5نــاجــح  217.5محمد محمد فهيم رضوان41696مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
225نــاجــح  225محمد محمود صالح ابراهيم41697مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا



170.5نــاجــح  170.5محمود اشرف السيد ابراهيم41698مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
دور ثانيدور ثاني  144.5محمود حسن عبد الصادق حسن41699مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
213.5نــاجــح  213.5محمود سامى محمد الدسوقى41700مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
183.5نــاجــح  183.5محمود سعيد محمد محمد41701مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
240نــاجــح  240محمود صبحى عبد الغنى مصطفى41702مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
255نــاجــح  255محمود صبرى عبد العزيز احمد41703مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
234نــاجــح  234محمود عاطف محمد عبد الستار41704مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمود عبد المجيد الدسوقى السيد41705مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمود محمد بكرى السيد41706مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
246.5نــاجــح  246.5محمود محمد بيومى طنطاوى41707مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
218.5نــاجــح  218.5محمود مصطفى احمد سيد احمد41708مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
186.5نــاجــح  186.5محمود ياسر طه راشد41709مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
237.5نــاجــح  237.5معاذ السيد ابراهيم السيد41710مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
200.5نــاجــح  200.5وليد محمد فرج خليل41711مدرسة الوحدة بام اخنانقويسنا
258نــاجــح  258إسراء أحمد فؤاد فهمى 41712أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
234.5نــاجــح  234.5إسراء ربيع رجب محمد 41713أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
261نــاجــح  261إسراء ربيع محمد عبد العزيز  41714أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
267نــاجــح  267إسراء رزق محمد محمد  41715أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
237نــاجــح  237إسراء آامل عبد الغنى إبرهيم41716أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
268.5نــاجــح  268.5إسالم مجدى إبراهيم السيد 41717أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
267نــاجــح  267أسماء طه أحمد السيد41718أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
265.5نــاجــح  265.5أسماء عبد المطلب عبد الهادى41719أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
275نــاجــح  275إشراقه أحمد محمد محمد41720أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
260نــاجــح  260آالء عبد الحميد محمد محمد41721أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
200نــاجــح  200أمانى خالد عثمان عبد المجيد 41722أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
270.5نــاجــح  270.5أمنيه أحمد طه عبد الشافى41723أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
244نــاجــح  244آيه أشرف محمد عبد المجيد41724أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
239نــاجــح  239آيه بسام أحمد  أبو آليل41725أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
262نــاجــح  262آيه فرج محمد فرج41726أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا



251نــاجــح  251آيه مصيلحى رمضان مصلحى41727أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
247.5نــاجــح  247.5جهاد محمد عبد الحميد عبد الهادى41728أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
235.5نــاجــح  235.5دينا أشرف عبد المجيد محمد41729أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
266.5نــاجــح  266.5رانيا عادل عفيفى إبراهيم41730أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
266نــاجــح  266رحاب عصام السيد بدوى41731أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
272نــاجــح  272ريم عاطف مصطفى خنانى 41732أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
245.5نــاجــح  245.5زيزى مصطفى السيد رزق41733أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
238نــاجــح  238سارة محمد أحمد محمد41734أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
260نــاجــح  260سميحة بيومى على بيومى41735أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
254نــاجــح  254سميرة فؤاد مليجى محمد41736أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
231نــاجــح  231شرين محمد عواد بدوى41737أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
240نــاجــح  240شيماء وحيد محمد النبوى 41738أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
241نــاجــح  241صفا خالد محمد مصطفى هديب41739أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
219.5نــاجــح  219.5صفا عاطف عبد الغنى محمد41740أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
263.5نــاجــح  263.5فاطمة أشرف مرعى أحمد41741أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
دور ثانيدور ثاني  153.5عال وحيد صبرى الرفاعى41742أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
195نــاجــح  195علياء محمد عبد العظيم هالل41743أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
239.5نــاجــح  239.5مريهان السيد عبد السعيد السيد41744أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
270.5نــاجــح  270.5مريهان صبحى أحمد عطيه41745أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
273نــاجــح  273ندى عبد العزيز محمد سيد أحمد41746أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
273نــاجــح  273ندى عصام الدين أحمد السيد41747أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
247نــاجــح  247نورا فتحى محمد السيد41748أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
245نــاجــح  245نورهان مليجى مليجى بدوى41749أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
237.5نــاجــح  237.5هانم أحمد فهمى فرج41750أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
215.5نــاجــح  215.5والء عثمان حنفى عثمان41751أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
266.5نــاجــح  266.5ياسمين طه شندى عثمان41752أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
207.5نــاجــح  207.5إبراهيم صبحى عبد الغنى السيد41753أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
دور ثانيدور ثاني  166إبراهيم طه عزت طه41754أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
دور ثانيدور ثاني  205أحمد سامى محمد فرج41755أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا



242نــاجــح  242أحمد سعيد عبد الغنى أحمد41756أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
275.5نــاجــح  275.5أحمد سالمة عبد الرحمن حسين41757أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
235.5نــاجــح  235.5أحمد طلعت صبحى عثمان41758أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
245نــاجــح  245أحمد عبد العاطى همام أحمد41759أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
206.5نــاجــح  206.5أحمد عبد المقصود عبد الغنى41760أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
227.5نــاجــح  227.5أحمد عبد الملك احمد إبراهيم41761أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
278.5نــاجــح  278.5أحمد عبد الغنى محمد عبد الغنى41762أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
275نــاجــح  275أحمد عبد المنعم محمود الخنانى41763أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
224.5نــاجــح  224.5أحمد عزت محمد حسن41764أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
210نــاجــح  210أحمد عطيه عوض اهللا عطيه41765أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
199.5نــاجــح  199.5أحمد محمد محمد السيد 41766أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
192نــاجــح  192أحمد مصيلحى جابر مصلحى41767أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
245نــاجــح  245السيد أحمد إبراهيم أحمد41768أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
دور ثانيدور ثاني  183.5السيد أحمد السيد الغمرى41769أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
233نــاجــح  233حامد محمد حامد محمود 41770أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
269.5نــاجــح  269.5طارق خالد يسن محمد41771أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
دور ثانيدور ثاني  162.5طارق محمد أحمد مغربى41772أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
دور ثانيدور ثاني  151طاهر إيهاب عبد الرازق موسى41773أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
دور ثانيدور ثاني  120ربيع محمد عبد المجيد إبراهيم41774أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
دور ثانيدور ثاني  156رضا محمد محمد نور الدين41775أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
231نــاجــح  231عبد الرؤوف السيد عبد الرؤف السيد41776أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
250.5نــاجــح  250.5عبد العاطى عفيفى عبد الحميد عامر41777أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
239نــاجــح  239عبد العظيم أشرف عبد العظيم راشد41778أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
232نــاجــح  232عطيه شندى عوض اهللا عطيه41779أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
266.5نــاجــح  266.5عمر خالد يسن محمد41780أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
263.5نــاجــح  263.5عمر عماد عبد الخالق إبراهيم41781أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
266نــاجــح  266عمر محمد حافظ حسين 41782أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
266.5نــاجــح  266.5عمر محمد محمد سيد أحمد41783أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
269.5نــاجــح  269.5عمرو محمد فرج منصور41784أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا



266نــاجــح  266فهمى صالح فهمى الرفاعى41785أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
264نــاجــح  264محمد إبراهيم محمد السيد41786أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
247.5نــاجــح  247.5محمد أحمد عبد الملك إبراهيم41787أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
دور ثانيدور ثاني  130.5محمد عبد العزيز طه عبد العزيز41788أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
245نــاجــح  245محمد عالء محمد عبد الجواد41789أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
278.5نــاجــح  278.5محمد فتحى السيد مليجى41790أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
251.5نــاجــح  251.5محمد محمد غنيمى إبراهيم41791أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
258نــاجــح  258محمد محى زآريا على41792أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
244.5نــاجــح  244.5محمد مصطفى السيد المليجى41793أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
249نــاجــح  249محمود إبراهيم عبد العظيم إبراهيم 41794أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
259نــاجــح  259محمود محمد عبد الرحمن فرج41795أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
257نــاجــح  257محمود محمد محمد فرج41796أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
270.5نــاجــح  270.5هشام أحمد محمد سيد أحمد41797أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
271.5نــاجــح  271.5وليد خالد محمد أحمد41798أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
دور ثانيدور ثاني  121.5ياسين حسن عبد العزيز إبراهيم41799أحمد عبد الفتاح الليثي ا بأم خنانقويسنا
278.5نــاجــح  278.5اسراء زغلول عبد الملك الحسيني41800أم خنان بنين قويسنا
دور ثانيدور ثاني  143.5آيات صبحي بهجات عبد الحكيم41801أم خنان بنين قويسنا
261نــاجــح  261امنية طة عبد العاطي طة41802أم خنان بنين قويسنا
دور ثانيدور ثاني  174.5اسماء حامد عبداللهالسباعي41803أم خنان بنين قويسنا
233نــاجــح  233تقي بليغ حمدي السيد41804أم خنان بنين قويسنا
270نــاجــح  270رباب محمد عبد الستار محمد41805أم خنان بنين قويسنا
278نــاجــح  278ريم عبد الرضي محمد يوسف41806أم خنان بنين قويسنا
262.5نــاجــح  262.5سارة فؤاد عزت بهجات41807أم خنان بنين قويسنا
221نــاجــح  221شروق آرم مرزوق مرزوق41808أم خنان بنين قويسنا
232نــاجــح  232شيماء آمال صبحي راشد41809أم خنان بنين قويسنا
218نــاجــح  218شيماء أحمد عبد الرؤف مصطفي41810أم خنان بنين قويسنا
242نــاجــح  242شيماءعبدالعاطي عزت بهجات41811أم خنان بنين قويسنا
235.5نــاجــح  235.5 نسمة صالح طة محمد مصطفي41812أم خنان بنين قويسنا
271نــاجــح  271نفين مصطفى محمد مصطفى 41813أم خنان بنين قويسنا



259نــاجــح  259منى محمد عبد العظيم موسى41814أم خنان بنين قويسنا
231نــاجــح  231يمنى محمد حمدى السيد41815أم خنان بنين قويسنا
دور ثانيدور ثاني  23.5غالية أحمد عثمان بخيت41816أم خنان بنين قويسنا
213نــاجــح  213السيد محمود السيد على41817أم خنان بنين قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائباسالم جمال عامر مليجى 41818أم خنان بنين قويسنا
دور ثانيدور ثاني  154حسن حسنى عبد الملك41819أم خنان بنين قويسنا
173نــاجــح  173جميل مجدى عبد الحميد مصطفى 41820أم خنان بنين قويسنا
199.5نــاجــح  199.5عادل محمد على عبد الشافى 41821أم خنان بنين قويسنا
200نــاجــح  200عبد الستار أحمد عبد الستار محمد41822أم خنان بنين قويسنا
151نــاجــح  151عمرو محمود عبد العزيز أيوب41823أم خنان بنين قويسنا
208.5نــاجــح  208.5عبد الرحمن سيد أحمد أحمد41824أم خنان بنين قويسنا
233.5نــاجــح  233.5محمد أسامة رجب محمد 41825أم خنان بنين قويسنا
227نــاجــح  227محمد فؤاد محمد عثمان41826أم خنان بنين قويسنا
221نــاجــح  221محمد محمود طه محمد41827أم خنان بنين قويسنا
دور ثانيدور ثاني  170محمد ربيع عبد العزيز محمد41828أم خنان بنين قويسنا
دور ثانيدور ثاني  168.5محمد ابراهيم أحمد بسيونى 41829أم خنان بنين قويسنا
193نــاجــح  193محمد مصطفى السيد مصطفى 41830أم خنان بنين قويسنا
214.5نــاجــح  214.5محمود السيد عبد الحميد السيد41831أم خنان بنين قويسنا
184نــاجــح  184مصطفى محمد مصطفى هديب41832أم خنان بنين قويسنا
215نــاجــح  215فؤاد محمد السيد رمضان41833أم خنان بنين قويسنا
278نــاجــح  278إسراء أشرف محمد منصور41834اإليمان الخاصة قويسنا
279نــاجــح  279أمنية أحمد محمد محمود مصطفي41835اإليمان الخاصة قويسنا
274نــاجــح  274أمنية عبدالرسول عبدالغني السيد41836اإليمان الخاصة قويسنا
267.5نــاجــح  267.5إيمان محمد عبدالرازق بسيوني41837اإليمان الخاصة قويسنا
278.5نــاجــح  278.5جهاد السيد محمدي محمدي41838اإليمان الخاصة قويسنا
278.5نــاجــح  278.5خلود محمد محمد محمد سويلم41839اإليمان الخاصة قويسنا
276.5نــاجــح  276.5رحمة وجدي عبدالعظيم غمري 41840اإليمان الخاصة قويسنا
277نــاجــح  277شيماء سمير محمد عبدالخالق41841اإليمان الخاصة قويسنا
248نــاجــح  248شيماء طارق محمد ياسين41842اإليمان الخاصة قويسنا



263.5نــاجــح  263.5علياء حسام الدين محمود علي41843اإليمان الخاصة قويسنا
274نــاجــح  274ماهيتاب علي محمد علي41844اإليمان الخاصة قويسنا
280نــاجــح  280ندا محمود أحمد آمال طه41845اإليمان الخاصة قويسنا
279.5نــاجــح  279.5نوران محمد مروان فتحي41846اإليمان الخاصة قويسنا
279.5نــاجــح  279.5نورهان آمال عبدالعزيز الخناني41847اإليمان الخاصة قويسنا
275نــاجــح  275نورهان نصر محمود محمد41848اإليمان الخاصة قويسنا
276نــاجــح  276هاجر عبداهللا أحمد مطر41849اإليمان الخاصة قويسنا
275.5نــاجــح  275.5ياسمين ماهر صبحي السيد41850اإليمان الخاصة قويسنا
265.5نــاجــح  265.5أحمد رياض محمد محمود41851اإليمان الخاصة قويسنا
252نــاجــح  252أحمد سعيد عبدالستار عيد 41852اإليمان الخاصة قويسنا
278.5نــاجــح  278.5أحمد عبدالحكيم عامر حافظ41853اإليمان الخاصة قويسنا
278.5نــاجــح  278.5أحمد علي السيد محمد بيطح41854اإليمان الخاصة قويسنا
277نــاجــح  277أحمد علي حافظ علي مصطفي41855اإليمان الخاصة قويسنا
279نــاجــح  279أحمد آمال عبدالعزيز الخناني41856اإليمان الخاصة قويسنا
275نــاجــح  275أحمد ماهر عبدالتواب عطا اهللا 41857اإليمان الخاصة قويسنا
262.5نــاجــح  262.5أحمد مجدي علي بدوي علي41858اإليمان الخاصة قويسنا
255.5نــاجــح  255.5أسامة هاني السيد محمد متولي41859اإليمان الخاصة قويسنا
261.5نــاجــح  261.5ذآي فهمي ذآي فرج الديري 41860اإليمان الخاصة قويسنا
271.5نــاجــح  271.5زياد محمد محمد غنيمي محمد 41861اإليمان الخاصة قويسنا
264نــاجــح  264سعيد سامي برعي ابراهيم41862اإليمان الخاصة قويسنا
272نــاجــح  272شريف نبيل عبدالستار محمد41863اإليمان الخاصة قويسنا
269.5نــاجــح  269.5عمر هشام السيد جمعة41864اإليمان الخاصة قويسنا
275.5نــاجــح  275.5عمرو عادل محمد متولي41865اإليمان الخاصة قويسنا
275نــاجــح  275محمد أحمد فهيم أحمد 41866اإليمان الخاصة قويسنا
273نــاجــح  273محمد صبحي حنفي عامر 41867اإليمان الخاصة قويسنا
262نــاجــح  262محمد صالح محمد عبدالمعطي41868اإليمان الخاصة قويسنا
279.5نــاجــح  279.5محمد طه عبدالعزيز الخناني41869اإليمان الخاصة قويسنا
272نــاجــح  272محمد عصام علي علي41870اإليمان الخاصة قويسنا
256نــاجــح  256محمد فؤاد محمود حسين41871اإليمان الخاصة قويسنا



268نــاجــح  268محمد والء فتحي علي41872اإليمان الخاصة قويسنا
280نــاجــح  280محمود ابراهيم ابراهيم ابراهيم41873اإليمان الخاصة قويسنا
265.5نــاجــح  265.5محمود شندي ابراهيم مصيلحي41874اإليمان الخاصة قويسنا
269نــاجــح  269محمود مصطفي عبدالرحمن السيد41875اإليمان الخاصة قويسنا
279نــاجــح  279مروان محمد مليجي أحمد 41876اإليمان الخاصة قويسنا
263.5نــاجــح  263.5مصطفي عصام عبدالمنعم عطية41877اإليمان الخاصة قويسنا
269نــاجــح  269مصطفي محمد محمد رياض41878اإليمان الخاصة قويسنا
255.5نــاجــح  255.5يوسف أحمد محمد قنديل 41879اإليمان الخاصة قويسنا
273.5نــاجــح  273.5يوسف أشرف الدسوقي أحمد41880اإليمان الخاصة قويسنا
274.5نــاجــح  274.5يوسف خالد محمد نور الدين41881اإليمان الخاصة قويسنا
258نــاجــح  258أسماء أحمد طه محمودسالم 41882عبد الحميد الشين بالعجايزةقويسنا
266نــاجــح  266أمانى ابراهيم محمد محمود41883عبد الحميد الشين بالعجايزةقويسنا
233نــاجــح  233أيه اسامه أحمد السيد41884عبد الحميد الشين بالعجايزةقويسنا
270.5نــاجــح  270.5أيه سالم احمد سالم41885عبد الحميد الشين بالعجايزةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبايه سعد عبد الغنى فرج41886عبد الحميد الشين بالعجايزةقويسنا
237نــاجــح  237ايه محمدمليجى عبدالصادق41887عبد الحميد الشين بالعجايزةقويسنا
204.5نــاجــح  204.5ايه عاطف محمودعبدالمنعم41888عبد الحميد الشين بالعجايزةقويسنا
205.5نــاجــح  205.5اميره محمودعبدالمجيدمحمد41889عبد الحميد الشين بالعجايزةقويسنا
277.5نــاجــح  277.5ايمان محمد فوزى محمد41890عبد الحميد الشين بالعجايزةقويسنا
274نــاجــح  274حنان نبيل حمدى عبدالحميد41891عبد الحميد الشين بالعجايزةقويسنا
273نــاجــح  273داليا ابراهيم آمال محمد41892عبد الحميد الشين بالعجايزةقويسنا
198نــاجــح  198دينا جمال حامد محمد41893عبد الحميد الشين بالعجايزةقويسنا
261نــاجــح  261راندا ربيع فتحى محمد41894عبد الحميد الشين بالعجايزةقويسنا
246نــاجــح  246شروق السيد محمد على41895عبد الحميد الشين بالعجايزةقويسنا
236نــاجــح  236عزه طاهر أحمد محمد41896عبد الحميد الشين بالعجايزةقويسنا
253.5نــاجــح  253.5فايزة طارق جابر مهدى41897عبد الحميد الشين بالعجايزةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبفوزيةعبدالعزيزعبدالرحمن محمود41898عبد الحميد الشين بالعجايزةقويسنا
228.5نــاجــح  228.5منار محمد آمال محمد41899عبد الحميد الشين بالعجايزةقويسنا
273.5نــاجــح  273.5مها سمير سالم محمد41900عبد الحميد الشين بالعجايزةقويسنا



270.5نــاجــح  270.5نورهان محمدعبدربه مصطفى41901عبد الحميد الشين بالعجايزةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  154نوراعبدالصادقمحمدعبدالصادق41902عبد الحميد الشين بالعجايزةقويسنا
272نــاجــح  272هناء راشدمحمودمحمد راشد41903عبد الحميد الشين بالعجايزةقويسنا
269نــاجــح  269ياسمين رجب السيد عطية41904عبد الحميد الشين بالعجايزةقويسنا
218نــاجــح  218أحمدمحمدمليجى عبدالصادق41905عبد الحميد الشين بالعجايزةقويسنا
272نــاجــح  272عبدالرحمن عبدالعزيزمحمدعلى41906عبد الحميد الشين بالعجايزةقويسنا
197نــاجــح  197عبدالحميدعبدالعاطى عبدالحميدالشناوى41907عبد الحميد الشين بالعجايزةقويسنا
231.5نــاجــح  231.5مصطفى محمود محمد سالم41908عبد الحميد الشين بالعجايزةقويسنا
277نــاجــح  277مصطفى محمودمحمدمحمود41909عبد الحميد الشين بالعجايزةقويسنا
253نــاجــح  253مصطفى محمودالمليجى أحمد41910عبد الحميد الشين بالعجايزةقويسنا
244.5نــاجــح  244.5محمودسعيد أحمد على41911عبد الحميد الشين بالعجايزةقويسنا
225نــاجــح  225محمودجمال محمدعبدالصادق41912عبد الحميد الشين بالعجايزةقويسنا
275.5نــاجــح  275.5محمدعبدالعزيزمحمدسالم41913عبد الحميد الشين بالعجايزةقويسنا
273.5نــاجــح  273.5محمدجمال دسوقى عطية41914عبد الحميد الشين بالعجايزةقويسنا
240.5نــاجــح  240.5محمد وحيد رمضان ابراهيم41915عبد الحميد الشين بالعجايزةقويسنا
215.5نــاجــح  215.5محمدمحمودعبدالرحمن محمد41916عبد الحميد الشين بالعجايزةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمدبرآات مسعودعبدالغنى41917عبد الحميد الشين بالعجايزةقويسنا
164.5نــاجــح  164.5محمدعبداهللا طه المليجى41918عبد الحميد الشين بالعجايزةقويسنا
251.5نــاجــح  251.5يوسف أحمدعبدالرحمن سليمان41919عبد الحميد الشين بالعجايزةقويسنا
273.5نــاجــح  273.5يوسف محمدمحمدمصطفى41920عبد الحميد الشين بالعجايزةقويسنا
187.5نــاجــح  187.5يوسف حمدى محمدمحمود41921عبد الحميد الشين بالعجايزةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  138.5هشام محمودعبدالستار محمود41922عبد الحميد الشين بالعجايزةقويسنا
220نــاجــح  220اميرة عبد الغنى محمد محمد41923العجايزة تعليم أساسيقويسنا
260نــاجــح  260االء احمد محمد حسين41924العجايزة تعليم أساسيقويسنا
270نــاجــح  270ايمان محمود السيد العيسوى41925العجايزة تعليم أساسيقويسنا
266نــاجــح  266ايه جمال محمد ابراهيم41926العجايزة تعليم أساسيقويسنا
262.5نــاجــح  262.5براءة مجدى بهجات محمود41927العجايزة تعليم أساسيقويسنا
253نــاجــح  253خلود خالد عبد المنعم الديرى41928العجايزة تعليم أساسيقويسنا
236.5نــاجــح  236.5دعاء عاطف ابراهيم اسماعيل41929العجايزة تعليم أساسيقويسنا



دور ثانيدور ثاني  173.5رانيا على محمد على عبد اهللا41930العجايزة تعليم أساسيقويسنا
254.5نــاجــح  254.5رحاب هانى فهيم بيومى41931العجايزة تعليم أساسيقويسنا
246.5نــاجــح  246.5صفاء عبد الخالق محروس احمد41932العجايزة تعليم أساسيقويسنا
238.5نــاجــح  238.5عبير محمد لطفى ابراهيم فرج41933العجايزة تعليم أساسيقويسنا
232نــاجــح  232عبير ياسر فتحى محمد41934العجايزة تعليم أساسيقويسنا
270نــاجــح  270فاطمة السيد عبد الحكيم عبد العاطى41935العجايزة تعليم أساسيقويسنا
237.5نــاجــح  237.5لبنى محمود بيومى محمد احمد41936العجايزة تعليم أساسيقويسنا
273.5نــاجــح  273.5منار صالح السيد حسن41937العجايزة تعليم أساسيقويسنا
271نــاجــح  271منه خالد محمد محمد مصطفى41938العجايزة تعليم أساسيقويسنا
244.5نــاجــح  244.5ميار احمد عبد المنعم السيد41939العجايزة تعليم أساسيقويسنا
224.5نــاجــح  224.5ميار السيد محمد السيد سالم41940العجايزة تعليم أساسيقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبنرمين مجدى محمد شحاته41941العجايزة تعليم أساسيقويسنا
264.5نــاجــح  264.5نورهان خالد محمدمحمد41942العجايزة تعليم أساسيقويسنا
241نــاجــح  241نورهان محمد عبدالحليم محمد41943العجايزة تعليم أساسيقويسنا
262.5نــاجــح  262.5وسام محى شوقى عبد الحكيم41944العجايزة تعليم أساسيقويسنا
233.5نــاجــح  233.5هانم خالد السيد رضوان41945العجايزة تعليم أساسيقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبنورا ابراهيم عبد الكريم محمد41946العجايزة تعليم أساسيقويسنا
229.5نــاجــح  229.5احمد حسان محمود دياب41947العجايزة تعليم أساسيقويسنا
220.5نــاجــح  220.5احمد عبد الناصر احمد محمد41948العجايزة تعليم أساسيقويسنا
257نــاجــح  257السيد صبرى السيد محمد41949العجايزة تعليم أساسيقويسنا
256نــاجــح  256جما ل محمد جما ل محمد عبد العزيز41950العجايزة تعليم أساسيقويسنا
273.5نــاجــح  273.5جودة حسين جودة محمد41951العجايزة تعليم أساسيقويسنا
272.5نــاجــح  272.5خالد مجدى السيد احمد راشد41952العجايزة تعليم أساسيقويسنا
278.5نــاجــح  278.5زياد طارق آامل محمد41953العجايزة تعليم أساسيقويسنا
دور ثانيدور ثاني  187عبد الرحمن عادل محمد السيد41954العجايزة تعليم أساسيقويسنا
دور ثانيدور ثاني  218محمد ابراهيم احمدى عبد الستار41955العجايزة تعليم أساسيقويسنا
272نــاجــح  272محمد اسامة عقل محمد راشد41956العجايزة تعليم أساسيقويسنا
269.5نــاجــح  269.5محمد اسامة محمد حسين41957العجايزة تعليم أساسيقويسنا
271.5نــاجــح  271.5محمد حسام الدين محمد فرج41958العجايزة تعليم أساسيقويسنا



265.5نــاجــح  265.5محمد خالد محمد السيد سالم41959العجايزة تعليم أساسيقويسنا
دور ثانيدور ثاني  217.5محمد محمود عوض اهللا عبد الجواد41960العجايزة تعليم أساسيقويسنا
203.5نــاجــح  203.5محمد محى عبد الرحمن على41961العجايزة تعليم أساسيقويسنا
225نــاجــح  225محمد مسعود بسيونى السيد41962العجايزة تعليم أساسيقويسنا
269.5نــاجــح  269.5محمود السيد محمد السيد سالم41963العجايزة تعليم أساسيقويسنا
273نــاجــح  273محمود زآريا محمد هيبه41964العجايزة تعليم أساسيقويسنا
223.5نــاجــح  223.5محمود صالح بيومى محمد احمد41965العجايزة تعليم أساسيقويسنا
247نــاجــح  247محمود عبد الحميد نبيه احمد41966العجايزة تعليم أساسيقويسنا
260.5نــاجــح  260.5مصطفى احمد مجاهد عفيفى41967العجايزة تعليم أساسيقويسنا
263.5نــاجــح  263.5مصطفى محمد حامد محمد على41968العجايزة تعليم أساسيقويسنا
264.5نــاجــح  264.5هشام عبد العاطى احمد عبد العاطى41969العجايزة تعليم أساسيقويسنا
دور ثانيدور ثاني  160.5خالد فرج محمد  فرج41970العجايزة تعليم أساسيقويسنا
دور ثانيدور ثاني  143.5محمود محمد محمود محمد41971العجايزة تعليم أساسيقويسنا
238.5نــاجــح  238.5ايه خالد جمال الدين سيد41972اللواء بميت القصريقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبايه محمد نجيب علي 41973اللواء بميت القصريقويسنا
217.5نــاجــح  217.5أسماء سمير سالمه عبدالحكيم41974اللواء بميت القصريقويسنا
217.5نــاجــح  217.5أسماء محمد احمد قطب41975اللواء بميت القصريقويسنا
251.5نــاجــح  251.5آمنه جمال محمد حسن رجب41976اللواء بميت القصريقويسنا
235.5نــاجــح  235.5أميرة طارق يس محمد 41977اللواء بميت القصريقويسنا
219.5نــاجــح  219.5إسراء محمود السيد عبدالغفار41978اللواء بميت القصريقويسنا
269.5نــاجــح  269.5إسراء السيد فتح اهللا قنديل41979اللواء بميت القصريقويسنا
238نــاجــح  238إسراء السيد مصطفى طلبه41980اللواء بميت القصريقويسنا
264نــاجــح  264إسراء ممدوح جمعه عبدالفتاح41981اللواء بميت القصريقويسنا
228.5نــاجــح  228.5إيمان ايمن عبد المحسن السيد41982اللواء بميت القصريقويسنا
256.5نــاجــح  256.5ايمان رجب حامد شندي41983اللواء بميت القصريقويسنا
255.5نــاجــح  255.5الشياء جالل شلبي شلبي41984اللواء بميت القصريقويسنا
242.5نــاجــح  242.5إيمان صبحي خليفة محمود 41985اللواء بميت القصريقويسنا
264.5نــاجــح  264.5إيمان طارق السامي عبد الفتاح41986اللواء بميت القصريقويسنا
264نــاجــح  264إيمان محمد محمود رجب41987اللواء بميت القصريقويسنا



249نــاجــح  249إيمان ياسر شبل عطية41988اللواء بميت القصريقويسنا
269نــاجــح  269إيناس سعيد صبحي محمد 41989اللواء بميت القصريقويسنا
دور ثانيدور ثاني  153.5أميرة عادل محمد محمد راشد41990اللواء بميت القصريقويسنا
272نــاجــح  272خلود عبدالعزيز قنديل الشنوان41991اللواء بميت القصريقويسنا
258.5نــاجــح  258.5رحمة اشرف محمدعبدالرحمن41992اللواء بميت القصريقويسنا
267.5نــاجــح  267.5رانيا رمضان محمود شندي41993اللواء بميت القصريقويسنا
دور ثانيدور ثاني  176.5رانيا جمال عبدالعزيز الدسوقي41994اللواء بميت القصريقويسنا
239.5نــاجــح  239.5زهراء بكر حسن يونس41995اللواء بميت القصريقويسنا
دور ثانيدور ثاني  166.5سهام رجب نبيل دويدار41996اللواء بميت القصريقويسنا
251نــاجــح  251شروق حسني قطب عبد الحكيم41997اللواء بميت القصريقويسنا
258نــاجــح  258شروق خالد عبد المقصود عبد المطلب41998اللواء بميت القصريقويسنا
259نــاجــح  259شروق طارق محمد نبيه41999اللواء بميت القصريقويسنا
256نــاجــح  256شروق علي محمد طه42000اللواء بميت القصريقويسنا
265.5نــاجــح  265.5شروق نزيه السيد علي42001اللواء بميت القصريقويسنا
235.5نــاجــح  235.5شيماء السيد محمد عبد الفتاح42002اللواء بميت القصريقويسنا
244.5نــاجــح  244.5فاطمة عبد الرحمن علي عطيه42003اللواء بميت القصريقويسنا
279نــاجــح  279فاطمة عبد الرحمن محمد سالم42004اللواء بميت القصريقويسنا
252نــاجــح  252فيفيان ابوبكر سالم عبد الرحمن42005اللواء بميت القصريقويسنا
265.5نــاجــح  265.5مروة محمد سعيد السيد42006اللواء بميت القصريقويسنا
262.5نــاجــح  262.5منار محمد فهمي علي حسنين42007اللواء بميت القصريقويسنا
270.5نــاجــح  270.5ندا رضا مصطفى طلبه42008اللواء بميت القصريقويسنا
دور ثانيدور ثاني  160ناريمان عبد النبي جمعه عبد الجواد42009اللواء بميت القصريقويسنا
دور ثانيدور ثاني  176.5نادية ياسر عبد الحميد محمد42010اللواء بميت القصريقويسنا
دور ثانيدور ثاني  200.5ندا احمد عبد الحميد بدوي42011اللواء بميت القصريقويسنا
دور ثانيدور ثاني  202ندا رمضان السيد عبد اللطيف42012اللواء بميت القصريقويسنا
275نــاجــح  275ندا هشام السيد عبد الحكيم42013اللواء بميت القصريقويسنا
268نــاجــح  268ندا محمد صبحي محمود 42014اللواء بميت القصريقويسنا
279نــاجــح  279نهال علي ابو النصر عبد المطلب42015اللواء بميت القصريقويسنا
279نــاجــح  279نورهان توفيق توفيق عامر42016اللواء بميت القصريقويسنا



259نــاجــح  259نورهان خالد محمود عبد العزيز42017اللواء بميت القصريقويسنا
236نــاجــح  236نيرة اشرف عيد محمد 42018اللواء بميت القصريقويسنا
265.5نــاجــح  265.5هاجر محمد عبد العليم ابو العال42019اللواء بميت القصريقويسنا
267نــاجــح  267هبه احمد توفيق احمد 42020اللواء بميت القصريقويسنا
261نــاجــح  261هبة اهللا عادل محمد سليم42021اللواء بميت القصريقويسنا
242نــاجــح  242هبه عبد النبي سمير عبد النبي42022اللواء بميت القصريقويسنا
274نــاجــح  274هبه وحيد عويس القرني42023اللواء بميت القصريقويسنا
233.5نــاجــح  233.5هدير هشام همام حسن42024اللواء بميت القصريقويسنا
259.5نــاجــح  259.5هدير الرفاعي شبل محمد 42025اللواء بميت القصريقويسنا
270.5نــاجــح  270.5هند ماهر عبد الحميد السيد42026اللواء بميت القصريقويسنا
دور ثانيدور ثاني  182.5والء جمال اسماعيل محمد 42027اللواء بميت القصريقويسنا
243نــاجــح  243ياسمين احمد فتحي محمد 42028اللواء بميت القصريقويسنا
255.5نــاجــح  255.5احمد صبحي عبد الستار سالم 42029اللواء بميت القصريقويسنا
252نــاجــح  252احمد حسن عبد الحميد السيد42030اللواء بميت القصريقويسنا
251.5نــاجــح  251.5احمد رمضان عبد العزيز محمد 42031اللواء بميت القصريقويسنا
278نــاجــح  278احمد سمير عبد العزيز مصطفى42032اللواء بميت القصريقويسنا
265.5نــاجــح  265.5احمد صالح عبد الغني سليمان42033اللواء بميت القصريقويسنا
220نــاجــح  220احمد عادل فوزي محمود 42034اللواء بميت القصريقويسنا
240.5نــاجــح  240.5احمد ماهر محمد سالم42035اللواء بميت القصريقويسنا
244نــاجــح  244احمد محمد حنفي محمد 42036اللواء بميت القصريقويسنا
227.5نــاجــح  227.5احمد محمد صالح محمود 42037اللواء بميت القصريقويسنا
264نــاجــح  264احمد محمد عبد اهللا السيد42038اللواء بميت القصريقويسنا
277.5نــاجــح  277.5اسامة محمد صالح عطيه42039اللواء بميت القصريقويسنا
208.5نــاجــح  208.5حامد رمضان حامد عفيفي42040اللواء بميت القصريقويسنا
242.5نــاجــح  242.5زياد عادل عبد العزيز طلبه42041اللواء بميت القصريقويسنا
263.5نــاجــح  263.5سالم عبد اللطيف محمدي وهبه42042اللواء بميت القصريقويسنا
274.5نــاجــح  274.5سيف سليمان عطيه محمد 42043اللواء بميت القصريقويسنا
278.5نــاجــح  278.5عمر سمير عطوه ابراهيم42044اللواء بميت القصريقويسنا
226نــاجــح  226طارق عالء الدين عبد الرحمن يس42045اللواء بميت القصريقويسنا



246.5نــاجــح  246.5محمد احمد سعيد السيد42046اللواء بميت القصريقويسنا
212.5نــاجــح  212.5محمد اشرف محمد عبد الرحمن42047اللواء بميت القصريقويسنا
دور ثانيدور ثاني  120محمد الشبراوي لطيف فرج42048اللواء بميت القصريقويسنا
268.5نــاجــح  268.5محمد ربيع حافظ عيسى42049اللواء بميت القصريقويسنا
251نــاجــح  251محمد عادل عبد المطلب أبو المجد42050اللواء بميت القصريقويسنا
دور ثانيدور ثاني  156محمد عبد الرازق محمود احمد 42051اللواء بميت القصريقويسنا
242.5نــاجــح  242.5محمد عبد الرحمن علي عطيه42052اللواء بميت القصريقويسنا
263.5نــاجــح  263.5محمد محمد عبد المقصود عبد المطلب42053اللواء بميت القصريقويسنا
219.5نــاجــح  219.5محمد فتيان احمد عبد السالم42054اللواء بميت القصريقويسنا
220نــاجــح  220محمد ناصر محمد عباس42055اللواء بميت القصريقويسنا
223نــاجــح  223محمد نشات عبد الصادق42056اللواء بميت القصريقويسنا
229نــاجــح  229محمد صبحي فريد مصلحي42057اللواء بميت القصريقويسنا
دور ثانيدور ثاني  154محمد عزت عامر إبراهيم 42058اللواء بميت القصريقويسنا
دور ثانيدور ثاني  123محمد آرم محمد علي42059اللواء بميت القصريقويسنا
233نــاجــح  233محمود محمد عبد المحسن هنداوي42060اللواء بميت القصريقويسنا
246نــاجــح  246محمود احمد عبد الفتاح حسن42061اللواء بميت القصريقويسنا
237.5نــاجــح  237.5محمود بكر السيد الخولي42062اللواء بميت القصريقويسنا
218.5نــاجــح  218.5محمود محمد السيد احمد قطب42063اللواء بميت القصريقويسنا
229.5نــاجــح  229.5محمود مسعد فتحي عناني42064اللواء بميت القصريقويسنا
232.5نــاجــح  232.5محمود فريد عبد المقصود عبد المطلب42065اللواء بميت القصريقويسنا
دور ثانيدور ثاني  139محمود عبد الرازق مصلحي شلبي 42066اللواء بميت القصريقويسنا
دور ثانيدور ثاني  121محمود سعيد محمد محمد راشد42067اللواء بميت القصريقويسنا
224.5نــاجــح  224.5مصطفى جمال محمدي السيد42068اللواء بميت القصريقويسنا
269نــاجــح  269مصطفى صبحي عبد القوي حماد42069اللواء بميت القصريقويسنا
239.5نــاجــح  239.5مصطفى عبد النبي محمد عبد الستار42070اللواء بميت القصريقويسنا
229نــاجــح  229مصطفى عيد إبراهيم قصراوي42071اللواء بميت القصريقويسنا
159.5نــاجــح  159.5مصطفى سعيد مصطفى مرسي42072اللواء بميت القصريقويسنا
278.5نــاجــح  278.5معاذ ندا محمد الحفني ندا42073اللواء بميت القصريقويسنا
185نــاجــح  185اسراء احمد عبد الستار محمد42074الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا



277نــاجــح  277اسراء عادل صابر سالم 42075الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
277.5نــاجــح  277.5اسالم احمد محمد ابراهيم 42076الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
243نــاجــح  243اسالم جمال السيد حسن 42077الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
251.5نــاجــح  251.5الزهراء سعيد فرماوى محمد42078الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
دور ثانيدور ثاني  217انجى عاطف محمد السيد 42079الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
228.5نــاجــح  228.5انغام جمال مهدى ابراهيم42080الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
252نــاجــح  252ايمان جمال محمد على 42081الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
277نــاجــح  277ايمان عبد الفتاح محمد مصطفى 42082الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
266.5نــاجــح  266.5ايه احمد عبد الستار محمد 42083الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
248نــاجــح  248ايه السعيد احمد ناصف42084الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
251.5نــاجــح  251.5ايه حلمى عبد العظيم شندى 42085الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
267نــاجــح  267ايه صبحى محمد بيومى 42086الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
231نــاجــح  231ايه ماهر محمد على 42087الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
238.5نــاجــح  238.5ايه محمد ابراهيم  فهيم 42088الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
238.5نــاجــح  238.5ايه هانى فرج احمد 42089الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
257.5نــاجــح  257.5دينا عصمت عبد العظيم محمد42090الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
213.5نــاجــح  213.5دينا فاروق عبد الحليم احمد42091الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
231.5نــاجــح  231.5دينا محمد محمدى بسيونى 42092الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
274نــاجــح  274رانيا خالد عبد العظيم شندى 42093الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
218.5نــاجــح  218.5رانيا صبرى عبد العزيز محمود42094الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
258.5نــاجــح  258.5رقيه محمد الفاتح محمود فرج42095الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
دور ثانيدور ثاني  133سمر عاشور جاد محمود42096الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
275.5نــاجــح  275.5مريم جمال محمد عبد العزيز 42097الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
275نــاجــح  275ميرنا عماد سالم محمد42098الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
274.5نــاجــح  274.5ناديه عبد الرسول محمد مصطفى 42099الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
266.5نــاجــح  266.5ندى راضى ابراهيم نور الدين 42100الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
196.5نــاجــح  196.5ندى سعيد يوسف السيد 42101الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
251.5نــاجــح  251.5ندى عاطف محمود احمد42102الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
182نــاجــح  182ندى مصطفى دمرداش محمد 42103الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا



257.5نــاجــح  257.5ندى همام توفيق همام42104الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
269نــاجــح  269نرمين ياسر محمد عبد اهللا 42105الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
218نــاجــح  218نورا رمضان محمد عبد الواحد42106الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
207.5نــاجــح  207.5نيره عبد اللطيف محمود عبد اللطيف42107الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
254نــاجــح  254هدير عبد النبى انور السيد 42108الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
258.5نــاجــح  258.5أحمد اسامه محمد زآى 42109الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
265نــاجــح  265احمد اشرف عبد الرؤف عبد الفتاح 42110الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
273.5نــاجــح  273.5احمد طارق عبد العزيز شحاته42111الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
193نــاجــح  193احمد عبد اهللا لطفى احمد 42112الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
272نــاجــح  272احمد عزت شمس ابراهيم 42113الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
259نــاجــح  259احمد محمد حمدى محمد ابراهيم 42114الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
دور ثانيدور ثاني  49احمد محمد فتحى شبل 42115الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
208.5نــاجــح  208.5اسالم عبد الحميد مهيدى حمد42116الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
238نــاجــح  238ايمن انور عباس ابراهيم 42117الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
207نــاجــح  207باسم محمدى عباس ابراهيم 42118الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
237.5نــاجــح  237.5حسن على حسن على 42119الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
233.5نــاجــح  233.5حسن هادى يوسف نعمة اهللا 42120الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
231نــاجــح  231حسين هادى يوسف نعمة اهللا 42121الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
دور ثانيدور ثاني  154خالد مجدى عبد الستار عبد اهللا42122الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
259نــاجــح  259خالد محمد مرسى السيد 42123الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
269.5نــاجــح  269.5شهاب محمد عادل ابو مكى 42124الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
250نــاجــح  250شهاب محمد آمال فرماوى42125الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
199.5نــاجــح  199.5عبد العزيز محمد عبد العزيز42126الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
264.5نــاجــح  264.5محمد احمد عبد الخالق السيد42127الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
241نــاجــح  241محمد اشرف عبد العظيم شندى42128الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
240.5نــاجــح  240.5محمد أنور محمد اسماعيل42129الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
239.5نــاجــح  239.5محمد جمال عبد ربه42130الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
226نــاجــح  226محمد حامد السيد السيد42131الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
263نــاجــح  263محمد سعيد فتحى شبل42132الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا



254نــاجــح  254محمد عبد الحكيم عبد العال42133الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
241.5نــاجــح  241.5محمد عفيفى على عفيفى 42134الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
260نــاجــح  260محمد على الصاوى محمد42135الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
دور ثانيدور ثاني  159محمد رضا فرج نعمة اهللا42136الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
275نــاجــح  275محمود حامد محمد عبد ربه42137الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
202.5نــاجــح  202.5محمود حسام عبد العاطى محمد42138الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
252.5نــاجــح  252.5محمود رضا محمد فرج 42139الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
دور ثانيدور ثاني  180محمود صبرى محمد الشين42140الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
221.5نــاجــح  221.5محمود طلعت فهيم فضل42141الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
169.5نــاجــح  169.5مصطفى محمد فرج عبد الواحد42142الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
دور ثانيدور ثاني  157.5ناصر عبد الرازق محمد عبد السالم42143الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
228.5نــاجــح  228.5هشام شوقى محمد احمد42144الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراجقويسنا
دور ثانيدور ثاني  190.5أرزاق جابر السيد عطا 42145آفر ميت سراج قويسنا
دور ثانيدور ثاني  141أرزاق عبدالرسول عبدالحكيم 42146آفر ميت سراج قويسنا
261نــاجــح  261إسراء أحمد إبراهيم الدسوقى 42147آفر ميت سراج قويسنا
232نــاجــح  232إسراء صابر على حواش42148آفر ميت سراج قويسنا
269.5نــاجــح  269.5إسراء عصام عبدالفتاح محمد 42149آفر ميت سراج قويسنا
234.5نــاجــح  234.5إسراء محمد أحمد سرور 42150آفر ميت سراج قويسنا
260نــاجــح  260أسماء ناجى على محمد 42151آفر ميت سراج قويسنا
235نــاجــح  235آالء أحمد محمدى عطوة 42152آفر ميت سراج قويسنا
187.5نــاجــح  187.5آالء وحيد فرج عبدالغفار 42153آفر ميت سراج قويسنا
دور ثانيدور ثاني  137.5أميرة عادل فؤاد عبدالمتجلى42154آفر ميت سراج قويسنا
278.5نــاجــح  278.5أميرة عادل على مصطفى 42155آفر ميت سراج قويسنا
189.5نــاجــح  189.5أميرة عبدالفتاح عبداهللا عبدالسالم 42156آفر ميت سراج قويسنا
262نــاجــح  262أميرة هشام عبدالعظيم سعد 42157آفر ميت سراج قويسنا
271نــاجــح  271ايمان حسين السيد حسين42158آفر ميت سراج قويسنا
229.5نــاجــح  229.5إيمان صبرى عبدالرحمن أمان 42159آفر ميت سراج قويسنا
188.5نــاجــح  188.5إيمان سالم محمد رمضان 42160آفر ميت سراج قويسنا
271.5نــاجــح  271.5إيمان محمد سمحان عبدالسميع 42161آفر ميت سراج قويسنا



دور ثانيدور ثاني  175.5إيمان محمد محمود عبدالمولى 42162آفر ميت سراج قويسنا
251.5نــاجــح  251.5إيمان نبيل همام أبو ذآرى 42163آفر ميت سراج قويسنا
213.5نــاجــح  213.5بسنت آمال عبدالعظيم عواد 42164آفر ميت سراج قويسنا
233.5نــاجــح  233.5جهاد جمال عيبد العاطى 42165آفر ميت سراج قويسنا
257.5نــاجــح  257.5حنان رجب بيومى عبدالتواب42166آفر ميت سراج قويسنا
241نــاجــح  241حنان عاطف شبل الدسوقى 42167آفر ميت سراج قويسنا
233.5نــاجــح  233.5خلود خالد أمين حامد السيد42168آفر ميت سراج قويسنا
255.5نــاجــح  255.5دعاء وحيد عبدالعظيم إمام 42169آفر ميت سراج قويسنا
279.5نــاجــح  279.5دنيا بكر عبدالرازق عبدالسالم 42170آفر ميت سراج قويسنا
228.5نــاجــح  228.5دنيا محمد جمال محمد42171آفر ميت سراج قويسنا
200نــاجــح  200ريهام إيهاب عصمت 42172آفر ميت سراج قويسنا
168.5نــاجــح  168.5زهراء بكر عيسى عبدالمنعم 42173آفر ميت سراج قويسنا
246.5نــاجــح  246.5زينب بيومى عبدالعزيز هاشم 42174آفر ميت سراج قويسنا
204.5نــاجــح  204.5سماح رضا عبدالسالم أحمد 42175آفر ميت سراج قويسنا
216نــاجــح  216سماح محمد السيد عبدالنبى 42176آفر ميت سراج قويسنا
239.5نــاجــح  239.5شيماء أشرف جمال محمد مصطفى 42177آفر ميت سراج قويسنا
277نــاجــح  277شيماء عبدالحميد شبل عبدالحميد 42178آفر ميت سراج قويسنا
215نــاجــح  215شيماء محمد أنس محمد 42179آفر ميت سراج قويسنا
226نــاجــح  226صابرين محمد إسماعيل محمد 42180آفر ميت سراج قويسنا
227.5نــاجــح  227.5غادة أشرف حمد إبراهيم 42181آفر ميت سراج قويسنا
238.5نــاجــح  238.5فاطمة جمال عيد بيومى 42182آفر ميت سراج قويسنا
264نــاجــح  264مريم رضا إسماعيل عيسى 42183آفر ميت سراج قويسنا
دور ثانيدور ثاني  137.5منى السيد وسية السيد 42184آفر ميت سراج قويسنا
250نــاجــح  250ندى أحمد سعد أبو ذآرى 42185آفر ميت سراج قويسنا
209.5نــاجــح  209.5ندى جمال عبدالغفار محمد 42186آفر ميت سراج قويسنا
254نــاجــح  254ندى طارق أحمد على 42187آفر ميت سراج قويسنا
238نــاجــح  238ندى محمد أحمد بسيونى 42188آفر ميت سراج قويسنا
دور ثانيدور ثاني  143نورا سيد عبدالفتاح محمد 42189آفر ميت سراج قويسنا
223.5نــاجــح  223.5نورا محمد فتحى حسن 42190آفر ميت سراج قويسنا



227نــاجــح  227نورهان بيومى شبل محمد 42191آفر ميت سراج قويسنا
275.5نــاجــح  275.5نورهان هانى عزيز أبو العز 42192آفر ميت سراج قويسنا
258.5نــاجــح  258.5نيره عبدالعظيم محمد عبدالسالم 42193آفر ميت سراج قويسنا
195نــاجــح  195هاجر جميل عراقى حسن 42194آفر ميت سراج قويسنا
272.5نــاجــح  272.5هاجر سعيد السيد محمد 42195آفر ميت سراج قويسنا
279نــاجــح  279هاجر عادل عبدالستار على 42196آفر ميت سراج قويسنا
210.5نــاجــح  210.5هاجر مصطفى شحاته محمد 42197آفر ميت سراج قويسنا
209.5نــاجــح  209.5هايدى وليد السيد أبو اليزيد42198آفر ميت سراج قويسنا
268نــاجــح  268هبه محمد عبدالشافى مصطفى 42199آفر ميت سراج قويسنا
260.5نــاجــح  260.5هدير أيمن فؤاد متولى 42200آفر ميت سراج قويسنا
دور ثانيدور ثاني  154.5هدير رأفت إبراهيم 42201آفر ميت سراج قويسنا
195نــاجــح  195هدير مصطفى السيد مصطفى 42202آفر ميت سراج قويسنا
261نــاجــح  261ياسمين السيد محمد السيد 42203آفر ميت سراج قويسنا
172نــاجــح  172ياسمين عصام عبدالفتاح أحمد 42204آفر ميت سراج قويسنا
174نــاجــح  174ياسمين على حامد قطب 42205آفر ميت سراج قويسنا
242.5نــاجــح  242.5إبراهيم عالء سعيد عبدالسميع 42206آفر ميت سراج قويسنا
276.5نــاجــح  276.5أحمد الهادى محمود زيدان محمد 42207آفر ميت سراج قويسنا
276نــاجــح  276أحمد جمال عبدالفتاح عبدالمقصود 42208آفر ميت سراج قويسنا
215نــاجــح  215أحمد خالد حمزة محمد 42209آفر ميت سراج قويسنا
254.5نــاجــح  254.5أحمد سالمة عبدالسالم مصطفى 42210آفر ميت سراج قويسنا
155نــاجــح  155أحمد سمير عبدالعليم محمود 42211آفر ميت سراج قويسنا
219.5نــاجــح  219.5أحمد صبحى مصطفى نبوى 42212آفر ميت سراج قويسنا
219نــاجــح  219أحمد عنتر محمد على 42213آفر ميت سراج قويسنا
193نــاجــح  193أحمد محمد أحمد محمد42214آفر ميت سراج قويسنا
276نــاجــح  276أحمد محمد فهمى عبدالقادر 42215آفر ميت سراج قويسنا
دور ثانيدور ثاني  110.5أحمد محمد مرجان أمان42216آفر ميت سراج قويسنا
202.5نــاجــح  202.5أحمد نزية عبدالعاطى مليجى 42217آفر ميت سراج قويسنا
176.5نــاجــح  176.5إسالم عبداهللا حمودة السيد 42218آفر ميت سراج قويسنا
204.5نــاجــح  204.5إسالم عصام إبراهيم مليجى 42219آفر ميت سراج قويسنا



230نــاجــح  230إسالم فارس عبدالرازق سالم 42220آفر ميت سراج قويسنا
226.5نــاجــح  226.5أمجد صبحى محمد أحمد 42221آفر ميت سراج قويسنا
266.5نــاجــح  266.5بسام سيف النصرشبل عبدالصادق42222آفر ميت سراج قويسنا
234نــاجــح  234حاتم محمد عبدالعزيز محمد إبراهيم 42223آفر ميت سراج قويسنا
220.5نــاجــح  220.5حسام سامى وسيه السيد 42224آفر ميت سراج قويسنا
243.5نــاجــح  243.5حسام محمد سليم محمد 42225آفر ميت سراج قويسنا
232نــاجــح  232شريف صباحى عبدالتواب حسنى 42226آفر ميت سراج قويسنا
236.5نــاجــح  236.5طاهر محروس عبدالبصير محروس42227آفر ميت سراج قويسنا
214.5نــاجــح  214.5عبدالحافظ محمد عبدالحافظ عيسى 42228آفر ميت سراج قويسنا
221.5نــاجــح  221.5عبدالصادق خالد عبدالصادق محمد 42229آفر ميت سراج قويسنا
225نــاجــح  225عبدالفتاح وحيد عبدالفتاح عبدالرحمن 42230آفر ميت سراج قويسنا
275.5نــاجــح  275.5عبداهللا السيد عبدالتواب حسينى 42231آفر ميت سراج قويسنا
234.5نــاجــح  234.5عبداهللا أمين محمد أمين 42232آفر ميت سراج قويسنا
244نــاجــح  244على جميل على محمد 42233آفر ميت سراج قويسنا
دور ثانيدور ثاني  167.5على شعبان محمد عبدالسالم 42234آفر ميت سراج قويسنا
245.5نــاجــح  245.5على محمود عبدالستار جاد 42235آفر ميت سراج قويسنا
274نــاجــح  274عمار على شبل عبدالحميد42236آفر ميت سراج قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبعمرو ابراهيم سليم 42237آفر ميت سراج قويسنا
179.5نــاجــح  179.5عمرو خالد عبده عبدالعال 42238آفر ميت سراج قويسنا
266.5نــاجــح  266.5عمرو محمود إبراهيم مصطفى 42239آفر ميت سراج قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبفتحى حمدى فتحى محمد42240آفر ميت سراج قويسنا
255.5نــاجــح  255.5فؤاد السباعى الصباحى على محمد 42241آفر ميت سراج قويسنا
238.5نــاجــح  238.5فوزى أشرف فوزى بسيونى42242آفر ميت سراج قويسنا
250نــاجــح  250محمد أسامة حامد عبدالعزيز 42243آفر ميت سراج قويسنا
239نــاجــح  239محمد خالد حجازى عطية محمد 42244آفر ميت سراج قويسنا
207نــاجــح  207محمد شبل عبدالنبى شحاته 42245آفر ميت سراج قويسنا
271.5نــاجــح  271.5محمد عبداهللا عبدالعظيم محمد 42246آفر ميت سراج قويسنا
257نــاجــح  257محمد عبدالنبى عيد بيومى 42247آفر ميت سراج قويسنا
260.5نــاجــح  260.5محمد فوقت سمير حامد 42248آفر ميت سراج قويسنا



250.5نــاجــح  250.5محمد مجدى أبو العز الخولى 42249آفر ميت سراج قويسنا
245.5نــاجــح  245.5محمد مصطفى عبدالحميد وهبه 42250آفر ميت سراج قويسنا
254نــاجــح  254محمود أحمد عبدالرازق محمد 42251آفر ميت سراج قويسنا
دور ثانيدور ثاني  122.5محمود إسماعيل ندا إسماعيل 42252آفر ميت سراج قويسنا
272نــاجــح  272محمد السيد محمود محمد 42253آفر ميت سراج قويسنا
204.5نــاجــح  204.5محمود الصباحى شعبان السيد 42254آفر ميت سراج قويسنا
220.5نــاجــح  220.5محمود رضا شوقى فؤاد 42255آفر ميت سراج قويسنا
196.5نــاجــح  196.5محمود رمضان حافظ محمد 42256آفر ميت سراج قويسنا
221نــاجــح  221محمود طه عبدالسالم طه 42257آفر ميت سراج قويسنا
243نــاجــح  243محمود عزيز حامد عبدالعزيز 42258آفر ميت سراج قويسنا
207.5نــاجــح  207.5محمود نبيه مصيلحى عبدالرازق42259آفر ميت سراج قويسنا
260.5نــاجــح  260.5مصطفى رياض عبدالعاطى أحمد42260آفر ميت سراج قويسنا
247.5نــاجــح  247.5مصطفى سمير مصطفى حسن 42261آفر ميت سراج قويسنا
262نــاجــح  262مصطفى مجدى عبدالسالم مصطفى 42262آفر ميت سراج قويسنا
225.5نــاجــح  225.5مصطفى محمود أحمد سرور 42263آفر ميت سراج قويسنا
223نــاجــح  223نبيه آرم نبيه أحمد 42264آفر ميت سراج قويسنا
186نــاجــح  186وليد السيد محمد فرج 42265آفر ميت سراج قويسنا
186.5نــاجــح  186.5اسراء ايمن فتحى راضوان42266آفر أبشيش اقويسنا
187.5نــاجــح  187.5اسالم حمادة عبدالفتاح نورالدين42267آفر أبشيش اقويسنا
266نــاجــح  266اسالم سمير مختار زهران42268آفر أبشيش اقويسنا
268نــاجــح  268اسالم صبحى حسينى ابراهيم42269آفر أبشيش اقويسنا
225.5نــاجــح  225.5اسالم ناجى عيد حسن42270آفر أبشيش اقويسنا
209نــاجــح  209اسالم ماهر عبدالفتاح على42271آفر أبشيش اقويسنا
257نــاجــح  257االء جمعة سعيد فرج42272آفر أبشيش اقويسنا
242نــاجــح  242االء مرزوق عبدالرازق فرج42273آفر أبشيش اقويسنا
229نــاجــح  229انجى ناجح رمزى سويلم42274آفر أبشيش اقويسنا
234نــاجــح  234ايةاهللا ابراهيم على محمد42275آفر أبشيش اقويسنا
دور ثانيدور ثاني  128اية صبحى احمد السيد42276آفر أبشيش اقويسنا
255.5نــاجــح  255.5اية مبروك سند محمد42277آفر أبشيش اقويسنا



279نــاجــح  279اية محمود حلمى محمد42278آفر أبشيش اقويسنا
دور ثانيدور ثاني  193ايمان اشرف سعيد محمد42279آفر أبشيش اقويسنا
276نــاجــح  276ايمان عاطف مرسى عيسى42280آفر أبشيش اقويسنا
274نــاجــح  274ايمان محمد حسن محمود42281آفر أبشيش اقويسنا
265.5نــاجــح  265.5ايمان محمد عبدالعليم .محمد42282آفر أبشيش اقويسنا
214.5نــاجــح  214.5بسمة مصطفى فوزى محمد42283آفر أبشيش اقويسنا
189نــاجــح  189بسند خالد محمد البحيرى42284آفر أبشيش اقويسنا
247.5نــاجــح  247.5تيسير جمال احمد عبدالعزيز42285آفر أبشيش اقويسنا
256.5نــاجــح  256.5جهاد عماد مختار متولى42286آفر أبشيش اقويسنا
201.5نــاجــح  201.5دعاء ابراهيم رجب فراج42287آفر أبشيش اقويسنا
250نــاجــح  250دينا محمد عبدالفتاح محمد42288آفر أبشيش اقويسنا
236نــاجــح  236رحمة رجب عبداهللا حسن42289آفر أبشيش اقويسنا
دور ثانيدور ثاني  147.5رندا ناجى عطوة عبدالقادر42290آفر أبشيش اقويسنا
264نــاجــح  264سارة رجب رشاد ابوالعنين42291آفر أبشيش اقويسنا
267.5نــاجــح  267.5سارة محمد عبدالعليم ابراهيم42292آفر أبشيش اقويسنا
209.5نــاجــح  209.5سارة هالل عبدالجليل عفيفى42293آفر أبشيش اقويسنا
241.5نــاجــح  241.5سلمى صالح عبدالغنى السيد42294آفر أبشيش اقويسنا
243.5نــاجــح  243.5سماح سامى زهران عبدالرحمن42295آفر أبشيش اقويسنا
دور ثانيدور ثاني  161سمر ابراهيم مغاورى عبدالتواب42296آفر أبشيش اقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبسمر هالل عبد الجليل عفيفى42297آفر أبشيش اقويسنا
دور ثانيدور ثاني  164.5شربات محمد عبداهللا ابراهيم42298آفر أبشيش اقويسنا
278.5نــاجــح  278.5شروق عاطف محمد شكرى42299آفر أبشيش اقويسنا
276.5نــاجــح  276.5شروق محمد محىالدين محروس42300آفر أبشيش اقويسنا
252.5نــاجــح  252.5شرين سعيد عزت السيد42301آفر أبشيش اقويسنا
266.5نــاجــح  266.5صفا السيد فرج حسن42302آفر أبشيش اقويسنا
276نــاجــح  276صفا سمير صالح محمود42303آفر أبشيش اقويسنا
262.5نــاجــح  262.5صفا آرم فتحى سرور42304آفر أبشيش اقويسنا
207نــاجــح  207عبير عاصم رجب فراج42305آفر أبشيش اقويسنا
238.5نــاجــح  238.5عبير عبدالغنى شندى حسينى42306آفر أبشيش اقويسنا



238.5نــاجــح  238.5عبير هالل عبدالحفيظ محمد42307آفر أبشيش اقويسنا
275.5نــاجــح  275.5علياء خالد عيد عليمى42308آفر أبشيش اقويسنا
245.5نــاجــح  245.5علياء عبدالغنى شندى حسينى42309آفر أبشيش اقويسنا
237نــاجــح  237غادة ربيع محمد ابراهيم42310آفر أبشيش اقويسنا
255.5نــاجــح  255.5غادة رجب وحيد عبدالهادى42311آفر أبشيش اقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبفاطمة صبرى عبد الفتاح محمد42312آفر أبشيش اقويسنا
176.5نــاجــح  176.5فرحة ابراهيم عبدالعال عفيفى42313آفر أبشيش اقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبلبنى ربيع السيد مندوه42314آفر أبشيش اقويسنا
167نــاجــح  167لبنى نزية رمزى سويلم42315آفر أبشيش اقويسنا
269.5نــاجــح  269.5مريم قدرى صالح مصطفى42316آفر أبشيش اقويسنا
236نــاجــح  236منار شعبان عبد السالم فرج42317آفر أبشيش اقويسنا
190.5نــاجــح  190.5منار مجدى زهران عبدالرحمن42318آفر أبشيش اقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمنة اهللا مسعد عبد الفتاح عبد المعطى42319آفر أبشيش اقويسنا
216نــاجــح  216منى عبدالرسول رجب عبدالقادر42320آفر أبشيش اقويسنا
269نــاجــح  269مى رضا عبداهللا عبدالوهاب42321آفر أبشيش اقويسنا
245.5نــاجــح  245.5ميار محمود صبحى محمود42322آفر أبشيش اقويسنا
231.5نــاجــح  231.5ندى انور لبيب موسى42323آفر أبشيش اقويسنا
233نــاجــح  233ندى شعبان ابراهيم السيداحمد42324آفر أبشيش اقويسنا
258.5نــاجــح  258.5ندى عبدالحى .عفيفى السيد42325آفر أبشيش اقويسنا
246نــاجــح  246ندى محمد عبدالعزيز متولى42326آفر أبشيش اقويسنا
237.5نــاجــح  237.5ندى محمود متولى عفيفى42327آفر أبشيش اقويسنا
276نــاجــح  276نرمين هاشم سمير رياض42328آفر أبشيش اقويسنا
248.5نــاجــح  248.5نورا محروس عبدالغفار همام42329آفر أبشيش اقويسنا
237.5نــاجــح  237.5نورهان مندوة صبحى مندوة42330آفر أبشيش اقويسنا
275نــاجــح  275نيرة اسامة موسى عفيفى42331آفر أبشيش اقويسنا
275.5نــاجــح  275.5هبة اهللا وجدى فرج مصيلحى42332آفر أبشيش اقويسنا
235.5نــاجــح  235.5هدى رافت عبدالعليم ابراهيم42333آفر أبشيش اقويسنا
241نــاجــح  241هدير ربيع محمد ابراهيم42334آفر أبشيش اقويسنا
242.5نــاجــح  242.5هناء سعيد عزت السيد42335آفر أبشيش اقويسنا



262نــاجــح  262وسام شريف محمد متولى42336آفر أبشيش اقويسنا
247.5نــاجــح  247.5ياسمين ابراهيم عيد عبدالرحمن42337آفر أبشيش اقويسنا
255نــاجــح  255ياسمين رضا فهمى رمضان42338آفر أبشيش اقويسنا
270.5نــاجــح  270.5ياسمين صبحى حسينى ابراهيم42339آفر أبشيش اقويسنا
269.5نــاجــح  269.5ياسمين صبرى عزت فتوح42340آفر أبشيش اقويسنا
255نــاجــح  255ياسمين صالح صادق احمد42341آفر أبشيش اقويسنا
192.5نــاجــح  192.5ياسمين عادل رجب فتوح42342آفر أبشيش اقويسنا
200نــاجــح  200ياسمين مصلحى احمد محمد42343آفر أبشيش اقويسنا
168نــاجــح  168احمد امام محمد امام42344آفر أبشيش اقويسنا
269نــاجــح  269احمد ايمن فتحى عبدالرحمن42345آفر أبشيش اقويسنا
دور ثانيدور ثاني  90احمد بدوى السيد ابوزيد42346آفر أبشيش اقويسنا
266.5نــاجــح  266.5احمد حمدى لطيف عبدالرازق42347آفر أبشيش اقويسنا
168نــاجــح  168احمد خالد محمد البحيرى42348آفر أبشيش اقويسنا
245.5نــاجــح  245.5احمد خضرى عبدالرحيم فرج42349آفر أبشيش اقويسنا
272.5نــاجــح  272.5احمد ربيع مصطفى محمود42350آفر أبشيش اقويسنا
269.5نــاجــح  269.5احمد رضا عبدالظاهر عبدالقادر42351آفر أبشيش اقويسنا
174نــاجــح  174احمد صالح محمد رمضان42352آفر أبشيش اقويسنا
227.5نــاجــح  227.5احمد ماهر عزت عبدالغنى42353آفر أبشيش اقويسنا
263نــاجــح  263احمد محروس عيد حسن42354آفر أبشيش اقويسنا
170.5نــاجــح  170.5احمد محمد عبدالرازق محمد42355آفر أبشيش اقويسنا
239.5نــاجــح  239.5اسالم صالح صابر بلتاجى42356آفر أبشيش اقويسنا
220نــاجــح  220اسالم محمد فتحى لطفى42357آفر أبشيش اقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبايهاب أشرف زهران عبدالرحمن42358آفر أبشيش اقويسنا
277.5نــاجــح  277.5حازم عيس محمد على42359آفر أبشيش اقويسنا
278نــاجــح  278حسام شعبان عبدالعليم ابراهيم42360آفر أبشيش اقويسنا
252.5نــاجــح  252.5حسن ابراهيم عبدالمعطى خضرى42361آفر أبشيش اقويسنا
216نــاجــح  216حمادة على عبدالفتاح على42362آفر أبشيش اقويسنا
185نــاجــح  185حمادة محمد عزب السيد42363آفر أبشيش اقويسنا
235.5نــاجــح  235.5خالد صبرى ذآى على42364آفر أبشيش اقويسنا



دور ثانيدور ثاني  118.5دياب انور دياب محمد42365آفر أبشيش اقويسنا
دور ثانيدور ثاني  116.5رمضان جمال رمضان عثمان42366آفر أبشيش اقويسنا
218نــاجــح  218رمزى خالد رجب عبدالفتاح42367آفر أبشيش اقويسنا
231.5نــاجــح  231.5سفيان شاهر سعد السيد42368آفر أبشيش اقويسنا
206.5نــاجــح  206.5سيد عاطف السيد ابوزيد42369آفر أبشيش اقويسنا
243.5نــاجــح  243.5صالح ابراهيم عبدالقادر السيد42370آفر أبشيش اقويسنا
184.5نــاجــح  184.5عادل رضا فتحى سرور42371آفر أبشيش اقويسنا
271نــاجــح  271عبدالرحمن بهاء فتحى عبدالرحمن42372آفر أبشيش اقويسنا
273.5نــاجــح  273.5عبدالرحمن فاروق احمد عبدالعزيز42373آفر أبشيش اقويسنا
273.5نــاجــح  273.5عبداهللا ماهر عبدالعليم محمد42374آفر أبشيش اقويسنا
249نــاجــح  249على صالح عبدالرازق يوسف42375آفر أبشيش اقويسنا
254نــاجــح  254عمار عبداهللا رجب عبدالمطلب42376آفر أبشيش اقويسنا
258.5نــاجــح  258.5عمر رافت صبحى السيد42377آفر أبشيش اقويسنا
276.5نــاجــح  276.5عمر عبدالرحمن محمد فريد42378آفر أبشيش اقويسنا
179نــاجــح  179فارس رمضان محمد فراج42379آفر أبشيش اقويسنا
263.5نــاجــح  263.5محمد اشرف متولى حسن42380آفر أبشيش اقويسنا
159نــاجــح  159محمد جمال رمضان غانم42381آفر أبشيش اقويسنا
265نــاجــح  265محمد خالد عيد عليمى42382آفر أبشيش اقويسنا
186.5نــاجــح  186.5محمد رافت رمضان عبدالغنى42383آفر أبشيش اقويسنا
دور ثانيدور ثاني  159محمد ربيع ابوالسعود فودة42384آفر أبشيش اقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد ربيع عبد المعطى حسن42385آفر أبشيش اقويسنا
دور ثانيدور ثاني  149.5محمد رمضان عبدالرحيم فرج42386آفر أبشيش اقويسنا
178نــاجــح  178محمد رمضان عبدالسميع عطوة42387آفر أبشيش اقويسنا
268.5نــاجــح  268.5محمد شريف زغلول عبدالقادر42388آفر أبشيش اقويسنا
254.5نــاجــح  254.5محمد صالح محمد محمود42389آفر أبشيش اقويسنا
274.5نــاجــح  274.5محمد محمود فاروق السيد42390آفر أبشيش اقويسنا
دور ثانيدور ثاني  43.5محمد مسعد عبد البصير السيد42391آفر أبشيش اقويسنا
198نــاجــح  198محمود توفيق عبد الحفيظ عبد الغفار42392آفر أبشيش اقويسنا
274نــاجــح  274محمود حاتم فوقى السيد42393آفر أبشيش اقويسنا



252.5نــاجــح  252.5محمود ربيع محمد السيد42394آفر أبشيش اقويسنا
206نــاجــح  206محمود رضا عبد الرازق سليمان42395آفر أبشيش اقويسنا
193.5نــاجــح  193.5محمود عاطف جابر سويلم42396آفر أبشيش اقويسنا
266.5نــاجــح  266.5محمود لبيب محمود متولى42397آفر أبشيش اقويسنا
228.5نــاجــح  228.5محمود مسعد عبد العزيزعبد الرحيم42398آفر أبشيش اقويسنا
222.5نــاجــح  222.5مسعد انور لبيب موسى42399آفر أبشيش اقويسنا
206نــاجــح  206مصطفى ابرهيم صدقى عبد الغفار42400آفر أبشيش اقويسنا
271نــاجــح  271مصطفى حمدى محمد محمود42401آفر أبشيش اقويسنا
202.5نــاجــح  202.5مصطفى ربيع السيد عبد العزيز42402آفر أبشيش اقويسنا
270.5نــاجــح  270.5مصطفى سعيد فوزى عبد السالم42403آفر أبشيش اقويسنا
275.5نــاجــح  275.5مصطفى صبحى رضوان عبد البارى42404آفر أبشيش اقويسنا
274.5نــاجــح  274.5مصطفى طلعت الدسوقى حسب النبى42405آفر أبشيش اقويسنا
دور ثانيدور ثاني  161.5مصطفى عاطف جابر سويلم42406آفر أبشيش اقويسنا
دور ثانيدور ثاني  146.5مصطفى مجدى قاصد آريم السيد42407آفر أبشيش اقويسنا
210نــاجــح  210مصطفى محمود سعد ابراهيم42408آفر أبشيش اقويسنا
276.5نــاجــح  276.5مصطفى محمود عبد السميع محمود42409آفر أبشيش اقويسنا
207.5نــاجــح  207.5مصطفى هانى رمضان خضرى42410آفر أبشيش اقويسنا
239نــاجــح  239معاذ اشرف بهجات عباس42411آفر أبشيش اقويسنا
263.5نــاجــح  263.5معاذ ناجى امام محمد42412آفر أبشيش اقويسنا
279نــاجــح  279معتز جمال عبدالرازق يوسف42413آفر أبشيش اقويسنا
232نــاجــح  232نادر السيد محمد النبوى42414آفر أبشيش اقويسنا
276.5نــاجــح  276.5نادر حسام بهجات حسينى42415آفر أبشيش اقويسنا
211.5نــاجــح  211.5نبيل أسامة محمود محمد42416آفر أبشيش اقويسنا
236نــاجــح  236هادى أسامة محمود السيد42417آفر أبشيش اقويسنا
239نــاجــح  239يوسف شعبان رمضان خضرى42418آفر أبشيش اقويسنا
265نــاجــح  265يوسف طه ابراهيم السيد42419آفر أبشيش اقويسنا
275.5نــاجــح  275.5اسراء اشرف عبد الفتاح محمود42420آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
177نــاجــح  177اسماء سليمان ابراهيم حسن42421آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
277.5نــاجــح  277.5آالء انور محمد محمد السيد42422آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا



278نــاجــح  278آالء سعيد عبد الحميد محمود42423آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
277.5نــاجــح  277.5الشيماء سامى عيسوى مصطفى42424آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
254نــاجــح  254الشيماء محمد ابراهيم فرج اهللا42425آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
239نــاجــح  239امانى احمد فكرى عبد الحليم42426آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  161.5امانى عامر دياب محمد42427آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
277نــاجــح  277                        آيات خالد محمد زيدان فرج42428آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
229نــاجــح  229 ايمان ناصر محمد الزناتى محمد متولى 42429آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
191نــاجــح  191             دنيا ربيع الدسوقى محمدابراهيم42430آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
240.5نــاجــح  240.5      رحاب فايز احمد موسى عفيفى 42431آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
270.5نــاجــح  270.5رحمة الدسوقى السيد ابراهيم موسى 42432آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
271نــاجــح  271ريهام اسامة على بدوى42433آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
220.5نــاجــح  220.5  سعاد رضا محمد حمدى فريد42434آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  174.5سلوى رضا لطفى خميس فرج42435آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
264نــاجــح  264سماح انور عبد الرشيد الجعفراوى42436آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
266.5نــاجــح  266.5سهير مجدى محمد ابراهيم مصطفى 42437آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
265نــاجــح  265شروق شوقى عطية السيد42438آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
234نــاجــح  234شيماء ابراهيم فتوح السيد42439آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
265.5نــاجــح  265.5صفا اشرف محمد احمد42440آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
266.5نــاجــح  266.5صفا عادل موسى امام موسى 42441آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
277.5نــاجــح  277.5صفا عاطف ايوب عبد العال42442آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  246.5صفا مجدى محفوظ محمد الجوهرى 42443آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
226نــاجــح  226ضحى على امين الجوهرى على 42444آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
258.5نــاجــح  258.5فاطمة على رجب إالمام بدر  42445آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
274نــاجــح  274فايزة رضا جالل محمد عيد 42446آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
264نــاجــح  264مروة أنور شحاتة إبراهيم 42447آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
243.5نــاجــح  243.5مروة صالح الدين محمد السيد 42448آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
278.5نــاجــح  278.5مروة عاطف أيوب عبد العال 42449آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
255نــاجــح  255معالى مجدى حسانين محمود 42450آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
268.5نــاجــح  268.5ميادة  ناصر رجب محمد ابراهيم  42451آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا



245.5نــاجــح  245.5ندى فرج السيد فرج حسن 42452آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
269نــاجــح  269 نغم سامح محمد  عبد العزيز السيد شعيشع42453آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  178.5نورا محمد عبد الستار محمد 42454آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
250نــاجــح  250نورهان خالد عطا السيد على  42455آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
231نــاجــح  231هاجر عبد الشافى احمد عبد الشافى  42456آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
231نــاجــح  231هايدى محمود سامى توفيق ابراهيم42457آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
241نــاجــح  241هدير محمود عبد الواحد محمود عبدالواحد42458آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
178.5نــاجــح  178.5هند اشرف عنطر عطيةالسيد 42459آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
188.5نــاجــح  188.5هند عبد الحميد عبد الرازق امام 42460آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
208نــاجــح  208وردة جميل عبد الستار سالمة42461آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
249نــاجــح  249ياسمين طه شعبان فرج حسن42462آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
247.5نــاجــح  247.5يسرا جمال عبد الرشيد عبد العليم الجعفراوى  42463آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  161.5ابراهيم صالح ابراهيم صالح أحمد42464آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
218نــاجــح  218احمد ابراهيم فتوح السيد 42465آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  190احمد جمعة بدوى محمود محمد42466آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
260.5نــاجــح  260.5احمد ربيع عبد الفتاح عبد السالم 42467آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
266نــاجــح  266احمد شحاته السيد شحاته منصور 42468آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
272نــاجــح  272احمد صفوت  ابراهيم حسن 42469آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
267نــاجــح  267احمد مجدى محمد رشدى فريد42470آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
268نــاجــح  268 احمد محمد محمد فكرى عبد الحليم  42471آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
240نــاجــح  240احمد مصطفى شعبان ابراهيم محمد 42472آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
199.5نــاجــح  199.5احمد ناصر محمد محمد 42473آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
244.5نــاجــح  244.5اسالم ربيع السيد  ابراهيم42474آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  158.5اسالم محمد عبدالقادر لبيب42475آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  208حسانين محمد حسانين  محمد  ابراهيم 42476آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
261نــاجــح  261ربيع السيد مراد عبد الحفيظ 42477آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
276نــاجــح  276شريف احمد محمد الليثى  عفيفى 42478آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
192.5نــاجــح  192.5شعبان أنور على محمد عفيفى 42479آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
267.5نــاجــح  267.5طه رضا عبد المحسن عبد المعطى 42480آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا



271نــاجــح  271عبد الرحمن رفيق ابراهيم فرج اهللا  42481آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
259نــاجــح  259عبد الرحمن عاصم على  عبد الرحمن 42482آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
259.5نــاجــح  259.5عبد الفضيل السيد عبد الفضيل  عبد القادر 42483آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
220.5نــاجــح  220.5على اشرف على عبد العال طعيمة 42484آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
259نــاجــح  259عمرو محمد صبحى احمد  ابراهيم 42485آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
265.5نــاجــح  265.5فادى محمد فهمى ابراهيم  محمد42486آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  142.5آريم رضا السيد احمد مصطفي42487آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
268نــاجــح  268محمد احمد محمود احمد 42488آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
249.5نــاجــح  249.5محمد الدسوقى السيد ابراهيم موسى 42489آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
261نــاجــح  261محمد ايمن محمد ابراهيم 42490آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
241.5نــاجــح  241.5محمد رضا عبدالرازق امام  بدر42491آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
229.5نــاجــح  229.5محمد رضا لطفى خميس  فرج 42492آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
250.5نــاجــح  250.5محمد سعيد محمد عبد السالم 42493آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
223نــاجــح  223محمد سمير صابر على  طعيمة 42494آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
197نــاجــح  197محمد سويلم محمد انور سويلم42495آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
187نــاجــح  187محمد صبحي السيد احمد  مغربى 42496آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
246.5نــاجــح  246.5محمد طارق محمد سليمان  محمد 42497آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
224نــاجــح  224محمد عالم محمد عالم  محمد 42498آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
189نــاجــح  189محمد عماد الدين صبحي نورالدين على  42499آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
257نــاجــح  257محمد آمال محمد محمد السيد عمر  42500آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
266نــاجــح  266محمد محمود زغلول محمود  على 42501آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
262.5نــاجــح  262.5محمد مشير سلطان الموحدين توفيق42502آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
232.5نــاجــح  232.5محمد وصال عبد العزيز محمد 42503آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
226نــاجــح  226محمدى نبيل محمدىعبد الجواد  محمد 42504آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمود ابراهيم  عبد المحسن ابراهيم 42505آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
250نــاجــح  250محمود احمد على محمود  على 42506آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
249نــاجــح  249محمود حلمى مصيلحى على  سيد أحمد42507آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
213نــاجــح  213محمود حلمى موسى امام  موسى 42508آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
279نــاجــح  279محمود فرج اهللا ابراهيم فرج اهللا 42509آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا



271نــاجــح  271محمود محمد أمجد ابراهيم  محمد الجوهرى 42510آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
226نــاجــح  226محمود محمد عيد محمد  على 42511آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
236نــاجــح  236محمود يحيى محمد سليمان  محمد  42512آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
189.5نــاجــح  189.5مصطفي خالد فتحي عطوة شحاته42513آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
277نــاجــح  277مصطفى عبد الناصر فهمى  أحمد على 42514آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
229.5نــاجــح  229.5مصطفى محمود محمود احمد على  42515آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
215.5نــاجــح  215.5نادر سامح صابر على  طعيمة 42516آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
271نــاجــح  271يوسف محمد شعبان ابراهيم 42517آفر زين الدين اإلبتدائية قويسنا
260.5نــاجــح  260.5اسراء رمضان خميس قضب42518د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
249نــاجــح  249اسالم عبدالمعبود رمضان عويضة42519د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
256نــاجــح  256الهام جمعة محمد محمود االطرش  42520د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
251.5نــاجــح  251.5الهام عيد عبد الحميد السيد42521د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
216.5نــاجــح  216.5ايمان محمود مليجى محمود42522د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
260نــاجــح  260بسنت رزق سعداوى مبارك42523د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
258.5نــاجــح  258.5تغريد وجيه سعيد محمد42524د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
241.5نــاجــح  241.5حنان يونس السيد مصيلحى42525د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
168نــاجــح  168رشا شوقى احمد عويضة42526د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
232نــاجــح  232زينب شعبان آامل على42527د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
246نــاجــح  246سامية حسن عبداهللا عبد الغنى42528د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
260.5نــاجــح  260.5سماح يوسف محمد عبد العزيز42529د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
222نــاجــح  222فاطمة فراج السيد فراج42530د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
188نــاجــح  188مبروآة احمد صالح مصيلحى42531د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
247.5نــاجــح  247.5مى منير شوقى عبد العزيز42532د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
244.5نــاجــح  244.5ندى زآريا عويضة عيد42533د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
249.5نــاجــح  249.5ندى وحيد عبد العزيز عبد الغفار42534د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
243نــاجــح  243نجاة محمد حسن ابراهيم42535د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
235نــاجــح  235هالة آمال على عبد المقصود42536د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
260نــاجــح  260احمد شريف يوسف شديد42537د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
224نــاجــح  224احمد ابو الغيط القطب مصطفى42538د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا



274نــاجــح  274اسماعيل آمال اسماعيل عبد الخالق42539د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
269نــاجــح  269الحسين احمد حسن عفيفى42540د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
181.5نــاجــح  181.5السيد نزيه عبدالعزيز السيد42541د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
225.5نــاجــح  225.5حسام حسن السيد حسن42542د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبحسين عباس محمد السيد42543د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
251نــاجــح  251حمادة ناجى مصطفى طلبة42544د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
262.5نــاجــح  262.5زآريا شعبان سعيد عبدالحكيم42545د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
208.5نــاجــح  208.5شعبان عيد السعودى محمد42546د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
246.5نــاجــح  246.5عبدالرحمن محمد محمد الشربينى عبدالمجيد42547د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
238.5نــاجــح  238.5عبدالعزيز ايمن عبدالعزيز محمود42548د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
234نــاجــح  234عبداهللا ابراهيم عبداهللا محمود42549د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
205نــاجــح  205عبداهللا ربيع عبدالمجيد محمد42550د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
257.5نــاجــح  257.5ماجد رزق سعداوى مبارك42551د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
211نــاجــح  211محمد ابراهيم محمد ابراهيم42552د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
255نــاجــح  255محمد خالد فكرى محمد42553د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
236نــاجــح  236محمد سالم صابر عبدالغنى42554د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
دور ثانيدور ثاني  119.5محمد عبداهللا السعودى محمد42555د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
204.5نــاجــح  204.5محمد يوسف فرج يوسف42556د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
274نــاجــح  274محمد سعيد السيد محمود42557د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
دور ثانيدور ثاني  60.5محمد سعيد محمد السيد42558د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
267.5نــاجــح  267.5محمد عمر محمد عبدالقوى42559د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
268نــاجــح  268محمد ناصر عبدالحميد على42560د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
254.5نــاجــح  254.5محمود سعد محمد على قنديل42561د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
219نــاجــح  219محمود توفيق رمضان محمد42562د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
252.5نــاجــح  252.5محمود محمد محمود حافظ42563د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
225.5نــاجــح  225.5مصطفى سعد جمعه عيد42564د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
دور ثانيدور ثاني  146.5مصطفى رمضان رضا خضرى42565د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
262.5نــاجــح  262.5نبيل السيد ربيع مرسى42566د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
269نــاجــح  269نبيل سعيد عبدالظاهر شبل42567د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا



211نــاجــح  211وحيد احمد نجيب محمد فهيم42568د / حسين حتحوت ا بمنشأة أم خنان قويسنا
277نــاجــح  277أسماء إبراهيم السيد مسلم42569مصطاي اإلبتدائية قويسنا
277.5نــاجــح  277.5أسماء رفعت أبو الغيط رزق42570مصطاي اإلبتدائية قويسنا
252نــاجــح  252أسماء عبد الرسول عبد الغنى قلبه42571مصطاي اإلبتدائية قويسنا
263.5نــاجــح  263.5أسماء مصيلحى زايد مسلم42572مصطاي اإلبتدائية قويسنا
265.5نــاجــح  265.5أسماء وصال محمد الدماطى42573مصطاي اإلبتدائية قويسنا
279.5نــاجــح  279.5إسراء جمال طلبه عبده42574مصطاي اإلبتدائية قويسنا
273.5نــاجــح  273.5إسراء رشدى إسماعيل أبوا لعطا42575مصطاي اإلبتدائية قويسنا
262نــاجــح  262إسراء ماهر محمد الجندي42576مصطاي اإلبتدائية قويسنا
270.5نــاجــح  270.5إسراء محمد حامد إبراهيم غانم42577مصطاي اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  166إسراء مرضى عبد الفتاح شما42578مصطاي اإلبتدائية قويسنا
262نــاجــح  262إيمان احمد محمد محمود42579مصطاي اإلبتدائية قويسنا
244.5نــاجــح  244.5إيمان اشرف محمد الحضرى42580مصطاي اإلبتدائية قويسنا
277.5نــاجــح  277.5إيمان مرزوق فوزي الشاذلي42581مصطاي اإلبتدائية قويسنا
263.5نــاجــح  263.5إيناس إبراهيم عبد الحميد الحضرى42582مصطاي اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  190أية جالل عبد النبى العش42583مصطاي اإلبتدائية قويسنا
233نــاجــح  233آية شعبان عبدالعاطى حسين42584مصطاي اإلبتدائية قويسنا
253نــاجــح  253آية صابر سيد أحمد أبو العطا42585مصطاي اإلبتدائية قويسنا
222نــاجــح  222أية عبد الفتاح سليمان مدين42586مصطاي اإلبتدائية قويسنا
274.5نــاجــح  274.5آية على سليمان عمر42587مصطاي اإلبتدائية قويسنا
270نــاجــح  270آية وجيه إبراهيم عبدا هللا42588مصطاي اإلبتدائية قويسنا
220نــاجــح  220السيده هاني نصر بكر الشافعي42589مصطاي اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  225حنان عبد المعطى حامد عبد المعطى42590مصطاي اإلبتدائية قويسنا
265.5نــاجــح  265.5دعاء إبراهيم رمضان شومان42591مصطاي اإلبتدائية قويسنا
268.5نــاجــح  268.5دعاء يسرى عبد العزيز أبو العطا42592مصطاي اإلبتدائية قويسنا
264نــاجــح  264دينا سامح محمد عناني42593مصطاي اإلبتدائية قويسنا
268.5نــاجــح  268.5رحمه محمد عبد الرحمن عطية42594مصطاي اإلبتدائية قويسنا
270.5نــاجــح  270.5رنا سمير عبد الموجود الحبشي42595مصطاي اإلبتدائية قويسنا
262.5نــاجــح  262.5روضه خالد عبدا لسميع جعبوب42596مصطاي اإلبتدائية قويسنا



250نــاجــح  250رؤية رمضان سالمه هالل42597مصطاي اإلبتدائية قويسنا
256.5نــاجــح  256.5زينب يوسف عبده الصباحي42598مصطاي اإلبتدائية قويسنا
276نــاجــح  276سارة حسام احمد عثمان42599مصطاي اإلبتدائية قويسنا
277نــاجــح  277سارة متولى احمد شحاته42600مصطاي اإلبتدائية قويسنا
262.5نــاجــح  262.5سهيله محمد السيد الشين42601مصطاي اإلبتدائية قويسنا
261نــاجــح  261شربات على عبدا لغنى على42602مصطاي اإلبتدائية قويسنا
260.5نــاجــح  260.5شروق عادل عبد الفتاح منصور42603مصطاي اإلبتدائية قويسنا
265نــاجــح  265شروق عزت صبري عبد السميع42604مصطاي اإلبتدائية قويسنا
270نــاجــح  270شروق على محمد السيد42605مصطاي اإلبتدائية قويسنا
261.5نــاجــح  261.5شروق لبيب عبدا لمعز ابوحسين42606مصطاي اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  190.5شيماء محمد حامد الشهاوى42607مصطاي اإلبتدائية قويسنا
250.5نــاجــح  250.5شيماء محمد عطية عبدا لرازق42608مصطاي اإلبتدائية قويسنا
235.5نــاجــح  235.5عفاف راضى الشحات جعبوب42609مصطاي اإلبتدائية قويسنا
257نــاجــح  257عال احمد سليمان بصل42610مصطاي اإلبتدائية قويسنا
219نــاجــح  219علياء وجيه إسماعيل الغريب42611مصطاي اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبغادة عادل محمود محمد42612مصطاي اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  194آوآب رضا يس عبد البر42613مصطاي اإلبتدائية قويسنا
244نــاجــح  244مريم العربي محمود الشرقاوى42614مصطاي اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  195منى صبحي على حليمه42615مصطاي اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  227منى مجاهد سيد أحمد النجار42616مصطاي اإلبتدائية قويسنا
276.5نــاجــح  276.5منى موسى فريد منصور42617مصطاي اإلبتدائية قويسنا
276.5نــاجــح  276.5مها يوسف دسوقي عبد العال42618مصطاي اإلبتدائية قويسنا
214.5نــاجــح  214.5مى موسى آمال عمر42619مصطاي اإلبتدائية قويسنا
266.5نــاجــح  266.5ندا رضا الدسوقي عطية42620مصطاي اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  172ندا يوسف إسماعيل يوسف 42621مصطاي اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  231.5ندى صالح على الشافعي42622مصطاي اإلبتدائية قويسنا
259.5نــاجــح  259.5نرمين نصر عيسى السعدنى42623مصطاي اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  195.5نفيسة عبد الفتاح موسى عبد الفتاح42624مصطاي اإلبتدائية قويسنا
227.5نــاجــح  227.5نيفين عصام سعيد شاهين42625مصطاي اإلبتدائية قويسنا



دور ثانيدور ثاني  171.5نورا عبد الفتاح همام عبداهللا42626مصطاي اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  224نورهان بشير السيد محمد42627مصطاي اإلبتدائية قويسنا
270.5نــاجــح  270.5هاجر قابيل السيد قابيل42628مصطاي اإلبتدائية قويسنا
233.5نــاجــح  233.5هاجر نجاح محمود الشرقاوى42629مصطاي اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  222هبة سعيد على حليمة42630مصطاي اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  209هدير حمدي عطية خليل42631مصطاي اإلبتدائية قويسنا
222نــاجــح  222هدير محمد عبد البارى حمد42632مصطاي اإلبتدائية قويسنا
265نــاجــح  265ياسمين يحى مصليحى الشعراوى42633مصطاي اإلبتدائية قويسنا
204.5نــاجــح  204.5احمد ابو الفتوح لبيب أبو العطا42634مصطاي اإلبتدائية قويسنا
279.5نــاجــح  279.5احمد اشرف عبد المعز أبو حسين42635مصطاي اإلبتدائية قويسنا
271.5نــاجــح  271.5احمد رضا أبوالسعود سليم42636مصطاي اإلبتدائية قويسنا
225.5نــاجــح  225.5احمد رضا شندى مدين42637مصطاي اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  176.5احمد رضا آمال النويهى42638مصطاي اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  144احمد رضا منشاوى هالل42639مصطاي اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  219.5احمد سمير أبوالسعود عبدالرازق 42640مصطاي اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  172احمد عطيه لبيب عطيه42641مصطاي اإلبتدائية قويسنا
273نــاجــح  273احمد فتحى محمد عمره42642مصطاي اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  137.5احمد ماهر سرحان عبدالتواب42643مصطاي اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  169احمد ماهر عوض يوسف42644مصطاي اإلبتدائية قويسنا
275.5نــاجــح  275.5احمد مجدى عبد المعطى قلبه42645مصطاي اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  178.5احمد محمد بكر الشافعى42646مصطاي اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  131.5احمد محمد دسوقى محمد42647مصطاي اإلبتدائية قويسنا
213.5نــاجــح  213.5احمد محمد عبد النبى السيد عيسى42648مصطاي اإلبتدائية قويسنا
239.5نــاجــح  239.5احمد محمد محمود عطيه سالم42649مصطاي اإلبتدائية قويسنا
210.5نــاجــح  210.5احمد محمود احمد أبو القاسم42650مصطاي اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  155.5احمد وجيه ابوخيشه العناني42651مصطاي اإلبتدائية قويسنا
241نــاجــح  241احمد زينهم إبراهيم رماح42652مصطاي اإلبتدائية قويسنا
264نــاجــح  264احمد الدسوقي مرزوق عبد العال42653مصطاي اإلبتدائية قويسنا
261نــاجــح  261أنس خالد عبدا لسميع جعبوب42654مصطاي اإلبتدائية قويسنا



216نــاجــح  216انس منير احمد السيد أبو الروس42655مصطاي اإلبتدائية قويسنا
268.5نــاجــح  268.5ايمن صابر مغاورى العليمى42656مصطاي اإلبتدائية قويسنا
248نــاجــح  248إبراهيم عادل إبراهيم البراوى42657مصطاي اإلبتدائية قويسنا
279نــاجــح  279إبراهيم نصر أبو اليزيد أبو العطا42658مصطاي اإلبتدائية قويسنا
191.5نــاجــح  191.5السيد بشير السيد عبده42659مصطاي اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  177السيد لبيب محمد عمرة42660مصطاي اإلبتدائية قويسنا
196.5نــاجــح  196.5جمال الحبشي عبدا لموجود الحبشي42661مصطاي اإلبتدائية قويسنا
278.5نــاجــح  278.5حسام محمد لطفي محمد مسلم42662مصطاي اإلبتدائية قويسنا
196.5نــاجــح  196.5حمزه اشرف عبد الخالق دحروج42663مصطاي اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  142خالد الحسيني عبده على قنصوة42664مصطاي اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  173خالد ماهر عبد النبى الشافعى42665مصطاي اإلبتدائية قويسنا
261.5نــاجــح  261.5خالد طه حفناوى سيد احمد42666مصطاي اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  144.5خضر يسرى عبد اهللا عبد العظيم42667مصطاي اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبرضا سليما ن سليمان الشهاوى42668مصطاي اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  174.5رضا عبد العزيز احمد أبو القاسم42669مصطاي اإلبتدائية قويسنا
255نــاجــح  255عادل محمد يحى ضبش42670مصطاي اإلبتدائية قويسنا
254نــاجــح  254عبد الرحمن على حسنى بدر42671مصطاي اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبعبد الرؤف فتحى عبد الرؤف فرماوى42672مصطاي اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  47عبد السميع رضا عبد السميع البرعى42673مصطاي اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبعبدا لغنى رمضان ابوالغيط إبراهيم42674مصطاي اإلبتدائية قويسنا
199.5نــاجــح  199.5عبد المجيد مرعى عبد المجيد بكر42675مصطاي اإلبتدائية قويسنا
267نــاجــح  267عبد المنعم عبدالرجمن عبد المنعم البسيونى42676مصطاي اإلبتدائية قويسنا
225.5نــاجــح  225.5عبده على عبد الرؤف محمود42677مصطاي اإلبتدائية قويسنا
204نــاجــح  204على محمد على بدر42678مصطاي اإلبتدائية قويسنا
243نــاجــح  243على ياسين محمد نصر الدين42679مصطاي اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  147.5فارس منير شفيق شريف42680مصطاي اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبآريم عبد الصادق مجاهد قرشم42681مصطاي اإلبتدائية قويسنا
236نــاجــح  236آريم عثمان محمد حفناوى42682مصطاي اإلبتدائية قويسنا
248نــاجــح  248آريم ورداني الجيوشى أبو العطا42683مصطاي اإلبتدائية قويسنا



دور ثانيدور ثاني  153لطفي المليجى لطفي المليجى42684مصطاي اإلبتدائية قويسنا
256نــاجــح  256محمد احمد الدسوقي عطيه42685مصطاي اإلبتدائية قويسنا
251.5نــاجــح  251.5محمد احمد عثمان احمد42686مصطاي اإلبتدائية قويسنا
273.5نــاجــح  273.5محمد إبراهيم نور الجحش42687مصطاي اإلبتدائية قويسنا
211نــاجــح  211محمد بيومي محمد بيومي42688مصطاي اإلبتدائية قويسنا
219.5نــاجــح  219.5محمد خالد محمد محمد42689مصطاي اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  174محمد سعد عبد السميع البرماوى42690مصطاي اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  154.5محمد سمير الشحات أيوب42691مصطاي اإلبتدائية قويسنا
203نــاجــح  203محمد عبد الجواد الجيوشى عبد الجواد42692مصطاي اإلبتدائية قويسنا
255نــاجــح  255محمد عبد الرسول عبد الحافظ الصيفي42693مصطاي اإلبتدائية قويسنا
272نــاجــح  272محمد عصام دسوقى عبد العال42694مصطاي اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  155.5محمد عالء فكرى عبد العزيز42695مصطاي اإلبتدائية قويسنا
214.5نــاجــح  214.5محمد على محمد أبو العطا42696مصطاي اإلبتدائية قويسنا
212.5نــاجــح  212.5محمد على محروس البراوى42697مصطاي اإلبتدائية قويسنا
215.5نــاجــح  215.5محمد عيد على عبد العال42698مصطاي اإلبتدائية قويسنا
250.5نــاجــح  250.5محمود أبوالفتوح عبدا لمنعم عبده42699مصطاي اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  171.5محمود اشرف مغاورى السيد قلص42700مصطاي اإلبتدائية قويسنا
275.5نــاجــح  275.5محمود إبراهيم محمد حفناوى42701مصطاي اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  49.5محمود السيد صبري بصه42702مصطاي اإلبتدائية قويسنا
232نــاجــح  232محمود العزب السيد قمحاوى42703مصطاي اإلبتدائية قويسنا
243نــاجــح  243محمود رجب عبد المعز أبو حسين42704مصطاي اإلبتدائية قويسنا
249.5نــاجــح  249.5محمود صالح مرسى البراوى42705مصطاي اإلبتدائية قويسنا
260.5نــاجــح  260.5محمود عادل احمد قابيل42706مصطاي اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  183.5محمود عبد الظاهر حسانين صالح42707مصطاي اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  145محمود عبد الفتاح سعد البرماوى42708مصطاي اإلبتدائية قويسنا
277نــاجــح  277محمود عصام عبد السميع جعبوب42709مصطاي اإلبتدائية قويسنا
224نــاجــح  224محمود محمد رمزي عبد العال42710مصطاي اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  182.5محمود نبيل محمد قلوب42711مصطاي اإلبتدائية قويسنا
دور ثانيدور ثاني  172.5مصدق نجاح بكرى أبو العطا42712مصطاي اإلبتدائية قويسنا



279.5نــاجــح  279.5مصطفى رمضان احمد البراوى42713مصطاي اإلبتدائية قويسنا
228نــاجــح  228مصطفى عادل محروس البراوى42714مصطاي اإلبتدائية قويسنا
241.5نــاجــح  241.5مصطفى محمد أحمد أبو القاسم42715مصطاي اإلبتدائية قويسنا
276نــاجــح  276مفيد محمد سالم الحفناوى42716مصطاي اإلبتدائية قويسنا
249نــاجــح  249مصطفى وجيه محمد موسى42717مصطاي اإلبتدائية قويسنا
254.5نــاجــح  254.5يوسف راشد عبد الستار يوسف42718مصطاي اإلبتدائية قويسنا
196نــاجــح  196ايه سالمه ابو بكر عامر42719مصطاي بنين قويسنا
242.5نــاجــح  242.5اسراء رضا عبد الفتاح الشعراوى42720مصطاي بنين قويسنا
260نــاجــح  260اسراء وحيد عبد الحميد نصر42721مصطاي بنين قويسنا
209.5نــاجــح  209.5اسماء السيد الشحات ناصف42722مصطاي بنين قويسنا
203نــاجــح  203اسماء توآال ابو الفتوح البراوى42723مصطاي بنين قويسنا
200نــاجــح  200اسماء على ابو السعود سليم42724مصطاي بنين قويسنا
170.5نــاجــح  170.5اميره سعيد ابراهيم الحلوانى42725مصطاي بنين قويسنا
254.5نــاجــح  254.5امنيه آمال عبد الفتاح الشين42726مصطاي بنين قويسنا
261نــاجــح  261انجى محمد زآى الحضرى42727مصطاي بنين قويسنا
249نــاجــح  249ايمان رمضان عبد الغنى يوسف42728مصطاي بنين قويسنا
225نــاجــح  225ايمان محمد عثمان خير اهللا42729مصطاي بنين قويسنا
263نــاجــح  263دعاء عبد الرحمن عبد اهللا الصعيدى42730مصطاي بنين قويسنا
208.5نــاجــح  208.5دعاء عبد النبى محفوظ الحنزورى42731مصطاي بنين قويسنا
245.5نــاجــح  245.5راندا ابراهيم على شكاره42732مصطاي بنين قويسنا
261نــاجــح  261رحاب عزوز عبد العاطى مصطفى42733مصطاي بنين قويسنا
254نــاجــح  254رؤيه رمضان محمد نصر42734مصطاي بنين قويسنا
212نــاجــح  212ريهام نبيل محمد سيد احمد42735مصطاي بنين قويسنا
270.5نــاجــح  270.5زهره السيد عبد الغنى عيسى42736مصطاي بنين قويسنا
175نــاجــح  175زينه محمد محمد الجندى42737مصطاي بنين قويسنا
266.5نــاجــح  266.5ساره اشرف فرج ابو زيد42738مصطاي بنين قويسنا
183نــاجــح  183ساميه حسانين ابو زيد حسانين42739مصطاي بنين قويسنا
249.5نــاجــح  249.5سحر محمد يونس خير اهللا42740مصطاي بنين قويسنا
227نــاجــح  227سميره محمد صابر بصه42741مصطاي بنين قويسنا



274نــاجــح  274سهير فوزى عبد الحميد منصور42742مصطاي بنين قويسنا
194نــاجــح  194شروق ابو زيد آامل الشازلى42743مصطاي بنين قويسنا
240.5نــاجــح  240.5شيماء اسحق اسماعيل شيكاره42744مصطاي بنين قويسنا
177.5نــاجــح  177.5شيماء عالء محمد قرشم42745مصطاي بنين قويسنا
دور ثانيدور ثاني  109صفيه مسعد ابراهيم عبد الخالق42746مصطاي بنين قويسنا
262نــاجــح  262غاده جالل يونس خير اهللا42747مصطاي بنين قويسنا
242نــاجــح  242فاطمه اغحمد عبد الحميد منصور42748مصطاي بنين قويسنا
168نــاجــح  168فاطمه محمد محمد ناصف42749مصطاي بنين قويسنا
216.5نــاجــح  216.5فاطمه نبيل عبد الفتاح  الفار42750مصطاي بنين قويسنا
دور ثانيدور ثاني  95ليلى سعيد رمضان رواح42751مصطاي بنين قويسنا
239.5نــاجــح  239.5مروه فيصل محمد الهنداوى42752مصطاي بنين قويسنا
202نــاجــح  202مريم عادل على حليمه42753مصطاي بنين قويسنا
177.5نــاجــح  177.5منار عادل ابراهيم ابو العطا42754مصطاي بنين قويسنا
247.5نــاجــح  247.5مياده ماهر عثمان فهمى صقر42755مصطاي بنين قويسنا
176.5نــاجــح  176.5نجوى ابراهيم محمد صقر42756مصطاي بنين قويسنا
269.5نــاجــح  269.5ندى اسماعيل محمد سعيد42757مصطاي بنين قويسنا
271نــاجــح  271نورهان اشرف سعيد عبد الغنى غنيم42758مصطاي بنين قويسنا
237.5نــاجــح  237.5نرمين البكرى رمضان البكرى42759مصطاي بنين قويسنا
دور ثانيدور ثاني  166.5نرمين محمد عبده الصباحى42760مصطاي بنين قويسنا
274.5نــاجــح  274.5هدير سالم الديب الحفناوى42761مصطاي بنين قويسنا
دور ثانيدور ثاني  181هناء سعيد الشواتفى العليمى42762مصطاي بنين قويسنا
دور ثانيدور ثاني  157هناء سمير رشاد عبده42763مصطاي بنين قويسنا
178نــاجــح  178ياسمين رمضان حفناوى الشهاوى42764مصطاي بنين قويسنا
184.5نــاجــح  184.5ياسمين عبد المطلب شفيق عبد المطلب42765مصطاي بنين قويسنا
258.5نــاجــح  258.5ابراهيم منصور نصر العيسوى42766مصطاي بنين قويسنا
257.5نــاجــح  257.5أحمد الشحات محمود قرشم42767مصطاي بنين قويسنا
217.5نــاجــح  217.5احمد العذب احمد قابيل42768مصطاي بنين قويسنا
208.5نــاجــح  208.5احمد بشير توفيق قلبه42769مصطاي بنين قويسنا
215نــاجــح  215احمد جمال مصلحى ناصف42770مصطاي بنين قويسنا



210.5نــاجــح  210.5احمد جميل محمد شما42771مصطاي بنين قويسنا
249.5نــاجــح  249.5احمد خالد جاب اهللا عبد الحميد42772مصطاي بنين قويسنا
261.5نــاجــح  261.5احمد ربيع احمد شوشه42773مصطاي بنين قويسنا
257نــاجــح  257احمد رضا عبد الفتاح قرشم42774مصطاي بنين قويسنا
248.5نــاجــح  248.5احمد رضا موسى زعير42775مصطاي بنين قويسنا
231نــاجــح  231احمد سيد احمد حفناوى سيد احمد42776مصطاي بنين قويسنا
234نــاجــح  234احمد طارق عبد الرحمن عطيه42777مصطاي بنين قويسنا
دور ثانيدور ثاني  170احمد عبد الجواد عبد العزيز عطيه42778مصطاي بنين قويسنا
255.5نــاجــح  255.5احمد فتحى عبد المعطى عيسى الشرقاوى42779مصطاي بنين قويسنا
202.5نــاجــح  202.5احمد محمد على سنبل42780مصطاي بنين قويسنا
166نــاجــح  166السيد شعبان السيد حماد42781مصطاي بنين قويسنا
212.5نــاجــح  212.5بشير ماهر ابو اليزيد منصور42782مصطاي بنين قويسنا
235نــاجــح  235حامد صبرى حامد خطاب42783مصطاي بنين قويسنا
239نــاجــح  239سعبد عصام عبد المحسن عبد النبى محمد42784مصطاي بنين قويسنا
233.5نــاجــح  233.5عبد الرحمن نصر محمد على يوسف42785مصطاي بنين قويسنا
229نــاجــح  229عبد اهللا محمد عبد الجواد حليمه42786مصطاي بنين قويسنا
241نــاجــح  241على يحيى سعد حليمه42787مصطاي بنين قويسنا
دور ثانيدور ثاني  106.5فارس عبد الرازق محمد بدر42788مصطاي بنين قويسنا
267.5نــاجــح  267.5آريم السنوسى موسى الحبشى42789مصطاي بنين قويسنا
268نــاجــح  268آريم مجدى صابر حماد42790مصطاي بنين قويسنا
دور ثانيدور ثاني  175محفوظ خالد محفوظ الجنزورى42791مصطاي بنين قويسنا
دور ثانيدور ثاني  141.5محمد احمد عبد المعطى السيد42792مصطاي بنين قويسنا
266نــاجــح  266محمد الدسوقى احمد حليمه42793مصطاي بنين قويسنا
224.5نــاجــح  224.5محمد بكر محمود عطية42794مصطاي بنين قويسنا
227نــاجــح  227محمد حسنين صبرى شوشه42795مصطاي بنين قويسنا
160.5نــاجــح  160.5محمد رجب محمد سيد احمد42796مصطاي بنين قويسنا
274.5نــاجــح  274.5محمد رجب عبد المعطى خفاجه42797مصطاي بنين قويسنا
دور ثانيدور ثاني  151.5محمد صبحى على عطيه42798مصطاي بنين قويسنا
216.5نــاجــح  216.5محمد عبد الحميد ابراهيم عبد الجواد قنسوه42799مصطاي بنين قويسنا



244نــاجــح  244محمد نبيل حلمى حليمه42800مصطاي بنين قويسنا
دور ثانيدور ثاني  139محمد آريم ابو زيد زينبار42801مصطاي بنين قويسنا
دور ثانيدور ثاني  131.5محمود جمال عبد الحميد محمود42802مصطاي بنين قويسنا
257نــاجــح  257محمود خالد عبد المحسن عطيه42803مصطاي بنين قويسنا
دور ثانيدور ثاني  129محمود سليمان همام عبد اهللا42804مصطاي بنين قويسنا
235نــاجــح  235محمود محمد البكرى مصطفى42805مصطاي بنين قويسنا
247.5نــاجــح  247.5محمود ناصر محى الدين ناصف42806مصطاي بنين قويسنا
دور ثانيدور ثاني  120.5محى اسماعيل اسماعيل شومان42807مصطاي بنين قويسنا
دور ثانيدور ثاني  135.5مختار محمد مختار عطيه42808مصطاي بنين قويسنا
201نــاجــح  201مصطفى سعيد محمد شما42809مصطاي بنين قويسنا
218.5نــاجــح  218.5مصطفى عمر على الدحدحى42810مصطاي بنين قويسنا
269نــاجــح  269مصطفى مجدى عبد الرحمن علفه42811مصطاي بنين قويسنا
246نــاجــح  246مصطفى محمد المغاورى على سيداحمد42812مصطاي بنين قويسنا
256نــاجــح  256مصطفى محمود عبدالجواد حليمه42813مصطاي بنين قويسنا
دور ثانيدور ثاني  180.5مصطفى هيثم محمود شحاته42814مصطاي بنين قويسنا
217.5نــاجــح  217.5منصور مدحت منصور اسماعييل42815مصطاي بنين قويسنا
229نــاجــح  229نعمان بشير عبدالفتاح منصور42816مصطاي بنين قويسنا
250نــاجــح  250يوسف عاطف البكرى بصله42817مصطاي بنين قويسنا
214.5نــاجــح  214.5اسماء على عبدالرحيم على42818رشدي منصور بأبو شوشة قويسنا
261نــاجــح  261اسالم سمير على عبدالجيد42819رشدي منصور بأبو شوشة قويسنا
242نــاجــح  242آية ايمن فتحى مسلم42820رشدي منصور بأبو شوشة قويسنا
183.5نــاجــح  183.5آية عبدالغنى حسين منصور42821رشدي منصور بأبو شوشة قويسنا
196نــاجــح  196جيهان السادات زين العابدين42822رشدي منصور بأبو شوشة قويسنا
دور ثانيدور ثاني  201.5دينا صبرى عبدالسالم عطية42823رشدي منصور بأبو شوشة قويسنا
240.5نــاجــح  240.5سالى بهجت عبدالرحمن رمضان42824رشدي منصور بأبو شوشة قويسنا
234نــاجــح  234عزةعبدالجليل عبدالستارعبدالرازق42825رشدي منصور بأبو شوشة قويسنا
264.5نــاجــح  264.5هدى آامل احمد ابراهيم 42826رشدي منصور بأبو شوشة قويسنا
دور ثانيدور ثاني  176ندا أبوالمجد عبدالغفارأبوالمجد42827رشدي منصور بأبو شوشة قويسنا
209.5نــاجــح  209.5احمد رضا فهمى داوود42828رشدي منصور بأبو شوشة قويسنا



دور ثانيدور ثاني  193احمد محمد عبدالكريم موسى42829رشدي منصور بأبو شوشة قويسنا
238.5نــاجــح  238.5احمد محمد على عبدالجيد42830رشدي منصور بأبو شوشة قويسنا
دور ثانيدور ثاني  172.5احمد محمد عبدالعاطى صبيح42831رشدي منصور بأبو شوشة قويسنا
238نــاجــح  238السيد محمد عبدالسالم عامر42832رشدي منصور بأبو شوشة قويسنا
دور ثانيدور ثاني  155.5ايمن فتحى عبدالعاطى صبيح42833رشدي منصور بأبو شوشة قويسنا
دور ثانيدور ثاني  149ايمن نصر زين العابدين ابراهيم42834رشدي منصور بأبو شوشة قويسنا
دور ثانيدور ثاني  164خالد عبدالحكيم عبدالوهاب موسى42835رشدي منصور بأبو شوشة قويسنا
دور ثانيدور ثاني  154رضا رفعت فهمى داوود42836رشدي منصور بأبو شوشة قويسنا
225.5نــاجــح  225.5سعد وائل سعد فرحات42837رشدي منصور بأبو شوشة قويسنا
212نــاجــح  212عبدالجيد حمدى يوسف على42838رشدي منصور بأبو شوشة قويسنا
دور ثانيدور ثاني  172عبدالمحسن لطفى عبدالمحسن عبدالمعبود42839رشدي منصور بأبو شوشة قويسنا
182نــاجــح  182عصام محمد عوض عبيدة42840رشدي منصور بأبو شوشة قويسنا
دور ثانيدور ثاني  185.5على محروس فتحى مسلم42841رشدي منصور بأبو شوشة قويسنا
208.5نــاجــح  208.5فتحى ابوزيد محمد الجابرى42842رشدي منصور بأبو شوشة قويسنا
228.5نــاجــح  228.5آمال السيد سالم خميس42843رشدي منصور بأبو شوشة قويسنا
دور ثانيدور ثاني  197محمد أشرف أبوالمعاطى احمد42844رشدي منصور بأبو شوشة قويسنا
دور ثانيدور ثاني  171محمد يونس محمد المغاورى42845رشدي منصور بأبو شوشة قويسنا
178.5نــاجــح  178.5محمود ابراهيم محمد ابراهيم42846رشدي منصور بأبو شوشة قويسنا
208.5نــاجــح  208.5محمود احمد عبدالوهاب عامر42847رشدي منصور بأبو شوشة قويسنا
دور ثانيدور ثاني  159.5محمود محمد عبدالفتاح خليل42848رشدي منصور بأبو شوشة قويسنا
230.5نــاجــح  230.5اية محمد السيد محمد ابو العز42849آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
191نــاجــح  191اسراء اشرف عبد المسن برآات 42850آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
236.5نــاجــح  236.5اسماء احمد عبد الجواد عبد البر42851آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
272نــاجــح  272امانى فايد سالم عبد البر 42852آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
276نــاجــح  276امنية  اشرف محمد المهدى 42853آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
279.5نــاجــح  279.5اميرة حسام السيد عبد الكريم42854آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
277.5نــاجــح  277.5ايمان محمد عبد اهللا محمد42855آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
274.5نــاجــح  274.5ايناس احمد مجاهد العشماوى42856آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
263.5نــاجــح  263.5بسنت عرفه عبد الحليم عبد البر 42857آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا



275نــاجــح  275بلسم لؤى يوسف شعالن 42858آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
276.5نــاجــح  276.5دينا محمد جميل على42859آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
232نــاجــح  232رضوى محمد عبد العزيز42860آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
269نــاجــح  269سعاد جميل حمدى الشونى 42861آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
266نــاجــح  266صفية عبد الغنى منصور 42862آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
212نــاجــح  212منى ذآى متولى حسين42863آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
274.5نــاجــح  274.5ندى محمد حسنين حسنيين42864آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
277.5نــاجــح  277.5مى محمد يوسف ابراهيم 42865آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
276نــاجــح  276نرمين محمد محمد عبد اهللا42866آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
270.5نــاجــح  270.5نورا سعيد محمد عبد اهللا 42867آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
230نــاجــح  230نورهان احمد محمد الكورانى42868آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
271.5نــاجــح  271.5نورهان عماد السيد عباس 42869آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
دور ثانيدور ثاني  171.5هند موسى سعود هشلة42870آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
241نــاجــح  241اسماء بهجت احمد التهامى42871آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
213.5نــاجــح  213.5نورهان محسن محمد42872آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبيارا رشاد السيد ابو العز42873آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبياسمين بسيونى الدسوقى42874آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
257نــاجــح  257احمد اشرف ابو سريع42875آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
244.5نــاجــح  244.5احمد السيد رجب عبد الجواد 42876آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
275نــاجــح  275احمد السيد على حسين 42877آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
276نــاجــح  276احمد عادل محمد زقزوق 42878آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
دور ثانيدور ثاني  157.5احمد عبد العزيز احمد امام42879آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
248نــاجــح  248احمد عبد العزيز رياض شعالن 42880آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
272نــاجــح  272احمد عزت عبد المقصود عامر 42881آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
269.5نــاجــح  269.5ادهم عاصم يوسف شعالن42882آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
267.5نــاجــح  267.5جميل ابو الخير جميل على 42883آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
272.5نــاجــح  272.5رفعت ذآى محمد ابو العطا42884آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
232.5نــاجــح  232.5ذآى السيد ذآى عجور42885آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
269نــاجــح  269عامر محمد عامر زعير42886آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا



دور ثانيدور ثاني  192عبد الرحمن محمد عبد الرحمن42887آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
260نــاجــح  260عبد الحميد جمال عبد الحميد حسين 42888آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
245نــاجــح  245عمرو عبد العليم عبد اهللا مصاحى42889آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
221.5نــاجــح  221.5فهمى سمير على عامر42890آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
269.5نــاجــح  269.5محمد ابراهيم يوسف عامر42891آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
226.5نــاجــح  226.5 محمد رافت عبد الرحيم الجمل42892آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
253نــاجــح  253محمد جمال على عبد العزيز42893آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
261نــاجــح  261محمد عيد شحاته احمد42894آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
255.5نــاجــح  255.5محمد مدحت ابراهيم عبد الرازق42895آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
240.5نــاجــح  240.5محمد مكى عبد الغنى ضيف42896آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
262نــاجــح  262محمد منير عبد الحميد ابو حسين42897آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
دور ثانيدور ثاني  185.5محمدنبيل عبد الباسط زقزوق42898آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
245.5نــاجــح  245.5محمود احمد عبد الحكيم مصلح42899آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
274نــاجــح  274محمود سيد احمد خضير42900آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
260نــاجــح  260محمود عزت عبد الحميد ا بو المجد42901آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
252نــاجــح  252محمود مدحت  احمد برآات 42902آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
254.5نــاجــح  254.5مصطفى ابراهيم  عبد الرحمن منصور42903آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
267نــاجــح  267معتز السعودى حسن حماد42904آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
دور ثانيدور ثاني  182.5مصطفى محمخد خيرى عليوة42905آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
260نــاجــح  260هشام حلمى محمد المندوه42906آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد فوزى عبد الحميد البيومى 42907آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمصطفى طارق على السيد احمد42908آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمينا مجدى رزق اهللا منصور42909آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمالك ذآى فرج سليان 42910آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبفرج ذآى فرج سليمان42911آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبيوسف جمال يوسف عبد اهللا42912آفر األآرم للتعليم األساسيقويسنا
238.5نــاجــح  238.5ابتسام مجدي شحاتة منجد42913آفر األآرم بناتقويسنا
277نــاجــح  277أسماء طلعت أبو المعاطى42914آفر األآرم بناتقويسنا
271نــاجــح  271أسماء محروس إبراهيم رسالن42915آفر األآرم بناتقويسنا



246.5نــاجــح  246.5أميرة عبد الفتاح السيد عطية42916آفر األآرم بناتقويسنا
277.5نــاجــح  277.5إيمان حمدي عبد الجواد شعالن42917آفر األآرم بناتقويسنا
265.5نــاجــح  265.5إيمان خالد يس محمد42918آفر األآرم بناتقويسنا
239نــاجــح  239آية احمد شحاتة عبد اهللا42919آفر األآرم بناتقويسنا
254.5نــاجــح  254.5آية السيد عبد الصادق السيد42920آفر األآرم بناتقويسنا
210.5نــاجــح  210.5ريهام جمال يوسف عبد اهللا42921آفر األآرم بناتقويسنا
251نــاجــح  251سومية احمد عبد التواب42922آفر األآرم بناتقويسنا
258.5نــاجــح  258.5سهير احمد عبد الرؤف الشونى42923آفر األآرم بناتقويسنا
266.5نــاجــح  266.5شرين عادل إبراهيم رسالن42924آفر األآرم بناتقويسنا
222.5نــاجــح  222.5ناريمان نور محمد ماهر زقزوق42925آفر األآرم بناتقويسنا
269.5نــاجــح  269.5ندى عبد الفتاح محمد عجور42926آفر األآرم بناتقويسنا
252نــاجــح  252نهلة اشرف محمد عجور42927آفر األآرم بناتقويسنا
270.5نــاجــح  270.5مروة احمد السيد محمد42928آفر األآرم بناتقويسنا
273.5نــاجــح  273.5هاجر سمير حسن البيومى42929آفر األآرم بناتقويسنا
194نــاجــح  194هاجر عبد ربه إسماعيل42930آفر األآرم بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  163هند إبراهيم متولى السيد42931آفر األآرم بناتقويسنا
212نــاجــح  212وفاء محمد محمد الزتحرى42932آفر األآرم بناتقويسنا
230نــاجــح  230إبراهيم محروس عبد القادر شبكة42933آفر األآرم بناتقويسنا
266نــاجــح  266احمد رياض محمد حلمي زقزوق42934آفر األآرم بناتقويسنا
273.5نــاجــح  273.5احمد رمزي السيد سلمان الجمل42935آفر األآرم بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد ناجى محروس السيد42936آفر األآرم بناتقويسنا
245.5نــاجــح  245.5إسماعيل آمال إسماعيل محمد42937آفر األآرم بناتقويسنا
272.5نــاجــح  272.5بسيونى ذآى ذآى حسن42938آفر األآرم بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبرجب حمدي صبحي عبد المنعم42939آفر األآرم بناتقويسنا
272نــاجــح  272سعيد صالح محمد سعيد42940آفر األآرم بناتقويسنا
257.5نــاجــح  257.5عمرو سامي عمرو زعير42941آفر األآرم بناتقويسنا
245.5نــاجــح  245.5عمرو محمد ابراهيم العفيفى42942آفر األآرم بناتقويسنا
221.5نــاجــح  221.5عبد الفتاح هانى عبد الفتاح الشونى42943آفر األآرم بناتقويسنا
257نــاجــح  257عبد العزيز جمال عبد العزيز مرسى42944آفر األآرم بناتقويسنا



225.5نــاجــح  225.5عالء رضوان محمد سالم42945آفر األآرم بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبآريم سعد حماية رزق اهللا42946آفر األآرم بناتقويسنا
269نــاجــح  269محمد ابراهيم محمد عبد المنعم42947آفر األآرم بناتقويسنا
271نــاجــح  271محمد احمد عبد الحميد اللثى42948آفر األآرم بناتقويسنا
272.5نــاجــح  272.5محمد بسيونى شفيق السعداوى42949آفر األآرم بناتقويسنا
265.5نــاجــح  265.5محمد سمير السباعي يوسف42950آفر األآرم بناتقويسنا
247.5نــاجــح  247.5محمد سعيد شحاتة عبد اهللا42951آفر األآرم بناتقويسنا
191.5نــاجــح  191.5محمد مسعد صدقى زقزوق42952آفر األآرم بناتقويسنا
273.5نــاجــح  273.5محمد مرزوق سيد احمد هالل42953آفر األآرم بناتقويسنا
267نــاجــح  267محمد رضا محمد احمد العطار42954آفر األآرم بناتقويسنا
211نــاجــح  211محمود عصام محمد على42955آفر األآرم بناتقويسنا
250نــاجــح  250يوسف سامى عمرو زعير42956آفر األآرم بناتقويسنا
256نــاجــح  256اسراء عادل شاآر محمد الجمل42957مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
261نــاجــح  261اسماء عادل بدوى بدوى عامر42958مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
248.5نــاجــح  248.5اسماء حامد ناجى حامد42959مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
233.5نــاجــح  233.5امل السيد فتحى السيد تاج الدين42960مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
223نــاجــح  223امنية حسن السيد احمد عبدالعزيز42961مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
228.5نــاجــح  228.5اميرة توفيق عبيد محمد42962مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
261نــاجــح  261اميرة عبدالمقصود اسماعيل عبدالمقصود42963مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
214نــاجــح  214ايمان احمد اسماعيل عبدالسالم42964مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
208.5نــاجــح  208.5ايمان سيداحمد جودة سيداحمد سلطان42965مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
182.5نــاجــح  182.5ايمان محمد صبحى سيداحمد42966مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
276نــاجــح  276االء عادل عبدلقادر يوسف الحماقى42967مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
259نــاجــح  259االء عبدالحميداحمد شلبى42968مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
203نــاجــح  203اية جميل ابوالعزم مصلحى سالم42969مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
183نــاجــح  183اية سعيد محمد متولى السيد42970مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
191نــاجــح  191اية عبدالكريم عبدالغنى عبدالرحمن42971مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
273نــاجــح  273اية محمود عيسى السيد احمد42972مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
241نــاجــح  241بسمة امام عبدالصادق امام منصور42973مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا



260نــاجــح  260بسمة محمد صديق ابراهيم42974مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
266نــاجــح  266جهان نصر على عبدالغنى هيكل42975مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
242نــاجــح  242حسناء محمد عبدالفتاح محمد زعير42976مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
242نــاجــح  242دعاء حسين محمد حسين عفيفى42977مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
265.5نــاجــح  265.5دعاء ممدوح منير احمد ابوهندية42978مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
269نــاجــح  269دينا حمدى محمد السيد عفيفى42979مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
190نــاجــح  190دنيا سعيد صالح شبل صالح42980مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
204نــاجــح  204دنيا هانى احمد زيادة42981مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
255.5نــاجــح  255.5ريحاب ابراهيم شاآر مرسى شبكة42982مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
267.5نــاجــح  267.5زينب على عبدالمعبود على عبدربة42983مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
245.5نــاجــح  245.5سارة اسماعيل السيد محمد شلبى42984مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
270نــاجــح  270سارة سعيد محمد يوسف عزام42985مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
219.5نــاجــح  219.5سارة محمد سعيد هاشم42986مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
دور ثانيدور ثاني  149سعدية ابوالسعود محمدى عبدالجواد42987مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
دور ثانيدور ثاني  156.5سماح نصر عبدالحواد حسن42988مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
266نــاجــح  266شروق على سليما ن على القهوجى42989مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
240نــاجــح  240شرين وجدى محمد متولى42990مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
206.5نــاجــح  206.5شريهان عبدالفتاح عبدالحليم عبدالفتاح42991مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
235نــاجــح  235شيماء ابراهيم محمد ابراهيم عبدالواحد42992مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
دور ثانيدور ثاني  173شيماء صابر فتحى محمد نورالدين42993مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
238.5نــاجــح  238.5عال عصام عبدالمجيد منصور42994مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
244.5نــاجــح  244.5فاطمة عبدالجواد السيد عبدالجواد42995مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
230.5نــاجــح  230.5فهيمة على محمد العيسوى سلطان42996مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
254.5نــاجــح  254.5منارعادل منير على ابراهيم42997مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
233.5نــاجــح  233.5منال عبدالعاطى عبدالصادق امام منصور42998مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
250.5نــاجــح  250.5مروة محمد فؤاد عبدالعاطى العدلى42999مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
262نــاجــح  262ناهد عماد شوقى يس الخولى43000مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
263.5نــاجــح  263.5ناهد مجدى احمد عليوة اسماعيل43001مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
263نــاجــح  263نجالء نعيم محمد عبدالخالق شلبى43002مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا



235.5نــاجــح  235.5نورا عادل عبدالمجيد عبدالجواد43003مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
دور ثانيدور ثاني  156.5نورا عبدالجواد عبدالعزيز ابوالفتوح43004مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
246.5نــاجــح  246.5نورهان اشرف محمد يوسف خليل 43005مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
262نــاجــح  262نورهان خالد جمال مليجى ابراهيم43006مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
239.5نــاجــح  239.5والء ابراهيم عفيفى على حسيبو43007مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
دور ثانيدور ثاني  140هاجر السيد لطفى السيد حجازى43008مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
187.5نــاجــح  187.5هاجر سليمان محيى الدين سلطان43009مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
244.5نــاجــح  244.5هبة خالد عبداللطيف على عبداللطيف43010مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
246.5نــاجــح  246.5هيام صابر عبدالستار سليمان43011مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
230.5نــاجــح  230.5هيام عبدالحميد احمد عبدالحميد شلبى43012مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
200.5نــاجــح  200.5احمد اشرف محمد عبدالجواد ابوالجدا43013مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد حسنى عبدالمنعم القلشى43014مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
256.5نــاجــح  256.5احمد سامى عبداهللا عمار43015مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
272.5نــاجــح  272.5احمد سيداحمد عبدالمقصود شلبى43016مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
257.5نــاجــح  257.5احمد عبدالحليم حفنى عبدالفتاح العنانى43017مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
232نــاجــح  232احمد عشماوى السيد عشماوى43018مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
245.5نــاجــح  245.5احمد السيد محمود عبداهللا الشرقاوى43019مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
196.5نــاجــح  196.5احمد فتحى منصور عليوة جمعة43020مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
200نــاجــح  200احمد محمد احمدعبدالرحمن صالح43021مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
270نــاجــح  270احمد محمد ابراهيم قطب43022مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد محمد فؤاد مجاهد43023مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
233.5نــاجــح  233.5ايهاب محمد بدر محمود الشاعر43024مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
186نــاجــح  186بدوى اشرف بدوى بدوى عامر43025مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
203نــاجــح  203حازم خالد سالم محمد العنانى43026مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
207.5نــاجــح  207.5حسام يوسف محمد يوسف االنبابى43027مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
207.5نــاجــح  207.5حسن ابراهيم حسن ابراهيم43028مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
163نــاجــح  163سيد محمدالسيد احمد الحماقى43029مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
226نــاجــح  226عبدالجواد عبدالكريم عبدالجواد على 43030مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
201نــاجــح  201عبدالعزيز سمير عبد العزيز عبدالجواد43031مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا



دور ثانيدور ثاني  غائباسامة محمد محمد عليوة ابوسليم43032مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
256.5نــاجــح  256.5عصام ياسر فهمى عبدالمعطى القهوجى43033مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
234.5نــاجــح  234.5عطية على عبدالرحمن عطية43034مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
230.5نــاجــح  230.5عالء نبيل عبدالقادر ابوالعزم القلشى43035مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
200نــاجــح  200حسن حسنى عبدالمعبود على عبدربة43036مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
221نــاجــح  221حسن صابر عبدالمجيد حماد43037مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
231.5نــاجــح  231.5عمرو محمد عبداللطيف محمود43038مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
دور ثانيدور ثاني  51.5فتحى عيد اسماعيل مصلحى43039مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
233.5نــاجــح  233.5آريم رمضان بيومى فرحات43040مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
259نــاجــح  259آريم ياسر احمد عمر43041مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
155.5نــاجــح  155.5آمال عبدالقادر آمال عبدالقادر سليمان43042مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
230نــاجــح  230محمد ابوالمعاطى على هيكل43043مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
261.5نــاجــح  261.5محمد ابوبكر رمضان هشلة43044مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
236.5نــاجــح  236.5محمد ايمن عبدالمطلب فرجانى43045مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
224نــاجــح  224محمد رضا عبدالعال على ابوشبانة43046مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
223.5نــاجــح  223.5محمد رمضان شوقى ندا43047مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
214.5نــاجــح  214.5محمد عبدالخالق عيسوى سلطان43048مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
273نــاجــح  273محمد عبدالقادر محمد على43049مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
202.5نــاجــح  202.5محمد عمر محمد سيداحمد عمر43050مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد غنام محمد غنام43051مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
198نــاجــح  198محمد محروس محمد خليل43052مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
189.5نــاجــح  189.5محمد نشات فتحى عبدالعاطى ابوشعبان43053مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
177نــاجــح  177محمد وهبة عبدالمجيد غنيمى بحيرى43054مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد وهبة عبدالعزيز احمد ابوزويل43055مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
245نــاجــح  245مصطفى محمد بيومى فرحات43056مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
238نــاجــح  238مصطفى محمد عبدالحليم عبدالفتاح43057مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
251.5نــاجــح  251.5مصطفى  يسرى محمد هشلة43058مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
236.5نــاجــح  236.5محمود عبدالعال لبيب عبدالعال43059مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
206نــاجــح  206محمود مجدى مليجى السيد القلشى43060مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا



دور ثانيدور ثاني  35.5محمود محمد متولى ابراهيم الخياط43061مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
222نــاجــح  222وائل عبدالعليم احمد لطفى رضوان43062مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
188.5نــاجــح  188.5هشام رجب راشد عبدالقادر43063مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
دور ثانيدور ثاني  109.5محمد ابراهيم محسب عراقى صالح43064مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
دور ثانيدور ثاني  170عبدالحليم محمد سليمان سليمان43065مؤسسة الرمالي تعليم أساسيقويسنا
262نــاجــح  262أحالم حسنى سليمان صالح 43066النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
225نــاجــح  225اسراء محمدى عبد المعطى محمد43067النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
251.5نــاجــح  251.5اسراء مجدى يوسف القناوى 43068النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
245.5نــاجــح  245.5 اسماء صابر عليوة جمعة43069النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
267نــاجــح  267اسالم سالم سالم محمد43070النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
269نــاجــح  269امانى محمودعبد الحليم سالم 43071النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
257.5نــاجــح  257.5امانى مصطفى زين العابين 43072النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
269.5نــاجــح  269.5امانى مصطفى عبد الحكيم شرف43073النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
211.5نــاجــح  211.5ايمان سعيد محمد شعبان 43074النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
230.5نــاجــح  230.5ايمان صالح الدين عبد المقصود الفقى43075النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
251.5نــاجــح  251.5امنية ابراهيم مراسى الحماقى 43076النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
225.5نــاجــح  225.5اية جابر فتحى يوسف43077النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
241.5نــاجــح  241.5اية عادل محمد الفقى43078النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
266.5نــاجــح  266.5اميرة عادل محمد ابو سليم43079النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
274.5نــاجــح  274.5اية عليوة محمود عليوة 43080النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
265.5نــاجــح  265.5اية محمد عبد العزيز الفقى 43081النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
276.5نــاجــح  276.5بسمة عبد الدايم ابراهيم عبد الدايم 43082النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
247نــاجــح  247داليا خالد آمال قنديل43083النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
243.5نــاجــح  243.5دعاء سالمةعفيفى يوسف 43084النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
230.5نــاجــح  230.5دعاء عماد توفيق يوسف43085النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
240نــاجــح  240دعاء عبد الجواد زين العابدين 43086النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
276.5نــاجــح  276.5دعاء عبد الجواد عبد المعطى مسلم  43087النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
دور ثانيدور ثاني  205.5دنيا صبحى سيد احمد محمود43088النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
257.5نــاجــح  257.5دنيا وهبه احمد عامر 43089النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا



261نــاجــح  261رانيا محمد احمد اسماعيل 43090النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
242نــاجــح  242رحاب خالد شبل شبكة 43091النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
236.5نــاجــح  236.5سارة ابراهيم السيد الدغمان43092النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
277.5نــاجــح  277.5سارة جمال يحيى القهوجى 43093النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
278.5نــاجــح  278.5سلمى حسنى عبد الرحمن مسلم 43094النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
277.5نــاجــح  277.5سمر احمد ابو المعاطى العشماوى43095النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
200نــاجــح  200سمر صبحى سيد احمد محمود 43096النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
دور ثانيدور ثاني  200سمية فوزى عبد الفتاح الجندى43097النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
دور ثانيدور ثاني  214سميرة مسعد ابراهيم محمد43098النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
278نــاجــح  278شروق احمد جمعة احمد43099النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
235نــاجــح  235شروق صابر عبد الستار خليل43100النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
245نــاجــح  245شروق عابد سليمان الحماقى43101النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
235نــاجــح  235شيماء عبد العزيز ابراهيم شرف43102النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
272نــاجــح  272شيماء محمود محمد ابو الخير43103النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
220نــاجــح  220شرين جالل السيد فودة43104النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
242.5نــاجــح  242.5شفاء رضا محمد الحصرى 43105النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
236نــاجــح  236شهيرة خالدمحمود الفقى 43106النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
266.5نــاجــح  266.5ضحى عبد الكريم محمد يوسف43107النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
239.5نــاجــح  239.5عزة ابراهيم عبد الفتاح تاج الدين 43108النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
دور ثانيدور ثاني  220عال سعيد محيى الدين مرزوق 43109النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبفاطمة حماد خميس حماد 43110النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
267نــاجــح  267فاطمة موسى ابراهيم جاد43111النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
275نــاجــح  275لطيفة السيد عبد القادر على43112النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
241.5نــاجــح  241.5لطيفة امام عبد الفتاح بحيرى43113النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
278.5نــاجــح  278.5مروة عبد الناصر محمد عبد الخالق43114النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
248.5نــاجــح  248.5منال عبد الحليم فهمى شلبى 43115النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
264نــاجــح  264منة اهللا ايمن فاروق ابراهيم 43116النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
273.5نــاجــح  273.5منى محمود عز الرجال عامر 43117النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
278.5نــاجــح  278.5مى على عبد الرازق بحيرى 43118النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا



268نــاجــح  268نعمة عبد الحفيظ احمد ابراهيم حسيبو43119النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
276.5نــاجــح  276.5نهلة سامى محمد عامر 43120النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
277نــاجــح  277هاجر جمال عبد المحيى القهوجى 43121النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
261.5نــاجــح  261.5هاجر عبد العزيز عفيفى حسنين 43122النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
244.5نــاجــح  244.5هبة محمد مصطفى العراقى 43123النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
253نــاجــح  253هدير عماد عبد الفتاح صالح 43124النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
247.5نــاجــح  247.5هويدا عبد الخالق اسماعيل شرف 43125النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
209نــاجــح  209هند احمد عليوة على ابو خليل 43126النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
236.5نــاجــح  236.5والء عبد الكريم عبد الحميد الفقى 43127النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
226.5نــاجــح  226.5ياسمين السيد عبدالستار عفيفى 43128النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
223نــاجــح  223 ياسمين اشرف فرج سعد 43129النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
248نــاجــح  248ياسمين عبد الخالق عبد العظيم عمر 43130النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
228نــاجــح  228 ابراهيم عيد ابراهيم شرف43131النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
254.5نــاجــح  254.5ابراهيم نبيل عبد الجواد الفقى 43132النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
252نــاجــح  252احمد اشرف متولى شحاتة 43133النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
243نــاجــح  243احمد انور عبد العليم النجار43134النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
245نــاجــح  245احمد خليل خميس اسماعيل 43135النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
239نــاجــح  239احمد صبحى فوزى ابو العال 43136النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
256.5نــاجــح  256.5احمد محمد يحيى القهوجى 43137النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
207.5نــاجــح  207.5احمد مسعد ابراهيم زقزوق 43138النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
188نــاجــح  188احمد مسعد عبد الفتاح الجندى 43139النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
218نــاجــح  218اسامة رفعت عبد السالم جويلى 43140النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
273.5نــاجــح  273.5اسامة عادل طه عواد طه 43141النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
275.5نــاجــح  275.5ايمن نبيل عبد الوهاب عزام 43142النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
241نــاجــح  241السيد جمال السيد على محمد 43143النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
207نــاجــح  207السيد سامى السيد البسيونى             43144النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
257نــاجــح  257السيد محمود حفنى عبد العزيز 43145النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
248نــاجــح  248حازم خالد فوزى عبد الغنى43146النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
198.5نــاجــح  198.5رضااحمد محمد عطية 43147النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا



205.5نــاجــح  205.5رضوان عادل احمد رضوان 43148النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
247نــاجــح  247عبد العليم رضوان عبد العليم 43149النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
199.5نــاجــح  199.5عبد اهللا محمد يوسف جاد 43150النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
225نــاجــح  225عبد الرحمن آمال آامل شرف43151النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
207.5نــاجــح  207.5عبد الفتاح سامى فؤاد قنديل 43152النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
231.5نــاجــح  231.5عالء الدين بديع عبد الفتاح يوسف 43153النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
دور ثانيدور ثاني  25عمرو على فهيم على الديب43154النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبفهيم حافظ فهيم غامرى عوض 43155النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
189.5نــاجــح  189.5فؤاد محمد فؤاد ابو خليل 43156النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
260نــاجــح  260آريم احمد محمد عقل شلبى43157النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
278نــاجــح  278آريم محمدابو سليم 43158النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
278.5نــاجــح  278.5ماجد عادل عبد الحفيظ البكرى 43159النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
222.5نــاجــح  222.5محمد ابراهيم عليوة شلبى 43160النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
188نــاجــح  188محمد احمد ابو بكر البزاوى 43161النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
254نــاجــح  254محمد احمد حلمى حجاج 43162النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
191نــاجــح  191محمد جمال عبد الحليم الهمشرى 43163النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
220نــاجــح  220محمد رضوان السيدالجندى 43164النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
237نــاجــح  237محمد سامى محمود الحماقى 43165النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
230نــاجــح  230محمد صابر عليوة جمعة 43166النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
266نــاجــح  266محمد ظريف عبد السالم جويلى 43167النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
242نــاجــح  242محمد عادل مصطفى السيد 43168النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
250.5نــاجــح  250.5محمد عبد الحليم عبد الغنى الحماقى43169النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
259.5نــاجــح  259.5محمد عبد الباسط محمد فضل شلبى 43170النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
دور ثانيدور ثاني  105محمد عبد الجواد موسى شرف 43171النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
240نــاجــح  240محمد منير شاآر شلبى 43172النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
234.5نــاجــح  234.5محمد مصطفى فاروق عبد الحميد 43173النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
207نــاجــح  207محمد مصطفى فؤاد شرف 43174النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
202نــاجــح  202محمد يوسف عزب يوسف العزب 43175النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
267نــاجــح  267محمد يوسف محمد ابو صير 43176النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا



265.5نــاجــح  265.5محمود رضا السيد احمد هالل 43177النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
263.5نــاجــح  263.5محمود عبد الكريم عبد الحليم 43178النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
244.5نــاجــح  244.5مصطفى ابراهيم السيد مبروك43179النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
252.5نــاجــح  252.5مصطفى عبد الجواد موسى عبد الجواد 43180النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
238.5نــاجــح  238.5ياسر مصطفى عبد القادر على يوسف43181النهضة للتعليم األساسي بالرماليقويسنا
دور ثانيدور ثاني  187.5إيمان جمعة شحات المصري 43182الحصينقويسنا
208.5نــاجــح  208.5أميرة أشرف عبد السميع فرج اهللا43183الحصينقويسنا
238.5نــاجــح  238.5أم هاشم حسام الدين مصطفي هالل43184الحصينقويسنا
272.5نــاجــح  272.5إنجي إبراهيم عبد الغفار عبد الغفار43185الحصينقويسنا
256.5نــاجــح  256.5بسمة السيد عبد اهللا أحمد عبد الجليل43186الحصينقويسنا
202نــاجــح  202راقية دياب عبد المقصود إبراهيم 43187الحصينقويسنا
234نــاجــح  234ريهام ناصر السيد عبد السميع  43188الحصينقويسنا
276.5نــاجــح  276.5زهراء رمضان منصور إبراهيم 43189الحصينقويسنا
277نــاجــح  277سارة محمد عبد الكريم عبد الكريم صالح 43190الحصينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  103.5سحر سيد حفني محمد 43191الحصينقويسنا
193نــاجــح  193ستهم إبراهيم حسن الصباغ 43192الحصينقويسنا
181.5نــاجــح  181.5سمية جودة حسن غريب 43193الحصينقويسنا
221نــاجــح  221شمس غمري حسن غمري عبد السالم43194الحصينقويسنا
268نــاجــح  268شيماء سالمة محمود رضوان 43195الحصينقويسنا
268نــاجــح  268شيماء عادل عبد الفتاح علي 43196الحصينقويسنا
271نــاجــح  271شيماء عصام رضا علي عثمان43197الحصينقويسنا
244نــاجــح  244عائشة عبد اللطيف إبراهيم الغرباوي 43198الحصينقويسنا
174.5نــاجــح  174.5غادة رجب أحمد محمد علي 43199الحصينقويسنا
196نــاجــح  196فايزة عبد العال فتوح عبد العال عيد43200الحصينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبلبيبة ماجد منصور رضا منصور 43201الحصينقويسنا
275.5نــاجــح  275.5منار سامي حماد عبد الصمد 43202الحصينقويسنا
220.5نــاجــح  220.5ميادة تامر عبد الخالق محمد علي 43203الحصينقويسنا
181نــاجــح  181ندا مصطفي داود مصطفي 43204الحصينقويسنا
178نــاجــح  178نرمين صبحي صالح منصور خليفة 43205الحصينقويسنا



183نــاجــح  183نعمة سعيد عبد الجواد الهواري  43206الحصينقويسنا
254نــاجــح  254نورا إبراهيم إبراهيم أبو النجا 43207الحصينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  150نها يسري عبد العزيز علي الهواري 43208الحصينقويسنا
259.5نــاجــح  259.5هايدي عالء سمير آامل منصور43209الحصينقويسنا
237.5نــاجــح  237.5هبه سعد حفني مناصير دياب 43210الحصينقويسنا
218.5نــاجــح  218.5هدير أبو الغيط عبد المقصود إبراهيم43211الحصينقويسنا
268.5نــاجــح  268.5يمني حسين سعد علي سعد43212الحصينقويسنا
199.5نــاجــح  199.5إبراهيم رزق إبراهم رزق 43213الحصينقويسنا
178نــاجــح  178إبراهيم عصام رشوان إبراهيم43214الحصينقويسنا
243نــاجــح  243إبراهيم محمد إبراهيم السيد سليمان 43215الحصينقويسنا
208.5نــاجــح  208.5احمد أبو الحسن إبراهيم العزب43216الحصينقويسنا
269نــاجــح  269أحمد سعيد عبد العزيز محمد أحمد43217الحصينقويسنا
219نــاجــح  219أحمد عبد الناصر مرزوق عبد اللطيف43218الحصينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  153.5أحمد عيد سعيد أبو زيد 43219الحصينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  104.5أحمد مسعد السيد حسن عبد الوهاب 43220الحصينقويسنا
268.5نــاجــح  268.5إسالم رجب غريب محمد 43221الحصينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبالسيد آرم السيد محمود عبده43222الحصينقويسنا
183.5نــاجــح  183.5أمير مدحت سمير آامل منصور 43223الحصينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  154جورج نخلة جرجس سليمان 43224الحصينقويسنا
205نــاجــح  205حسام حسني إبراهيم إبراهيم شبل 43225الحصينقويسنا
238.5نــاجــح  238.5حسن سامي حسن علي عبد الصمد43226الحصينقويسنا
208نــاجــح  208رضا اشرف رشوان إبراهيم محمود43227الحصينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  134سالم داود عطية داود 43228الحصينقويسنا
215.5نــاجــح  215.5سمير جرجس سمير يوسف فاضل43229الحصينقويسنا
196نــاجــح  196عبد الرازق سمير عبد الرازق عبد الحميد 43230الحصينقويسنا
250نــاجــح  250عبد اهللا السيد محمد علي العزب43231الحصينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبعبد القادر عبد الستار عبد القادر عرابي 43232الحصينقويسنا
169نــاجــح  169علي راغب عبد الباقي محمد 43233الحصينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبعلي سعيد علي عبد الصمد 43234الحصينقويسنا



257نــاجــح  257عيسي زآريا عيسي رحامة 43235الحصينقويسنا
210نــاجــح  210محمد أبو زيد سعد أبو زيد 43236الحصينقويسنا
170نــاجــح  170محمد السيد عبد الفتاح عبد السالم43237الحصينقويسنا
215نــاجــح  215محمد السيد الدسوقي محمد 43238الحصينقويسنا
156نــاجــح  156محمد فرج السيد السيد فرج 43239الحصينقويسنا
169نــاجــح  169محمد فرحان غمري فرحان الهوراي 43240الحصينقويسنا
176نــاجــح  176محمد محمود محمد السيد عيد 43241الحصينقويسنا
216نــاجــح  216محمود عبد الباسط علي عبد الصمد 43242الحصينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمينا نخلة جرجس سليمان 43243الحصينقويسنا
181نــاجــح  181نبيل سليمان جرجس سليمان 43244الحصينقويسنا
167.5نــاجــح  167.5وائل عبد الحميد لبيب عوض اهللا 43245الحصينقويسنا
249نــاجــح  249يحيي رمضان عبد الغفار عبد الجليل43246الحصينقويسنا
206نــاجــح  206اسراء بشرى عبد الحليم متولى43247دمهوج  ا  بنينقويسنا
244نــاجــح  244اسراء خالد احمد يوسف43248دمهوج  ا  بنينقويسنا
190نــاجــح  190اسراء ماهر فهيم السيد43249دمهوج  ا  بنينقويسنا
264.5نــاجــح  264.5اسماء السيد احمد احمد43250دمهوج  ا  بنينقويسنا
204.5نــاجــح  204.5اسماء منصور سليمان زهو43251دمهوج  ا  بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  175.5امال السيد عبد الهادى سيد احمد43252دمهوج  ا  بنينقويسنا
249نــاجــح  249امنية ابراهيم عبد الحميد عبد الجليل43253دمهوج  ا  بنينقويسنا
242.5نــاجــح  242.5اميرة عبد الرحمن السيد على43254دمهوج  ا  بنينقويسنا
228.5نــاجــح  228.5آية السيد عبد القادر عبد الرحمن43255دمهوج  ا  بنينقويسنا
223.5نــاجــح  223.5آية رمضان السيد مرسى43256دمهوج  ا  بنينقويسنا
198.5نــاجــح  198.5آية وجيه محمد عبد الرحمن43257دمهوج  ا  بنينقويسنا
250نــاجــح  250إيمان عرفان فوزى عرفان43258دمهوج  ا  بنينقويسنا
233.5نــاجــح  233.5بسنت عبد العليم زاهر محمد43259دمهوج  ا  بنينقويسنا
237نــاجــح  237حلمية رمزى احمد محمد43260دمهوج  ا  بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  192حنان عاطف شحاتة محمد43261دمهوج  ا  بنينقويسنا
266نــاجــح  266رحاب محمد فوزى عرفان43262دمهوج  ا  بنينقويسنا
244.5نــاجــح  244.5رنا آامل عطوة بدوى43263دمهوج  ا  بنينقويسنا



266.5نــاجــح  266.5زينب إبراهيم الدسوقى43264دمهوج  ا  بنينقويسنا
255نــاجــح  255سارة محمد احمد عبد القادر43265دمهوج  ا  بنينقويسنا
224.5نــاجــح  224.5سلمى وجدى محمد شكر43266دمهوج  ا  بنينقويسنا
241نــاجــح  241سنية السيد عطوة على43267دمهوج  ا  بنينقويسنا
262نــاجــح  262شرين مجدى السيد شليى43268دمهوج  ا  بنينقويسنا
243.5نــاجــح  243.5شيماء فتحى محروس محمد43269دمهوج  ا  بنينقويسنا
224.5نــاجــح  224.5شيماء مصطفى حامد حسانين43270دمهوج  ا  بنينقويسنا
203.5نــاجــح  203.5شيماء ناصر حافظ على43271دمهوج  ا  بنينقويسنا
218نــاجــح  218علياء ممدوح السيد السيد43272دمهوج  ا  بنينقويسنا
194نــاجــح  194فاطمة السيد محمد السيد الكومى43273دمهوج  ا  بنينقويسنا
203نــاجــح  203الرا ايمن محمد عرفان شلبى43274دمهوج  ا  بنينقويسنا
247.5نــاجــح  247.5نادية احمد محمد محمد المأذون43275دمهوج  ا  بنينقويسنا
269نــاجــح  269وجيهة الجابرى صبحى شلبى43276دمهوج  ا  بنينقويسنا
231.5نــاجــح  231.5ياسمين مسعد السباعى البحراوى43277دمهوج  ا  بنينقويسنا
169.5نــاجــح  169.5ابراهيم عبد الناصر امين بلح43278دمهوج  ا  بنينقويسنا
250نــاجــح  250ابراهيم عيد محمود معاطى43279دمهوج  ا  بنينقويسنا
158.5نــاجــح  158.5ابراهيم محروس ابراهيم محروس43280دمهوج  ا  بنينقويسنا
188نــاجــح  188احمد بدوى عطوة بدوى43281دمهوج  ا  بنينقويسنا
222نــاجــح  222احمد حماد عبد الحميد مصليحى43282دمهوج  ا  بنينقويسنا
215نــاجــح  215احمد حماد فصيح شومان43283دمهوج  ا  بنينقويسنا
232.5نــاجــح  232.5احمد زآريا محمد عرفان شلبى43284دمهوج  ا  بنينقويسنا
194نــاجــح  194احمد عبد التواب محمد آامل43285دمهوج  ا  بنينقويسنا
199نــاجــح  199احمد عبد الصادق خليل محمد43286دمهوج  ا  بنينقويسنا
200.5نــاجــح  200.5احمد عبد الفتاح عبد الحميد بيومى43287دمهوج  ا  بنينقويسنا
202نــاجــح  202احمد عبد الوهاب بدوى عبد الوهاب43288دمهوج  ا  بنينقويسنا
201نــاجــح  201احمد محمد شبل محمد نصر43289دمهوج  ا  بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  138اسالم محمد امين حافظ43290دمهوج  ا  بنينقويسنا
213نــاجــح  213اسالم محمد محمد شرف الدين43291دمهوج  ا  بنينقويسنا
191.5نــاجــح  191.5ايهاب احمد العذب  بحيرى43292دمهوج  ا  بنينقويسنا



265نــاجــح  265باهى يسرى عبد اللطيف43293دمهوج  ا  بنينقويسنا
264.5نــاجــح  264.5حاتم عفيفى عفيفى مصطفى43294دمهوج  ا  بنينقويسنا
176.5نــاجــح  176.5حسام شحات عيد ابو العطا43295دمهوج  ا  بنينقويسنا
166نــاجــح  166حسام انور رزق عرفة43296دمهوج  ا  بنينقويسنا
236نــاجــح  236رضا مصليحى لبيب ابراهيم43297دمهوج  ا  بنينقويسنا
181.5نــاجــح  181.5شوآت محمد المرسى عبد الرازق43298دمهوج  ا  بنينقويسنا
226نــاجــح  226صالح جمال منتصر على43299دمهوج  ا  بنينقويسنا
220نــاجــح  220عبد السالم ممدوح عبد السالم43300دمهوج  ا  بنينقويسنا
182.5نــاجــح  182.5على صبحى عبد العليم على43301دمهوج  ا  بنينقويسنا
226.5نــاجــح  226.5عمرو السيد عبد الوهاب محمد43302دمهوج  ا  بنينقويسنا
253نــاجــح  253محمد ابو زيد سعد محمد ابوزيد43303دمهوج  ا  بنينقويسنا
259نــاجــح  259محمد احمد حماد العزب43304دمهوج  ا  بنينقويسنا
205.5نــاجــح  205.5محمد احمد محمد يوسف43305دمهوج  ا  بنينقويسنا
248.5نــاجــح  248.5محمد السيد لطفى عبد السالم43306دمهوج  ا  بنينقويسنا
210.5نــاجــح  210.5محمد حاتم مغاورى الجابرى43307دمهوج  ا  بنينقويسنا
190نــاجــح  190محمد عماد شفيق حسن43308دمهوج  ا  بنينقويسنا
263.5نــاجــح  263.5محمد محمود مسعد عبد العال43309دمهوج  ا  بنينقويسنا
177نــاجــح  177محمد مسعد عبد المنعم الجابرى43310دمهوج  ا  بنينقويسنا
228.5نــاجــح  228.5محمود ابراهيم ابراهيم عطوة الجيزاوى43311دمهوج  ا  بنينقويسنا
177نــاجــح  177محمود طارق شوقى فريد43312دمهوج  ا  بنينقويسنا
216.5نــاجــح  216.5محمود عبد الوهاب بدوى43313دمهوج  ا  بنينقويسنا
235.5نــاجــح  235.5مصطفى على محمد على حسين43314دمهوج  ا  بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  134.5مصطفى محمد السيد السيد43315دمهوج  ا  بنينقويسنا
227نــاجــح  227معاذ عصام احمد رضا43316دمهوج  ا  بنينقويسنا
258.5نــاجــح  258.5نبيل الدسوقى المحمدى الدسوقى43317دمهوج  ا  بنينقويسنا
232.5نــاجــح  232.5السيدة منصور محمد منصور43318دمهوج  ا  بناتقويسنا
259.5نــاجــح  259.5أماني جمال عيد إبراهيم العش43319دمهوج  ا  بناتقويسنا
246.5نــاجــح  246.5أم محمد السيد محمد نايل43320دمهوج  ا  بناتقويسنا
209نــاجــح  209آية رمضان إبراهيم إبراهيم العش43321دمهوج  ا  بناتقويسنا



164.5نــاجــح  164.5إيمان أحمد راشد الطباخ43322دمهوج  ا  بناتقويسنا
267نــاجــح  267سارة سليمان حامد سليمان43323دمهوج  ا  بناتقويسنا
222نــاجــح  222سحر ياسر سعيد عبد الصادق43324دمهوج  ا  بناتقويسنا
172نــاجــح  172شاهندة نبيل السيد اإلمام43325دمهوج  ا  بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبشيماء السيد علي حماد السطوحي43326دمهوج  ا  بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  157.5شيماء العزب السيد العزب43327دمهوج  ا  بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبشيماء حسني حماد السمادوني43328دمهوج  ا  بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  149فاطمة خالد إبراهيم إبراهيم مرسي43329دمهوج  ا  بناتقويسنا
178.5نــاجــح  178.5فاطمة ظهران ظهران الرفاعي43330دمهوج  ا  بناتقويسنا
211.5نــاجــح  211.5فاطمة محمود السيد موسي43331دمهوج  ا  بناتقويسنا
216.5نــاجــح  216.5منى السيد محمود محمد شعالن43332دمهوج  ا  بناتقويسنا
248.5نــاجــح  248.5مي محمد أمد سالم خليفة43333دمهوج  ا  بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  133نورا الرفاعي زهران الرفاعي43334دمهوج  ا  بناتقويسنا
161نــاجــح  161نورا محمد عبد الهادي سيد أحمد43335دمهوج  ا  بناتقويسنا
250.5نــاجــح  250.5هاجر زآريا حميدة عبد الجليل43336دمهوج  ا  بناتقويسنا
171نــاجــح  171والء أحمد محمد محمد السمادوني43337دمهوج  ا  بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  150إبراهيم فتحي إبراهيم عبد العاطي43338دمهوج  ا  بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  0إبراهيم محمد صالح منصور43339دمهوج  ا  بناتقويسنا
191نــاجــح  191أحمد حلمي هاشم عبد الحميد الدسوقي43340دمهوج  ا  بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  14.5أحمد سيد أحمد محمود محمد43341دمهوج  ا  بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  46السيد مرشدي السيد مرشدي43342دمهوج  ا  بناتقويسنا
192.5نــاجــح  192.5السيد نبيل السيد اإلمام43343دمهوج  ا  بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  156أمين رضا أمين سليمان43344دمهوج  ا  بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبحسام عبد السميع فتوح عبد اهللا43345دمهوج  ا  بناتقويسنا
200نــاجــح  200حمادة السيد السيد اسماعيل43346دمهوج  ا  بناتقويسنا
172نــاجــح  172رضا نبيل رضا محمد أبو علي43347دمهوج  ا  بناتقويسنا
204.5نــاجــح  204.5رضوان البيومي رضوان المصيلحي43348دمهوج  ا  بناتقويسنا
171.5نــاجــح  171.5شهاب محمد سليمان القاضي43349دمهوج  ا  بناتقويسنا
199.5نــاجــح  199.5عبد الحميد ممدوح عبد الحميد عبادة43350دمهوج  ا  بناتقويسنا



221نــاجــح  221عبد الستار محمد عبد الجليل أحمد43351دمهوج  ا  بناتقويسنا
183.5نــاجــح  183.5عز سعيد عز الرجال الجابري43352دمهوج  ا  بناتقويسنا
220نــاجــح  220محمد أحمد عبد السميع إسماعيل43353دمهوج  ا  بناتقويسنا
198.5نــاجــح  198.5محمد العزب عبد السميع العزب43354دمهوج  ا  بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  162محمد عبد الوهاب سليمان عبد الوهاب43355دمهوج  ا  بناتقويسنا
171.5نــاجــح  171.5محمد محمد إبراهيم أحمد رضوان43356دمهوج  ا  بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  163.5محمود جمال المحمدي برآات43357دمهوج  ا  بناتقويسنا
227نــاجــح  227محمود محمد عبد الغني عبد ربه43358دمهوج  ا  بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  129.5مصطفى أحمد فوزي بيومي43359دمهوج  ا  بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  150.5معتز عبد السالم اإلمام عبد السالم43360دمهوج  ا  بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  150معتز وائل عبد اهللا أبو العزم43361دمهوج  ا  بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  139.5وليد جمال عمر سليمان العكل43362دمهوج  ا  بناتقويسنا
257نــاجــح  257آية عبد القادر حسن الشعراوى43363البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
دور ثانيدور ثاني  170.5آية عبد القادر محمدعيطة43364البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
267نــاجــح  267آية محمد على طه شعبان43365البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
226.5نــاجــح  226.5آية محمد مرسى أحمد الغرباوى43366البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
189.5نــاجــح  189.5أمينة رياض عبد الفتاح الجمل43367البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
211نــاجــح  211أمينة سيدأحمد متولى جمعة43368البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
184نــاجــح  184أسماء نافع محمد  الزعبالوى43369البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
235نــاجــح  235أنعام جمال صابر محمد النحاس43370البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
دور ثانيدور ثاني  131أميرة مجدى عبدالسالم عبد الدايم43371البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
234نــاجــح  234إسراء جمال عبد العليم يونس النجار43372البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
دور ثانيدور ثاني  173بسمةأشرف عبدالعزيز محمد شرادة43373البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
249.5نــاجــح  249.5بسمة حمدى الديساوى السباعى43374البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
275نــاجــح  275تقى محمد عبدالفتاح الديساوى الجندى43375البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
258.5نــاجــح  258.5حميدة محمد صبحى عمران رضوان43376البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
دور ثانيدور ثاني  184.5دعاء محمد حافظ مخيمر حليمة43377البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
269.5نــاجــح  269.5زينب آمال عبد العزيز النجار43378البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
179.5نــاجــح  179.5سارة يوسف عبد العزيز عياد43379البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا



دور ثانيدور ثاني  غائبشيماء أحمد محمود شعالن43380البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
231.5نــاجــح  231.5شيماء آمال عبد الرحمن بيومى43381البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
272.5نــاجــح  272.5شروق طارق توفيق عثمان43382البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
268نــاجــح  268شروق محمد عبد العزيز الشرقاوى43383البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
259.5نــاجــح  259.5صباح رزق يوسف حسين الكالوى43384البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
245.5نــاجــح  245.5فاطمة على ابراهيم ابو النجا مخلوف43385البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
259.5نــاجــح  259.5فردوس عادل ابراهيم السيد خميس43386البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
دور ثانيدور ثاني  134.5نوران عبد العزيز أحمد طلبه خطاب43387البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
195نــاجــح  195هبه أحمد عبد العزيز محمود النحاس43388البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
268.5نــاجــح  268.5هبه السيد محمدالسيد ابو العطا43389البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
250.5نــاجــح  250.5هدى اشرف عبداهللا محمد السكتى43390البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
263نــاجــح  263والء محمد عبدالعزيز الحارونى43391البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
182.5نــاجــح  182.5ابراهيم بيومى ابراهيم الدرس43392البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
263.5نــاجــح  263.5ابراهيم خليل عبداهللا محمد السكتى43393البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
227نــاجــح  227ابراهيم عبدالحميد عبد الغنى رضوان43394البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
190.5نــاجــح  190.5اسالم السيد الدسوقى سالم بلح43395البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
184نــاجــح  184أحمد جمال خاطر خاطر43396البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبأحمد عادل عبد القادر األجهورى43397البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبأحمد على صبحى حسن على43398البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
181.5نــاجــح  181.5سعيد فايز عبد الفتاح الفخرانى43399البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
179.5نــاجــح  179.5طارق يوسف صابر يوسف خليل43400البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
244نــاجــح  244عبد اهللا محمد محمد الغمراوى43401البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
255نــاجــح  255عبد اهللا محمد السيد الدسوقى نصار43402البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
205.5نــاجــح  205.5عالء عبد الرءوف محمد عبدالرءوف43403البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
165نــاجــح  165عمرو احمد فؤاد محمود العش43404البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
219.5نــاجــح  219.5عمر صالح حسنى السيد سليم43405البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
دور ثانيدور ثاني  36عمر محمد عبدالوهاب عبد الرحيم43406البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
دور ثانيدور ثاني  133.5على محمد خاطر محمد خاطر43407البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
228نــاجــح  228فارس سيد امام محمد شعبان43408البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا



254.5نــاجــح  254.5محمد ابراهيم طلبة الحارونى43409البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
243.5نــاجــح  243.5محمد الديساوى محمد العراقى43410البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد جمال عبدالوهاب البرمى43411البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
197.5نــاجــح  197.5محمد سامى محمد ابو المجد زمزم43412البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
232.5نــاجــح  232.5محمد عبد اهللا راشد محمد عيش43413البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
193نــاجــح  193محمد عبد العزيز خاطر محمد خاطر43414البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
165نــاجــح  165محمد على المصلحى الدرس43415البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
250نــاجــح  250محمد عبد الحميد عبداللطيف العيسوى43416البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
183نــاجــح  183محمود سيداحمد محمد جمعة43417البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
216نــاجــح  216يوسف أحمد عبد الجيد حسان43418البنات اإلبتدائية بشبرا بخومقويسنا
257.5نــاجــح  257.5إسراء ربيع محمود األجهوري43419العانوس ا بشبرا بخومقويسنا
257.5نــاجــح  257.5أسماء سمير محمد عجوه43420العانوس ا بشبرا بخومقويسنا
258.5نــاجــح  258.5إيمان أشرف عاطف عيسى43421العانوس ا بشبرا بخومقويسنا
260.5نــاجــح  260.5أمينة حسين نصر حسين43422العانوس ا بشبرا بخومقويسنا
261.5نــاجــح  261.5آية إبراهيم العزب شبانه43423العانوس ا بشبرا بخومقويسنا
230.5نــاجــح  230.5آية الديساوي محمود إبراهيم43424العانوس ا بشبرا بخومقويسنا
259.5نــاجــح  259.5حسناء حسني أحمد النجار43425العانوس ا بشبرا بخومقويسنا
238.5نــاجــح  238.5رانيا اليد محمد الجمل43426العانوس ا بشبرا بخومقويسنا
243.5نــاجــح  243.5زينب محمود محمد الحاروني43427العانوس ا بشبرا بخومقويسنا
254نــاجــح  254سارة مجدي عبد العزيز الصعيدي43428العانوس ا بشبرا بخومقويسنا
262.5نــاجــح  262.5شيماء فتحي الديساوي شلبي43429العانوس ا بشبرا بخومقويسنا
223.5نــاجــح  223.5عبير جالل الهادي عبد المقصود43430العانوس ا بشبرا بخومقويسنا
224نــاجــح  224غادة عبد الرحمن نعيم عوالي43431العانوس ا بشبرا بخومقويسنا
264نــاجــح  264ناريمان مجدي أمين عبد العاطي43432العانوس ا بشبرا بخومقويسنا
255نــاجــح  255نجية عصام مختار نور الدين43433العانوس ا بشبرا بخومقويسنا
260.5نــاجــح  260.5نورا عبد الفتاح عطية زغلول43434العانوس ا بشبرا بخومقويسنا
259نــاجــح  259نورهان فكري حامد محمد43435العانوس ا بشبرا بخومقويسنا
261.5نــاجــح  261.5نورهان محمد الديساوي شعالن43436العانوس ا بشبرا بخومقويسنا
254نــاجــح  254نيرة طه عبد الحميد حليمة43437العانوس ا بشبرا بخومقويسنا



دور ثانيدور ثاني  151.5هاجر الحسيني حسن الحداد43438العانوس ا بشبرا بخومقويسنا
265نــاجــح  265هند محمود محمد الحاروني43439العانوس ا بشبرا بخومقويسنا
270نــاجــح  270ياسمين محمود محمد عبد العال43440العانوس ا بشبرا بخومقويسنا
258نــاجــح  258ياسمين طارق بسيوني إبراهيم43441العانوس ا بشبرا بخومقويسنا
دور ثانيدور ثاني  124سماح صابر محمد عجوة43442العانوس ا بشبرا بخومقويسنا
268.5نــاجــح  268.5إبراهيم فوزي عبد الهادي خلف43443العانوس ا بشبرا بخومقويسنا
240.5نــاجــح  240.5إبراهيم محمد فتوح الجيزاوي43444العانوس ا بشبرا بخومقويسنا
255.5نــاجــح  255.5أحمد جالل محمد الكالوي43445العانوس ا بشبرا بخومقويسنا
196.5نــاجــح  196.5أحمد سمير سيد أحمد عبد العاطي43446العانوس ا بشبرا بخومقويسنا
238نــاجــح  238أحمد محمد أحمد المصري 43447العانوس ا بشبرا بخومقويسنا
259.5نــاجــح  259.5أحمد متولي أحمد الدسوقي43448العانوس ا بشبرا بخومقويسنا
256.5نــاجــح  256.5السيد طلعت إبراهيم العبوقي43449العانوس ا بشبرا بخومقويسنا
265نــاجــح  265خالد محمد أحمد شبانه43450العانوس ا بشبرا بخومقويسنا
255نــاجــح  255عمرو السيد محمد برآات43451العانوس ا بشبرا بخومقويسنا
260نــاجــح  260محمد أحمد راشد الصعيدي43452العانوس ا بشبرا بخومقويسنا
230نــاجــح  230محمد السيد الحسيني الحاروني43453العانوس ا بشبرا بخومقويسنا
185نــاجــح  185محمد جابر أبوالمعاطي الجيزاوي43454العانوس ا بشبرا بخومقويسنا
262.5نــاجــح  262.5محمد عرفة عبد الرحمن مخلوف43455العانوس ا بشبرا بخومقويسنا
247.5نــاجــح  247.5محمد آمال سعد غنيم43456العانوس ا بشبرا بخومقويسنا
271.5نــاجــح  271.5محمد مصطفي حسانين الشعراوي43457العانوس ا بشبرا بخومقويسنا
دور ثانيدور ثاني  92.5مدحت خالد حافظ حافظ43458العانوس ا بشبرا بخومقويسنا
154.5نــاجــح  154.5مصطفي سامي إبرهيم العبد43459العانوس ا بشبرا بخومقويسنا
دور ثانيدور ثاني  194مصطفي محمود مختار شلبي43460العانوس ا بشبرا بخومقويسنا
231.5نــاجــح  231.5مؤمن أحمد عبد المؤمن مدين43461العانوس ا بشبرا بخومقويسنا
155نــاجــح  155وهبه مرسى وهبه النجار43462العانوس ا بشبرا بخومقويسنا
دور ثانيدور ثاني  175.5يوسف عبد الرحمن نعيم عوالي43463العانوس ا بشبرا بخومقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبآية عبد الحميد على العش43464الجوهرية شبرا بخومقويسنا
199.5نــاجــح  199.5آية يسرى السيد منصور قمر43465الجوهرية شبرا بخومقويسنا
254نــاجــح  254إسراء مجدىمنصورمحمود صالح43466الجوهرية شبرا بخومقويسنا



260.5نــاجــح  260.5اسراء محمودمحمد محمودالحاج حسين43467الجوهرية شبرا بخومقويسنا
210نــاجــح  210اسراء معوض محمد مصيلحى الجدع43468الجوهرية شبرا بخومقويسنا
212نــاجــح  212اسراء ممدوح محمد عبد النبى الصعيدى43469الجوهرية شبرا بخومقويسنا
242نــاجــح  242أسماء السيد عبد الرحمن متولى الجزار43470الجوهرية شبرا بخومقويسنا
250نــاجــح  250أسماء أيمن شبل عبد السميع خليل43471الجوهرية شبرا بخومقويسنا
247نــاجــح  247أسماء عبد المجيد أحمد السيد العش43472الجوهرية شبرا بخومقويسنا
190نــاجــح  190أسماء مرسى محمد عيش43473الجوهرية شبرا بخومقويسنا
276.5نــاجــح  276.5أسماء ناجى محمد عبدالحكيم شلبى43474الجوهرية شبرا بخومقويسنا
251نــاجــح  251أسماء نصر السيد محمد شاطية43475الجوهرية شبرا بخومقويسنا
277نــاجــح  277أشرقت سعيد عبد الرحمن احمد مخلوف43476الجوهرية شبرا بخومقويسنا
248نــاجــح  248أمينة احمد محمد احمد محرم43477الجوهرية شبرا بخومقويسنا
269نــاجــح  269أمينة مختار  أحمد محمد عبد العزيز 43478الجوهرية شبرا بخومقويسنا
228نــاجــح  228أميرة سالم محمود متولى شاهين 43479الجوهرية شبرا بخومقويسنا
253نــاجــح  253إيمان احمد حافظ احمد قمر43480الجوهرية شبرا بخومقويسنا
270نــاجــح  270إيمان أمين عبد اهللا عيش 43481الجوهرية شبرا بخومقويسنا
254نــاجــح  254إيمان زآى السيد  عبد الرحمن  عثمان43482الجوهرية شبرا بخومقويسنا
235نــاجــح  235إيمان سيد يوسف على العبد 43483الجوهرية شبرا بخومقويسنا
240.5نــاجــح  240.5إيمان عادل ابراهيم أحمد مخلوف43484الجوهرية شبرا بخومقويسنا
190نــاجــح  190جهاد خالد فوزى السيد النجار43485الجوهرية شبرا بخومقويسنا
260.5نــاجــح  260.5داليا السيد أحمد سليمان خلف43486الجوهرية شبرا بخومقويسنا
232.5نــاجــح  232.5داليا حسن ابراهيم محمد الخولى43487الجوهرية شبرا بخومقويسنا
239نــاجــح  239رانيا خالد عبد الصادق الصافورى43488الجوهرية شبرا بخومقويسنا
271نــاجــح  271رغداء عبد الفتاح ابراهيم السيد43489الجوهرية شبرا بخومقويسنا
251.5نــاجــح  251.5زينب ياسر محمد السيد الصافورى43490الجوهرية شبرا بخومقويسنا
253.5نــاجــح  253.5سارة محمد أمين خليل قمر43491الجوهرية شبرا بخومقويسنا
دور ثانيدور ثاني  145.5سالى أمين عبد السميع أحمد العبد43492الجوهرية شبرا بخومقويسنا
185نــاجــح  185سماح حسنين عبد العزيز حسن43493الجوهرية شبرا بخومقويسنا
211.5نــاجــح  211.5سميحة فؤاد ابراهيم العزب43494الجوهرية شبرا بخومقويسنا
212نــاجــح  212سهيلة صبرى أحمد محمد الفخرانى43495الجوهرية شبرا بخومقويسنا



241.5نــاجــح  241.5شروق السيد اسماعيل متولى شلبى43496الجوهرية شبرا بخومقويسنا
244نــاجــح  244شيماء سعيد أحمد عبد العظيم43497الجوهرية شبرا بخومقويسنا
254نــاجــح  254شيماء همام مصطفى محمود الفقى43498الجوهرية شبرا بخومقويسنا
225نــاجــح  225صابرين سيد حسين على محمد43499الجوهرية شبرا بخومقويسنا
184نــاجــح  184عبير محمد سعيد محمود الشين43500الجوهرية شبرا بخومقويسنا
272.5نــاجــح  272.5غيداء على محمود محمد حسن43501الجوهرية شبرا بخومقويسنا
250نــاجــح  250فاطمة حسن ابراهيم محمد يوسف43502الجوهرية شبرا بخومقويسنا
247نــاجــح  247فاطمة حسنى السيد ابراهيم حليمة43503الجوهرية شبرا بخومقويسنا
241نــاجــح  241فاطمة عادل الديساوى عزب43504الجوهرية شبرا بخومقويسنا
213نــاجــح  213فاطمة عبد الفتاح السيد بيومى شلبى43505الجوهرية شبرا بخومقويسنا
216.5نــاجــح  216.5فاطمة مجدى أحمد ابراهيم النجار 43506الجوهرية شبرا بخومقويسنا
208نــاجــح  208فاطمة مختار عبد الوهاب عبد الرحيم43507الجوهرية شبرا بخومقويسنا
271نــاجــح  271لؤلؤة عبد الخالق عبد المعطى يوسف43508الجوهرية شبرا بخومقويسنا
180.5نــاجــح  180.5مروة سيد محمود اسماعيل43509الجوهرية شبرا بخومقويسنا
244.5نــاجــح  244.5منى السيد ابراهيم السيد خميس 43510الجوهرية شبرا بخومقويسنا
190.5نــاجــح  190.5منى محمد رشدى عبد الصادق 43511الجوهرية شبرا بخومقويسنا
274نــاجــح  274نعم محمد محمود ابراهيم منصور43512الجوهرية شبرا بخومقويسنا
223نــاجــح  223نفين جمال محمد محمود حسن43513الجوهرية شبرا بخومقويسنا
258.5نــاجــح  258.5نورا زآى ابراهيم زآى عثمان43514الجوهرية شبرا بخومقويسنا
244.5نــاجــح  244.5نورا مجدى عبد العزيز العبد43515الجوهرية شبرا بخومقويسنا
237نــاجــح  237نورهان أحمد محمد منصور قمر43516الجوهرية شبرا بخومقويسنا
259.5نــاجــح  259.5نورهان صبحى عبدالرحمن محمد 43517الجوهرية شبرا بخومقويسنا
267نــاجــح  267نورهان عبد الخالق عبد الخالق ابراهيم43518الجوهرية شبرا بخومقويسنا
261.5نــاجــح  261.5نورهان محمود محمد ابراهيم حسين43519الجوهرية شبرا بخومقويسنا
266نــاجــح  266نورهان محمد محمود محمد محمود داود43520الجوهرية شبرا بخومقويسنا
255نــاجــح  255نورهان هانى فؤاد الجدع43521الجوهرية شبرا بخومقويسنا
242نــاجــح  242نيرةعلى فوزى رضوان43522الجوهرية شبرا بخومقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبهالة سعيد عبد الفتاح الجمل43523الجوهرية شبرا بخومقويسنا
266.5نــاجــح  266.5هالة محمد عبد الحميد الشايب43524الجوهرية شبرا بخومقويسنا



260نــاجــح  260هبة رفعت شبل خليل43525الجوهرية شبرا بخومقويسنا
270.5نــاجــح  270.5هبة عبد العليم محمد بيومى يوسف43526الجوهرية شبرا بخومقويسنا
251.5نــاجــح  251.5هبة آرم أحمد على عيش43527الجوهرية شبرا بخومقويسنا
246.5نــاجــح  246.5هبة محمد محمود رضوان43528الجوهرية شبرا بخومقويسنا
206.5نــاجــح  206.5هبة هانى على طه عبد المعطى43529الجوهرية شبرا بخومقويسنا
257نــاجــح  257هدير سامح عبد الحكيم شعبان43530الجوهرية شبرا بخومقويسنا
279نــاجــح  279هدير محمد ابراهيم محمد بشر43531الجوهرية شبرا بخومقويسنا
245نــاجــح  245هناء عبد الرحمن عبد الخالق الفقى43532الجوهرية شبرا بخومقويسنا
274نــاجــح  274هند السيد طة محمود النورى43533الجوهرية شبرا بخومقويسنا
192.5نــاجــح  192.5هناء مختار عبد الحميد الجابرى43534الجوهرية شبرا بخومقويسنا
256نــاجــح  256ياسمين أحمد الشافعىابراهيم الفقى43535الجوهرية شبرا بخومقويسنا
267.5نــاجــح  267.5ياسمين عبد العزيز ابراهيم 43536الجوهرية شبرا بخومقويسنا
210نــاجــح  210ابراهيم رضا محمد السيد الصعيدى43537الجوهرية شبرا بخومقويسنا
239نــاجــح  239أحمد السيد ابراهيم السيد حسن43538الجوهرية شبرا بخومقويسنا
243.5نــاجــح  243.5أحمد خالد الحسينى محمود بيبرس43539الجوهرية شبرا بخومقويسنا
279نــاجــح  279أحمد خالد محمد محمد عيش43540الجوهرية شبرا بخومقويسنا
274نــاجــح  274أحمد رزق عبد اللطيف خميس43541الجوهرية شبرا بخومقويسنا
دور ثانيدور ثاني  147أحمد رسمى فتوح المهدى43542الجوهرية شبرا بخومقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد سعيد فتحى يوسف43543الجوهرية شبرا بخومقويسنا
218نــاجــح  218أحمد صالح مصيلحى سيد احمد الخولى43544الجوهرية شبرا بخومقويسنا
224.5نــاجــح  224.5أحمد طارق السيد سالمة محمد43545الجوهرية شبرا بخومقويسنا
260نــاجــح  260أحمد عامر محمد محمد عيسى43546الجوهرية شبرا بخومقويسنا
235.5نــاجــح  235.5أحمد عالء محمد المغربى43547الجوهرية شبرا بخومقويسنا
274.5نــاجــح  274.5أحمدفكرى عبد اللطيف الزاملى43548الجوهرية شبرا بخومقويسنا
272نــاجــح  272أحمد فكرى محمد على شاطية43549الجوهرية شبرا بخومقويسنا
252نــاجــح  252أحمد آمال محمد اسماعيل متولى43550الجوهرية شبرا بخومقويسنا
دور ثانيدور ثاني  172أحمد آمال طلبة الحارونى43551الجوهرية شبرا بخومقويسنا
261.5نــاجــح  261.5أحمد آمال فؤاد عبد الرحمن الشافعى43552الجوهرية شبرا بخومقويسنا
261نــاجــح  261أحمد مختار عبد الرحمن الدسوقى األبرص43553الجوهرية شبرا بخومقويسنا



277نــاجــح  277أحمد ناجى محمد الديساوى النجار43554الجوهرية شبرا بخومقويسنا
256.5نــاجــح  256.5أدهم محمد خليل محمد رضوان43555الجوهرية شبرا بخومقويسنا
250.5نــاجــح  250.5إسالم جمال محمد عبد الحكيم شلبى43556الجوهرية شبرا بخومقويسنا
دور ثانيدور ثاني  145السيد عبد الرحمن فؤاد أحمد الشافعى43557الجوهرية شبرا بخومقويسنا
230نــاجــح  230أمير فكرى زآى السيد خميس43558الجوهرية شبرا بخومقويسنا
214.5نــاجــح  214.5أيمن صالح عبد الرحمن محمد الفقى43559الجوهرية شبرا بخومقويسنا
242.5نــاجــح  242.5باسم أحمد عبد العزيز سيداحمد الزاملى43560الجوهرية شبرا بخومقويسنا
280نــاجــح  280ثروت سليمان عبد الخالق المعدول43561الجوهرية شبرا بخومقويسنا
248نــاجــح  248حسنى يوسف حسنى عبد المقصود43562الجوهرية شبرا بخومقويسنا
278.5نــاجــح  278.5حلمى آمال محمد أحمد الكالوى43563الجوهرية شبرا بخومقويسنا
265.5نــاجــح  265.5خالد أحمد على أحمد شاهين43564الجوهرية شبرا بخومقويسنا
155نــاجــح  155خالد عبد الرحيم السيد أحمد موسى43565الجوهرية شبرا بخومقويسنا
255نــاجــح  255سامى السيد عبد الرحمن السيد الصعيدى43566الجوهرية شبرا بخومقويسنا
229.5نــاجــح  229.5سالمة سليمان محمد سليمان برآات43567الجوهرية شبرا بخومقويسنا
254نــاجــح  254شريف صالح محمد محمود داود43568الجوهرية شبرا بخومقويسنا
دور ثانيدور ثاني  121.5صادق نصر اهللا حسن الصباغ43569الجوهرية شبرا بخومقويسنا
247.5نــاجــح  247.5صالح الحسينى المصيلحى ابراهيم رضوان43570الجوهرية شبرا بخومقويسنا
224نــاجــح  224صالح مجدى صالح عبد القادر43571الجوهرية شبرا بخومقويسنا
257نــاجــح  257عبد الرحمن محمود عبد اللطيف الزاملى43572الجوهرية شبرا بخومقويسنا
256.5نــاجــح  256.5عبد اهللا محمد مصيلحى السيد الخولى43573الجوهرية شبرا بخومقويسنا
177نــاجــح  177عصام مرزوق على عبد الفتاح برغوث43574الجوهرية شبرا بخومقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبعلى عبد الحميد على العش43575الجوهرية شبرا بخومقويسنا
230.5نــاجــح  230.5عمر فهمى صبحى متولى ابراهيم43576الجوهرية شبرا بخومقويسنا
220نــاجــح  220عمر يحي زآريا عبد الرحيم الزاملى43577الجوهرية شبرا بخومقويسنا
236.5نــاجــح  236.5عمرو أحمد عبدربه أحمد هالل43578الجوهرية شبرا بخومقويسنا
دور ثانيدور ثاني  164.5فتوح صبحى فتوح االمهدى زغلول43579الجوهرية شبرا بخومقويسنا
203نــاجــح  203فوزى أيمن فوزى عبداللطيف عبد الدايم43580الجوهرية شبرا بخومقويسنا
دور ثانيدور ثاني  179آريم محمد السيد عبدالفتاح الصعيدى43581الجوهرية شبرا بخومقويسنا
227.5نــاجــح  227.5محمد أحمد حسنى عبد المقصود شبل43582الجوهرية شبرا بخومقويسنا



247نــاجــح  247محمد السيد ابراهيم يوسف شلبى43583الجوهرية شبرا بخومقويسنا
247.5نــاجــح  247.5محمد السيد محمد احمد الديساوى43584الجوهرية شبرا بخومقويسنا
257نــاجــح  257محمد جميل ابراهيم محمد عبدالعزيز43585الجوهرية شبرا بخومقويسنا
273.5نــاجــح  273.5محمد حسام فتحى اسماعيل 43586الجوهرية شبرا بخومقويسنا
267نــاجــح  267محمد حسنين السيد حسنين الزاملى43587الجوهرية شبرا بخومقويسنا
166نــاجــح  166محمد صالح حافظ محمود النورى43588الجوهرية شبرا بخومقويسنا
203.5نــاجــح  203.5محمد صالح عبد الحميد محمد الشلف43589الجوهرية شبرا بخومقويسنا
203نــاجــح  203محمد طارق السيد سالمة محمد43590الجوهرية شبرا بخومقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد عبداهللا حلمى آامل43591الجوهرية شبرا بخومقويسنا
251.5نــاجــح  251.5محمد عبد النبى عبد الخالق ابراهيم 43592الجوهرية شبرا بخومقويسنا
269نــاجــح  269محمد عبد الوهاب صبحى عبدالدايم43593الجوهرية شبرا بخومقويسنا
265.5نــاجــح  265.5محمد مجدى لبيب محمد عثمان43594الجوهرية شبرا بخومقويسنا
212.5نــاجــح  212.5محمد مجدى محمود موسى عويس43595الجوهرية شبرا بخومقويسنا
253نــاجــح  253محمد محمود فوزى محمد مخيمر43596الجوهرية شبرا بخومقويسنا
268.5نــاجــح  268.5محمد مختار أحمد محمد عبد العزيز43597الجوهرية شبرا بخومقويسنا
249نــاجــح  249محمد نصراهللا السيد محمود شاطية43598الجوهرية شبرا بخومقويسنا
دور ثانيدور ثاني  158محمود رمضان محمد اسماعيل شاهين43599الجوهرية شبرا بخومقويسنا
243نــاجــح  243محمود عادل فتوح مصيلحى43600الجوهرية شبرا بخومقويسنا
215.5نــاجــح  215.5محمود  محمدعبد القادر طه قرنو43601الجوهرية شبرا بخومقويسنا
دور ثانيدور ثاني  176محمود محمد فتحى محمد خليل43602الجوهرية شبرا بخومقويسنا
273نــاجــح  273مصطفى حسن محمود الدسوقى محمد43603الجوهرية شبرا بخومقويسنا
226نــاجــح  226مصطفى  سامى طه متول يوسف43604الجوهرية شبرا بخومقويسنا
167.5نــاجــح  167.5مؤمن مجدى عبد الحكيم مسلم43605الجوهرية شبرا بخومقويسنا
254نــاجــح  254يوسف أحمد عبد العزيز شرف43606الجوهرية شبرا بخومقويسنا
196.5نــاجــح  196.5يوسف عادل يوسف عبداللطيف اسماعيل43607الجوهرية شبرا بخومقويسنا
216نــاجــح  216إسراء أيمن سيد احمد عبدالسميع 43608المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
266.5نــاجــح  266.5إسراء عبداهللا شاهين جمال الدين43609المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
224.5نــاجــح  224.5إسراء مختار عبدالفتاح الجدع43610المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
212نــاجــح  212أسماء حسنى محمد حسن43611المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا



265نــاجــح  265امانى محمد عبداللطيف الصافورى43612المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
248نــاجــح  248أمانى يحى ذآريا ابراهيم 43613المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
255.5نــاجــح  255.5أمنية أشرف محمد العانوسى 43614المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
237.5نــاجــح  237.5امنية محمد محمود السيد جمعة43615المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
242.5نــاجــح  242.5أميرة جالل محمدمحمود شبانه43616المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
255نــاجــح  255أميرة محمد الديساو ى سرور43617المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
270نــاجــح  270أمينة أيمن فتحى خليل43618المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
266نــاجــح  266إيمان أسامة محمود سليمان43619المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
232نــاجــح  232إيمان ماهر عبد الخالق أحمداألجهورى 43620المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
271.5نــاجــح  271.5براء على صبحى حسنين43621المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
277.5نــاجــح  277.5براء مجدى سليمان حليمه43622المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
256نــاجــح  256بسمة محمد إبراهية عبد السميع حليمه43623المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
253نــاجــح  253بست خليل محمد محمد العرينى43624المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
264.5نــاجــح  264.5بسنت صالح فتحى خطاب43625المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
263نــاجــح  263حسناء صبرى عبد اللطيف عبدالعزيز43626المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
264.5نــاجــح  264.5حسناء آمال محمد زهران43627المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
239.5نــاجــح  239.5حليمة جابر أحمد عبد العاطى43628المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
233نــاجــح  233داليا أشرف عبد العظيم موسى43629المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
211نــاجــح  211دعاء محمد بيومى السيد عبد النبى43630المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
225نــاجــح  225دنيا أحمد أحمد ساسة43631المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
209نــاجــح  209دينا اإلمام عبد اهللا سمك43632المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
203نــاجــح  203ديانا سعد الدين عبد الحكيم خليل43633المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
دور ثانيدور ثاني  185دينا هشام يوسف الفرماوى43634المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
231.5نــاجــح  231.5رانيا محمد محمد بلح43635المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
211نــاجــح  211رضا جابر حسن على أبو العطا43636المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
277.5نــاجــح  277.5رضوى أيمن سعيد العبد43637المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
271نــاجــح  271رضوى سعيد عبد السميع إبراهيم 43638المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
203نــاجــح  203روحية محمود محمد منتصر43639المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
210نــاجــح  210زينب محمد إبراهيم  العانوسى43640المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا



دور ثانيدور ثاني  196.5سارة مجدى عبد الحميد الشلف43641المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
265نــاجــح  265سلوى عبد المنعم عبد اللطيف 43642المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
265.5نــاجــح  265.5سندس سعيد عبد العزيز محمد السيد43643المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
260.5نــاجــح  260.5شروق السيد عبدالرحمن العانوسى43644المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
255نــاجــح  255شرين حسين السيد موسى43645المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
258نــاجــح  258شيماء حسام لبيب الضلع43646المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
262.5نــاجــح  262.5شيماء صبرى عبد اللطيف عبد العزيز43647المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
236نــاجــح  236شيماء عبدالعاطى أحمد عبد العاطى 43648المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
225نــاجــح  225صابرين الهادى محمد عبد المقصود43649المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
252.5نــاجــح  252.5ضحى جمال المغاورى عبد الرحمن43650المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
265.5نــاجــح  265.5ضحى عالء سعيد العبد43651المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
265نــاجــح  265ضحى ياسر عبد العظيم قمر43652المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
243نــاجــح  243عائشة فرج عبد العظيم مصيلحى43653المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
277نــاجــح  277عزة محمد عبد الحميد على الزاملى43654المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
235نــاجــح  235عزيزة محمود رشاد محمود الصعيدى 43655المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
248نــاجــح  248علياء السيد عبد الرحمن على العادلى 43656المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
242نــاجــح  242فاطمة أحمد إبراهيم البدوى43657المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
258نــاجــح  258فاطمة سمير أحمد حسين43658المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
246نــاجــح  246فاطمة لطفى عبد الخالق فتوح إبراهيم43659المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
236.5نــاجــح  236.5فاطمة محمد محمود خميس43660المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
275نــاجــح  275لينا إبراهيم  عبد السميع إبراهيم43661المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
دور ثانيدور ثاني  213مرام محمد حازم عبده محمد منصور 43662المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
دور ثانيدور ثاني  207مروة مصطفى ذآى مصطفى سيد أحمد43663المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
278.5نــاجــح  278.5مريم مختار أحمد سالمة 43664المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
260نــاجــح  260منار مصطفى عبد العزيز عبد العاطى43665المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
266.5نــاجــح  266.5ميرنا عبد اهللا حسن محمد إبراهيم 43666المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
268نــاجــح  268ندى السيد إبراهيم خليل43667المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
277.5نــاجــح  277.5ندا عبد الحكيم فتحى إسماعيل43668المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
235.5نــاجــح  235.5نرمين آرم أحمد قنصوه43669المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا



264نــاجــح  264نسمة السيد مصيلحى حليمة43670المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
273.5نــاجــح  273.5نورا السيد همام السيد النجار43671المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
270.5نــاجــح  270.5نورا حسنى عبد العظيم حسين43672المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
دور ثانيدور ثاني  195نورا حلمى محمد عبد الرحمن 43673المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
209نــاجــح  209هاجر آرم عزب خاطر43674المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
241نــاجــح  241هبة أحمد فؤاد محمد رزق43675المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
250نــاجــح  250هبة أسامة عبد القادر موسى43676المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
223نــاجــح  223هبة محمد السيد على 43677المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
241.5نــاجــح  241.5هدى وفيق السيد السيد خاطر 43678المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
231نــاجــح  231هدير  محمد عبد الرحمن على الفخرانى43679المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
247.5نــاجــح  247.5هويدا عبد الفتاح محمد محمد بلح43680المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
242.5نــاجــح  242.5ياسمين طارق السيد زايد43681المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
254نــاجــح  254ياسمين محمد سليمان حسان43682المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
255نــاجــح  255يمنى صابر أحمد شادى43683المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
264نــاجــح  264يمنى عصام سمير عبد العظيم 43684المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
264.5نــاجــح  264.5إبراهيم آرم إبراهيم أحمد النجار43685المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبإبراهيم ماهر إبراهيم أبو جاد43686المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
217نــاجــح  217إبراهيم محمد إبراهيم النجار43687المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
251.5نــاجــح  251.5أحمد أشرف فتحى خليل43688المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
246.5نــاجــح  246.5أحمد سامى عبد الفتاح الحنفى43689المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
255نــاجــح  255أحمد سمير فتحى الجمل43690المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
246نــاجــح  246أحمد سمير محمد حسن أحمد43691المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
251نــاجــح  251أحمد شوقى عبد الخالق أبو بكر43692المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
202نــاجــح  202أحمد محمود أحمد محمود شبانة43693المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
251.5نــاجــح  251.5أحمد ياسر عبد الفتاح عبد العاطى43694المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبإسالم حمدى حامد الدسوقى43695المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
211نــاجــح  211أشرف محمد مصيلحى زيدان43696المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
240.5نــاجــح  240.5السيد أيمن السيد عبد العاطى43697المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
230.5نــاجــح  230.5السيد محمد السيد محمد43698المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا



272.5نــاجــح  272.5أمجد ماهر عبد القادر الضلع43699المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
198.5نــاجــح  198.5أمير إبراهيم عبد اللطيف محمد 43700المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
258نــاجــح  258أمير طارق عبد الحكيم حفناوى43701المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
277نــاجــح  277خليل السيد خليل شبانة43702المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
197.5نــاجــح  197.5رشدى صابر جابر فتوح عجوة43703المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
210.5نــاجــح  210.5سليمان أشرف سليمان عبد العظيم43704المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
253نــاجــح  253شهاب أشرف عوض اهللا عبد العاطى43705المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
212نــاجــح  212عبد الرحمن ربيع خاطر خاطر43706المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
دور ثانيدور ثاني  169.5عبد العزيز رزق عبد العزيز خليل43707المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
192نــاجــح  192عبد الوهاب أحمد عبد الوهاب مخلوف43708المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
237.5نــاجــح  237.5عبد اهللا إيهاب عبد القادر خليل 43709المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
263.5نــاجــح  263.5عبد اهللا محمود منصور خاطر خاطر43710المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
278.5نــاجــح  278.5على السيد خليل شبانة43711المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
267نــاجــح  267عماد هشام عبد المقصود رضوان43712المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
249نــاجــح  249عمر  أحمد عبد العزيز أبو العنين43713المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
226نــاجــح  226عمر ذآى عبد الحميد محرم43714المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
253نــاجــح  253عمر سعيد أحمد حفنى43715المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
دور ثانيدور ثاني  193.5عوض محمد توفيق محمد يوسف43716المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
197نــاجــح  197فوزى صالح عبد الخالق سيد أحمد43717المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
232.5نــاجــح  232.5محمد أحمد على عبد السالم عزب43718المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
219نــاجــح  219محمد أحمد محمد أحمد الديب      43719المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
233.5نــاجــح  233.5محمد أحمد محمد عبد المعطى43720المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
233.5نــاجــح  233.5محمد أشرف سعيد عبد السميع حليمة43721المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
200نــاجــح  200محمد جمال سيد أحمد السباعى43722المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
223.5نــاجــح  223.5محمد رضا محمد محمد43723المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
216نــاجــح  216محمد رياض أحمد قنصوة43724المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
217نــاجــح  217محمد سمير أمين عبد العاطى43725المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
236نــاجــح  236محمد عبد الظاهر السيد السيد خاطر43726المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
272.5نــاجــح  272.5محمد عبد اهللا شاهين حمال الدين43727المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا



268نــاجــح  268محمد آرم السيد حسن عبد العنى43728المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
223.5نــاجــح  223.5محمد لطفى عطية سيد أحمد البراوى43729المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
244نــاجــح  244محمد ناجى على رضوان43730المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
255.5نــاجــح  255.5محمد نصر الدين مصيلحى الغمرى الصعيدى 43731المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
209نــاجــح  209محمد ياسر محمد حليمة43732المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
دور ثانيدور ثاني  170.5محمود إبراهيم محمود الزعبالوى43733المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
199.5نــاجــح  199.5محمود أشرف أبو العزم محمد  نور43734المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
201.5نــاجــح  201.5محمود سمير عبد القادر إبراهيم مقلد  43735المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
259.5نــاجــح  259.5محمود طارق عبد الصادق عبد الكريم43736المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
236نــاجــح  236معاذ يوسف عبد الخالق أبو بكر 43737المنصورية  ا شبرا بخومقويسنا
272نــاجــح  272اسراء جمال ابواليزيد بدر43738الوحدة أ بأبنهسقويسنا
271نــاجــح  271اسراء مختار رمزى قورة43739الوحدة أ بأبنهسقويسنا
255نــاجــح  255اسراء يحي على البطايحى43740الوحدة أ بأبنهسقويسنا
226.5نــاجــح  226.5اسماءابراهيم عبدالقادرالغباشى43741الوحدة أ بأبنهسقويسنا
227نــاجــح  227اسماء برئ ابوالسعود الزريح43742الوحدة أ بأبنهسقويسنا
263.5نــاجــح  263.5اسماء جمال محمد االشقر43743الوحدة أ بأبنهسقويسنا
263نــاجــح  263اسماء هيثم فايز مختار43744الوحدة أ بأبنهسقويسنا
277نــاجــح  277اسالم جمال محمود عربى43745الوحدة أ بأبنهسقويسنا
274نــاجــح  274االء بسيونى عبدالسميع صالح43746الوحدة أ بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائباالء جمال عطيه شحاته43747الوحدة أ بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  163.5الشيماء صفوت عبد الستار43748الوحدة أ بأبنهسقويسنا
273.5نــاجــح  273.5امانى صبرى لطيف على43749الوحدة أ بأبنهسقويسنا
189نــاجــح  189امانى عصام محروس محروس43750الوحدة أ بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  161.5اميره عبدالهادى عبدالهادى43751الوحدة أ بأبنهسقويسنا
274نــاجــح  274اميره وائل احمد عبدالحميد43752الوحدة أ بأبنهسقويسنا
211نــاجــح  211امينه حسن مصيلحى عنتر43753الوحدة أ بأبنهسقويسنا
193.5نــاجــح  193.5انجى وائل عبد البديع خضر43754الوحدة أ بأبنهسقويسنا
272.5نــاجــح  272.5ايمان صبرى لطيف على43755الوحدة أ بأبنهسقويسنا
268نــاجــح  268ايمان عبدالسالم عبدالرحمن نوفل43756الوحدة أ بأبنهسقويسنا



271نــاجــح  271ايمان عصام احمد مطاوع43757الوحدة أ بأبنهسقويسنا
253نــاجــح  253ايمان المغربى رياض المغربى43758الوحدة أ بأبنهسقويسنا
265نــاجــح  265ايناس امير فوزى الدالى43759الوحدة أ بأبنهسقويسنا
181.5نــاجــح  181.5ايه ابراهيم عطا عبدالعزيز43760الوحدة أ بأبنهسقويسنا
205.5نــاجــح  205.5ايه خيرى البطايحى هالل43761الوحدة أ بأبنهسقويسنا
213.5نــاجــح  213.5ايه سعيد عبدالحميد عبدالمقصود43762الوحدة أ بأبنهسقويسنا
204نــاجــح  204ايه عبدالقادر عبد ربه43763الوحدة أ بأبنهسقويسنا
178.5نــاجــح  178.5ايه محمد عبدالحميد سليمان43764الوحدة أ بأبنهسقويسنا
251نــاجــح  251ايه موسى صبرى محروس43765الوحدة أ بأبنهسقويسنا
263.5نــاجــح  263.5تغريد عاطف مرسى الصيفى43766الوحدة أ بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  144.5تيسير محمد جوده الجندى43767الوحدة أ بأبنهسقويسنا
271نــاجــح  271جهاد عالء الدين عبدالفتاح43768الوحدة أ بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  142داليا اشرف ابراهيم الصيفى43769الوحدة أ بأبنهسقويسنا
269.5نــاجــح  269.5دينا الدسوقى ابراهيم عطور43770الوحدة أ بأبنهسقويسنا
263نــاجــح  263دينا عماد شرف احمد43771الوحدة أ بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  0دينا رمزى عبدالستار النواوى43772الوحدة أ بأبنهسقويسنا
182.5نــاجــح  182.5رنا رمضان محمد البندارى43773الوحدة أ بأبنهسقويسنا
177نــاجــح  177ساره سليمان خليل الجندى43774الوحدة أ بأبنهسقويسنا
252نــاجــح  252ساره سمير سليمان شلبى43775الوحدة أ بأبنهسقويسنا
274.5نــاجــح  274.5ساره محمد درويش صيام43776الوحدة أ بأبنهسقويسنا
230.5نــاجــح  230.5سلوى اشرف صالح شهيد43777الوحدة أ بأبنهسقويسنا
161.5نــاجــح  161.5سماح محفوظ لطفى غنيم43778الوحدة أ بأبنهسقويسنا
256نــاجــح  256سمر سعيد عبدالعزيز عبدالحميد43779الوحدة أ بأبنهسقويسنا
269.5نــاجــح  269.5سمر لبيب انور احمد43780الوحدة أ بأبنهسقويسنا
259نــاجــح  259سندس جمال عبدالرحمن الشبراوى43781الوحدة أ بأبنهسقويسنا
193نــاجــح  193سنيه عوض عبدالمنعم الحنفى43782الوحدة أ بأبنهسقويسنا
262نــاجــح  262سهيله احمد محمد احمد43783الوحدة أ بأبنهسقويسنا
264.5نــاجــح  264.5شروق محمد عبدالفتاح زرد43784الوحدة أ بأبنهسقويسنا
158نــاجــح  158شهيره عادل عنتر زرد43785الوحدة أ بأبنهسقويسنا



271.5نــاجــح  271.5شيماء خاطر ابراهيم قوره43786الوحدة أ بأبنهسقويسنا
267نــاجــح  267شيماء مجدى صبحى عوض43787الوحدة أ بأبنهسقويسنا
248نــاجــح  248شيماء المصيلحى مصيلحى راشد43788الوحدة أ بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبصفيه فهمى عبد الحليم المعداوى43789الوحدة أ بأبنهسقويسنا
238.5نــاجــح  238.5ضحى السيد على جنيدى43790الوحدة أ بأبنهسقويسنا
227.5نــاجــح  227.5عال سعود عبدالعزيز بدر43791الوحدة أ بأبنهسقويسنا
191نــاجــح  191فاتن عبدالناصر فؤاد 43792الوحدة أ بأبنهسقويسنا
211نــاجــح  211فاطمه جمال عبدالحليم مشرف43793الوحدة أ بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبقسمة عبدالكريم ابراهيم مصيلحى43794الوحدة أ بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبقمر عبدالخالق جمال الدين43795الوحدة أ بأبنهسقويسنا
210نــاجــح  210مروه مصطفى صالح الدين43796الوحدة أ بأبنهسقويسنا
257نــاجــح  257منى رضا عبدالعزيز عبدالهادى43797الوحدة أ بأبنهسقويسنا
174.5نــاجــح  174.5منى صبرى السيد المغازى43798الوحدة أ بأبنهسقويسنا
224.5نــاجــح  224.5منى نور الدين عبدالجليل فتوح43799الوحدة أ بأبنهسقويسنا
190نــاجــح  190ندا ايهاب السيد محمد43800الوحدة أ بأبنهسقويسنا
243نــاجــح  243ندا صالح الدسوقى زرد43801الوحدة أ بأبنهسقويسنا
267نــاجــح  267ندى محمد رياض المغربى43802الوحدة أ بأبنهسقويسنا
250.5نــاجــح  250.5نسمه عبداللطيف حمدى عبداللطيف43803الوحدة أ بأبنهسقويسنا
250نــاجــح  250نهى عارف الدسوقى محمد43804الوحدة أ بأبنهسقويسنا
271نــاجــح  271نهى مصيلحى عربى مصيلحى43805الوحدة أ بأبنهسقويسنا
271.5نــاجــح  271.5نورا احمد القطب ابراهيم43806الوحدة أ بأبنهسقويسنا
245.5نــاجــح  245.5نورهان عادل عبدالشافىحجازى43807الوحدة أ بأبنهسقويسنا
207نــاجــح  207نورهان نبيل حسن البدوى43808الوحدة أ بأبنهسقويسنا
275نــاجــح  275نورهان نزيه عبداللطيف عربى43809الوحدة أ بأبنهسقويسنا
265نــاجــح  265هاجر عالء على الصيفى43810الوحدة أ بأبنهسقويسنا
258.5نــاجــح  258.5هاجر مصطفى عبداهللا 43811الوحدة أ بأبنهسقويسنا
216نــاجــح  216هانم حافظ محمد يونس43812الوحدة أ بأبنهسقويسنا
251.5نــاجــح  251.5هدير ايمن بدر احمد43813الوحدة أ بأبنهسقويسنا
259نــاجــح  259هدير عماد جمال على43814الوحدة أ بأبنهسقويسنا



270نــاجــح  270هند عبدالفتاح عبدربه عبدالرازق43815الوحدة أ بأبنهسقويسنا
263نــاجــح  263هند مصيلحى عبداهللا منصور43816الوحدة أ بأبنهسقويسنا
277نــاجــح  277وسام صالح عبدالحميد المليجى43817الوحدة أ بأبنهسقويسنا
211.5نــاجــح  211.5ابراهيم وائل محروس سلوم43818الوحدة أ بأبنهسقويسنا
251.5نــاجــح  251.5احمد ابراهيم المصيلحى مقلد43819الوحدة أ بأبنهسقويسنا
272.5نــاجــح  272.5احمد حاآم السعدى حسن43820الوحدة أ بأبنهسقويسنا
258نــاجــح  258احمد رضوان على السيد43821الوحدة أ بأبنهسقويسنا
248.5نــاجــح  248.5احمد طارق مخلوف صبحى43822الوحدة أ بأبنهسقويسنا
270نــاجــح  270احمد عادل ابوعيش جنيدى43823الوحدة أ بأبنهسقويسنا
248.5نــاجــح  248.5احمد عاطف قطب عبداللطيف43824الوحدة أ بأبنهسقويسنا
250.5نــاجــح  250.5احمد عصام احمد جمعه43825الوحدة أ بأبنهسقويسنا
253نــاجــح  253احمد محمد ابو عيش الدالى43826الوحدة أ بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد محمد راوى عربى43827الوحدة أ بأبنهسقويسنا
188نــاجــح  188احمد مصطفى رياض المغربى43828الوحدة أ بأبنهسقويسنا
240.5نــاجــح  240.5اسامه محمد صالح شريف43829الوحدة أ بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  134.5اسالم راضى فؤاد راضى 43830الوحدة أ بأبنهسقويسنا
252نــاجــح  252اسالم عبدالمنعم شندى زرد43831الوحدة أ بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  23.5اشرف ابراهيم امين الصيفى43832الوحدة أ بأبنهسقويسنا
162نــاجــح  162اشرف فارس عبدالطيف صبحى43833الوحدة أ بأبنهسقويسنا
206نــاجــح  206ايمن خالد عبدالمرضى عبدالغنى43834الوحدة أ بأبنهسقويسنا
201نــاجــح  201بكر ياسر رضوان صادق43835الوحدة أ بأبنهسقويسنا
263.5نــاجــح  263.5بيشوى ياسر روفائيل غالى43836الوحدة أ بأبنهسقويسنا
266.5نــاجــح  266.5جون عادل سليم الطوخى 43837الوحدة أ بأبنهسقويسنا
239نــاجــح  239حلمى مجدى حلمى مرزوق43838الوحدة أ بأبنهسقويسنا
255نــاجــح  255خالد سالمه محروس سعد43839الوحدة أ بأبنهسقويسنا
224نــاجــح  224رشاد صيام الدسوقى محمد43840الوحدة أ بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  18.5رمزى فايز رمزى سليمان43841الوحدة أ بأبنهسقويسنا
245.5نــاجــح  245.5زياد طارق البطايحى زرد43842الوحدة أ بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  112.5سعيد سالمه ابراهيم الصيفى43843الوحدة أ بأبنهسقويسنا



216.5نــاجــح  216.5طه سعيد طه امين العليمى43844الوحدة أ بأبنهسقويسنا
238نــاجــح  238عبد الحميد حمدى عبدالحميد هالل43845الوحدة أ بأبنهسقويسنا
190نــاجــح  190عبدالرحمن محمد محمد مغازى43846الوحدة أ بأبنهسقويسنا
217نــاجــح  217عبدالرحمن ممدوح ابراهيم ماضى43847الوحدة أ بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  59.5عبدالستار عبدالطيف صبيح43848الوحدة أ بأبنهسقويسنا
249.5نــاجــح  249.5عبدالعزيز عادل عبدالعزيز بكر43849الوحدة أ بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  55عبدالودوود طاهر عبدالودوود43850الوحدة أ بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  28.5عطا عبدالمنعم عطا سيد احمد43851الوحدة أ بأبنهسقويسنا
263نــاجــح  263عالء اشرف صالح يسد احمد43852الوحدة أ بأبنهسقويسنا
242.5نــاجــح  242.5عالء عبدالحليم حامد عبدالغنى43853الوحدة أ بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبعلى محمود ابو العطا خطاب43854الوحدة أ بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  204عمرو جمال هاشم ماضى43855الوحدة أ بأبنهسقويسنا
227.5نــاجــح  227.5عوض على عوض عطيه43856الوحدة أ بأبنهسقويسنا
271.5نــاجــح  271.5آريم طارق مرسى القناوى43857الوحدة أ بأبنهسقويسنا
269.5نــاجــح  269.5آريم محمد توفيق احمد43858الوحدة أ بأبنهسقويسنا
229.5نــاجــح  229.5آريم محمد آمال عبدالفتاح43859الوحدة أ بأبنهسقويسنا
260.5نــاجــح  260.5آيرلس عاطف فهمى تادرس43860الوحدة أ بأبنهسقويسنا
275نــاجــح  275مايكل عماد لبيب سليمان43861الوحدة أ بأبنهسقويسنا
275نــاجــح  275محمد احمد العزب 43862الوحدة أ بأبنهسقويسنا
256نــاجــح  256محمد اشرف سعيد السعداوى43863الوحدة أ بأبنهسقويسنا
264نــاجــح  264محمد اشرف عبدالرؤوف43864الوحدة أ بأبنهسقويسنا
266.5نــاجــح  266.5محمد ايمن عطيه عبدالغنى43865الوحدة أ بأبنهسقويسنا
262.5نــاجــح  262.5محمد جمال قاسم خليفه43866الوحدة أ بأبنهسقويسنا
202نــاجــح  202محمد حسنى راشد عامر43867الوحدة أ بأبنهسقويسنا
275.5نــاجــح  275.5محمد حلمى عطيه شحاته43868الوحدة أ بأبنهسقويسنا
237نــاجــح  237محمد رشدى مرزوق شلبى43869الوحدة أ بأبنهسقويسنا
267نــاجــح  267محمد صبرى محمد الشعراوى43870الوحدة أ بأبنهسقويسنا
183.5نــاجــح  183.5محمد عادل جميل عربى43871الوحدة أ بأبنهسقويسنا
245نــاجــح  245محمد على البطايحى المرسى43872الوحدة أ بأبنهسقويسنا



278نــاجــح  278محمد متولى يس ماضى43873الوحدة أ بأبنهسقويسنا
272نــاجــح  272محمد محمد حلمى ماضى43874الوحدة أ بأبنهسقويسنا
266.5نــاجــح  266.5محمد يحى محمد الدالى43875الوحدة أ بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  163.5محمود سميح ابراهيم الداعوس43876الوحدة أ بأبنهسقويسنا
270.5نــاجــح  270.5محمود عاطف عوض مطاوع43877الوحدة أ بأبنهسقويسنا
275نــاجــح  275محمود محمد محمود الليثى43878الوحدة أ بأبنهسقويسنا
203.5نــاجــح  203.5مصيلحى السيد عبدالرحمن43879الوحدة أ بأبنهسقويسنا
238نــاجــح  238مصطفى عبدالمرضى عطيه الدالى43880الوحدة أ بأبنهسقويسنا
237نــاجــح  237مؤمن طه محمد مغازى43881الوحدة أ بأبنهسقويسنا
257نــاجــح  257وصال عبدالحميد وصال جاد43882الوحدة أ بأبنهسقويسنا
277نــاجــح  277ياسر عبدالحليم حامد عبدالغنى43883الوحدة أ بأبنهسقويسنا
186نــاجــح  186يوسف صالح ابراهيم ماضى43884الوحدة أ بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبهانى محمد الرفاعى النمر43885الوحدة أ بأبنهسقويسنا
275نــاجــح  275إسراء صبحي مصطفى نجيب43886ابنهس  ا  الجديدة قويسنا
226.5نــاجــح  226.5الشيماء عادل السيد مصيلحي43887ابنهس  ا  الجديدة قويسنا
275نــاجــح  275اميرة حمدي الشحات السيد43888ابنهس  ا  الجديدة قويسنا
251.5نــاجــح  251.5إيمان جمال عوض مطاوع43889ابنهس  ا  الجديدة قويسنا
274.5نــاجــح  274.5آيه مجدي سعد يونس43890ابنهس  ا  الجديدة قويسنا
267نــاجــح  267دنيا ناصر حلمي مرزوق43891ابنهس  ا  الجديدة قويسنا
261.5نــاجــح  261.5رنا فكري محمد عيساوي43892ابنهس  ا  الجديدة قويسنا
273نــاجــح  273زينب حشمت أبو الفتوح عبدالباقي43893ابنهس  ا  الجديدة قويسنا
276نــاجــح  276سارة عبدالمطلب عبدالعزيز العبد43894ابنهس  ا  الجديدة قويسنا
267.5نــاجــح  267.5سارة لطفي محمد الصيفي43895ابنهس  ا  الجديدة قويسنا
254نــاجــح  254فاطمه مجدي حلمي مرزوق43896ابنهس  ا  الجديدة قويسنا
269نــاجــح  269ندى أسامه عبدالعزيز الشهاوي43897ابنهس  ا  الجديدة قويسنا
201.5نــاجــح  201.5ندا عبدالحميد محمد عبدالحميد43898ابنهس  ا  الجديدة قويسنا
276نــاجــح  276نرمين أيمن عشري العبد43899ابنهس  ا  الجديدة قويسنا
276.5نــاجــح  276.5نهال جمال شبل هالل43900ابنهس  ا  الجديدة قويسنا
277.5نــاجــح  277.5هاجر عادل عبدالعزيز عبده43901ابنهس  ا  الجديدة قويسنا



234.5نــاجــح  234.5هند سعد عبدالحميد صبح43902ابنهس  ا  الجديدة قويسنا
240نــاجــح  240هند عالء آمال العليمي43903ابنهس  ا  الجديدة قويسنا
245.5نــاجــح  245.5هند محمد عبدالهادي محمد43904ابنهس  ا  الجديدة قويسنا
242نــاجــح  242ياسمين رجب الوصال مرزوق43905ابنهس  ا  الجديدة قويسنا
209.5نــاجــح  209.5احمد إبراهيم محمد عبدالغفار43906ابنهس  ا  الجديدة قويسنا
256نــاجــح  256أحمد جمال عبدالقوي عبدالرازق43907ابنهس  ا  الجديدة قويسنا
205.5نــاجــح  205.5احمد آساب شبل غز43908ابنهس  ا  الجديدة قويسنا
259.5نــاجــح  259.5جمال أحمد جمال النواوي43909ابنهس  ا  الجديدة قويسنا
271.5نــاجــح  271.5صالح حسن بطايحي الحنتيري43910ابنهس  ا  الجديدة قويسنا
244.5نــاجــح  244.5ضياء الدين محمد عبدربه الجد 43911ابنهس  ا  الجديدة قويسنا
270.5نــاجــح  270.5طارق جمال فودة سلوم43912ابنهس  ا  الجديدة قويسنا
162نــاجــح  162عبد الرحمن سيد فهمي ابراهيم43913ابنهس  ا  الجديدة قويسنا
276نــاجــح  276عبد الرحمن فرج سعد الصيفي43914ابنهس  ا  الجديدة قويسنا
264نــاجــح  264عمار احمد عبدالحميد حجازي43915ابنهس  ا  الجديدة قويسنا
274نــاجــح  274عمرو محمد فوزي مصطفى43916ابنهس  ا  الجديدة قويسنا
264.5نــاجــح  264.5محمد عبداهللا مصطفى عربي43917ابنهس  ا  الجديدة قويسنا
235نــاجــح  235محمد عماد عامر األشقر43918ابنهس  ا  الجديدة قويسنا
273نــاجــح  273محمد نبيل إبراهيم عبدالجواد43919ابنهس  ا  الجديدة قويسنا
260نــاجــح  260محمد وحيد يوسف إبراهيم43920ابنهس  ا  الجديدة قويسنا
187نــاجــح  187مصطفى جمال أبوالحسن غنيمى43921ابنهس  ا  الجديدة قويسنا
238نــاجــح  238مصطفى حمدي عبدالحميد المداح43922ابنهس  ا  الجديدة قويسنا
211نــاجــح  211يوسف صبري حسن الفقي43923ابنهس  ا  الجديدة قويسنا
258.5نــاجــح  258.5إسراء طارق عبد االله زنتوت 43924أبنهس بناتقويسنا
232نــاجــح  232إسراء فوزى على رضوان 43925أبنهس بناتقويسنا
254.5نــاجــح  254.5أشجان على السيد بيومى 43926أبنهس بناتقويسنا
269.5نــاجــح  269.5أميمة حمدى أحمد عبد العاطى 43927أبنهس بناتقويسنا
221نــاجــح  221أية العفيفى ابراهيم العفيفى 43928أبنهس بناتقويسنا
261نــاجــح  261أية طارق عبد االله زنتوت 43929أبنهس بناتقويسنا
267.5نــاجــح  267.5أية مسعد أمين ابو الخير 43930أبنهس بناتقويسنا



235.5نــاجــح  235.5ايمان السيد سعيد السيد 43931أبنهس بناتقويسنا
241نــاجــح  241ايمان السيد شبل النمر 43932أبنهس بناتقويسنا
271نــاجــح  271داليا شريف موسى احمد 43933أبنهس بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبدعاء مليجى رشدى المليجى 43934أبنهس بناتقويسنا
226نــاجــح  226رنيا سعيد عبد العاطى مصطفى 43935أبنهس بناتقويسنا
218نــاجــح  218ريحاب وحيد السيد العليمى 43936أبنهس بناتقويسنا
266.5نــاجــح  266.5ريم السيد يوسف ابراهيم 43937أبنهس بناتقويسنا
269نــاجــح  269عنان عماد السيد دندش 43938أبنهس بناتقويسنا
258.5نــاجــح  258.5فاطمه عمر محمد ابو حسين43939أبنهس بناتقويسنا
269نــاجــح  269ملوك وائل فودة عبد الحميد 43940أبنهس بناتقويسنا
257نــاجــح  257نجوى ناصر رجب عبدالحميد43941أبنهس بناتقويسنا
264.5نــاجــح  264.5تشوى اشرف عبد االله زنتوت 43942أبنهس بناتقويسنا
263نــاجــح  263نورا فكرى فوزى القطب 43943أبنهس بناتقويسنا
270نــاجــح  270نورهان جميل عطا غريب 43944أبنهس بناتقويسنا
270نــاجــح  270نورهان عبد الحميد سعد الشهاوى 43945أبنهس بناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبهانم عبد المرضى زغلول البيومى43946أبنهس بناتقويسنا
254.5نــاجــح  254.5هبه السيد ماهر هالل 43947أبنهس بناتقويسنا
259نــاجــح  259هبة عبد المنصف رزق مصيلحى 43948أبنهس بناتقويسنا
257نــاجــح  257هند العزب محمود سلوم 43949أبنهس بناتقويسنا
220نــاجــح  220هند مصيلحى بيومى فرحات 43950أبنهس بناتقويسنا
198.5نــاجــح  198.5وردة محمد صالح السيد43951أبنهس بناتقويسنا
251.5نــاجــح  251.5ابراهيم محمد فؤاد الدسوقى 43952أبنهس بناتقويسنا
200.5نــاجــح  200.5احمد الشافعى عبد العزبز فرج 43953أبنهس بناتقويسنا
259نــاجــح  259احمد جمال نبيه سالم محمد 43954أبنهس بناتقويسنا
235.5نــاجــح  235.5احمد عبد القادر اسماعيل عبد القادر 43955أبنهس بناتقويسنا
245.5نــاجــح  245.5احمد متولى عطبه السيد43956أبنهس بناتقويسنا
253نــاجــح  253حسام مرسى فوده ابو حسين43957أبنهس بناتقويسنا
247نــاجــح  247طلعت مصلح السيد مصيلحى 43958أبنهس بناتقويسنا
199.5نــاجــح  199.5عبد اللطيف اشرف عبد اللطيف محمد 43959أبنهس بناتقويسنا



246.5نــاجــح  246.5محمد ابراهيم عواد طلبة 43960أبنهس بناتقويسنا
235نــاجــح  235محمد اسعد ابو السعود رمضان 43961أبنهس بناتقويسنا
238.5نــاجــح  238.5محمد على محمد الدسوقى 43962أبنهس بناتقويسنا
235.5نــاجــح  235.5محمود مسعد محمدى الرفاعى43963أبنهس بناتقويسنا
234نــاجــح  234مراد مناع وصال ابو الخير 43964أبنهس بناتقويسنا
254.5نــاجــح  254.5هشام عبد الحميد رشدى عبد الحميد 43965أبنهس بناتقويسنا
256نــاجــح  256امنية بدوى محمد عبدالحميد43966رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
232.5نــاجــح  232.5 امنية رضا مليحى بيومى43967رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائب اميرة طارق على الدسوقى 43968رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
272.5نــاجــح  272.5  اسماء مجدي السيد عطية43969رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
175نــاجــح  175اسماء ماهر السيد ابوطالب 43970رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
261نــاجــح  261إسراء مصطفى عطا الجندى43971رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
260.5نــاجــح  260.5 انعام حسا م سعيد زاهر43972رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
259.5نــاجــح  259.5  ايه احمد السيد سليمان  43973رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
239نــاجــح  239  ايه حسام محمد عبداهللا  43974رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
198.5نــاجــح  198.5  اية سعيد ابواليزيد السيد 43975رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
224نــاجــح  224  بسيمة السيد عبدالقوى على 43976رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
243نــاجــح  243 تغريد اشرف عقل محمدعقل43977رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
260.5نــاجــح  260.5 تقى السيد الشحات عبداللة43978رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
253نــاجــح  253 جميله محمد عيد السبع 43979رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
269.5نــاجــح  269.5 جيالن حمدي شفيق الشوني 43980رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
212.5نــاجــح  212.5 دعاء عنتر الوصال مرزوق 43981رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
248نــاجــح  248 دعا ء مصطفى امين الرفاعى 43982رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
185نــاجــح  185 دنيا محمد بيومي ابراهيم43983رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
239.5نــاجــح  239.5 دنيا مصطفى عبدالستار محمد43984رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
254نــاجــح  254 راقية رضا مليجى بيومى 43985رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
170نــاجــح  170 رضوى سعد عبداللطيف مصيلحي 43986رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
186.5نــاجــح  186.5 رنا ناصر عمر ماضي 43987رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
230.5نــاجــح  230.5 ريهام طارق بيومي مشرف43988رشاد ماضي بأبنهسقويسنا



197.5نــاجــح  197.5 ساره احمد عبداهللا الجوهري43989رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
193نــاجــح  193سارة جمال صبرى شيحة 43990رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
231.5نــاجــح  231.5 سعاد مجدى سميح محمد43991رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
258.5نــاجــح  258.5سمر جمال السيد مصطفى 43992رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
188.5نــاجــح  188.5 شيماء مليجى عبدالحليم عطية 43993رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
163نــاجــح  163 عبير محمود عبدالعزيز آامل 43994رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
188نــاجــح  188عال ضيا ء على فريد43995رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
263.5نــاجــح  263.5فاطمه حلمي سيداحمد االشقر 43996رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
226.5نــاجــح  226.5 مني جمال عقل محمد 43997رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
188.5نــاجــح  188.5 مى هاشم سعيد عبدالعزيز 43998رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
181.5نــاجــح  181.5 مياده عبدالهادى عبدالهادى احمد 43999رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
246نــاجــح  246 نجوي ابراهيم عبدالمعبود ابراهيم 44000رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
233نــاجــح  233 نجوي ابراهيم عنتر محمود44001رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  130 ندى رافت عبد العزيز عبدالمطلب 44002رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
246نــاجــح  246 نشوى نجيب مصطفي زرد  44003رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
196نــاجــح  196 نورامحمدعبدالهادى عا مر 44004رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
187.5نــاجــح  187.5  نورهان محمد ابواليزيد احمد 44005رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
263.5نــاجــح  263.5 نورهان ياسر ابراهيم الفقي 44006رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
269.5نــاجــح  269.5 ها نم ابراهيم احمدموسى44007رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
270نــاجــح  270 هاجر سليمان سليمان السيد  44008رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
269نــاجــح  269 هاجر عبداهللا عبدالفتاح عبداهللا 44009رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
204نــاجــح  204  هانم السيد رزق غالب 44010رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
265نــاجــح  265 هبه اهللا ايمن علي عبدالحميد 44011رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائب يا سمين بيومى ابوالحسن غنيم 44012رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
263نــاجــح  263 ياسمين جمال عبدالفتاح مليجى44013رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
204نــاجــح  204 ياسمين لبيب علي الداعوس 44014رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
267.5نــاجــح  267.5 ياسمين محمد عبدالسميع صالح 44015رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
180نــاجــح  180 يسريه محمود بدرالدين محمود 44016رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
187.5نــاجــح  187.5ابراهيم ابوالقاسم ابراهيم الدالي 44017رشاد ماضي بأبنهسقويسنا



267نــاجــح  267 ابراهيم صبرى ابراهيم الفقى 44018رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  159.5 أحمد بدوى السيد جمعة 44019رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  55.5 احمد جمال محمود خليل 44020رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
190.5نــاجــح  190.5 احمد جمال محمد البنداري 44021رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائب احمد الشحات السيد محمد 44022رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائب احمد حامد سعيد على 44023رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائب  احمد رمضان عبدالعزيز حسن 44024رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
200.5نــاجــح  200.5 احمد عنتر عبدالعزيز شرف 44025رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
253نــاجــح  253 أحمد فصيح المغاورى عبدالجليل 44026رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
236.5نــاجــح  236.5  احمد محمد ابوالقاسم الفرماوي  44027رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  151.5  احمد محمد السيد عبدالرحمن 44028رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
214نــاجــح  214 احمد محمد عبداللطيف ابراهيم 44029رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائب اسامة احمد احمد العليمى 44030رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  144 اسالم احمد مصطفى بدر 44031رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
252.5نــاجــح  252.5 إسالم جمال جميل محمدالعليمى 44032رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
246نــاجــح  246 إسالم فارس ابوالعباس مدبولى 44033رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  137 اسالم محمد عبدالرحمن الجندى44034رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  152.5إ سماعيل مجدي ابراهيم محمد  44035رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائب السيد بدوى السيد جمعة 44036رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
253.5نــاجــح  253.5 السيد عبدالغني السيد ابراهيم 44037رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائب السيد مرسى مرسى محمود 44038رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
203.5نــاجــح  203.5  بدر شريف سعد المعاورى44039رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائب  جمال عبدالحميد وصال مرزوق 44040رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائب خضر محمد البيومى فرحات44041رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
191نــاجــح  191  زياد اشرف الجيوشى هالل 44042رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
265نــاجــح  265   سعيد عباس سعيد عباس 44043رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
196نــاجــح  196  صابر رجب وصال شلبي 44044رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
194نــاجــح  194 صالح جمال شندى زرد  44045رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
189نــاجــح  189 ضياء صابر معوض شلف 44046رشاد ماضي بأبنهسقويسنا



154نــاجــح  154 عابد ابراهيم عابد االما م 44047رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
175نــاجــح  175 عاصم حماده صدقى أحمد44048رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
252.5نــاجــح  252.5 عبدالرحمن حسن ابراهيم ابراهيم 44049رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
179نــاجــح  179 عبدالطيف احمد عبدالطيف السيد 44050رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
189نــاجــح  189 عبداهللا حسين محمد احمد 44051رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائب عبدالعزيز محمد بيومى 44052رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
216نــاجــح  216 عبدالغنى هشا م عبدالغنى عبداللة 44053رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
171.5نــاجــح  171.5 عصمت محمد جمال عبداللطيف 44054رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  164   علي عادل قطب بدر 44055رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
164نــاجــح  164 عماد ابراهيم الدسوقي غنيم 44056رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
227.5نــاجــح  227.5 عمر ممدوح عبدالغفار الصيفي 44057رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائب  قاسم طلعت شرف احمد 44058رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  137 آرم ابراهيم لطفى عبدالعال 44059رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
236نــاجــح  236 آريم احمد فؤاد سليم 44060رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائب آريم برىء ابوالسعود الزريع 44061رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  145.5 آريم صبرى رشاد الدمرداش 44062رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
249.5نــاجــح  249.5 مجدى محمد سعيدماضى 44063رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
234.5نــاجــح  234.5 محمد ابوسريع عبدالغفار سيد 44064رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  137 محمد اشرف ابراهيم آساب 44065رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
254.5نــاجــح  254.5 محمد اشرف السيد المغربى 44066رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
171.5نــاجــح  171.5 محمد الشحات السيد رمضان 44067رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
161نــاجــح  161 محمد سامى رفعت عبد الحميد44068رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  134 محمد سعيد ابوالمحاسن عبدالحميد 44069رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  139.5 محمد صبرى البطايحى فرحات44070رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
155نــاجــح  155 محمد طلعت فريد العليمى 44071رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائب محمد عادل محمد المنشاوى 44072رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائب محمد عبد العزيز ابوالمحسن مرسى44073رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
159.5نــاجــح  159.5 محمد عبدالحميد سيداحمد هالل 44074رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
161نــاجــح  161 محمد عبداهللا عبدالعال السيد44075رشاد ماضي بأبنهسقويسنا



172نــاجــح  172 محمد فتحى المصيلحى على 44076رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
187.5نــاجــح  187.5 محمد فتحى شندى العيسوى 44077رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
257.5نــاجــح  257.5 محمد مجدى عبدالمعبودالعويضي 44078رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائب محمد مصطغى احمد عبدالغفار 44079رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائب محمد مصطفى عطيه مصطفى  44080رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  44.5 محمود ابراهيم محمد اسماعيل 44081رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
208.5نــاجــح  208.5 محمود ابراهيم عبداللطيف على 44082رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  143.5 محمود جمال عبدالمقصود سيدأحمد 44083رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  150 محمود جمال محمود السيد44084رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  126  محمود صبرى عبدالعزيز الترمسى 44085رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  152.5 محمود عاطف ابوالعزم حسن 44086رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
157.5نــاجــح  157.5 محمود عبدالمنعم احمد صالح 44087رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائب محمود عبدالهادى عبدالهادى احمد 44088رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
191نــاجــح  191 محمود محمد أحمد إبراهيم مردن 44089رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائب مصطفى عبد الحميد السنوسى ابوالخير 44090رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائب مصطفى مجدى عبدالطيف حمود 44091رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  171 مصطفى محمود امحمد عامر44092رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  151.5 هشا م جمال عطا المتولى 44093رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
204.5نــاجــح  204.5  هشام صبرى الشحات العبد 44094رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
226.5نــاجــح  226.5 هشام عبدالستار مرسي الترامسي 44095رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائب  هيثم مصطفى عطا الجندى 44096رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائب وائل ابراهيم السيد جاد 44097رشاد ماضي بأبنهسقويسنا
227نــاجــح  227اسراء رمضان حسن راغب 44098الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
226نــاجــح  226اسراء صبحى السيد محمد44099الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
270نــاجــح  270اسراء صبحى صالح عبدالجواد44100الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
247.5نــاجــح  247.5اسراء عبدالوهاب ابراهيم عبدالحميد44101الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
186.5نــاجــح  186.5اسراء يحى محمد توفيق 44102الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
245.5نــاجــح  245.5اسماء ايمن صبحى عبدالعزيز44103الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
255.5نــاجــح  255.5اسماء جمال عبدالمجيد السيد 44104الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا



237.5نــاجــح  237.5اسماء حسن محمد على 44105الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
263نــاجــح  263اسماء محمد عبدالغفار عبدالحميد44106الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
229.5نــاجــح  229.5االء فهمى عبدالعزيز قاسم 44107الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
210نــاجــح  210امانى آامل حلمى آامل 44108الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
259نــاجــح  259امنية شفيق السيد عبدالمجيد44109الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
216.5نــاجــح  216.5امنية محمد محمود شريف 44110الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
238.5نــاجــح  238.5اميرة مبروك محروس محمد44111الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
254نــاجــح  254ايات ابراهيم السيد على 44112الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
236.5نــاجــح  236.5ايمان سالم عبدالجواد احمد 44113الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
244نــاجــح  244ايمان فرج لملوم توفيق 44114الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
247.5نــاجــح  247.5ايمان مرعى سعيد اسماعيل 44115الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائباية عادل صالح عليمى 44116الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
275.5نــاجــح  275.5آية فرج ذآى رياض44117الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائببسمة ابراهيم عبدالهادى محمد44118الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
220نــاجــح  220بسمة حامد محمد النبوى 44119الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
241.5نــاجــح  241.5جهاد عاطف شحاتة حسن 44120الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
233.5نــاجــح  233.5خضرة نبيل السيد محمود 44121الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
233.5نــاجــح  233.5خلود خالد عبدالونيس حسن 44122الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
259نــاجــح  259خلود زايد عيد رياض44123الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
دور ثانيدور ثاني  188دينا خيرى مهدى عوض44124الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
247.5نــاجــح  247.5رندا شعبان محمود محمد44125الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
270نــاجــح  270رقية محمود السيد عطوة44126الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
240.5نــاجــح  240.5رنا رجب حمزة عباس44127الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
272.5نــاجــح  272.5سارة خالد سعيد فهمى44128الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
259.5نــاجــح  259.5سارة رمضان السيد عبدالحميد 44129الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
261نــاجــح  261سحر بسيونى عبدالوهاب احمد 44130الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
227نــاجــح  227سماح رمضان عيد السيد 44131الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
239نــاجــح  239سمر صبحى بدر بكرى 44132الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
266.5نــاجــح  266.5شربات بسيونى السيد رمضان 44133الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا



269.5نــاجــح  269.5شروق عادل عبدالهادى مصلحى44134الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
239نــاجــح  239شيماء اشرف صالح محمد44135الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
دور ثانيدور ثاني  59شيماء رجب احمد خليل 44136الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
241.5نــاجــح  241.5شيماء سعيد عبدالحميد محمد 44137الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
238نــاجــح  238شيماء صبحى السيد عبداهللا 44138الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
195.5نــاجــح  195.5شيماء صبحى توفيق عبدالعاطى44139الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
دور ثانيدور ثاني  178.5عبير حسنى عبدالحميد حميدة 44140الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
207نــاجــح  207عدولة عادل عبدالرازق مصطفى 44141الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
دور ثانيدور ثاني  185عزيزة ذآريا عبدالحميد توفيق44142الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
دور ثانيدور ثاني  220فاتن عمر عبدالنبى السيد 44143الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
205.5نــاجــح  205.5فاطمة هالل عبدالرحمن صلحى 44144الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
236.5نــاجــح  236.5مروة وجدى عبدالصادق عبدالحميد 44145الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
193نــاجــح  193منى احمد فتوح احمد 44146الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
227نــاجــح  227ناريمان خالد عيد محمود44147الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
227.5نــاجــح  227.5نجوى هالل نصر عطية 44148الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
228نــاجــح  228ندا احمد على مرسى44149الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
190نــاجــح  190نسمة عيد عودة سالم 44150الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
195نــاجــح  195نشوى السيد شعبان عيد 44151الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
185نــاجــح  185نعمة عيد سليمان على 44152الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
205.5نــاجــح  205.5نيفين اسماعيل ابراهيم الدسوقى 44153الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
177.5نــاجــح  177.5نورهان عادل فؤاد عبدالعاطى 44154الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
243.5نــاجــح  243.5هاجر صبحى محروس على 44155الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
248.5نــاجــح  248.5هاجر عبدالحميد حسن مشحوت 44156الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
267.5نــاجــح  267.5هانم عصام احمد محمود 44157الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
دور ثانيدور ثاني  213هبة احمد عابدين محمد 44158الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
232.5نــاجــح  232.5هدير آريا محمد خميس 44159الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبهدير فتححى صالح عليمى 44160الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
236.5نــاجــح  236.5هدير ناصر زيادة سالمة 44161الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
251.5نــاجــح  251.5هدى طلعت ابراهيم مغازى 44162الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا



244.5نــاجــح  244.5هند عبدالفتاح ابراهيم عوض44163الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
260نــاجــح  260وردة سمير عبدالجواد عزب 44164الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
216نــاجــح  216ياسمين ابراهيم عبدالرازق آامل 44165الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
دور ثانيدور ثاني  69.5ياسمين جمال عبدالرازق قطب 44166الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
259.5نــاجــح  259.5ياسمين عماد عبدالفتاح ابراهيم 44167الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
268.5نــاجــح  268.5ياسمين ماهر فتحى السيد 44168الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبابراهيم احمد الجالى صابر 44169الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
262.5نــاجــح  262.5ابراهيم اسامة ابراهيم منصور 44170الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
242.5نــاجــح  242.5ابراهيم رضا ابراهيم مسلم 44171الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
246.5نــاجــح  246.5احمد اشرف محمد عبدالغنى 44172الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
247نــاجــح  247احمد الحسينى السيد حسن 44173الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد السيد عبدالعال جبريل 44174الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد سمير ابو المكارم عبدالحليم 44175الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد شعبان عبدالعظيم عبدالعاطى 44176الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
221نــاجــح  221احمد عامر عيد رياض 44177الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
201نــاجــح  201احمد عبدالجليل سعد على 44178الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
دور ثانيدور ثاني  207.5احمد عيد السيد فرج 44179الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
دور ثانيدور ثاني  193.5احمد محمود محمد طلخان 44180الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
256.5نــاجــح  256.5احمد ناصر توفيق على 44181الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
212نــاجــح  212احمد نبوى عبدالحميد مصطفى 44182الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
233نــاجــح  233احمد وائل عيد محمود 44183الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
دور ثانيدور ثاني  181.5اسالم رمضان عبدالغنى عبداللطيف 44184الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
240نــاجــح  240اسالم صبحى عبدالعزيز منشاوى 44185الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
دور ثانيدور ثاني  173.5اسالم طلعت عبدالحميد توفيق 44186الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
دور ثانيدور ثاني  181اسالم محمد السيد محمود 44187الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائباسماعيل السيد احمد السيد 44188الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
دور ثانيدور ثاني  210اشرف عالء محمود محمد 44189الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
266نــاجــح  266السباعى محمود السباعى محمود 44190الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
215نــاجــح  215السيد سعيد السيد صابر 44191الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا



245.5نــاجــح  245.5السيد طاهر السيد رياض 44192الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
235.5نــاجــح  235.5ايهاب ناصر محمد على 44193الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
239.5نــاجــح  239.5بالل عبدالحميد عبدالحميد محمد 44194الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
248.5نــاجــح  248.5جمال صبحى حسين على 44195الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
245نــاجــح  245حسن نبيل محمد شوقى 44196الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
258.5نــاجــح  258.5حمادة عبدالجليل محمود على 44197الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
208نــاجــح  208خالد خالد عبدالفتاح رياض 44198الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
229نــاجــح  229راشد السيد محمد مبروك 44199الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
258نــاجــح  258سامح يحى السيد عبدالحميد 44200الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
182.5نــاجــح  182.5سعد يونس على يونس 44201الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبشحاتة محمد شحاتة عتمان 44202الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
214.5نــاجــح  214.5شريف اشرف ابراهيم عبدالفتاح 44203الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
214.5نــاجــح  214.5عبداهللا جمال عبداهللا مصرى 44204الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبعبدالجيد سمير محروس على 44205الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
170نــاجــح  170عبدالحميد ذآريا عبدالحميد توفيق 44206الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
261.5نــاجــح  261.5عبدالحميد فرج عبدالحميد عبدالهادى 44207الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
269نــاجــح  269عبدالرحمن اشرف عبدالفتاح ابراهيم 44208الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
266نــاجــح  266عبدالرحمن خميس ابراهيم خميس 44209الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
272نــاجــح  272عبدالعزيز عبداهللا عبدالعزيز عبداهللا 44210الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
236نــاجــح  236عبدالعزيز يوسف عبدالعزيز يوسف 44211الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
241.5نــاجــح  241.5عبدالفتاح محمد عبدالفتاح خميس 44212الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
217.5نــاجــح  217.5عماد محمد مفتاح على 44213الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
255.5نــاجــح  255.5عمر ايمن باشا السيد 44214الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
262.5نــاجــح  262.5عمر عصام محمد احمد 44215الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
268.5نــاجــح  268.5فايز محمد فايز عبدالقادر 44216الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
241.5نــاجــح  241.5فتحى طلب رضوان طلب 44217الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
255.5نــاجــح  255.5فواز عبدالونيس فايز عبدالقادر 44218الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
262نــاجــح  262آريم مصطفى جودة عبدالغفار 44219الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
261نــاجــح  261محمد احمد السيد سرحان 44220الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا



دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد الدسوقى عطية محمد 44221الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
188.5نــاجــح  188.5محمد السيد باشا السيد 44222الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
199نــاجــح  199محمد بكر الصديق عبدالحمن محمود 44223الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
247.5نــاجــح  247.5محمد جمال السوقى احمد 44224الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
دور ثانيدور ثاني  177محمد حامد عطية محمد 44225الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
241نــاجــح  241محمد رجب محمد ابراهيم 44226الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
207.5نــاجــح  207.5محمد ذآريا عبدالحميد توفيق 44227الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد سمير محروس على 44228الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
241.5نــاجــح  241.5محمد صالح فتوح عبدالفتاح 44229الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
249.5نــاجــح  249.5محمد عادل سالمة السيد 44230الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
261.5نــاجــح  261.5محمد عبدالباسط جمعة السيد 44231الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
251.5نــاجــح  251.5محمد عبدالخالق طلخان عبدالخالق 44232الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
266.5نــاجــح  266.5محمد عبدالمرضى عبدالقادر موسى 44233الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
201نــاجــح  201محمد عبدالمقصود فهمى آريا 44234الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد عماد الدين حسين عبدالحليم 44235الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
257.5نــاجــح  257.5محمد عماد قطب عبدالحميد 44236الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
205نــاجــح  205محمد فوزى عبدالفتاح شحاتة 44237الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
226.5نــاجــح  226.5محمد محفوظ لطفى السيد 44238الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
209نــاجــح  209محمد نبيل رمضان رياض 44239الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
246نــاجــح  246محمد محمود السيد عبد اهللا 44240الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
249نــاجــح  249محمود ابراهيم حمدان رشيد 44241الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
241.5نــاجــح  241.5محمود اشرف محمد حخازى 44242الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
266.5نــاجــح  266.5محمود جمال ابراهيم مسلم 44243الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمود جمال محمد عبد المقصود 44244الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
257.5نــاجــح  257.5محمود حامد السيد عوض 44245الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
255نــاجــح  255محمد رمضان التهامى رمضان  44246الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
244نــاجــح  244محمود عبدالقادر عزب على 44247الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
268نــاجــح  268محمود آمال آمال عبدالحليم 44248الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
236.5نــاجــح  236.5محمود ماهر حلمى آامل 44249الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا



243.5نــاجــح  243.5مصطفى ابراهيم عبدالعظيم موسى 44250الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
214.5نــاجــح  214.5مصطفى محمود محمد عبدالنبى44251الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
185.5نــاجــح  185.5هشام عاطف آامل 44252الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
184.5نــاجــح  184.5ياسر فضيل سعيد اسماعيل44253الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
221.5نــاجــح  221.5يحى حسين مصطفى عبدالسالم 44254الشهيد صبحي بكفر ابنهس قويسنا
246نــاجــح  246أيه مختا ر سال مة السيد44255عمر بن عبد العزيز ت / ا آفر ابنهسقويسنا
230.5نــاجــح  230.5أحال م عبد المجيد إيراهيم44256عمر بن عبد العزيز ت / ا آفر ابنهسقويسنا
266.5نــاجــح  266.5اسال م جما ل السيد هال ل44257عمر بن عبد العزيز ت / ا آفر ابنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  108أسماء راض لطفى على44258عمر بن عبد العزيز ت / ا آفر ابنهسقويسنا
265.5نــاجــح  265.5أميرة أيمن عيد شريف44259عمر بن عبد العزيز ت / ا آفر ابنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  113.5انجى وجيه أبو اليزيد فرج اهللا44260عمر بن عبد العزيز ت / ا آفر ابنهسقويسنا
250نــاجــح  250أيه أيمن شكرى السيد44261عمر بن عبد العزيز ت / ا آفر ابنهسقويسنا
257نــاجــح  257ايمان نيازى مصطفى سعد44262عمر بن عبد العزيز ت / ا آفر ابنهسقويسنا
263.5نــاجــح  263.5بسملة عادل سعيد عبد الحميد44263عمر بن عبد العزيز ت / ا آفر ابنهسقويسنا
214نــاجــح  214تقوى أبو المجد السيد ادريس44264عمر بن عبد العزيز ت / ا آفر ابنهسقويسنا
274.5نــاجــح  274.5دعاء عزت عبد الفتاح رياض44265عمر بن عبد العزيز ت / ا آفر ابنهسقويسنا
259.5نــاجــح  259.5سامية زآريه زآى عبد الحليم44266عمر بن عبد العزيز ت / ا آفر ابنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  142سماح قمر محمد قمر44267عمر بن عبد العزيز ت / ا آفر ابنهسقويسنا
204نــاجــح  204شروق رضا حلمى ابراهيم44268عمر بن عبد العزيز ت / ا آفر ابنهسقويسنا
240نــاجــح  240فاطمة رمضان عبد القادر 44269عمر بن عبد العزيز ت / ا آفر ابنهسقويسنا
211نــاجــح  211ندا محمد على عبد السالم44270عمر بن عبد العزيز ت / ا آفر ابنهسقويسنا
264.5نــاجــح  264.5ياسمين محمد عيد محمد44271عمر بن عبد العزيز ت / ا آفر ابنهسقويسنا
261نــاجــح  261أحمد السيد رحيم السيد44272عمر بن عبد العزيز ت / ا آفر ابنهسقويسنا
249نــاجــح  249أحمد أيمن مفتاح على44273عمر بن عبد العزيز ت / ا آفر ابنهسقويسنا
250.5نــاجــح  250.5أحمد رجب عبد العزيز حميدة44274عمر بن عبد العزيز ت / ا آفر ابنهسقويسنا
246.5نــاجــح  246.5أحمد سليمان عبد الغنى ابراهيم44275عمر بن عبد العزيز ت / ا آفر ابنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  214.5أحمد صبحى عيد  دياب44276عمر بن عبد العزيز ت / ا آفر ابنهسقويسنا
210نــاجــح  210أحمد ظريف عرفات محمد44277عمر بن عبد العزيز ت / ا آفر ابنهسقويسنا
221.5نــاجــح  221.5أحمد فتحى غريب خميس44278عمر بن عبد العزيز ت / ا آفر ابنهسقويسنا



252نــاجــح  252أحمد محمد آمال على44279عمر بن عبد العزيز ت / ا آفر ابنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  44.5السيد وفيق السيد عبد العزيز44280عمر بن عبد العزيز ت / ا آفر ابنهسقويسنا
267نــاجــح  267العليمى عبد المنعم العليمى محمد44281عمر بن عبد العزيز ت / ا آفر ابنهسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  141عبد الرحمن عبد المرضى بسيونى 44282عمر بن عبد العزيز ت / ا آفر ابنهسقويسنا
277نــاجــح  277 محمد أيمن محمود عبد المجيد44283عمر بن عبد العزيز ت / ا آفر ابنهسقويسنا
244.5نــاجــح  244.5محمد حمدى محمد أحمد44284عمر بن عبد العزيز ت / ا آفر ابنهسقويسنا
256.5نــاجــح  256.5محمد رأفت عبد العظيم السعدنى44285عمر بن عبد العزيز ت / ا آفر ابنهسقويسنا
263نــاجــح  263محمد نصر عزب نصر44286عمر بن عبد العزيز ت / ا آفر ابنهسقويسنا
263.5نــاجــح  263.5محمود مخلوف محمد عبد المنعم 44287عمر بن عبد العزيز ت / ا آفر ابنهسقويسنا
251.5نــاجــح  251.5نور عماد عبده اسماعيل44288عمر بن عبد العزيز ت / ا آفر ابنهسقويسنا
241نــاجــح  241هشام عبد الحميد عبد اهللا مصرى44289عمر بن عبد العزيز ت / ا آفر ابنهسقويسنا
227.5نــاجــح  227.5إبتسام صابر السيد بيومي44290مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
234نــاجــح  234أحالم مجدي إبراهيم أحمد44291مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
239نــاجــح  239إسراء حجاج عبد الغني حجاج44292مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
243.5نــاجــح  243.5إسراءعبد المنعم عبد الغفار بدير 44293مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
267.5نــاجــح  267.5أسماء حمدي عبد الرحمن عشما وي44294مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
249.5نــاجــح  249.5آالء عبد العظيم محمد عبد العزيز44295مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
279نــاجــح  279آالء يس طه السيد44296مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
264.5نــاجــح  264.5أ ما ني أبو السعود أحمد خليل44297مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
267.5نــاجــح  267.5أ ما ني حسا م عبد الغني فودة44298مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  135.5أ ما ني طارق عبد الغني اللبا ن44299مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
199.5نــاجــح  199.5أمنية السيد السيد نصار44300مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  171أ منية سعيد السيد مصطفي44301مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
268نــاجــح  268أ منية سعيد عبد الوها ب خلف44302مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
260نــاجــح  260أ منية محمد زآي فتوح44303مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
236نــاجــح  236أمنية محمد فتحي عيد44304مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
258نــاجــح  258أميرة أشر ف جودة الطنطا وي44305مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
242نــاجــح  242أ ميرة طارق جودة حجاج44306مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
183.5نــاجــح  183.5أ ميرة ها ني محمد السيد44307مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا



160نــاجــح  160إنجي سالمة محمد عيسي44308مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
263.5نــاجــح  263.5آية السيد محمد المعداوي44309مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
232نــاجــح  232آية زينهم محمد السحيمي44310مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
193نــاجــح  193آ ية محمود منصور أحمد44311مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
258نــاجــح  258إيما ن أسامة السيد عبده44312مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  143إيما ن أيمن بشري عباس44313مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
269نــاجــح  269إيمان جالل محمد الشا ذ لي44314مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
253نــاجــح  253إيمان سعيد محمد حبيشي44315مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
213.5نــاجــح  213.5إيما ن محمد طلبة مصطفي44316مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
213.5نــاجــح  213.5إيمان محمود بكري محمود44317مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
263.5نــاجــح  263.5بسمة السيد عبد الخالق الحال44318مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
251نــاجــح  251حسناء احمد محمد الزوبرى44319مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
257نــاجــح  257خلود خالد صالح الصياد44320مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  192.5دعاء عبد العال طة شرف44321مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
156نــاجــح  156دنياصبرى احمد ابراهيم44322مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  154دنياعصام عبد اهللا يوسف44323مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
252.5نــاجــح  252.5دنيا عالء ابرهيم برعى44324مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
206.5نــاجــح  206.5دنيا محمد محمد دنيبة44325مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبراندا السيد محمد ابراهيم44326مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبراندمصطفى على موسى44327مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
254.5نــاجــح  254.5رانيا سامى عبد الرحمن العرباوى44328مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
240نــاجــح  240رقية عبد القادر عبد العزيز قنصوة44329مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
255.5نــاجــح  255.5رقية يوسف السيد امام44330مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
268.5نــاجــح  268.5ريم حسا م عبد العا طي شيح44331مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
219نــاجــح  219زينب حصا في محمد الجغطة 44332مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
207نــاجــح  207سارة ما هر محمد الكومي44333مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
192.5نــاجــح  192.5سما ح فتحي إبراهيم قمر44334مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
277نــاجــح  277سمر سعيد إبراهيم بدوي44335مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
274.5نــاجــح  274.5سمية سعيد محمد ريا ن44336مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا



265نــاجــح  265سندس محمد عبد الحكيم خلف44337مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
243نــاجــح  243شروق يا سر محمد عبد الحميد44338مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
222نــاجــح  222شيما ء أيمن سمير السيد 44339مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
276نــاجــح  276فا تن محمد عبد القا در الحبشي44340مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
205.5نــاجــح  205.5فاطمة جمال عبد ا لخا لق إبراهيم44341مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
171نــاجــح  171فاطمة عبد الرحمن عبد الخا لق علي44342مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
216نــاجــح  216فا طمة لبيب محمد آما ل44343مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
180نــاجــح  180فر حة سعيد حلمي بطرس44344مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
256.5نــاجــح  256.5ما ر ينا سا مي داود رزق اهللا44345مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
211.5نــاجــح  211.5مروة  أحمد حسنين أحمد44346مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
258نــاجــح  258مريم فا يق يوسف صا لح 44347مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمنة ا تته عبد ا لخا لق مصطفي دسوقي44348مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمني رجب محمد عبد ا لجليل44349مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
202نــاجــح  202مني مصطفي أحمد مصطفي44350مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمهجة أحمد عبد ربه أبو ا لخير44351مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
240.5نــاجــح  240.5ميا دة  محمد عبد ا لعا ل طه44352مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
275نــاجــح  275مي عطية إبراهيم عوف44353مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  50نا دية مصطفي ا سما عيل44354مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
257.5نــاجــح  257.5نا نسي فيكتور فهيم بشارة44355مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
267نــاجــح  267ندا زآريا محمود عيد 44356مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
279نــاجــح  279نرمين سمير إبراهيم عبد الو ها ب44357مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
188.5نــاجــح  188.5نرمين فتحي مصطفي محمد 44358مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
236نــاجــح  236نيفين احمد مصطفى محمود44359مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
264نــاجــح  264هدى السيد فرما وىا براهيم44360مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
208.5نــاجــح  208.5هدير االمير عبد اهللا عبد الوهاب 44361مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
225.5نــاجــح  225.5هند محمد مصلحى ابرهيم44362مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
258نــاجــح  258هيام احمد السيد فواز44363مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبوردة شوقى سعد مرسى44364مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
272نــاجــح  272وفاء احمد ذآى فتوح44365مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا



272.5نــاجــح  272.5يارا عبد العاطى عبد الباقى متولى44366مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
234نــاجــح  234ياسمين جمال احمد طة44367مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
275نــاجــح  275ياسمين حمدى محمد الترامسى44368مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
271.5نــاجــح  271.5ياسمن خالد سعد زايد44369مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
221.5نــاجــح  221.5ياسمين محمود عبد الرحمن دنيبة44370مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
183نــاجــح  183ابرهيم عبد النبى محمد عالم44371مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
199نــاجــح  199احمد اسامة عبد الغنى طنطاوى44372مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
267.5نــاجــح  267.5احمد جمال احمد بدير44373مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  124احمد حسان اسماعيل شاهين44374مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  163.5احمد خالد جودة معوض44375مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
267نــاجــح  267احمد شاآر محمود بدير44376مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  187احمد طارق عبد الفتاح فودة44377مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  138احمد عادل سعد الدين عطية44378مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
218نــاجــح  218احمد عاطف عبد الخالق محمد44379مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
273.5نــاجــح  273.5احمد عالء الدين محمد موسى44380مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
264نــاجــح  264احمد متولى محمد جاد الحق44381مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
257نــاجــح  257احمد محمد فوزى رمضان44382مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
259.5نــاجــح  259.5احمد همام ابو الفتوح موسى44383مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  133.5احمد يوسف السيد زايد44384مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
166نــاجــح  166ادهم فرماوى الدسوقى فرماوى44385مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
232.5نــاجــح  232.5ادهم محمد احمد هيكل44386مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
216نــاجــح  216اسالم اسامة محمد الحال44387مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائباشرف صالح محمد ابو سيف44388مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  174السيد سمير السيد مخيمر44389مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
272نــاجــح  272امين ياسر محمد متولى44390مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبباسم احمد عبد الوهاب احمد44391مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
222نــاجــح  222بالل عطية عبد الفتاح يوسف44392مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
207.5نــاجــح  207.5جمال عيد السيد موسى44393مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
243.5نــاجــح  243.5جورج نبيل معوض فرج 44394مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا



265.5نــاجــح  265.5جوزيف ماهر صالح يوسف44395مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبحازم محمد عبد العزيز الطوخى44396مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
178نــاجــح  178رضا ياسر فرماوى السيد44397مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
222نــاجــح  222زايد احمد عبد العليم زايد44398مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبسعد عبد الكريم حسانين محمد44399مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبسعيد السيد محمد آمال44400مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
274.5نــاجــح  274.5عبد ا لخا لق محمد عبد ا لخا لق سالمة44401مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
230.5نــاجــح  230.5عبد الرحمن إبراهيم عبد الفتاح زايد44402مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
184نــاجــح  184عبد الوهاب محمد عبد الوهاب إبر اهيم44403مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
207.5نــاجــح  207.5عطية جما ل عراقي فرحات44404مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  160.5عالء عاطف السيد إبراهيم44405مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
215.5نــاجــح  215.5عماد ا لليثي عبد الفتا ح محمود44406مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
204.5نــاجــح  204.5عمرو  عبد المجيد  شوقي إسماعيل44407مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبعمرو   مصطفي أمام  فرحات44408مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
230نــاجــح  230فتحي سمير فتحي سيد احمد44409مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
246نــاجــح  246آرم جمال برسوم أنطون44410مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
255.5نــاجــح  255.5محمد أبو العنين السيد أبو العنين44411مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
239.5نــاجــح  239.5محجمد جما ل السيد محمد44412مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
222نــاجــح  222محمد جمال محمد العجواني44413مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
225.5نــاجــح  225.5محمد عبد الغني فتحي سال مة44414مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
248.5نــاجــح  248.5محمد عبد الفتاح عبد الوهاب الجز44415مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
200نــاجــح  200محمد مجدي السيد محمد44416مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  163محمد محمد توفيق النمر44417مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
264.5نــاجــح  264.5محمد مصطفي محمد أبو سيف44418مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
274نــاجــح  274محمد هشام محمد مصطفي44419مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
258.5نــاجــح  258.5محمود ايهاب محمود عبسيه44420مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  159محمود زآريا خليل متولى44421مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
201.5نــاجــح  201.5محمود صبرى محمد سند44422مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
214نــاجــح  214محمود طارق جوده حواش44423مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا



194نــاجــح  194محمود عبد اللطيف أحمد بحيرى44424مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
170نــاجــح  170محمود على على ألشبينى44425مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
242نــاجــح  242محمود محمد عبد الرحيم ابراهيم44426مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
235نــاجــح  235محمودمحمد عبد الفتاح ألشال44427مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
240نــاجــح  240مصطفي إبراهيم السالوي إبراهيم 44428مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
273نــاجــح  273 مينا مسور نجيب جرجس  44429مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
238نــاجــح  238 نادر صالح جودة إما م44430مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  169.5 نادر عادل عبد الرحيم حجازي44431مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
235نــاجــح  235 نبيل عزت يس زايد44432مؤسسة ميت برة اإلبتدائيةقويسنا
247.5نــاجــح  247.5آالء مؤمن سعد يحيى44433ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
267نــاجــح  267آيه ابراهيم جاد الحق محمد44434ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
265نــاجــح  265ايه احمد سالم السيد44435ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
233.5نــاجــح  233.5آيه احمد مهدى النمر44436ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
244نــاجــح  244آيه احمد يوسف محمد44437ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
266.5نــاجــح  266.5آيه السيد عبد الخالق طه44438ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
266.5نــاجــح  266.5آيه رضا السيد العليمى 44439ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
162.5نــاجــح  162.5آيه رضا قاسم احمد44440ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
265.5نــاجــح  265.5آيه رمضان ابراهيم محمد44441ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
269نــاجــح  269آيه سمير عبد الغفار بكر44442ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
267.5نــاجــح  267.5آيه نبيل هاشم الشيمى44443ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
دور ثانيدور ثاني  194.5آيه يحيى احمد ابراهيم44444ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
268.5نــاجــح  268.5أسراء إبراهيم احمد ابراهيم44445ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
273نــاجــح  273اسراء جمال احمد السيد44446ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
270نــاجــح  270اسراء جمال السيد زايد44447ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
257نــاجــح  257اسراء سامى عبد الفتاح نوفل44448ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
245نــاجــح  245اسماء احمد السيد البقاش44449ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
196.5نــاجــح  196.5اسماء احمد رفاعى مصطفى44450ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
230.5نــاجــح  230.5اسماء حمدى السيد مصطفى44451ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
269نــاجــح  269أشرقت محمد عبد المنعم محمد44452ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا



272.5نــاجــح  272.5الشيماء جهاد محمد أحمد 44453ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
240.5نــاجــح  240.5امانى فتحى على غنام44454ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
191.5نــاجــح  191.5امل خالد آمال راضى44455ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
278نــاجــح  278امنية حاتم نظمى حالوة44456ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائباميره ابراهيم علوان عبد الجليل44457ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
205.5نــاجــح  205.5اميرة حامد السيد احمد44458ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
278نــاجــح  278اميرة هشام فتحى حالوة44459ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
211.5نــاجــح  211.5ايمان عالء جودة جودة44460ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
273نــاجــح  273ايمان هشام السيد مصيلحى44461ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
254نــاجــح  254جيهان ابراهيم السيد زايد44462ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
266.5نــاجــح  266.5جهاد محمد عبد الفتاح محمد44463ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
186.5نــاجــح  186.5داليا جمال محمد على44464ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
262نــاجــح  262دنيا خالد محمد قمر44465ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
270.5نــاجــح  270.5رحاب حمدى حسين الجز44466ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
270نــاجــح  270رحاب عادل محمد على44467ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
257نــاجــح  257رحاب محمد مرعى محمد44468ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
274.5نــاجــح  274.5رضوى عبد الحكيم محمد البكرى44469ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
255.5نــاجــح  255.5رضوى محمود سيد احمد44470ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
دور ثانيدور ثاني  172رغدة لطفى خلف محمد44471ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
262.5نــاجــح  262.5رقية عاطف سيداحمد قنصوة44472ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
258.5نــاجــح  258.5رودينا فتحى حسين الجز44473ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
271نــاجــح  271ريم سامح عبد الحميد السحيمى44474ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
249نــاجــح  249ريهام ابو القاسم عبد المعبود يونس44475ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
216.5نــاجــح  216.5زينب اسامة ذآى عبد الرحمن44476ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
256.5نــاجــح  256.5سلمى عاطف محمد على44477ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
261.5نــاجــح  261.5سماح فاروق عبد الجميد حسين44478ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
256.5نــاجــح  256.5سماح فتحى محمد سيدأحمد44479ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
273نــاجــح  273سماح محمود احمد طه44480ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
268.5نــاجــح  268.5سمر السيد محمد عبد المنعم44481ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا



273.5نــاجــح  273.5سمر محمود احمد طه44482ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
273.5نــاجــح  273.5سميرة هارون يوسف عبد الحفيظ44483ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
262نــاجــح  262سهام صبرى حسنى الحبشى44484ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
257نــاجــح  257شروق الجوهرى احمد احمد44485ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
255نــاجــح  255شيماء عاطف عبد الحكيم النمر44486ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
259.5نــاجــح  259.5شيماء مجدى السيد قنصوة44487ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
246نــاجــح  246صفية خالد محمد السعدنى44488ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
153نــاجــح  153عبير ناصر محمد احمد44489ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
264نــاجــح  264عزيزة محمد السيد عالم44490ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
265.5نــاجــح  265.5فاطمة احمد عبد الرحمن السيد44491ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
267نــاجــح  267فاطمة خليل محمد الصعيدى44492ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
279نــاجــح  279فاطمة عبده على المليجى44493ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
257.5نــاجــح  257.5فاطمة محمد على محمد44494ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
273.5نــاجــح  273.5فاطمة محمد محمد العليمى44495ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
270.5نــاجــح  270.5فاطمة الزهراء مصطفى ابراهيم 44496ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
197نــاجــح  197مريم اشرف حسين عبد اللطيف44497ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
252نــاجــح  252منة اهللا احمد محمد عبد العزيز44498ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
278.5نــاجــح  278.5منة اهللا محمد ابراهيم طنطاوى44499ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
263.5نــاجــح  263.5مى خالد على متولى44500ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
266نــاجــح  266مى عبد الرحمن سعد زايد44501ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
267نــاجــح  267ناهد فتحى السيد اللبان44502ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
268.5نــاجــح  268.5ندا عادل احمد نصار دبور44503ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
258.5نــاجــح  258.5ندا غنيم مغاورى غنيم44504ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
268نــاجــح  268ندى ابو اليزيد عبد الوهاب محمد44505ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
270.5نــاجــح  270.5هاجر عبد الحكيم ابراهيم محمود44506ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
201.5نــاجــح  201.5هاجر محمود عبد الحكيم النمر44507ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
269نــاجــح  269هبه جمال محمد سيداحمد44508ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
241.5نــاجــح  241.5هدير مصطفى حمزة الجناينى44509ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
179.5نــاجــح  179.5همت هنداوى فتحى هنداوى44510ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا



257.5نــاجــح  257.5وسام محمد عبد الفتاح خلف44511ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
255نــاجــح  255ياسمين بكر السيد سالم44512ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
252نــاجــح  252ابراهيم عاطف محمد هاشم44513ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
203.5نــاجــح  203.5ابراهيم محمد عبد الغنى عطية44514ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
216.5نــاجــح  216.5ابراهيم ياسر فتحى هاشم44515ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
242نــاجــح  242احمد ابراهيم محمد صالح44516ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
244.5نــاجــح  244.5احمد السيد ابراهيم غريب44517ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
231.5نــاجــح  231.5احمد ايمن فتحى زايد44518ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
274نــاجــح  274احمد ايهاب احمد صالح44519ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
دور ثانيدور ثاني  120احمد بدر فاروق عيد44520ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
243نــاجــح  243احمد جمال محمد الجز44521ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
250.5نــاجــح  250.5احمد جمال محمد دبور44522ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
197نــاجــح  197احمد خالد محمد احمد44523ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
239نــاجــح  239احمد رافت ابراهيم السعدنى44524ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
163.5نــاجــح  163.5احمد رفاعى عبد القادر عبد الحميد44525ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
دور ثانيدور ثاني  162.5احمد سعيد مصطفى محمد44526ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
257.5نــاجــح  257.5احمد شريف عبد الفتاح عبد الحميد44527ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
254نــاجــح  254احمد فتحى امام الجانينى44528ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
265.5نــاجــح  265.5احمد لبيب محمد مصطفى44529ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
276.5نــاجــح  276.5احمد محمد ابراهيم غنام44530ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
257نــاجــح  257احمد محمد السيد زايد44531ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
277نــاجــح  277احمد محمد عيد بحيرى44532ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
197.5نــاجــح  197.5احمد محمود علوان عبد الجليل44533ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
233نــاجــح  233احمد يسرى حسن الجنيدى44534ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
278.5نــاجــح  278.5أدهم مصطفى خضر مصطفى44535ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
دور ثانيدور ثاني  184.5السيد مجدى السيد زآى44536ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
267نــاجــح  267امير احمد عبد الحميد السحيمى44537ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
202.5نــاجــح  202.5باهى ابراهيم رفاعى احمد44538ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
186نــاجــح  186بدر محمد ابراهيم موافى44539ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا



275نــاجــح  275جمال محمود مصطفى فودة44540ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
257نــاجــح  257حسام خالد السيد يس44541ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
دور ثانيدور ثاني  57.5حمدى حسين ابراهيم حسين44542ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
259.5نــاجــح  259.5سعد محمد سعد العبد44543ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
242.5نــاجــح  242.5شبل مقبول شبل احمد44544ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
223.5نــاجــح  223.5شريف متولى عطية يوسف44545ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
198.5نــاجــح  198.5عبد الرحمن احمد مصطفى طنطاوى44546ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
187.5نــاجــح  187.5عبد الرحمن السيد عبد الرحمن طلبة44547ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
250نــاجــح  250عبدالرحمن حصافى عبدالمجيد موسى44548ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
198نــاجــح  198عبد الرحمن على محمد فرحات44549ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
223.5نــاجــح  223.5عبد الغنى محمد عبد الغنى ابو العنين44550ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
171نــاجــح  171عبد اهللا محمد ابو سريع سلومة44551ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
227.5نــاجــح  227.5عبد اهللا ياسر عبد اهللا طه44552ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
275.5نــاجــح  275.5عبد المجيد اشرف عبد المجيد عطية44553ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
269نــاجــح  269عثمان احمد ابراهيم غنام44554ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
176.5نــاجــح  176.5على عبد العزيز على محمد44555ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
167.5نــاجــح  167.5على العنانى على السيد44556ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
263نــاجــح  263عمار ياسر محمد ابوالنور44557ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
276نــاجــح  276عمر ابو اليزيد عبد المجيد قمر44558ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
245.5نــاجــح  245.5عمر خالد محمد المغازى44559ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
227.5نــاجــح  227.5عمر رفاعى عيد رفاعى44560ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
201نــاجــح  201عمر عبد الفتاح عبد الفتاح سيدأحمد44561ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
234نــاجــح  234عمرو رفاعى عيد رفاعى44562ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
266نــاجــح  266عمرو وليد على سند44563ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
271نــاجــح  271آرم محمد مصطفى فودة44564ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
دور ثانيدور ثاني  203آريم السيد الغريب الدسوقى44565ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
165نــاجــح  165آريم خالد محمد عبد الغنى44566ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
268.5نــاجــح  268.5آريم يوسف احمد حجاج44567ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
259.5نــاجــح  259.5ماجد محمود عبد الخاق حفنى44568ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا



244نــاجــح  244ماهر محمد محمد الكومى44569ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
189نــاجــح  189محمد ابراهيم محمد ابو الحسن44570ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد ابراهيم محمد بكر44571ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد ابوالسعود رسالن عبد الجليل44572ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
250.5نــاجــح  250.5محمد احمد احمد محمد44573ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
203نــاجــح  203محمد احمد حمزة خلف44574ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
260نــاجــح  260محمد احمد عبدالعظيم محرم44575ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
226.5نــاجــح  226.5محمد احمد محمد الورشجى44576ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
266.5نــاجــح  266.5محمد اسماعيل عبد الخالق اسماعيل44577ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
256.5نــاجــح  256.5محمد السيد محمد مصيلحى44578ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
239.5نــاجــح  239.5محمد السيد محمد هنداوى44579ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
227.5نــاجــح  227.5محمد ايهاب عبد الحميد على44580ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
163نــاجــح  163محمد جمال حسانين احمد44581ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
دور ثانيدور ثاني  162.5محمد جمال محمد القصرى44582ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
243نــاجــح  243محمد جمعه محمد فرحات44583ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
242نــاجــح  242محمد رضا السيد فهمى44584ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
221.5نــاجــح  221.5محمد رفاعى عبد القادر عبد الحميد44585ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
254نــاجــح  254محمد سامى على عبدالكافى44586ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
190نــاجــح  190محمد سعد محمد برعى44587ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
241نــاجــح  241محمد سعيد عبد العظيم حسب بدير44588ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
241نــاجــح  241محمد سعيد محمد فرحات44589ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
259.5نــاجــح  259.5محمد سعيد محمد آامل عبد الحميد44590ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
246.5نــاجــح  246.5محمد سالمة عبد اهللا قنصوة44591ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
193.5نــاجــح  193.5محمد سمير شندى السيد44592ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
266.5نــاجــح  266.5محمد صالح محمد هنداوى44593ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
دور ثانيدور ثاني  53محمد طارق عبد الغنى اللبان44594ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
229.5نــاجــح  229.5محمد عماد السيد ابو العال44595ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
199نــاجــح  199محمد مجدى احمد اللبان44596ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
185نــاجــح  185محمد مصطفى محمد غنام44597ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا



236.5نــاجــح  236.5محمد مصطفى محمد هاشم44598ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
251.5نــاجــح  251.5محمد نشأت محمد عبد الرحمن44599ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
232نــاجــح  232محمود ابراهيم حسن عياد44600ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
268.5نــاجــح  268.5محمود اسامة مغازى الشعراوى44601ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
209نــاجــح  209محمود السباعى عبد الفتاح سالم44602ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
163.5نــاجــح  163.5محمود السيد فرماوى ابراهيم44603ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
237نــاجــح  237محمود جودة محمد بحيرى44604ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
222.5نــاجــح  222.5محمود حسان عطية متولى44605ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
221.5نــاجــح  221.5محمود سامى محمود على44606ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمود سعيد عبدالرحمن قنصوة44607ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
199.5نــاجــح  199.5محمود سيداحمد عبد الفتاح زايد44608ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
دور ثانيدور ثاني  154محمود عادل ابو زيد عاشور44609ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
دور ثانيدور ثاني  131محمود عاطف محمود قمر44610ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
228.5نــاجــح  228.5محمود عبد الرحمن محمد ريان44611ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
256.5نــاجــح  256.5محمود  عبد الغنى مصطفى دبور44612ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
258نــاجــح  258محمود عالء عبد الغنى الطنطاوى44613ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
199.5نــاجــح  199.5محمود محمد جالل غنام44614ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
258.5نــاجــح  258.5محمود محمد فتحى بندارى44615ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
252.5نــاجــح  252.5مصطفى احمد عبد المجيد مصلحى44616ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
214.5نــاجــح  214.5مصطفى ايمن سيداحمد السيحمى44617ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
260نــاجــح  260مصطفى جمال محمد مصطفى44618ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
235نــاجــح  235مصطفى محمد مصطفى عبد العزيز44619ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
236.5نــاجــح  236.5موسى السيد موسى عياد44620ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
242.5نــاجــح  242.5نادر رضا محمد برعى44621ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
249.5نــاجــح  249.5نادر محمد خضر مصطفى44622ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
183نــاجــح  183ياسر عبد المعطى محمد سيداحمد44623ميت برة اإلبتدائية الجديدة قويسنا
273.5نــاجــح  273.5االء السيد الشحات الليثى 44624ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
248.5نــاجــح  248.5اية اشرف فتحى عبد الصادق44625ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
199نــاجــح  199اية شندى احمد محروس 44626ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا



267نــاجــح  267اية صعوان عبد المحسن صعوان44627ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
242نــاجــح  242اية محمد فتحى عبد اهللا 44628ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
267نــاجــح  267ابتهال حمدى سعد عبد الحميد44629ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
268نــاجــح  268اسراء السبد بربرى السمنودى 44630ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
269نــاجــح  269اسراء عبد الغنى السيد محمد44631ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
264.5نــاجــح  264.5اسراء محمد السيد محمد44632ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
276.5نــاجــح  276.5اسراء محمد عامر عباس44633ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
210.5نــاجــح  210.5اسماء خالد ابراهيم الجغطة 44634ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
224.5نــاجــح  224.5اسماء رجب سيد احمد محمد44635ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
274نــاجــح  274اسماء فتحى محمود الصعيدى44636ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
175نــاجــح  175ام محمد الشحات السيد محمود44637ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
205.5نــاجــح  205.5 أميرة جمال إبراهيم رمضان44638ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
223.5نــاجــح  223.5اميرة جمال عراقى سيد احمد44639ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
210.5نــاجــح  210.5أميرة حمدى عبد الفتاح جودة44640ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
194نــاجــح  194أمل محمد عزب شلبى44641ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
245نــاجــح  245أمينه أيمن فتحى على44642ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
206.5نــاجــح  206.5إيمان جودة محمد على44643ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
274نــاجــح  274إيمان محمد الرفاعى حموده44644ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
277نــاجــح  277إيمان محمد حسن على44645ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
263نــاجــح  263إيمان محمد عبد الفتاح عطيه44646ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
272.5نــاجــح  272.5 خلود خالد محمد درويش44647ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
272.5نــاجــح  272.5دعاء احمد على الطنطاوى44648ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبدينا حسن محمد حسن44649ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
208نــاجــح  208دينا حسين عبد الخالق الجناينى44650ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
263نــاجــح  263دينا محمد خليل عبده44651ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
265.5نــاجــح  265.5رنا اسامة عبد العزيز شلبى44652ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
226نــاجــح  226روفيده طارق حسن خميس44653ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
208.5نــاجــح  208.5ريم رمضان محمد احمد44654ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  186ريهام ابراهيم عزب هاشم44655ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا



208.5نــاجــح  208.5زينب ابراهيم مصطفى فوده44656ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبزينب عبد الحميد فتحى الطوخى44657ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
227.5نــاجــح  227.5زهراء فتحى محمد ابو الحسن44658ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
263.5نــاجــح  263.5سحر محمد السيد الدقن44659ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
267نــاجــح  267سهام عبد الخالق على ريان44660ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
269نــاجــح  269شروق خالد سعد الشيخ احمد44661ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
275.5نــاجــح  275.5شروق فتحى محمد طلبه44662ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
269.5نــاجــح  269.5شروق مسعد رفاعى السيد44663ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
271.5نــاجــح  271.5شروق مسعد سعد سيد احمد44664ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
265.5نــاجــح  265.5ضحى ابراهيم على متولى44665ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
272نــاجــح  272ضياء جوده سعيد حواش44666ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
268نــاجــح  268عبير عبد الغفار محمد الجز44667ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
225نــاجــح  225عزه السيد ابراهيم قمر44668ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  29.5عزه محمد صالح شعيب 44669ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
216.5نــاجــح  216.5عواطف ماهر ابراهيم هاشم44670ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
261.5نــاجــح  261.5غالية عبد الغنى ابراهيم عوض اهللا44671ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
273نــاجــح  273فاطمة جمال عبد الغنى فرماوى44672ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
260.5نــاجــح  260.5فاطمة زآريا جوده التهامى44673ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
233.5نــاجــح  233.5فاطمة محمد شفيق مصطفى44674ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
252نــاجــح  252فاطمة محمد فؤاد ابو العطا44675ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
273.5نــاجــح  273.5فاطمة هنداوى هنداوى السيد44676ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
265نــاجــح  265فاطمة يوسف عبد الخالق الجز44677ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  178.5قمر فؤاد عبد العاطى قمر44678ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  167آريمة السيد ابراهيم مصلحى44679ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
238.5نــاجــح  238.5لبنى ماهر عبد الوهاب الجز44680ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
260.5نــاجــح  260.5ماجده عبوده جوده رجب44681ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
266نــاجــح  266مديحة آامل حسين ابو العينين44682ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  157.5مروة عبد النبى السيد سلومة44683ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
272نــاجــح  272منار عبد الرحمن احمد محمد 44684ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا



267.5نــاجــح  267.5منار مصطفى عبد اهللا سيف44685ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
270.5نــاجــح  270.5منة اهللا شريف عزت الترامسى 44686ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
276نــاجــح  276منى احمد عبد الفتاح عزب 44687ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
250.5نــاجــح  250.5منى رمضان عبد الرحمن السيد44688ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
250نــاجــح  250مها ماهر السيد التهامى44689ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
267نــاجــح  267مياده السيد على متولى44690ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
263نــاجــح  263مياده ياسر محمد فوده44691ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
271.5نــاجــح  271.5نانسى عادل عبد اهللا عوض اهللا44692ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
275نــاجــح  275ندا احمد عبد الخالق ابراهيم44693ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
263نــاجــح  263نرمين صبرى السيد ابو النور44694ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
266.5نــاجــح  266.5نورا سعيد محمد محمود امام44695ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
267نــاجــح  267نورهان جمال احمد على44696ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
275.5نــاجــح  275.5هاجر فوزى عبد الهادى الجز44697ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  154.5هبه سامح صالح الصياد44698ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  166هبه محرم عبد العظيم محرم44699ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبهبه مصطفى احمد الدسوقى44700ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  202.5هند العربى محمد العربى44701ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
253نــاجــح  253هند طه متولى طه44702ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
263.5نــاجــح  263.5هند محمد حماد حسن على 44703ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
276.5نــاجــح  276.5ياسمين احمد محمد فرماوى44704ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
277نــاجــح  277ياسمين السيد محمد عياد44705ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
254نــاجــح  254ياسمين سامى احمد بحيرى44706ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
261نــاجــح  261ياسمين سامى عزت الترامسى44707ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  203.5ياسمين سعيد عبد الوهاب الجز44708ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  15.5ابراهيم سامى احمد محمود 44709ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
259نــاجــح  259ابراهيم عبد الغنى ابراهيم ابو العطا44710ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
229.5نــاجــح  229.5ابراهيم عماد محمود شاهين 44711ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
248.5نــاجــح  248.5ابراهيم عيسى ابراهيم آبيرة44712ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
199.5نــاجــح  199.5ابراهيم فتحى محمد ابو الحسن44713ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا



186نــاجــح  186ابراهيم محمد جوده غنبم44714ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  121احمد ابراهيم عبد الفتاح 44715ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  171.5احمد اشرف محمد برآات 44716ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  191.5احمد السيد محمود على 44717ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد رضا محمود معوض44718ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
263.5نــاجــح  263.5احمد صبرى عبد الحميد شهاب 44719ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
265نــاجــح  265احمد على السيد على 44720ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
277نــاجــح  277احمد على حجازى امام44721ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
216نــاجــح  216احمد على محمد حجازى 44722ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  239.5احمد عماد جاد الرب الطوخى44723ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
233نــاجــح  233احمد فتحى محمود محمد 44724ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
196.5نــاجــح  196.5احمد مجدى على طنطاوى 44725ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
240.5نــاجــح  240.5اسالم ابراهيم محمد البدراوى44726ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائباسالم رمضان محمود معوض44727ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  177اسماعيل تامر اسماعيل فتحى 44728ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
270نــاجــح  270اسماعيل خالد اسماعيل طه44729ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
172.5نــاجــح  172.5السيد احمد فتحى محمود44730ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
273نــاجــح  273السيد حسن الطنطاوى الصعيدى44731ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  152السيد ماهر جوده قمر 44732ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
204نــاجــح  204تامر عبد النبى عبد الغنى العشرى 44733ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
209.5نــاجــح  209.5جوده ماهر جوده عبد المجيد 44734ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  100.5حمدى احمد سمير مصطفى 44735ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
272.5نــاجــح  272.5حسام يسرى شندى غنيم44736ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
195.5نــاجــح  195.5حسن محمد حسن حسين 44737ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
268نــاجــح  268حسن مصطفى على جمعه44738ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
184.5نــاجــح  184.5حسين مصطفى ابراهيم الجز 44739ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
189نــاجــح  189خالد عبد اهللا محمد ابراهيم44740ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  139رمضان شفيق جوده احمد  44741ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
190.5نــاجــح  190.5سعيد السيدعبد الغنى الجز 44742ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا



266نــاجــح  266سعيد فاروق السيد خلف44743ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
246.5نــاجــح  246.5سعيد ياسر عبد الغى احمد44744ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  179صبحى مجاهد محمد قمر44745ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
231نــاجــح  231طاهر محمد عبد المجيد شلبى44746ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
270.5نــاجــح  270.5عبد الرحمن اسماعيل محمد المليجى44747ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
244نــاجــح  244عبد الرحمن سمير عبد العظيم عبدالرحيم44748ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
278.5نــاجــح  278.5عبد الرحمن صابر عبد الفتاح مصطفى44749ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  149عبد العزيز عبد الحكيم عطية السعدنى44750ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
275نــاجــح  275عبد العزيز محمد عبد العزيز الجز44751ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
229.5نــاجــح  229.5عبد العزيز محمد عبد العزيز سيد احمد44752ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
241نــاجــح  241عبد اهللا سمير احمد محفوظ44753ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  116.5عبد اهللا عماد عبد اهللا عبد الرحمن44754ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
235نــاجــح  235عبد اهللا فوزى محمود عبدالقادر44755ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  173.5عبد اهللا هانى عبداهللا عبدالرحمن44756ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
243نــاجــح  243عبده محمد عبد الخالق الجز44757ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
221نــاجــح  221عصام رمضان مغاورى ابراهيم44758ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
249.5نــاجــح  249.5على جمال احمد الليثى44759ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
271.5نــاجــح  271.5عمر صالح السيد الزينى44760ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
269.5نــاجــح  269.5آامل عاطف محمود شاهين44761ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
208.5نــاجــح  208.5آريم احمد زينهم سيد احمد44762ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
251.5نــاجــح  251.5آريم السيد عبد الفتاح ابوالعنين44763ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  1ماهر طارق جودة قمر44764ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
246نــاجــح  246محمد ابراهيم محمد ابراهيم44765ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
229.5نــاجــح  229.5محمد احمد على على44766ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
255.5نــاجــح  255.5محمد السيد ابراهيم وهبه44767ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
258.5نــاجــح  258.5محمد السيدعيد الجز44768ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
271نــاجــح  271محمد السيد لبيب محمد44769ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  171.5محمد السيد محمد المليجى44770ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
255نــاجــح  255محمدالشافعى قاسم الشافعى44771ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا



190.5نــاجــح  190.5محمد جمال هندى سالم44772ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
267نــاجــح  267محمد حسام السالوى ابراهيم44773ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
265نــاجــح  265محمد رضا احمد الصعيدى44774ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد رمضان ابراهيم على44775ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
245.5نــاجــح  245.5محمد طارق محمد عيسى44776ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
278نــاجــح  278محمد عاطف عبد الباقى متولى44777ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  211محمد عبد الغنى عبد اهللا هاشم44778ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
269.5نــاجــح  269.5محمد عصام بربرى عباس44779ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
177.5نــاجــح  177.5محمد مجدى السيد عبد الفتاح44780ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
273.5نــاجــح  273.5محمد محمود عبداهللا محمود44781ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  159محمد ماهر آامل مليجى44782ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد محمد محمد شحاتة44783ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
274نــاجــح  274محمد ناجى راغب عطية44784ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
227.5نــاجــح  227.5محمد ناجى عبد الرازق احمد44785ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  162محمود ابراهيم مجاهد احمد44786ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
264نــاجــح  264محمود جمال محمود الصعيدى44787ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
230نــاجــح  230محمود خالد محمد خلف44788ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  173محمود سامى محمود طه44789ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
240.5نــاجــح  240.5محمود طه متولى طه44790ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
261نــاجــح  261محمود محمد عبدالرحمن السيد44791ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  147محمود محى عبد الرحمن ريان44792ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
217.5نــاجــح  217.5مصطفى احمد محمد مرسى44793ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
267.5نــاجــح  267.5مصطفى جمال ابوالحمد على44794ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
221نــاجــح  221مصطفى خالد عبدالرحيم فرماوى44795ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
265.5نــاجــح  265.5مصطفى عبد المنعم بيومى البيومى44796ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
276.5نــاجــح  276.5مصطفى عبد المنعم على شقران44797ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
258نــاجــح  258مصطفى وائل محمد موسى44798ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
241.5نــاجــح  241.5ياسر اشرف فتحى خليل44799ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبيوسف بالل حسين حسن44800ميت برة اإلبتدائية للبنينقويسنا



دور ثانيدور ثاني  162اسراء سالم أبو سريع عودة44801برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  200.5اسراء سالم عبد السالم محمد44802برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
217.5نــاجــح  217.5اسراءعاطف ابراهيم السيد44803برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
239.5نــاجــح  239.5اسراء عبدالستار محمود محمد44804برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
203.5نــاجــح  203.5اسراءمحمد بدر عوض44805برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
266.5نــاجــح  266.5اسراءمحمدعبدالعزيزالسرساوي44806برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
250.5نــاجــح  250.5أسماءالسيد محمد البرآة44807برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
270نــاجــح  270أسماء خيري عبدالنبي محمد44808برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
205نــاجــح  205أسماء صالح غريب زيدان44809برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
268نــاجــح  268آالء محمد نبيه محمود44810برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
277نــاجــح  277الشيماءموسي عادل توفيق44811برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  209.5أمل السيد علي السيد44812برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  219.5أمنية الشحات السيد محمد44813برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
277.5نــاجــح  277.5أميرة شاهين عبد الظاهر محمود44814برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
273.5نــاجــح  273.5ايمان أحمد عبدالحميد العيسوي44815برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  180ايمان السيد شحاته غريب44816برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
203.5نــاجــح  203.5ايمان السيد عبد الرحيم حندوق44817برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
270نــاجــح  270ايناس طارق شحاته محمد44818برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  191آيه حسين حسن مصيلحي44819برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
245نــاجــح  245آيه عربي مسلم أحمد44820برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
213نــاجــح  213آيه ناصر شحاته عيد44821برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
231.5نــاجــح  231.5ثريا فوزي عبد العزيز توفيق44822برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
266نــاجــح  266خلود جمال عبدالرحمن أحمد44823برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
265.5نــاجــح  265.5دعاء خالد عبد الفتاح حجازي44824برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
270نــاجــح  270ذآية عبد النبي لبيب عبد النبي44825برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
203.5نــاجــح  203.5رضوي السيد عبد العظيم السيد44826برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
260.5نــاجــح  260.5ريهام ماهر عبد القادر فاروق44827برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  126.5زينب ابراهيم عبد الحميد حجازى 44828برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
248نــاجــح  248ساره أشرف السيد محمد 44829برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا



168نــاجــح  168ساره السيد عيسى ابراهيم44830برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
187نــاجــح  187ساره محمد  ابراهيم عبد اارحمن44831برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
256نــاجــح  256سحر خالد السيد أحمد 44832برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
254.5نــاجــح  254.5سومه السباعى فهمى الحبشى 44833برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
258نــاجــح  258شيماء محيى عبده السيد44834برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
265.5نــاجــح  265.5علياء غبد العزيز عوض اهللا 44835برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
193.5نــاجــح  193.5عليه ابراهيم محمد حجازى 44836برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
207نــاجــح  207فاطمه السيد مصيلحى سالمه44837برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
275.5نــاجــح  275.5فاطمه عصام على عوض اهللا44838برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
259نــاجــح  259فاطمه محمد عبده عبد الرحمن 44839برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
223نــاجــح  223فاطمه مصطفى سلمى عو ض44840برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
212نــاجــح  212قمر صابر محمود حسن44841برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  227.5لبني محمد يونس السيد44842برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
267نــاجــح  267ليلي ياسر سليم عبداهللا44843برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  173مروة محمود صالح شاهين44844برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
260نــاجــح  260مها محمد الشحات منسي44845برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
266نــاجــح  266ميمونة عاطف شحاتة زهران44846برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
264نــاجــح  264ندا أشرف محمد عوض اهللا44847برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
271نــاجــح  271نهال السيد أحمد السرساوي44848برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
270نــاجــح  270نهال خالد محمد السيد44849برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
236نــاجــح  236نورا جميل محمد عوض اهللا44850برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  149نورا خالد عامر عامر44851برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
274.5نــاجــح  274.5نيفين علي ابراهيم حسنين44852برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
196نــاجــح  196هبة اهللا وحيد السيد الحبشي44853برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
240.5نــاجــح  240.5هبة صالح السيد عبد الرحيم44854برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
213نــاجــح  213هدير رأفت ابراهيم عبد الرحمن44855برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
213نــاجــح  213هيام صبري عبد العاطي السيد44856برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
236نــاجــح  236ياسمين فتحي عبد النبي محمود44857برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
176.5نــاجــح  176.5ابراهيم شحاتة فؤاد عباس   44858برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا



183.5نــاجــح  183.5أبو السعود محمد سالم عليوة44859برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
167نــاجــح  167أحمد ابراهيم ابراهيم السيد44860برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
227نــاجــح  227أحمد سيد أحمد علي44861برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  135أحمد عامر رفاعي عبد النبي44862برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
254نــاجــح  254أحمد عطية ابراهيم البرآة44863برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
177نــاجــح  177أحمد محمد ابراهيم البرآة44864برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
162.5نــاجــح  162.5أحمد محمد عيسي ابراهيم44865برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
272نــاجــح  272أحمد يحيا أحمد زهران44866برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
208.5نــاجــح  208.5اسالم أحمد محمد عبد الرحيم44867برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  139.5باسم فارس محمد طه44868برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  135بشير ابراهيم المغاوري عبدالحميد44869برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
234نــاجــح  234جمال رمضان جمال أحمد44870برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  164.5جودة فؤاد جودة عوض44871برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
208.5نــاجــح  208.5حسام أحمد السيد أحمد44872برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
258نــاجــح  258حسام السيد محمد السيد44873برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
217نــاجــح  217حلمي صالح عبداهللا عبد الحميد44874برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
165.5نــاجــح  165.5حمادة سامي سالم سلمي44875برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  27سعيد صبحي السيد جودة44876برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبسليمان ابراهيم عامر سليمان44877برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  110سليم محمد مسلم سالم44878برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبشحاته محمد شحاته عيد44879برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  129صالح ابراهيم صالح مصيلحى44880برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
255نــاجــح  255عبد الحميد ابراهيم عبد الحميد44881برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
202نــاجــح  202عبد الرحيم أحمد عبداهللا العيسوي44882برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
261نــاجــح  261عبدالرحمن عاطف فريد سالم44883برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  118.5عبدالعليم أحمد عبدالعليم محمود44884برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  170عبداهللا عبدالرحيم عبداهللا طه44885برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  121.5فارس محمد عبدالرحمن صقر44886برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  123.5فتحي محمود عبدالحميد بدوي44887برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا



242نــاجــح  242فكري عالء فكري مختار44888برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
180.5نــاجــح  180.5آريم أشرف أبوالسعود علي44889برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
265.5نــاجــح  265.5لبيب أسامة لبيب عبد النبي44890برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
259.5نــاجــح  259.5محمد أبوالسعود رفاعي عبد النبي44891برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
221.5نــاجــح  221.5محمد أشرف لبيب الحبشي44892برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
235نــاجــح  235محمد جمال أحمد عبد الحميد44893برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
260.5نــاجــح  260.5محمد حاتم حلمي السباعي44894برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  130.5محمد حسني عبد العاطي سليم44895برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
249نــاجــح  249محمد حلمي عبد الهادي محمود44896برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
240نــاجــح  240محمد خيري أحمد السرساوي44897برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  155محمد شوقي محمد حافظ44898برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
276.5نــاجــح  276.5محمدعارف عباس السباعي44899برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  157محمد عبد الحميد آمال ابراهيم44900برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
191.5نــاجــح  191.5محمد فتحي محمد أحمد 44901برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
223.5نــاجــح  223.5محمد آمال السيد زيادة44902برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
196نــاجــح  196محمد مسعد محمد سالم44903برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  121محمود رزق السيد علي44904برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  140.5محمود رمضان علي البيومي44905برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمود صابر محمود ابراهيم44906برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
275.5نــاجــح  275.5محمود عزب أحمد سليم44907برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  115محمود نبيل حسانين محمود 44908برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
277نــاجــح  277مصطفي عبد الخالق عوض اهللا محمد44909برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
162نــاجــح  162نادر مجدي سعيد أحمد44910برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
211نــاجــح  211نزيه بكر آمال علي44911برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
163.5نــاجــح  163.5ياسر أبوسريع مسلم سالم44912برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
170.5نــاجــح  170.5يونس عصام يونس زيدان44913برة العجوز اإلبتدائيةقويسنا
275نــاجــح  275اية عزب سعيد عبد الصادق44914مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
240.5نــاجــح  240.5اية محمد عبد اللطيف سيد احمد44915مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
263.5نــاجــح  263.5اسراء اشرف ابراهيم44916مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا



257.5نــاجــح  257.5اسماء حسان محمد الحارونى44917مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
256نــاجــح  256اسماء رزق عبد الفتاح44918مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
266.5نــاجــح  266.5انتصار محمد السيد شلبى44919مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
218نــاجــح  218اميرة محمد السيد عبد العليم44920مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
254.5نــاجــح  254.5ايمان سليمان ابو مسلم44921مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
256.5نــاجــح  256.5ايمان عبد الرؤف  سيد احمد44922مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
241.5نــاجــح  241.5ايمان محمد عبد الفتاح عبد المنصف44923مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  143.5اميرة عبد الشافى احمد44924مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
251نــاجــح  251حورية سعد هالل 44925مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
253نــاجــح  253داليا ماهر احمد قنصوه44926مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
264.5نــاجــح  264.5دعاء وجدى سند44927مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
188نــاجــح  188دنيا محمد فاروق 44928مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
248نــاجــح  248رضوى رضا عبد الفتاح44929مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
256.5نــاجــح  256.5روان محمد السيد احمد 44930مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
177.5نــاجــح  177.5سماح وجيه حسن44931مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
170.5نــاجــح  170.5سمر عبد الصادق البكرى44932مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
252نــاجــح  252عصماء حسان زايد زيدان44933مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
216نــاجــح  216فاطمة مسعدمحمد الترآمانى44934مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
220.5نــاجــح  220.5فاطمة نجيب محمداحمد44935مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
242.5نــاجــح  242.5فتحية ابراهيم فتحى44936مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  165آريمة رزق عزب جاد44937مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  177.5مروة جمعة عبد القادر44938مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
241.5نــاجــح  241.5مروة محمد مسلم 44939مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
171.5نــاجــح  171.5نجاة مسعود عبد الصادق 44940مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
244.5نــاجــح  244.5نيفين حمدى محمد44941مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
269نــاجــح  269هاجر على فرج هالل44942مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
224.5نــاجــح  224.5هاجر محمد أحمد44943مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
273نــاجــح  273هبة هداية على44944مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
257نــاجــح  257ابراهيم محمد ابراهيم44945مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا



دور ثانيدور ثاني  172احمد رزق محمد على44946مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
227نــاجــح  227احمد محمد ابراهيم44947مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
234نــاجــح  234ادهم سليم زايد44948مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  131.5احمد صبرى رمضان44949مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
198.5نــاجــح  198.5اسالم جمال ابراهيم44950مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
246.5نــاجــح  246.5حسام محمد جودة44951مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
189نــاجــح  189حسن معتمد محمود44952مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
172.5نــاجــح  172.5رضا هداية امام44953مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
195.5نــاجــح  195.5شوقى محمد حافظ44954مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  152.5صالح اآرم حامد44955مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
235نــاجــح  235عمار ياسر السيد سالمة44956مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  118.5عمر عبد الرسول شعبان44957مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  151.5عمرو عبد المنعم44958مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  121آريم عالء ابراهيم44959مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
182نــاجــح  182آمال احمد ابو السعود44960مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
184نــاجــح  184محمد احمد محمد فودة44961مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
233.5نــاجــح  233.5محمد السيد عبد العزيز 44962مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
219.5نــاجــح  219.5محمد جابر البقرى44963مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
236.5نــاجــح  236.5محمد جمال محمد44964مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
246نــاجــح  246محمد على عبد الفتاح44965مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
260نــاجــح  260محمود احمد محمد44966مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
263.5نــاجــح  263.5مصطفى حمدى عزب44967مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
216.5نــاجــح  216.5مصطفى محمد عبدالعزيز44968مدرسة بقشا االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  240.5اسراء محمود حسن ابوالعطا44969الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
267نــاجــح  267اسراء معوض عامر مصلحى44970الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
256نــاجــح  256اسماء ابراهيم محمد فريد44971الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
245.5نــاجــح  245.5اميره السيد صبحى السيد44972الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
186.5نــاجــح  186.5اميرة حسين حسنى حسين44973الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
260نــاجــح  260امينه محمد محمد فريد44974الشهيد طيار بميت العبسقويسنا



258.5نــاجــح  258.5جهاد ابراهيم سعد توفيق44975الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
252.5نــاجــح  252.5جهاد فتحى محمد السيد رمضان44976الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
236.5نــاجــح  236.5داليا امين عبدالخالق عبدالهادى44977الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  151.5دنيا ايمن محمود دياب44978الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
237نــاجــح  237رانيا حسام الدين ممدوح عباس44979الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
253نــاجــح  253رانيا عادل عبدالرحمن محمد44980الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
200نــاجــح  200رحاب محمد عبدالرءوف على44981الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  164زينب العزب سعيد ابوالمعاطى44982الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
253نــاجــح  253سميحه حسن عامر مصلحى44983الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
229نــاجــح  229شريفة السيد احمد السيد44984الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  139شريفة سعد عبدالعزيز على44985الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
183.5نــاجــح  183.5شيماء ايمن عبدالمنعم عبدالرحمن44986الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
253نــاجــح  253فاطمه احمد فؤاد منصور44987الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
237نــاجــح  237فاطمه اشرف عبدالحليم عبدالرحمن44988الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
163.5نــاجــح  163.5آريمه محمد الشافعى منصور44989الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
261نــاجــح  261منار جمال معوض مصلحى44990الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
253نــاجــح  253مياده محمد ابراهيم محمد44991الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
163نــاجــح  163مى عبداهللا نجيب عبداهللا44992الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
191.5نــاجــح  191.5هبه السيد احمد عبدالفتاح44993الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
207.5نــاجــح  207.5وفاء حافظ فتحى حافظ44994الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
243.5نــاجــح  243.5ياسمين محمد السيد عوض44995الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
254.5نــاجــح  254.5ابراهيم توفيق رشاد ابراهيم44996الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
256نــاجــح  256ابراهيم محمد صالح محمد44997الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
251.5نــاجــح  251.5احمد سيداحمد محمد محمد44998الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
270نــاجــح  270احمد عبدالعزيز سيداحمد محمد44999الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
186نــاجــح  186احمد محمد محمد يوسف45000الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
223نــاجــح  223اسماعيل جمال اسماعيل عمر45001الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
169نــاجــح  169حسام حسن السيد ابراهيم45002الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبسعد السيد عبدالعزيز على45003الشهيد طيار بميت العبسقويسنا



182نــاجــح  182عبدالعزيز السيد عبدالعزيز على45004الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  149عبدالعظيم اشرف عبدالعظيم يس45005الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
172نــاجــح  172طعيمه السيد طعيمه عبدالبارى45006الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
274نــاجــح  274عبدالفتاح محمود محمد خليل45007الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
267.5نــاجــح  267.5عبداهللا فريد عبدالفتاح محمد45008الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
235.5نــاجــح  235.5فارس محمد عبدالوهاب عبداهللا45009الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
250.5نــاجــح  250.5آريم توفيق محمد السيد45010الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
198.5نــاجــح  198.5آريم آامل السيد على45011الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد السيد احمد ابراهيم45012الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
251نــاجــح  251محمد السيد عبدالرحمن محمد45013الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  158محمد جمال حسن أبوالعطا45014الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
277.5نــاجــح  277.5محمد عبدالباسط محمد خليل45015الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
223.5نــاجــح  223.5محمد محمود عبدالفتاح محمد45016الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
200.5نــاجــح  200.5محمد مرسى محمد عبدالرحمن45017الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
236.5نــاجــح  236.5محمد يوسف السيد على عامر45018الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
242نــاجــح  242محمود ابراهيم عبدالهادى ابراهيم45019الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
243.5نــاجــح  243.5محمود أحمد محمد خليل خليل45020الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
184نــاجــح  184محمود عبدالخالق سعد عبدالخالق45021الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
213.5نــاجــح  213.5محمود فتحى فتح البارى عوض45022الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
215.5نــاجــح  215.5مصطفى آامل ابراهيم خليل خليل45023الشهيد طيار بميت العبسقويسنا
218نــاجــح  218آية جمال أحمد عبد الفتاح45024آفر ميت العبسقويسنا
269.5نــاجــح  269.5إسراء حلمي حسن أحمد45025آفر ميت العبسقويسنا
264نــاجــح  264أسماء عفت عبد الحميد محمد45026آفر ميت العبسقويسنا
250نــاجــح  250أسماء محمد جبر عطية45027آفر ميت العبسقويسنا
261.5نــاجــح  261.5أمنية عبد الجيد عبد الشافي45028آفر ميت العبسقويسنا
256.5نــاجــح  256.5جوهرة فتحي عبد اللطيف عطية45029آفر ميت العبسقويسنا
263نــاجــح  263حنان أحمد علي أبو المكارم45030آفر ميت العبسقويسنا
202نــاجــح  202حنان ممدوح الجوهري زآي45031آفر ميت العبسقويسنا
273نــاجــح  273رضوى اسماعيل محمد عبد الباري45032آفر ميت العبسقويسنا



266نــاجــح  266شادية سامي عبد الغفار45033آفر ميت العبسقويسنا
270.5نــاجــح  270.5ماجدة عطية محمود جمعة45034آفر ميت العبسقويسنا
226.5نــاجــح  226.5مي رضا صابر متولي45035آفر ميت العبسقويسنا
235نــاجــح  235ندا أمين عيسى زآي45036آفر ميت العبسقويسنا
228.5نــاجــح  228.5ندا محمود محمد عامر45037آفر ميت العبسقويسنا
260نــاجــح  260هبة عبد الحميد عبد العزيز45038آفر ميت العبسقويسنا
262نــاجــح  262هدى عبد الرءوف عطية علي45039آفر ميت العبسقويسنا
211نــاجــح  211هدير مهدي عبد ربه مهدي45040آفر ميت العبسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  73.5وردة عبد الرءوف عطية علي45041آفر ميت العبسقويسنا
247.5نــاجــح  247.5ياسمين جابر محمد فؤاد45042آفر ميت العبسقويسنا
160.5نــاجــح  160.5أحمد أبوالقاسم السيد إبراهيم45043آفر ميت العبسقويسنا
186نــاجــح  186أحمد سباعي النادي السباعي45044آفر ميت العبسقويسنا
260نــاجــح  260أحمد سامي حافظ علي45045آفر ميت العبسقويسنا
267نــاجــح  267أحمد عبد الفتاح علي أبو المكارم45046آفر ميت العبسقويسنا
217.5نــاجــح  217.5أحمد مصطفى السيد إبراهيم45047آفر ميت العبسقويسنا
256نــاجــح  256اسالم عبد العزيز عبد الفتاح45048آفر ميت العبسقويسنا
226نــاجــح  226السيد عبد ربه السيد مصيلحي45049آفر ميت العبسقويسنا
175نــاجــح  175السيد علي السيد السيد  مناع45050آفر ميت العبسقويسنا
221نــاجــح  221السيد علي السيد علي عشماوي45051آفر ميت العبسقويسنا
211.5نــاجــح  211.5توفيق حفني توفيق محمد45052آفر ميت العبسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  151حسن محمد حسن رمضان45053آفر ميت العبسقويسنا
دور ثانيدور ثاني  140.5عبد العزيز رمضان محمد رمضان45054آفر ميت العبسقويسنا
219.5نــاجــح  219.5عبد العزيز محمد عبد العزيز عشماوي45055آفر ميت العبسقويسنا
239نــاجــح  239عطية سيد أحمد السيد45056آفر ميت العبسقويسنا
255نــاجــح  255فؤاد عبد الفتاح فؤاد45057آفر ميت العبسقويسنا
261.5نــاجــح  261.5محمد أسامة عزب محمود45058آفر ميت العبسقويسنا
271.5نــاجــح  271.5محمد ربيع فوزي عبد الستار45059آفر ميت العبسقويسنا
256.5نــاجــح  256.5محمد عبد الحميد عبد العزيز45060آفر ميت العبسقويسنا
216نــاجــح  216محمد موسى عبد الحميد غانم45061آفر ميت العبسقويسنا



دور ثانيدور ثاني  168.5محمود أمين عزب أحمد45062آفر ميت العبسقويسنا
211.5نــاجــح  211.5محمود سعيد محمود محمد علي45063آفر ميت العبسقويسنا
265نــاجــح  265متولي محمود أحمد أنور45064آفر ميت العبسقويسنا
271نــاجــح  271منصور أحمد محمد عبد الستار45065آفر ميت العبسقويسنا
222نــاجــح  222اسراء سعيد محمد عبد المجيد45066منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
207.5نــاجــح  207.5الشيماء يحى سالمه سليمان45067منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
201نــاجــح  201امل حسين سالم حسن45068منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
233.5نــاجــح  233.5امل سليمان معروف معروف45069منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
211نــاجــح  211اميره آمال مرسى عامر45070منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
210نــاجــح  210ايمان سالم حماد مسلم45071منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
239نــاجــح  239ايمان عبد الحكيم السيد45072منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
250.5نــاجــح  250.5ايمان مبارك سالمه مبارك45073منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
245.5نــاجــح  245.5ايمان محمد عبد اهللا محمد45074منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
دور ثانيدور ثاني  193.5آيه سالمه خضير حسن45075منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
206.5نــاجــح  206.5ايه فرج خضير محمد45076منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
196.5نــاجــح  196.5ايه محمد سالم فراج45077منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
203.5نــاجــح  203.5ايه محمد مصلح مشرف45078منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
232نــاجــح  232تهانى فراج مسلم  مبارك45079منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبتحيه سعيد محمد حماد45080منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
236.5نــاجــح  236.5حنان احمد عبد المجيد شحته45081منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
253نــاجــح  253حنان على عمرو العلوى45082منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
255.5نــاجــح  255.5حنان فراج حسن سالمه45083منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
دور ثانيدور ثاني  174.5حنان محمد سالمه سالم45084منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
267نــاجــح  267دعاء جمال سالم محمد45085منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
261نــاجــح  261دعاء معروف حسن سالم45086منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
263نــاجــح  263دينا بسيونى محمود بسيونى45087منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبدينا سالم محمد مصبح45088منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبرانيا سعيد صابر محمد45089منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
224نــاجــح  224رحاب غنيم سالم محمد45090منشأة ابو ذآرى ١قويسنا



253.5نــاجــح  253.5رغده خالد محمود احمد45091منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
دور ثانيدور ثاني  195.5ريهام عيسى عبد الخالق شحته45092منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
224.5نــاجــح  224.5ساره محمود عبد اللطيف45093منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
186.5نــاجــح  186.5سعده محمد احمد سالمه45094منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
دور ثانيدور ثاني  199.5سميه خالد عبد الكريم محمد45095منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
262.5نــاجــح  262.5شروق محمود على عبد المعطى45096منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
209.5نــاجــح  209.5شيماء يونس محمد سالم 45097منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
250نــاجــح  250غاده محمد مسلم مبارك45098منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
259.5نــاجــح  259.5فاتن محمد سعيد محمد45099منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
257.5نــاجــح  257.5فاطمه احمد عبده سويلم 45100منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
دور ثانيدور ثاني  110فاطمه فتحى الهادى سيد احمد45101منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبآاريمان محمود سعيد محمود45102منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
208.5نــاجــح  208.5مسعده جمعه فرج الخولى45103منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
199.5نــاجــح  199.5منى ابراهيم محمد عيد45104منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
254نــاجــح  254ناديه فتحى سليمان سالم45105منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
247نــاجــح  247ندا ناظم صبح محمود45106منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبنسمه صالح السيد حسين45107منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبنشوى سالمه صبح سالمه45108منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
256نــاجــح  256نور الهدى محمد عبد الرازق45109منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
250.5نــاجــح  250.5هبة اهللا سالم ثابت نصر45110منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
238نــاجــح  238هناء خضير على خضير45111منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
256نــاجــح  256هناء سالم سليمان سالم45112منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبوفاء مصطفى محمد سليمان45113منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
254نــاجــح  254يسرا ابراهيم احمد محمود45114منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
208نــاجــح  208ابراهيم حسن محمد معروف45115منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
192.5نــاجــح  192.5ابراهيم حلمى محمد عيد سالم45116منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
دور ثانيدور ثاني  169.5ابراهيم صالح محمود محمد45117منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبابراهيم فرج خضير محمد45118منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
دور ثانيدور ثاني  202.5احمد حسن محمود احمد45119منشأة ابو ذآرى ١قويسنا



دور ثانيدور ثاني  149احمد حسين سويلم حسين45120منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
180نــاجــح  180احمد سمير حسين على45121منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
دور ثانيدور ثاني  153احمد قاسم عبد القادر لملوم45122منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
195نــاجــح  195احمد محمد السيد نصر مناع45123منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد محمد سليمان بريك45124منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
236نــاجــح  236احمد محمد عواد حماد45125منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
دور ثانيدور ثاني  181احمد محمد طعيم هديب45126منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
دور ثانيدور ثاني  228احمد محمد فارس حمدان45127منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
222نــاجــح  222اسالم جمال السيد محمود45128منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
260.5نــاجــح  260.5اسالم عواد حماد ضيف اهللا45129منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
218.5نــاجــح  218.5ايمن احمد عياد سليمان45130منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
218.5نــاجــح  218.5ايمن محمد محمد سالمه45131منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
234نــاجــح  234باسم ابراهيم محمد منصور45132منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
260.5نــاجــح  260.5بكر فتحى رشاد محمد45133منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
دور ثانيدور ثاني  183.5حسين محمد صابر محمد45134منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
دور ثانيدور ثاني  157.5حمدان معروف عطوه متولى45135منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
206.5نــاجــح  206.5خالد محمد حماد محمد45136منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
179نــاجــح  179خالد محمد عوض نصر45137منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
203نــاجــح  203خليل معروف خليل محمد45138منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
دور ثانيدور ثاني  173سعد محمد احمد سالمه45139منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبسعيد حسن سعيد نصر45140منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
دور ثانيدور ثاني  165سليم حسن سليم حسن45141منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
211نــاجــح  211سليمان محمد سليمان فايز45142منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
212نــاجــح  212سمير غانم سالم سعيد45143منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
دور ثانيدور ثاني  116.5طلعت محمد على خضير 45144منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
200.5نــاجــح  200.5عبد اهللا سليمان معروف سالم45145منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
180نــاجــح  180عالء سعيد صابر محمد45146منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
188نــاجــح  188عالء محمد شحات عبده45147منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبعلى سالم سليمان غانم45148منشأة ابو ذآرى ١قويسنا



دور ثانيدور ثاني  170على فايز عمرو عامر45149منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
دور ثانيدور ثاني  166عماد سليمان محسن حسين45150منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
دور ثانيدور ثاني  184.5عمر حسن عمر عايش45151منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
دور ثانيدور ثاني  165.5فرج جمعه سند الخولى45152منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
186.5نــاجــح  186.5مازن محمود فرج عبد القادر45153منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
218.5نــاجــح  218.5محمد احمد العقيلى السيد45154منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
162.5نــاجــح  162.5محمد احمد محمد سالمه45155منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
198نــاجــح  198محمد احمد محمود احمد45156منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
205.5نــاجــح  205.5محمد حماد على حماد45157منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
212.5نــاجــح  212.5محمد سليمان عوده اهللا على45158منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد عوده عمرو سلمى45159منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
216.5نــاجــح  216.5محمد عياد منصور نصر45160منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد فرج على صبح45161منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
208نــاجــح  208محمد آامل فريح عيد45162منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
دور ثانيدور ثاني  126محمد محمود فرج عبد اهللا45163منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
260.5نــاجــح  260.5محمود ابراهيم عبد السالم محمد45164منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
154.5نــاجــح  154.5محمود احمد عبد الفتاح محمد45165منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
دور ثانيدور ثاني  171.5محمود محمد سليمان سالم45166منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
دور ثانيدور ثاني  169منصور حسن سالم سليمان45167منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
209نــاجــح  209نادر جوده ابراهيم شعير45168منشأة ابو ذآرى ١قويسنا
دور ثانيدور ثاني  204ابتسام مصباح علوانى عبد الرحمن45169منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  186اسراء راضى عبد اهللا عبد القادر45170منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
248نــاجــح  248اسراء فتحى احمد سلمى45171منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  187.5اسماء احمد السيد احمد45172منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
248نــاجــح  248اسماء ابراهيم حماد حسن45173منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائباسماء حسم محمود سالمه45174منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
242.5نــاجــح  242.5اسماء عزت معروف محمد45175منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  156.5اسماء محمد احمد سليمان45176منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبامل يوسف احمد سليمان45177منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا



دور ثانيدور ثاني  147اميره سالم محمد مصبح45178منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  185.5ايه حسن ابراهيم حسن45179منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  197ايه سلمر مرضى سالمه45180منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  76.5ايه صبحى سليمان صبحى45181منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبايه على عبد القادر عبد العاطى45182منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  189ايه محمد بحيرى خليل45183منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  191.5بسمه ابراهيم عبد اهللا محمود45184منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
239.5نــاجــح  239.5بسمه محمد عبد اهللا البدوى45185منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  177تمام حسين صالح حمدان45186منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  149.5جهاد سعيد خميس السيد45187منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبحنان عبد الرحمن سليمان عواد45188منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
221.5نــاجــح  221.5داليا سليمان عبد اهللا سليمان45189منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبدعاء احمد سليم سلمى45190منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
245نــاجــح  245دعاء محمد عبد الرحيم مصلحى45191منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  54رضا حمدى عبد اهللا عبد القادر45192منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
219نــاجــح  219رضا متولى محمد عقل45193منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
207نــاجــح  207ساميه عميره خضر عميره45194منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
231.5نــاجــح  231.5سميره مجدى السيد ابراهيم45195منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبسهام محمد عبد اهللا محمد45196منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
204نــاجــح  204شروق عبد الرحيم محمد محمد45197منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  169.5شيماء ثابت محسن حسين45198منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
194.5نــاجــح  194.5شيماء محمد عبد القادر عبد العاطى45199منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبعزه احمد محمود محمد45200منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
183.5نــاجــح  183.5عزه حسين سالم سليمان45201منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
193نــاجــح  193عواطف سالمه مسلم سالمه45202منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
249.5نــاجــح  249.5غاده السيد عبد القادر عبد العاطى45203منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
212.5نــاجــح  212.5فاطمه عبد الواحد صابر محمد45204منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
199نــاجــح  199فاطمه ناصر منصور محمد45205منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
243.5نــاجــح  243.5قمر عبده سليم سليمان45206منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا



243.5نــاجــح  243.5لبنى سلمان محمد سليمان45207منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  210مروه سالمه محمد ابراهيم45208منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
211.5نــاجــح  211.5مريم صالح عبد العزيز محمود45209منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
189.5نــاجــح  189.5نجالء عنتر ابراهيم سالم45210منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
186.5نــاجــح  186.5نزيهه صابر هالل عبد الرحمن45211منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
196.5نــاجــح  196.5نورهان عبد الحليم احمد عبد الحليم45212منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
214نــاجــح  214هدير يحيى سالم معروف45213منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبهند شحاته سالم محمد45214منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبياسمين صبح سالمه محمود45215منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  192ابراهيم السيد عبد العزيز حسن45216منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
197.5نــاجــح  197.5ابراهيم صبرى ابراهيم الشافعى45217منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد حماد شحاته سالم45218منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  173احمد حمدى محمد نصر اهللا45219منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد سالمه عامر سليم45220منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
215نــاجــح  215احمد سليمان فرحات عيد45221منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
219نــاجــح  219احمد عبد المجيد سليمان عواد45222منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد عيد حسن ابراهيم45223منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  141احمد عيد مسلم درويش45224منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  178.5احمد متولى محمد عقل45225منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  174احمد محمد سيد احمد محمد45226منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
219.5نــاجــح  219.5احمد محمد طه عبد القادر45227منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  121احمد يوسف احمد سليمان45228منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائباسالم فتحى الهادى سيد احمد45229منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  178اسماعيل حسن محمود سالمه45230منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائباشرف محمد عبد اهللا يسن45231منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبالسيد ابو شادى السيد غريب45232منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  154بالل سعيد عبد الكريم مراد45233منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  182حسن حمد حسن معروف45234منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
200نــاجــح  200حسن عبده سليم سليمان45235منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا



دور ثانيدور ثاني  168سالم احمد محمود سالمه45236منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
223نــاجــح  223سامح احمد محمود دياب45237منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبسامى سالمه خضر عميره45238منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
176.5نــاجــح  176.5شريف على سعيد على45239منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
231.5نــاجــح  231.5صالح السيد ابراهيم حماد45240منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
220نــاجــح  220عبد الرازق عبد الرحمن محمد محمود45241منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
203نــاجــح  203عبد العزيز السيد عبد العزيز حسن45242منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
178.5نــاجــح  178.5عبد اهللا اشرف زايد البقرى45243منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
250نــاجــح  250عبد اهللا خالد عبد اهللا شحته45244منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبعبد اهللا محمد احمد عبد اهللا45245منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  182.5عمر على عبد العزيز محمود45246منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبفتحى شحاته سالم محمد45247منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمبارك محمد سالمه عيد45248منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
259نــاجــح  259محمد ابراهيم عبد الخالق سليمان45249منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد حسين سالم سليمان45250منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
209نــاجــح  209محمد سالم محمد مسلم45251منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
243نــاجــح  243محمد سعيد حماد حسن45252منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد سلمى زايد خضير45253منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
187نــاجــح  187محمد سمير عبد المنعم محمد45254منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد صبح سالم معروف45255منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  178محمد صبحى سليمان صبحى45256منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
229نــاجــح  229محمد صبرى محمد عبد اهللا45257منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد عابد فايد عابد45258منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
226.5نــاجــح  226.5محمد عبد العاطى حجاج خليل45259منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
248نــاجــح  248محمد عبدالرؤف السيد حماد45260منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد عبد العزيز سالم معروف45261منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
244نــاجــح  244محمد عبيد سعيد محمد45262منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  153.5محمد على سعيد غنيم45263منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  109.5محمد عياد السيد محمد45264منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا



دور ثانيدور ثاني  28.5محمد محمود عبد الكريم موسى45265منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
195.5نــاجــح  195.5محمود منصور حمدان نصر45266منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد يحيى احمد عمر45267منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمود صبح سالم معروف45268منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
233نــاجــح  233محمود محمد سالم حسن45269منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
251نــاجــح  251محمود محمد سليم حسن45270منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمسعد خالد سالم محمد45271منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
229نــاجــح  229نادر السيد صالح حمدان45272منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
196.5نــاجــح  196.5نشات ابراهيم محمد ابراهيم45273منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبهشام عمر شحات عبدة45274منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  159هانى محمود ابراهيم السيد45275منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
222.5نــاجــح  222.5وليد محمد حسن شرفى45276منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
233نــاجــح  233يحى احمد صبح محمد45277منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبيحيي ناظم سالم معروف45278منشأة أبو ذآرى ٢قويسنا
243.5نــاجــح  243.5اسراء رمضان عبد الستار عقل أحمد45279منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
256.5نــاجــح  256.5اسماء سعيد سمير محمد محمد يوسف 45280منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
265.5نــاجــح  265.5اسماء طارق عبد العليم عبد الهادى45281منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
192.5نــاجــح  192.5امنيه اسامه ابو المحاسن ابراهيم45282منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
219.5نــاجــح  219.5أمنيه خالد محمد احمد بيومى45283منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
197.5نــاجــح  197.5ايمان محمد احمد محمد45284منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
182.5نــاجــح  182.5أميره محمد السيد محمد45285منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
196.5نــاجــح  196.5أنهار محمد حسن سليمان45286منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
269نــاجــح  269 بسنت وديع توفيق مسيحه داود45287منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
201نــاجــح  201 جهاد خالد سيد احمد عفيفى سيد45288منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
273نــاجــح  273 خلود احمد عبد النبى امام سليمان 45289منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
188.5نــاجــح  188.5خلود صالح احمد محمد 45290منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائب داليا عودة حسين عواد 45291منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
249نــاجــح  249 دنيا عبد المنعم حسن عبد المنعم45292منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
209.5نــاجــح  209.5 رانيا ا براهيم جمعه شبل محمد45293منشأة دملو االبتدائيةقويسنا



185نــاجــح  185 رانيا صالح عبد الظاهر محمد 45294منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
263.5نــاجــح  263.5 رضوى وليد على حسن 45295منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
185.5نــاجــح  185.5 ريهام محمد عبد الحفيظ قطب 45296منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
239.5نــاجــح  239.5 زينب مجدى محمود موسى45297منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
253.5نــاجــح  253.5 ساره ممدوح عبد الحكيم محمد حموده45298منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
243.5نــاجــح  243.5 شيماء صالح فاروق بيومى 45299منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
255.5نــاجــح  255.5 شيماء عادل ابراهيم محمد45300منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
259.5نــاجــح  259.5 عزيزه ناجى موسى سليمان 45301منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
241.5نــاجــح  241.5عفاف أشرف عبد القادر السيد45302منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
210.5نــاجــح  210.5 فاطمه فرحات رشيد عبد اهللا 45303منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
201.5نــاجــح  201.5فاطمه محمد احمد عبد الرحمن45304منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
228نــاجــح  228 فيوال رزق اهللا انيس رزق اهللا45305منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  152.5ماريانا ظريف صابر غطاس45306منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  129.5مارينا ظريف صابر غطاس45307منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
252.5نــاجــح  252.5مريانا مجدى عبده بحيرى45308منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
262نــاجــح  262مريم صالح عبد السيد جالديوس45309منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  125.5مريم وجيه صبرى غطاس45310منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
244نــاجــح  244منار فتحى محمد عبد اهللا45311منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
221نــاجــح  221منى آمال فتحى أمين45312منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
255.5نــاجــح  255.5ميار السيد طه محمد آشاف45313منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
192.5نــاجــح  192.5ميار عاطف طايع أبو النجا45314منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
251.5نــاجــح  251.5ندا برآات سعيد برآات احمد45315منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبنورا مصطفى سعيد أحمد45316منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
241.5نــاجــح  241.5هاجر جمال يوسف طنطاوى45317منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
228نــاجــح  228هدى ياسر فتح اهللا المغربل 45318منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
269نــاجــح  269هدير شحات موسى محمد45319منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
272.5نــاجــح  272.5يسر فتحى عبد اهللا ابراهيم يوسف45320منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
268نــاجــح  268ابراهيم عادل عبد العليم بيومى ندا 45321منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  86ابراهيم  عزت ابراهيم محمود مكاوى45322منشأة دملو االبتدائيةقويسنا



دور ثانيدور ثاني  غائبابراهيم محمد عبد الحفيظ قطب 45323منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
200.5نــاجــح  200.5السيد محمد السيد محمد ابو العال45324منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  130الشافعى ايمن الشافعى محمد 45325منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  117أحمد السيد محروس على45326منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
250.5نــاجــح  250.5احمد بهاء محمد السيد45327منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  158أحمد عباس على مغاورى45328منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
253.5نــاجــح  253.5أحمد محمد أحمد الهادى أحمد45329منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
218نــاجــح  218أحمد محمد عبد الفتاح محمد السيد45330منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
242.5نــاجــح  242.5احمد محمد فكرى السيد 45331منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
201نــاجــح  201احمد محمد آمال محمد 45332منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
250.5نــاجــح  250.5احمد عبد السميع يسن جاد الشناوى45333منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  152احمد مبروك السيد احمد45334منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد هشام ابو العزم عبد العزيز45335منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
183نــاجــح  183أمير محمد السيد محمد45336منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
240.5نــاجــح  240.5أمير محمد سعيد محمد السيد45337منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
240.5نــاجــح  240.5جابر حسن جابر حسن يوسف45338منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
160نــاجــح  160حسام أشرف فاروق بيومى45339منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
264نــاجــح  264حسام هشام جوده عبد العظيم45340منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبرمزى ياسر على منصور45341منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  123.5سعد انور سعد السيد يوسف45342منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
214نــاجــح  214سمير ابراهيم عبد المسيح ابراهيم 45343منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
256نــاجــح  256سمير الجرجاوى غطاس الجرجاوى45344منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
244.5نــاجــح  244.5شهاب احمد على سليمان آشاف45345منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
246.5نــاجــح  246.5شهاب عمرو باتع أحمد محمد45346منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
260نــاجــح  260طارق عبد القادر عبد الحميد محمد 45347منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبطه امين طه حسن45348منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
247.5نــاجــح  247.5عبد اهللا رشادعبد اهللا محمود 45349منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
181.5نــاجــح  181.5عبد اهللا على عبد اهللا على قمر 45350منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
178نــاجــح  178عالء سعيد حمدان نصر 45351منشأة دملو االبتدائيةقويسنا



255نــاجــح  255عمرو أحمد عبد السميع عبد المنعم45352منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
202نــاجــح  202عمرايمن عبد اهللا ابراهيم 45353منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
258.5نــاجــح  258.5عمارياسر حموده أحمد حموده45354منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  140.5فريد مجدى فريد هنداوى 45355منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
226.5نــاجــح  226.5آريم محمد سيد احمد عفيفى45356منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
234نــاجــح  234مجدى نبيل ابراهيم مهنى رشيد45357منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
255.5نــاجــح  255.5محمد ابراهيم محمد أحمد وهدان 45358منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  104.5محمد جابر باتع عزب جمعه45359منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  129.5محمد جمال محمدى عفيفى 45360منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  138.5محمد سعيد بيومى حسن45361منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  123.5محمد طارق احمد محمد45362منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد عبد المنعم عبد الهادى خليفه45363منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
233.5نــاجــح  233.5محمد فتحى مسكين سعد45364منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
255.5نــاجــح  255.5محمد مجدى عباس السيد دمرداش45365منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
215.5نــاجــح  215.5محمد محمود موسى سليمان 45366منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
261.5نــاجــح  261.5محمود السيد طه محمد آشاف45367منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
193نــاجــح  193محمود جمال سيد احمد عفيفى45368منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
182.5نــاجــح  182.5محمود سمير سليمان امين سليمان45369منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
227.5نــاجــح  227.5محمود عادل على عامر على45370منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
253.5نــاجــح  253.5مصطفى اشرف مصطفى بيومى ندا45371منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
265نــاجــح  265مصطفى مجدى حسين حسن جاد 45372منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمصطفى مجدى محمود موسى45373منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
252.5نــاجــح  252.5يوسف عماد يوسف سالمه45374منشأة دملو االبتدائيةقويسنا
192.5نــاجــح  192.5إسراء جمال عبد الوهاب القلشى45375شرانيس للبنينقويسنا
216.5نــاجــح  216.5أسماء عاطف أحمد محمد أبوعيش45376شرانيس للبنينقويسنا
196نــاجــح  196أميره حاتم معوض أبو زيد45377شرانيس للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  162أميره عادل إبراهيم أحمد عكا شه45378شرانيس للبنينقويسنا
276.5نــاجــح  276.5أمنية عبد الحميد باشا عفيفي45379شرانيس للبنينقويسنا
258.5نــاجــح  258.5إيمان أحمد عبد المنعم مصيلحى45380شرانيس للبنينقويسنا



262.5نــاجــح  262.5إيمان جابر أحمد عبد الحميد45381شرانيس للبنينقويسنا
235.5نــاجــح  235.5إيمان خضري مصطفى خضري45382شرانيس للبنينقويسنا
269نــاجــح  269إيمان صالح عبد الباسط مصطفى45383شرانيس للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  157.5إيمان عادل مصطفى السيد45384شرانيس للبنينقويسنا
271نــاجــح  271آية عبد اهللا أحمد محمد حجازي45385شرانيس للبنينقويسنا
224نــاجــح  224آية عصام السيد عبد المنعم بدر45386شرانيس للبنينقويسنا
269نــاجــح  269آية فايز عبد الرحمن عبد العزيز45387شرانيس للبنينقويسنا
276.5نــاجــح  276.5آية ماهر سعيد على بحيرى45388شرانيس للبنينقويسنا
233نــاجــح  233آية ناجى صبحي إبراهيم45389شرانيس للبنينقويسنا
276نــاجــح  276خلود مصطفى عدلي مصطفى45390شرانيس للبنينقويسنا
246نــاجــح  246دينا عاطف حامد عبد اهللا 45391شرانيس للبنينقويسنا
271نــاجــح  271دنيا محمد تهامى مصيلحى  باشة45392شرانيس للبنينقويسنا
192نــاجــح  192رانيا أشرف السيد داود45393شرانيس للبنينقويسنا
248.5نــاجــح  248.5رانيا رمزي عبد الرحمن عبد العزيز45394شرانيس للبنينقويسنا
239نــاجــح  239رحاب إبراهيم حامد إبراهيم45395شرانيس للبنينقويسنا
227.5نــاجــح  227.5رشا حلمي محمد عبد اهللا45396شرانيس للبنينقويسنا
273.5نــاجــح  273.5رنا سمير محمد بحيرى45397شرانيس للبنينقويسنا
229نــاجــح  229سمر سامي إبراهيم عبد المنعم45398شرانيس للبنينقويسنا
260نــاجــح  260نانسى حمادة السيد عبد المنعم45399شرانيس للبنينقويسنا
239.5نــاجــح  239.5ندى أحمد إبراهيم أحمد متولى45400شرانيس للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبندى صبري السيد بسيونى45401شرانيس للبنينقويسنا
186نــاجــح  186نهلة خالد صالح المغاورى45402شرانيس للبنينقويسنا
206نــاجــح  206نهى عادل رفعت على بحيرى45403شرانيس للبنينقويسنا
212.5نــاجــح  212.5نورا رمضان محمد إبراهيم45404شرانيس للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  218نورا عالء عواد عبد الواحد45405شرانيس للبنينقويسنا
240.5نــاجــح  240.5نورهان رمضان السيد مصيلحى45406شرانيس للبنينقويسنا
267نــاجــح  267هاجر أشرف عبد المنعم محمد45407شرانيس للبنينقويسنا
232نــاجــح  232هبة حسام توفيق أبو الفتوح45408شرانيس للبنينقويسنا
249.5نــاجــح  249.5هدير سمير عبد المقصود جبريل45409شرانيس للبنينقويسنا



181.5نــاجــح  181.5وردة بدران حسن أحمد45410شرانيس للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  141وردة مجدي عبد اهللا عبد اهللا45411شرانيس للبنينقويسنا
221.5نــاجــح  221.5ياسمين أشرف أمين محمد45412شرانيس للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  155.5إبراهيم أحمد إبراهيم على45413شرانيس للبنينقويسنا
246نــاجــح  246إبراهيم زآريا مرسى درويش45414شرانيس للبنينقويسنا
174نــاجــح  174إبراهيم سمير عبد المرضى محمود45415شرانيس للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  159.5إبراهيم عبد الحميد أحمد عبد الحميد45416شرانيس للبنينقويسنا
223.5نــاجــح  223.5أحمد الدسوقي أحمد عبد العظيم45417شرانيس للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  25.5أحمد جمال السيد محمود45418شرانيس للبنينقويسنا
208.5نــاجــح  208.5أحمد صالح أحمد على45419شرانيس للبنينقويسنا
204.5نــاجــح  204.5إسالم فرج رمضان عبد اللطيف45420شرانيس للبنينقويسنا
171.5نــاجــح  171.5إسالم ناصر عبد السالم إبراهيم45421شرانيس للبنينقويسنا
228نــاجــح  228أشرف جالل عبد العليم محمد45422شرانيس للبنينقويسنا
211نــاجــح  211أشرف عادل عبد الرازق أحمد45423شرانيس للبنينقويسنا
219.5نــاجــح  219.5السيد أحمد السيد مصيلحى45424شرانيس للبنينقويسنا
238.5نــاجــح  238.5أمير محمد الطاهر محمد عراقي45425شرانيس للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبحسن جمال على حسن45426شرانيس للبنينقويسنا
223.5نــاجــح  223.5حمادة عالء عبد المعبود محمد45427شرانيس للبنينقويسنا
174.5نــاجــح  174.5زيدان فتحي المغاورى سالم45428شرانيس للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبصبحي عزت صبحي فرج45429شرانيس للبنينقويسنا
272نــاجــح  272صالح المصيلحى عبد النبى المصيلحى45430شرانيس للبنينقويسنا
218نــاجــح  218عبد القادر عصام عبد القادر أبو المعاطى45431شرانيس للبنينقويسنا
239نــاجــح  239عبد المنعم ناجى عبد المنعم مصيلحى45432شرانيس للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  29عبد الوهاب مصطفى شعبان أبوعفش45433شرانيس للبنينقويسنا
172نــاجــح  172عبد الهادى صالح عبد الهادى على45434شرانيس للبنينقويسنا
263نــاجــح  263عزت عالء عبد الحميد إبراهيم45435شرانيس للبنينقويسنا
274نــاجــح  274عصام محمد عباس عبد المعطى45436شرانيس للبنينقويسنا
232.5نــاجــح  232.5على ياسر على عبد الحليم45437شرانيس للبنينقويسنا
217.5نــاجــح  217.5عمر فايز عبد الرازق حسين45438شرانيس للبنينقويسنا



221.5نــاجــح  221.5آريم أحمد عبد الحكيم محمد45439شرانيس للبنينقويسنا
224نــاجــح  224آريم عبد الرازق إسماعيل هاشم45440شرانيس للبنينقويسنا
269.5نــاجــح  269.5محمد أحمد إبراهيم حافظ45441شرانيس للبنينقويسنا
259.5نــاجــح  259.5محمد أحمد رشدي حسنى عبد العزيز45442شرانيس للبنينقويسنا
270نــاجــح  270محمد أشرف توفيق عبد الغنى45443شرانيس للبنينقويسنا
233.5نــاجــح  233.5محمد حاتم حلمي مصيلحى45444شرانيس للبنينقويسنا
243نــاجــح  243محمد حسن على حسن45445شرانيس للبنينقويسنا
261.5نــاجــح  261.5محمد سيد برآات السيد45446شرانيس للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  17.5محمد عبد الرحمن عبد اهللا عبد اهللا45447شرانيس للبنينقويسنا
268نــاجــح  268محمد عرفة عبد العزيز بحيرى45448شرانيس للبنينقويسنا
190نــاجــح  190محمد عصام على محمد  البيومى45449شرانيس للبنينقويسنا
164نــاجــح  164محمد عطية عبد الفتاح عطية45450شرانيس للبنينقويسنا
190نــاجــح  190محمد على محمد على رمضان45451شرانيس للبنينقويسنا
259نــاجــح  259محمد آرم ذآى عبد الواحد45452شرانيس للبنينقويسنا
227نــاجــح  227محمد آمال عبد الخالق إبراهيم45453شرانيس للبنينقويسنا
253.5نــاجــح  253.5محمد فتحي النادي عبد الحليم45454شرانيس للبنينقويسنا
261.5نــاجــح  261.5محمود سمير محمد عبد المنعم45455شرانيس للبنينقويسنا
198.5نــاجــح  198.5مهدى السيد مهدى درويش45456شرانيس للبنينقويسنا
268نــاجــح  268موسى صالح عبد المنعم السيد45457شرانيس للبنينقويسنا
269نــاجــح  269هشام عباس السيد أحمد45458شرانيس للبنينقويسنا
268نــاجــح  268هشام عبد المعز أحمد محمد دغيدى45459شرانيس للبنينقويسنا
253.5نــاجــح  253.5ياسر أحمد إبراهيم عبد الجواد45460شرانيس للبنينقويسنا
233نــاجــح  233أية اهللا عبد الجواد عبد الجواد45461شرانيس للبناتقويسنا
203.5نــاجــح  203.5آية عاطف عبد السميع ابراهيم45462شرانيس للبناتقويسنا
233نــاجــح  233آيةوليد محمد حبيشى45463شرانيس للبناتقويسنا
248.5نــاجــح  248.5ايمان منصور محمد حبيشى45464شرانيس للبناتقويسنا
180.5نــاجــح  180.5بسمة محمود محمد محمود45465شرانيس للبناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائببدر اسماعيل عامر اسماعيل 45466شرانيس للبناتقويسنا
254نــاجــح  254رقية مجدى جابر عبد اسالم45467شرانيس للبناتقويسنا



224.5نــاجــح  224.5ريهام عصام احمد مصيلحى45468شرانيس للبناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبزينب عادل عبد الستار45469شرانيس للبناتقويسنا
236نــاجــح  236سحر آامل ذآى عبد الفتاح45470شرانيس للبناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  137.5شيماء سامى محمد عبد الجواد45471شرانيس للبناتقويسنا
177نــاجــح  177صبحية السيد جمعه عبد الرحمن45472شرانيس للبناتقويسنا
171.5نــاجــح  171.5نانسى عادل احمد يس45473شرانيس للبناتقويسنا
268نــاجــح  268هاجر عاطف مصطفى موسى45474شرانيس للبناتقويسنا
237.5نــاجــح  237.5ياسمين حامد النادى عبد الحليم45475شرانيس للبناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبياسمين فتحى احمد حسن45476شرانيس للبناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبياسمين ياسر حسنين محمد45477شرانيس للبناتقويسنا
232نــاجــح  232احمد انيس حسنى عبد العزيز45478شرانيس للبناتقويسنا
272.5نــاجــح  272.5احمد اشرف السيد جبريل45479شرانيس للبناتقويسنا
191نــاجــح  191احمد عصام السيد عبد المعطى45480شرانيس للبناتقويسنا
207نــاجــح  207احمد محمد عبد النبى محمد45481شرانيس للبناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  158أشرف صالح احمد محمد45482شرانيس للبناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  108.5اسالم جمال عبد الفتاح مشرف45483شرانيس للبناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبحمدى صدقى بيومى السيد45484شرانيس للبناتقويسنا
194.5نــاجــح  194.5سعيد عصام سعيد ابراهيم45485شرانيس للبناتقويسنا
250نــاجــح  250شريف احمد محمد ابو العزم45486شرانيس للبناتقويسنا
256.5نــاجــح  256.5شريف محمد بكرى عبد اللطيف45487شرانيس للبناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  168عبد الجليل ممدوح عبد الجليل45488شرانيس للبناتقويسنا
207نــاجــح  207عبد اهللا السيد على احمد45489شرانيس للبناتقويسنا
218نــاجــح  218عبد المعبود جمال عبد المعبود45490شرانيس للبناتقويسنا
189.5نــاجــح  189.5عبد المنعم القدوسى السيد على45491شرانيس للبناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  147عزت شوقى عزت عبد الغنى45492شرانيس للبناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  150.5عالء مصطفى حسن على45493شرانيس للبناتقويسنا
236نــاجــح  236عمرو سمير التهامى راشد45494شرانيس للبناتقويسنا
258نــاجــح  258فؤاد احمد فؤاد بيومى45495شرانيس للبناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبفتحى اشرف فتحى عباس45496شرانيس للبناتقويسنا



237.5نــاجــح  237.5محمد الشافعى ابراهيم الشافعى 45497شرانيس للبناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  141محمد احمد حسن محمد45498شرانيس للبناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  179محمد بدبر عبد المنعم احمد45499شرانيس للبناتقويسنا
248نــاجــح  248محمد حسنى محمد محمد45500شرانيس للبناتقويسنا
236.5نــاجــح  236.5محمد حمدى عبد المقصود ابراهيم 45501شرانيس للبناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  14.5محمد سامى محمد عبد الجواد45502شرانيس للبناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  187محمد عبد العال عابد اسماعيل45503شرانيس للبناتقويسنا
273.5نــاجــح  273.5محمد ايمن السيد جبريل45504شرانيس للبناتقويسنا
193نــاجــح  193محمد يحيى توفيق على45505شرانيس للبناتقويسنا
273.5نــاجــح  273.5محمد يسرى شوقى عبد الفتاح45506شرانيس للبناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمودصبرى حسانين حمد45507شرانيس للبناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمود فتحى رشاد سليمان45508شرانيس للبناتقويسنا
247.5نــاجــح  247.5محمودمحمد سعيد خفاجى45509شرانيس للبناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمود مليجى آامل محمد45510شرانيس للبناتقويسنا
270.5نــاجــح  270.5محمود يسرىشوقى عبد الفتاح45511شرانيس للبناتقويسنا
194.5نــاجــح  194.5مصطفى عبد الحكيم مجاهد احمد45512شرانيس للبناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبنزيه السيد عبد الرزق متولى45513شرانيس للبناتقويسنا
دور ثانيدور ثاني  172هانى عبد البديع فهمى زين45514شرانيس للبناتقويسنا
253.5نــاجــح  253.5هشام احمد محمد ابو العزم45515شرانيس للبناتقويسنا
219نــاجــح  219وائل عادل توفيق عبد الغنى45516شرانيس للبناتقويسنا
271نــاجــح  271اسماء جمال محمد السيد45517آفور الرمل بنينقويسنا
189.5نــاجــح  189.5اسماء عماد حسين مصطفى45518آفور الرمل بنينقويسنا
166.5نــاجــح  166.5اسماء سمير خيرى السيد45519آفور الرمل بنينقويسنا
228.5نــاجــح  228.5اسراء رمضان خلف اهللا45520آفور الرمل بنينقويسنا
254.5نــاجــح  254.5اسراء عبد الرسول حسان حسن45521آفور الرمل بنينقويسنا
254نــاجــح  254اسراء نبيل جميل هندى45522آفور الرمل بنينقويسنا
252نــاجــح  252اسراء نبيل محمد عبد المقصود45523آفور الرمل بنينقويسنا
253نــاجــح  253أشواق بالل عبد القوى عبد اهللا45524آفور الرمل بنينقويسنا
265نــاجــح  265الهام على عبد الحليم على45525آفور الرمل بنينقويسنا



دور ثانيدور ثاني  غائبايات عاطف محمد عبد الرحمن45526آفور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  172ايه عبد النبى محمد السيد45527آفور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبايه محمد عبد البارى السيد45528آفور الرمل بنينقويسنا
265.5نــاجــح  265.5ايه محمود بكرى عبد العاطى45529آفور الرمل بنينقويسنا
206.5نــاجــح  206.5اميره السيد مصيلحى محمد45530آفور الرمل بنينقويسنا
224.5نــاجــح  224.5اميره وهدان محمد سالم45531آفور الرمل بنينقويسنا
232نــاجــح  232بشرى عرفه جمال عبد العاطى45532آفور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائببسمه مصطفى فتحى محمد45533آفور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبجهاد السيد راشد السيد45534آفور الرمل بنينقويسنا
257.5نــاجــح  257.5داليا ابراهيم الشافعى ابراهيم45535آفور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبدينا الحسينى طه نصار45536آفور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبدينا عصام فاروق عبد البارى45537آفور الرمل بنينقويسنا
270نــاجــح  270رغده محمد حسين عبد اله45538آفور الرمل بنينقويسنا
194نــاجــح  194زينب عراقى مبروك زآى45539آفور الرمل بنينقويسنا
240نــاجــح  240سمر منصور ابراهيم عبد العظيم45540آفور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  118ستيره صالح فتوح محمود45541آفور الرمل بنينقويسنا
222نــاجــح  222شيماء عبد المنعم محمد عبد المنعم45542آفور الرمل بنينقويسنا
274نــاجــح  274شيماء على عبد الباسط محمود45543آفور الرمل بنينقويسنا
272نــاجــح  272فرحه اشرف عزت منشاوى45544آفور الرمل بنينقويسنا
238.5نــاجــح  238.5فاطمه عاطف جمعه مساعد45545آفور الرمل بنينقويسنا
225.5نــاجــح  225.5فاطمه فتحى ابراهيم على45546آفور الرمل بنينقويسنا
184.5نــاجــح  184.5فتحيه شحات عباس حميده45547آفور الرمل بنينقويسنا
215.5نــاجــح  215.5مريم أمان اهللا عبد القوى سليمان45548آفور الرمل بنينقويسنا
197.5نــاجــح  197.5منى السيد رشيد عبد العزيز45549آفور الرمل بنينقويسنا
257.5نــاجــح  257.5مريهان احمد محمد عواد45550آفور الرمل بنينقويسنا
233.5نــاجــح  233.5مياده فرج صبحى سليمان45551آفور الرمل بنينقويسنا
258.5نــاجــح  258.5هاجر طارق عبد السالم زآى45552آفور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبلبنى محمد محمد رفاعى45553آفور الرمل بنينقويسنا
252.5نــاجــح  252.5 ندا عربى السيد محمود45554آفور الرمل بنينقويسنا



238.5نــاجــح  238.5نهله خالد عبد الخالق عبد اهللا45555آفور الرمل بنينقويسنا
200نــاجــح  200نيفين سامى رمضان محمد45556آفور الرمل بنينقويسنا
213نــاجــح  213 ياسمين سعد جميل هندى45557آفور الرمل بنينقويسنا
242نــاجــح  242ابراهيم فتحى عبد الرازق سليمان45558آفور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبابراهيم السيد حسن عبد اهللا45559آفور الرمل بنينقويسنا
206.5نــاجــح  206.5احمد ابو سريع عبد الصمد ابو سريع45560آفور الرمل بنينقويسنا
237.5نــاجــح  237.5احمد عابد عبد\ الرحيم فرحات 45561آفور الرمل بنينقويسنا
221.5نــاجــح  221.5احمد ممدوح على على45562آفور الرمل بنينقويسنا
239نــاجــح  239احمد ممدوح زآى عبد اهللا45563آفور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد عاطف محمد عبد الرحمن45564آفور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائب احمد فرماوى محمد مناع45565آفور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  141احمد اشرف احمد امام45566آفور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبالسيد شوقى السيد منسى45567آفور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  146.5اشرف فرج مجاهد فرج45568آفور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  155اسالم ايمن رمضان مغاورى45569آفور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبالشافعى طه حسن عبد اهللا45570آفور الرمل بنينقويسنا
189نــاجــح  189امجد متولى احمد عبد اهللا45571آفور الرمل بنينقويسنا
195.5نــاجــح  195.5ايمن عادل عباس ابو سريع45572آفور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  158.5ايمن رمزى عبد الوهاب محمد45573آفور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  155باسم مصطفى فتحى محمد45574آفور الرمل بنينقويسنا
202نــاجــح  202باهى على السيد على45575آفور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  165جمال محمد عبد اهللا ابراهيم45576آفور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبحسان سعيد سالم حسان45577آفور الرمل بنينقويسنا
170نــاجــح  170حمدى نشأت ابو الخمايرفيصل45578آفور الرمل بنينقويسنا
178نــاجــح  178رزق جمال شحات محمد45579آفور الرمل بنينقويسنا
242نــاجــح  242صالح خالد عبد الجليل عبد اهللا45580آفور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  38صالح صبحى بيومى عزازى45581آفور الرمل بنينقويسنا
210نــاجــح  210عاطف خالد الظاهر عبد القادر45582آفور الرمل بنينقويسنا
239نــاجــح  239عبد الرحمن خالد عبد المجيد غريب45583آفور الرمل بنينقويسنا



دور ثانيدور ثاني  غائبعبد الغنى مجدى عبد اهللا بكرى45584آفور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبعبد البارى محمد عبد البارى السيد45585آفور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  157.5عبد العزيز فتحى عبد العزيز سويلم45586آفور الرمل بنينقويسنا
200نــاجــح  200على محمد عبد الوهاب على45587آفور الرمل بنينقويسنا
231نــاجــح  231على ياسر على محمود45588آفور الرمل بنينقويسنا
219نــاجــح  219فايز عماد عبد العاطى سليمان45589آفور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبفرج فارس عبد الحميد45590آفور الرمل بنينقويسنا
187.5نــاجــح  187.5فتحى حمدى فتحى محمد45591آفور الرمل بنينقويسنا
194نــاجــح  194محمد صابر اسماعيل السيد45592آفور الرمل بنينقويسنا
242نــاجــح  242محمد عبد السالم عبد الوهاب محمد45593آفور الرمل بنينقويسنا
247نــاجــح  247محمد عبد العظيم السيد عبد العظيم45594آفور الرمل بنينقويسنا
253نــاجــح  253محمد محمد عبد الباسط محمود45595آفور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد فراج  عبد المجيد غريب45596آفور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  158محمد محمود محمد عبد المقصود45597آفور الرمل بنينقويسنا
168نــاجــح  168محمد ناصر محمد عبد المنعم45598آفور الرمل بنينقويسنا
215.5نــاجــح  215.5محمد مغاورى ابراهيم محمد45599آفور الرمل بنينقويسنا
237نــاجــح  237محمود ابراهيم محمد رفاعى45600آفور الرمل بنينقويسنا
173نــاجــح  173محمود فراج عبد المجيد غريب45601آفور الرمل بنينقويسنا
193نــاجــح  193محمود اشرف عبد الوهاب محمد45602آفور الرمل بنينقويسنا
232نــاجــح  232محمود عبد العظيم السيد عبد العظيم45603آفور الرمل بنينقويسنا
198نــاجــح  198محمود عاطف السيد محمد45604آفور الرمل بنينقويسنا
192.5نــاجــح  192.5محمود محمد الدسوقى محمد45605آفور الرمل بنينقويسنا
252نــاجــح  252محمود محمد غنيمى حسان45606آفور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمود خالد مغربى عبد العزيز45607آفور الرمل بنينقويسنا
170نــاجــح  170محمود محمد عبد اهللا امام45608آفور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمود عمر محمد عبد الخالق45609آفور الرمل بنينقويسنا
234نــاجــح  234مغاورى عبد اهللا المغاورى محمد45610آفور الرمل بنينقويسنا
188.5نــاجــح  188.5مسعد سامى الشافعى متولى45611آفور الرمل بنينقويسنا
246نــاجــح  246مصطفى عابد ابراهيم محمد45612آفور الرمل بنينقويسنا



257.5نــاجــح  257.5مهند اسامه سعد الدين محمد 45613آفور الرمل بنينقويسنا
194.5نــاجــح  194.5محروس ايمن محروس اسماعيل45614آفور الرمل بنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  149يحى خالد أمين محمد45615آفور الرمل بنينقويسنا
204نــاجــح  204 يحى يعروف يحى عباس45616آفور الرمل بنينقويسنا
246نــاجــح  246يوسف ايمن محمد ابراهيم45617آفور الرمل بنينقويسنا
268.5نــاجــح  268.5آالء منير الدسوقى بيومى45618آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
267.5نــاجــح  267.5آيه رزق احمد عبدالقادر45619آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
260نــاجــح  260آيه رمزى عبداهللا ابراهيم45620آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
271.5نــاجــح  271.5آيه محمد ابراهيم السيد45621آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
226نــاجــح  226اسراء أشرف حجازى محمود45622آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
241نــاجــح  241اسراء الشافعى عبدالعزيز الشافعى45623آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
221نــاجــح  221أسماء احمد محمد مساعد45624آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
256.5نــاجــح  256.5أسماء حاتم فريد الشافعى45625آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
258نــاجــح  258أسماء محمد مصطفى محمود45626آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
214.5نــاجــح  214.5أمانى سمير فرج غريب45627آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
271نــاجــح  271آنجى موسى سليمان موسى45628آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
205.5نــاجــح  205.5إيمان رمضان محمد محمد45629آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
254.5نــاجــح  254.5حميدة سمير عبدالفتاح عوض اهللا45630آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
266نــاجــح  266دينا رمضان عبدالغنى محمد45631آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
249نــاجــح  249راندا ناجى السيد آمال45632آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
261نــاجــح  261رويدا سمير جميل هندى45633آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
260نــاجــح  260ريهام ماهر شحات مليجى45634آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
239نــاجــح  239شيماء ناصر بكرى سعدالدين45635آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
251نــاجــح  251شيماء يوسف أحمد يوسف45636آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
269نــاجــح  269عائشة صبرى حسن محمد45637آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
269نــاجــح  269منه الرحمن محمد عبدالجليل غريب45638آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
263نــاجــح  263منه اهللا عابد أسماعيل جاب اهللا45639آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
260.5نــاجــح  260.5منه اهللا عصام على حميده45640آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
214نــاجــح  214نشوى محمد السيد على45641آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا



271نــاجــح  271نورهان فارس فهمى محمود45642آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
267.5نــاجــح  267.5هاجر سالمه السيد فرحات45643آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
275نــاجــح  275هاجر طارق شوقى متبولى45644آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
236نــاجــح  236هاله غزال حسين عبدالرحيم45645آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
271.5نــاجــح  271.5هدير ياسر شعبان محمد45646آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
242نــاجــح  242ياسمين سعيد سمير السيد45647آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
241نــاجــح  241أحمد فاضل عبدالباقى بكرى45648آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
248نــاجــح  248أحمد محمود محمد حسين45649آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
256.5نــاجــح  256.5أحمد يحيى يونس محمد45650آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
259نــاجــح  259اسالم احمد مصطفى احمد45651آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
252.5نــاجــح  252.5السيد عمر السيد جودة45652آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبالشافعى طارق على عبدالسالم45653آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
270.5نــاجــح  270.5رفعت خالد الشافعى متبولى45654آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
238.5نــاجــح  238.5رمضان احمد محمد ابراهيم45655آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
196نــاجــح  196شعبان ابراهيم شعبان محمد45656آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
259نــاجــح  259طلعت محمد طلعت محمد45657آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
257.5نــاجــح  257.5طه عبدالمجيد طه عبدالمجيد45658آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
257نــاجــح  257عبدالرحمن امين آمال امين45659آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
255نــاجــح  255عبدالغنى محمد عبدالغنى محمد45660آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
245.5نــاجــح  245.5عبداهللا عابد عبداهللا عواد45661آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
257.5نــاجــح  257.5عبدربه سليمان عبدربه سالم45662آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
221نــاجــح  221عمرو جمال السيد الشافعى45663آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبعمرو جمال عثمان محمد45664آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
242.5نــاجــح  242.5فتحى معروف فتحى عبدالعاطى45665آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
254.5نــاجــح  254.5آريم يوسف فتوح محمود45666آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
245.5نــاجــح  245.5محروس مجدى محروس متولى45667آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
256نــاجــح  256محمد ابراهيم حلمى أسماعيل45668آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
250نــاجــح  250محمد ابراهيم عبداهللا ابراهيم45669آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
261.5نــاجــح  261.5محمد خالد منصور عبداهللا45670آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا



223.5نــاجــح  223.5محمد راشد محمد راشد45671آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
265.5نــاجــح  265.5محمد صالح محمد عبدالحليم45672آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
241نــاجــح  241محمد سعيد نبوى جادو45673آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
250.5نــاجــح  250.5محمود عاطف عبداهللا ابراهيم45674آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمود عاطف عبدالصادق على45675آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
231.5نــاجــح  231.5هانى صدقى محمد عزب45676آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
265نــاجــح  265وهدان ابراهيم عبدالحميد يوسف45677آفور الرمل أ / المشترآةقويسنا
187نــاجــح  187ابتسام صالح حسن الصياد45678قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
250.5نــاجــح  250.5ابتسام فرج على عتمان 45679قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
273.5نــاجــح  273.5احسان عبد العظيم محروس االمام45680قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  180اسراء اشرف عبد اهللا مصلحى45681قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
233نــاجــح  233اسراء السيد السيد عوض45682قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائباسراء جابر عبد المرضى حسن45683قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
242نــاجــح  242اسراء سعيد عبد المرضى العطار45684قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
224نــاجــح  224اسراء عادل عبد الغفار غالى45685قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  158.5اسراء عبد العزيز حسن45686قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
227.5نــاجــح  227.5اسراء عبد الفتاح حسن الصباغ45687قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
251.5نــاجــح  251.5اسراء عبد المحسن عبد الخالق السيد 45688قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
230.5نــاجــح  230.5اسراء عبد المرضى السيد الصباغ45689قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
277نــاجــح  277اسراء فارس فتحى عبد الفتاح 45690قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
275.5نــاجــح  275.5اسراء محمد عبد السميع يسن45691قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
246نــاجــح  246اسراء محمود عبد العظيم شاهين45692قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
224.5نــاجــح  224.5اسماء السيد عبد الغنى سليمان45693قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  147اسماء عبد الخالق زآى عبد الخالق45694قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
223.5نــاجــح  223.5اسماء عبد المحسن على مجاهد45695قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
276.5نــاجــح  276.5اسماء ناصر حميد عبد الخالق45696قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
273نــاجــح  273آالء حسين عبد الحميد45697قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
268.5نــاجــح  268.5أمانى ماجد سليمان فوده45698قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
243نــاجــح  243اميره اسامه جوده خليل45699قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا



265.5نــاجــح  265.5اميره اشرف زآى عبد الغفار45700قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
238نــاجــح  238اميره أآرم عصام محمود45701قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
254.5نــاجــح  254.5اميره حينى زآى قنصوه45702قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
280نــاجــح  280اميره محمد ابراهيم السيد45703قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  146اميره محمد عبد الجواد الشيمى45704قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
234.5نــاجــح  234.5اميره يحى عوض امام45705قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
275.5نــاجــح  275.5امينه احمد شكرى عبد الحليم45706قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
257.5نــاجــح  257.5امنيه عادل عبد المقصود صوله45707قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
269.5نــاجــح  269.5امنيه عبد اهللا ابراهيم القليوبى45708قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
278نــاجــح  278امنيه مجدى عزت عيسى45709قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
255.5نــاجــح  255.5امنيه محمد عبد الرحيم عبود45710قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
209نــاجــح  209انجى محمد جوده خليل45711قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
188.5نــاجــح  188.5أنغام سالمه غريب خليل45712قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
277نــاجــح  277آيه ابراهيم امين بيومى45713قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
277نــاجــح  277آيه اسامه عبد الحميد حسين45714قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
274.5نــاجــح  274.5آيه طارق عباس ابو العطا45715قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
236نــاجــح  236آيه عاطف محمد لبيب قنصوه45716قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
278نــاجــح  278آيه ماهر السيد فوده45717قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
270نــاجــح  270آيه يسرى شلبى ابراهيم45718قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
279نــاجــح  279ايمان احمد ترآى محمد 45719قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
269.5نــاجــح  269.5ايمان اشرف عبد المنعم احمد45720قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
217نــاجــح  217ايمان شعبان عبد العاطى سالم45721قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
276نــاجــح  276ايمان عاطف شفيق مصلحى45722قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
267نــاجــح  267ايمان عماد السيد رضوان45723قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
275.5نــاجــح  275.5ايمان عماد صالح اسماعيل45724قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
168نــاجــح  168ايمان محمد زآى محمد البدرى45725قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
260نــاجــح  260ايمان محمد عبد الحميد الحنونى45726قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
216.5نــاجــح  216.5بسمه رمضان فتحى عبد القوى45727قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
251.5نــاجــح  251.5جيهان رمضان عبد الخالق السيد45728قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا



254.5نــاجــح  254.5جيهان مجدى عبد الغنى عجم45729قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  135حبيبه ابراهيم على محمد 45730قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
253.5نــاجــح  253.5خديجه السيد على حجازى45731قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبخضره عبد الحميد عبد الغنى فوده45732قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
215.5نــاجــح  215.5داليا خالد عبد القادر سوسة45733قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
196.5نــاجــح  196.5دعاء ابراهيم محمد التهامى45734قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
265.5نــاجــح  265.5دعاء حسين محمد حسين صوله45735قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
257نــاجــح  257دنيا خالد عبد الستار عبد القادر45736قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
259.5نــاجــح  259.5دنيا محمد عبد الرحمن العشرى45737قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
231.5نــاجــح  231.5دينا ابراهيم محمد ابو الفتوح45738قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبدينا حمدى القصرى ابراهيم45739قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  140.5دينا خالد صباح صباح45740قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
261نــاجــح  261دينا خالد فتحى األخرس45741قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
212نــاجــح  212دينا الشين جوده القصرى45742قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبدينا لطفى حامد السيد شعالن45743قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  112دينا متولى محمد متولى ابو العطا45744قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
275نــاجــح  275رحاب حامد حامد محمد ابو العطا45745قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
234نــاجــح  234رحاب نبيل حميد السيد عبد الخالق45746قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
171نــاجــح  171رشا مصطفى ابو العال عبد العزيز45747قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  126رضا محمد زآى موسى الصباغ45748قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
184نــاجــح  184رقيه عصام السيد حسانين الشيمى45749قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
276نــاجــح  276رنا فؤاد عبد السميع البنا45750قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
155نــاجــح  155ريهام السيد ابراهيم الدسوقى45751قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
280نــاجــح  280ريهام حسن حسنى الفخرانى45752قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
267نــاجــح  267ريهام عبد القادر عبد اهللا 45753قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
275نــاجــح  275زهراء سعد محمد سوسه45754قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  142.5زينب ابراهيم عباس سفق45755قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
216نــاجــح  216زينب سامى حامد سليمان زايد45756قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
278.5نــاجــح  278.5ساره ابراهيم الدسوقى عبد الرؤوف45757قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا



247.5نــاجــح  247.5ساره رمضان احمد اليمنى45758قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
251.5نــاجــح  251.5ساره طارق يونس الصباحى 45759قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
263.5نــاجــح  263.5ساره عبد اهللا حامد عفيفى عماره45760قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
258نــاجــح  258ساره يحيى الوصال متولى45761قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
269.5نــاجــح  269.5سحر رفاعى فتحى عبد العزيز45762قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
175نــاجــح  175سلوى عبد المحسن السيد مصلحى45763قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
252نــاجــح  252سماح عبد الغنى حامد قنصوه45764قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
243نــاجــح  243سمر محمد عطا عبد الوهاب 45765قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  158سها محمد السيد محمد العجوز45766قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
255نــاجــح  255شروق خالد سعيد صوله45767قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
255نــاجــح  255شروق محمد زآى فوده45768قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  125.5شرين عبد اهللا المسلمى45769قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
260.5نــاجــح  260.5شرين محمد السيد محمد سوسه45770قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبشيماء المغاورى عبد اهللا جمعه45771قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
192.5نــاجــح  192.5شيماء سالم لطفى ابراهيم45772قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
256.5نــاجــح  256.5شيماء عادل عباس الرخ45773قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
250.5نــاجــح  250.5شيماء عبد المعبود عبد المرضى سوسه45774قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
185نــاجــح  185 عايده مصلحى محمود مصلحى45775قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
259.5نــاجــح  259.5عبير عبد اهللا عبد الفتاح شعالن 45776قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
260.5نــاجــح  260.5عال صالح الدين أمين على45777قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبعال عزت محمد عباس القلشى45778قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
251.5نــاجــح  251.5علياء عبد اهللا المنشاوى45779قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
232.5نــاجــح  232.5غاده رجب السيد حسن مصريه45780قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
248نــاجــح  248غاده رمضان فتحى على حجازى45781قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبفاطمه ابراهيم محمد امين البدرى45782قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
214.5نــاجــح  214.5فاطمه احمد عبده حسنى45783قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
229نــاجــح  229فاطمه امجد عبد العزيز قنصوه45784قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
205نــاجــح  205فاطمه حامد ابو المجد شريف45785قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
250.5نــاجــح  250.5فاطمه رضا شحاته السيد45786قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا



دور ثانيدور ثاني  163فاطمه محمد عبد الجواد عوض45787قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
271.5نــاجــح  271.5آاميليا محمد ترآى محمد45788قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبآريمه بيومى مليجى بيومى45789قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  141محفوظه جميل عيسى جبه45790قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  124محفوظه محمد عبد العزيز قطب45791قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمروه يس محمد البدرى45792قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
272.5نــاجــح  272.5منار احمد عبد العزيز صوله45793قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمنى عيسى محمد الغمرى45794قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
253.5نــاجــح  253.5منى هشام السيد عبد اهللا 45795قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
264نــاجــح  264منيره عماد فهمى محمد على الخولى45796قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
249نــاجــح  249مياده همام محجوب عطيه45797قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
270نــاجــح  270مرفت عالء عبد اهللا ابو العطا45798قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
269.5نــاجــح  269.5ناريمان اآرم حلمى عبيد45799قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
220.5نــاجــح  220.5نبويه جابر عبد المرضى احمد45800قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
217.5نــاجــح  217.5نجالء احمد عوض االمام 45801قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
248نــاجــح  248ندا اسامه نور الدين على45802قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
205.5نــاجــح  205.5ندا عبد العليم محمد السيد البرمى45803قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
249نــاجــح  249ندا لبيب عبد الحليم آريم الدين45804قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
246.5نــاجــح  246.5ندا محمد عيسى على الصياد45805قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
261نــاجــح  261ندى يحى محمود عبد الخالق 45806قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
266نــاجــح  266ندى منير عبد اهللا عبد القادر 45807قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
259نــاجــح  259نرمين خالد حلمى القلشى45808قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
263نــاجــح  263نورا احمد عبد الكريم بدوى45809قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
191.5نــاجــح  191.5نورا اشرف عبد الحليم عوض45810قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
239.5نــاجــح  239.5نورا سالمه عبد المقصود على45811قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبنورا عبد النبى العزب هالل45812قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
255نــاجــح  255نورا فهيم مصطفى ابو العطا45813قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
270نــاجــح  270 نورا محمد العفيفى مصلحى45814قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
268.5نــاجــح  268.5نوره العذب السيد العذب45815قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا



234.5نــاجــح  234.5نوره عبد الغنى ابراهيم عبد الغنى45816قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
176نــاجــح  176نورهان راضى عبد الرحمن الحفنى45817قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
263.5نــاجــح  263.5نورهان عبد الناصر لبيب عبد اهللا45818قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
205نــاجــح  205نورهان محمد ابراهيم الدسوقى45819قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
254.5نــاجــح  254.5نورهان هانى البدرى محمد45820قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
268.5نــاجــح  268.5نورهان يونس القصرى هالل 45821قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
237.5نــاجــح  237.5نفين باسم محمد ابراهيم شعالن45822قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
272.5نــاجــح  272.5هاجر فارس الوصال متولى45823قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  215هانم صبحى عبد اهللا ابو المندور45824قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
278.5نــاجــح  278.5هبه عبد الغنى عبد الغنى سوسه45825قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
254نــاجــح  254هدير صبحى الشين مغاورى45826قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
251نــاجــح  251هدير عزت حامد ابراهيم شريف45827قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  194هدى صبحى الشين مغاورى45828قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  191.5هناء خالد شفيق السيد45829قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  196هنيه حماده مصطفى ابو جبه45830قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
257.5نــاجــح  257.5هيام طارق السيد األخرس45831قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
257.5نــاجــح  257.5ورده السيد عطيه ابراهيم45832قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  221ورده عباس بكرى عباس45833قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
163.5نــاجــح  163.5وسام شلبى عبد العاطى شلبى45834قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
276.5نــاجــح  276.5وفاء عبد اهللا عبد السيميع سوسه45835قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
218.5نــاجــح  218.5ياسمين الرفاعى سليمان محمد45836قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
239.5نــاجــح  239.5ياسمين صابر ابراهيم العيسوى45837قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  94.5ياسمين عبد الخالق زآى فوده45838قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
248.5نــاجــح  248.5ياسمين محمد شلبى ابراهيم الحجه45839قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  57ياسمين محمد عبد العزيز قطب الجزار45840قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
217.5نــاجــح  217.5يسرا فتحى شوقى عبد الغنى45841قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
219.5نــاجــح  219.5ابراهيم الدسوقى حلمى خليل45842قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  49ابراهيم حمدى عبد الفتاح غانم45843قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  81ابراهيم صالح فوزى مصلحى45844قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا



دور ثانيدور ثاني  129ابراهيم عاطف زين العابدين45845قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
250نــاجــح  250ابراهيم محمد محمد سوسه45846قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  152ابو اليزيد احمد ابو اليزيد قنصوه45847قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
274.5نــاجــح  274.5احمد ابراهيم زآى عثمان45848قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
271.5نــاجــح  271.5احمد اسامه جوده خليل45849قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
253.5نــاجــح  253.5احمد اسامه عبد العظيم سالم45850قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
173نــاجــح  173احمد اشرف على البنا45851قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
260.5نــاجــح  260.5احمد امين احمد العيسوى45852قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
266.5نــاجــح  266.5احمد بهاء عبد الحليم الشيمى45853قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
272.5نــاجــح  272.5احمد توفيق عبد القوى عبيد45854قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
247.5نــاجــح  247.5احمد ثروت عبد الباسط عبد الخالق45855قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
217نــاجــح  217احمد جمال السيد الدهبى45856قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
272.5نــاجــح  272.5احمد جمال حامد عثمان45857قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد جمال ضاحى عبد الراضى45858قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
271.5نــاجــح  271.5احمد حسن آامل محمد رمضان45859قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
261نــاجــح  261احمد رافت عبدالرؤف الذهبى45860قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
247.5نــاجــح  247.5احمد سالمه احمد عبد الفتاح45861قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
269نــاجــح  269احمد سعيد احمد عبيد45862قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد سمير خيرى محمد45863قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
197نــاجــح  197احمد طلعت رمضان امين45864قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
190.5نــاجــح  190.5احمد عبد الحميد فتحى عبد الحميد45865قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
274.5نــاجــح  274.5احمد على حامد عفيفى الهرس45866قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
219.5نــاجــح  219.5احمد على عبد الحى على بحيرى45867قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
203.5نــاجــح  203.5احمد على عبد العظيم ابراهيم45868قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
275.5نــاجــح  275.5احمد على مصطفى على جبه45869قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
248نــاجــح  248احمد عماد محمد المرسى الصباغ45870قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
274نــاجــح  274احمد فارس عزت مدينه45871قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
193نــاجــح  193احمد فتحى بسيونى على45872قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
254نــاجــح  254احمد محمد ابو المحاسن سفق45873قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا



271.5نــاجــح  271.5احمد محمد توفيق الشين45874قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
206نــاجــح  206احمد محمد رمضان العشرى45875قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد محمد حافظ زويل45876قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  170.5احمد محمد عبد العاطى شلبى45877قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  119احمد محمد عبد ارحيم عثمان45878قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
273.5نــاجــح  273.5احمد محمد محمد عجم45879قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
220نــاجــح  220احمد مصطفى محمد المغاورى45880قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
273.5نــاجــح  273.5اسالم احمد مسعد المصلحى45881قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
270.5نــاجــح  270.5اسالم ايمن عزت مدينه45882قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
240.5نــاجــح  240.5اسالم حسنى عبده حسنى45883قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
232.5نــاجــح  232.5اسالم عالء عبد الحميد عمرو45884قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  101اسالم محمد عبد اهللا جعفر45885قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  17.5اسالم يحى السيد العذب الحنونى45886قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  126.5اشرف االمام عبد المرضى45887قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  148العليمى صبحى عبد العظيم العليمى45888قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  50.5امام شعبان امام احمد45889قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  104امجد عبد الستار عبد المقصود45890قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
261نــاجــح  261امين محمد عبد القوى حسن عيد45891قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
277نــاجــح  277ايمن محمد محمد ابو العطا45892قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  109جابر السيد عبد الغنى الدمالوى45893قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  110جمال السيد محمد شابيه45894قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  113.5حامد عادل حامد القلشى45895قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
183نــاجــح  183حامد على حامد حسن مصريه45896قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  149حسام حسن عبد المرضى حسن مصريه45897قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
253.5نــاجــح  253.5حسام محمد سعد على الدسوقى45898قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
260.5نــاجــح  260.5حسن صبحى السيد عجم45899قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
231نــاجــح  231رامى سعد محروس الذهبى45900قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  151.5سامى محمد السيد المندوه45901قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
191نــاجــح  191شريف عبد اهللا محمد شريف45902قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا



267نــاجــح  267شيهاب الدين هانى توفيق الشين45903قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبصبحى السيد ابراهيم45904قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  85.5طارق غالب محمد عبد الفتاح45905قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
267نــاجــح  267عباس عبد المعز شكرى جبه45906قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  183عبد التواب فتحى ابراهيم الفتات45907قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  35.5عبد الرؤف اسامه عبد الرؤف الفقى45908قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  96.5عبد الستار عبد المحسن خليل45909قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
259نــاجــح  259عبد الستار عالء الدين عبد الستار45910قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
261نــاجــح  261عبد العزيز محمود عبد العزيز حجازى45911قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبعبد القادر عبد المرضى مصطفى السيد45912قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبعبد اهللا رمضان رضوان45913قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
199نــاجــح  199عبد اهللا سعيد عبد اهللا45914قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
231نــاجــح  231عبد اهللا متولى عبد اهللا الشامى45915قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبعبد اهللا مصلحى محمود45916قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبعبد المطلب فتحى سالم مرعى45917قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
219.5نــاجــح  219.5عبد المنعم صالح عبد النبى الجمال45918قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
270نــاجــح  270عزت اسامه عزت الحسينى45919قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  87عفيفى اسماعيل فريد اسماعيل45920قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
251نــاجــح  251عالء عبد الخالق على ابو جادو45921قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
253.5نــاجــح  253.5عالء محمد عبد الشافى محمد غالى45922قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
243نــاجــح  243على ثروت محمد عفيفى الجد45923قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  57.5على جابر على حسب النبى45924قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  178عماد عزت عبد العزيز بكر45925قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
231.5نــاجــح  231.5عمرو اشرف بدوى القصرى45926قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
235.5نــاجــح  235.5عمرو عالء محمد محمد الدر45927قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
256.5نــاجــح  256.5عمرو محمد ترآى محمد45928قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
249.5نــاجــح  249.5فادى عاطف صالح البدرى45929قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  108فتحى ابراهيم الدسوقى45930قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  45فتحى سامى اسماعيل الحنونى45931قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا



دور ثانيدور ثاني  146فتحى محمد فتحى هالل45932قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  110فتحى يس فتحى القصرى45933قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
207.5نــاجــح  207.5آريم فتحى عبد الكريم بدوى45934قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  54.5آمال مغاورى امين مغاورى45935قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
186نــاجــح  186الشين اشرف الشين مصلحى45936قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
258نــاجــح  258لبيب عاطف عبد الغنى الذهبى45937قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  99.5محمد ابراهيم عفيفى ابو زيد45938قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
226.5نــاجــح  226.5محمد احمد رفيق غنيم45939قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
269نــاجــح  269محمد احمد نور الدين على45940قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  226.5محمد اشرف محمد جمعه ابراهيم45941قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
261نــاجــح  261محمد البندارى على البندارى45942قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  179.5محمد السيد السيد المندوه صوله45943قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  152محمد ثروت احمد حلمى45944قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
253.5نــاجــح  253.5محمد حامد عبد الحميد سوسه45945قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
255.5نــاجــح  255.5محمد حسان السيد الطويل45946قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
256نــاجــح  256محمد خالد عبد العزيز البدرى45947قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
222نــاجــح  222محمد رافت مصطفى محمود45948قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
267.5نــاجــح  267.5محمد زهران عبد العاطى زهران45949قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
229نــاجــح  229محمد سعد مغربى ابو زيد45950قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
261.5نــاجــح  261.5محمد سعيد عبد العزيز عبد المطلب45951قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد سعيد فوزى عبد الجواد45952قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
259نــاجــح  259محمد سعيد محروس هاشم الشين45953قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  228.5محمد سمير محمد صدقى45954قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  206محمد صبحى الشين مغاورى45955قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
245.5نــاجــح  245.5محمد عباس السيد هدهود45956قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
256.5نــاجــح  256.5محمد عبد الخالق على ابو جادو45957قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
233نــاجــح  233محمد عبد الرحيم محمد عبد المقصود45958قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد عبد الفتاح عواد شاهين45959قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
245.5نــاجــح  245.5محمد عبد اهللا الدمرداش عبد الكريم45960قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا



دور ثانيدور ثاني  158محمد عبد الناصر محمد الطويل45961قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد عبد النبى زين العابدين خليل45962قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
246.5نــاجــح  246.5محمد عزت عبد الظاهر الرخ45963قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
252نــاجــح  252محمد عصام عبد العزيز القصرى45964قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  140.5محمد على محمد على الطنانى45965قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
276نــاجــح  276محمد على محمد لبيب قنصوه45966قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
226نــاجــح  226محمد عمر سيد احمد خليفه45967قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
197.5نــاجــح  197.5محمد عيد مصطفى عبد اهللا حواطه45968قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
201.5نــاجــح  201.5محمد فايز بدوى محمود بدوى45969قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد فؤاد محمد البدرى45970قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
221.5نــاجــح  221.5محمد فوزى ابراهيم عبد الغنى45971قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
232.5نــاجــح  232.5محمد محمود عبد الخالق العيسوى45972قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  192.5محمد مصطفى ابراهيم الدسوقى45973قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  153محمد مصطفى فؤاد الحصرى45974قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد نبيل احمد السيد45975قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  161محمد نبيل على البنا45976قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
265.5نــاجــح  265.5محمد هانى ابراهيم عبد الرازق45977قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
246نــاجــح  246محمود اشرف محمد عوض االمام45978قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
218نــاجــح  218محمود السيد عبد الفتاح شعالن45979قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
270.5نــاجــح  270.5محمود جمعه لبيب حسن عبيد45980قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
234.5نــاجــح  234.5محمود عبد اهللا شبل ابو الفتوح45981قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
252.5نــاجــح  252.5محمود عبد النبى محمد رشاد45982قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  198.5محمود متولى عبد المقصود بلبع45983قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
274.5نــاجــح  274.5محمود محمد محمد اسماعيل زيان45984قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
270نــاجــح  270محمود مصطفى عبد المرضى الحنونى45985قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
217نــاجــح  217مصطفى احمد همام رضوان45986قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  188مصطفى عبد الرسول عبد الرحمن45987قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  131مصطفى عرفه مصطفى المطراوى45988قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمصطفى آامل السيد45989قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا



267نــاجــح  267معتز جمال عبد اللطيف حماد45990قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  196هانى المرسى ابراهيم الدسوقى45991قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
دور ثانيدور ثاني  72وليد سالمه عزت عبد العزيز45992قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
211نــاجــح  211ياسر عبد المحسن محمد الحنونى45993قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
222.5نــاجــح  222.5يوسف السيد هالل حسن45994قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
269.5نــاجــح  269.5يوسف امجد زآى مصطفى45995قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
272.5نــاجــح  272.5يوسف صفوت محمد عبد الحميد45996قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
264نــاجــح  264يوسف مصطفى قنصوه45997قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
180نــاجــح  180يوسف مصطفى آامل عبد الرحمن45998قويسنا البلد االبتدائيةقويسنا
254نــاجــح  254آالء محمد حسن محمد ابراهيم45999بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
229نــاجــح  229آالء محمد فهيم عبداهللا زهران46000بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
220.5نــاجــح  220.5إسراء عبدالقادر فهيم زهران46001بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
263نــاجــح  263إسراء محمد على المصلحى ليلة46002بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
276.5نــاجــح  276.5إسراء مجدى عبدالوهاب الفقى46003بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
231.5نــاجــح  231.5أسماء ابراهيم عبداهللا العزازى46004بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
270نــاجــح  270أسماء عبدالرحمن السيد بدرة46005بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبأمبارآة محمد ابراهيم االمام46006بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
195.5نــاجــح  195.5أمنية هشام فتحى محمود قنديل46007بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
216.5نــاجــح  216.5إيمان عامر محمد عبدالفتاح46008بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
229.5نــاجــح  229.5آية محمد السيد مصلحى البيومى46009بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
203.5نــاجــح  203.5تقى شعبان ابوالسعود ابوالسعود46010بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
272نــاجــح  272توحه هانى يحيى هدى46011بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
241.5نــاجــح  241.5رنا حمدى عبدالقادر هالل46012بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
278.5نــاجــح  278.5زينب محمد فرج منصور46013بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
277نــاجــح  277صفاء جمال عبدالفتاح زهران46014بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
240.5نــاجــح  240.5غادة عبدالنعيم عبدالسميع الصبروت46015بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
278.5نــاجــح  278.5مرام محمد على على خميس46016بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
261نــاجــح  261منى سعد السيد سليمان ابو على46017بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
279نــاجــح  279نسمة محمود البجيرمى الشيخ46018بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا



227نــاجــح  227نورا السيد محمد السيد خطاب46019بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
204.5نــاجــح  204.5نورا صالح العزب المواجيرى46020بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
209.5نــاجــح  209.5نفين ماهر عامر عامر خليفة46021بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  167هبه عادل السيد إسماعيل أبوبية46022بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
265.5نــاجــح  265.5يارا إبراهيم عمارة حامد قاسم46023بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  45ياسمين أحمد سعد الدين ميرغنى على46024بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
257نــاجــح  257ياسمين على على سيداحمد سويد46025بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
200نــاجــح  200إبراهيم ايمن عبدالستار عبدالحافظ46026بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
165نــاجــح  165احمد جمال احمد العزب البناسى46027بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
239.5نــاجــح  239.5احمد صبري البجيرمى الشيخ46028بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائببشير عادل عبدالغنى المليجى46029بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
176.5نــاجــح  176.5سامي رمزى إبراهيم المزين46030بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
275نــاجــح  275طه محمد فهمي محمود حسن46031بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
193نــاجــح  193عامر محمود عامر عبدالمقصود46032بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
191نــاجــح  191عبدالعال السيد عبدالعال عطيفة46033بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
220نــاجــح  220عبدالغنى محمد عبدالغنى درويش46034بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
244نــاجــح  244عبدالمنصف محمد عبدالمنصف االمام46035بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
173.5نــاجــح  173.5على سليمان عمر سليمان العكل46036بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
176نــاجــح  176على محمد اسماعيل مصلحى46037بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
228.5نــاجــح  228.5عمرو ابراهيم محمد عوض البناسى46038بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
237.5نــاجــح  237.5محمد ابراهيم عبدالسميع منصور46039بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
204نــاجــح  204محمد الحسينى حسن المتولى زهران46040بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
214.5نــاجــح  214.5محمد سعد السيد سليمان أبوعلى46041بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
254.5نــاجــح  254.5محمد سعيد أنصارى حافظ46042بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
218.5نــاجــح  218.5محمد صبحى أحمد مصلحى هدى46043بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
217نــاجــح  217محمد عبده محمد عبده شبانه46044بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
248نــاجــح  248محمد ماهر عامر عامر خليفة46045بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
270.5نــاجــح  270.5محمود عبدالعليم محمد سرور46046بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
209نــاجــح  209نجيب محمد عبدالوهاب الفقى46047بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا



255نــاجــح  255ياسر أحمد العزب نوفل46048بجيرم االبتدائية للبنينقويسنا
267.5نــاجــح  267.5اسراء احمد محمدى الصباغ46049اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
260.5نــاجــح  260.5اسماء ابراهيم عبدالوهاب شعالن46050اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
276نــاجــح  276اسماء حسام محمد زهران46051اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
279نــاجــح  279اسماء صابر عفيفى سلمان46052اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
279نــاجــح  279اسماء فهمى عبدالحكيم الفقى46053اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
252.5نــاجــح  252.5امنية عبدالمجيد ابوالعزم البرقى46054اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
273.5نــاجــح  273.5اميرة احمد عبدالحليم هويدى46055اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
244نــاجــح  244اميرة اسامة السيد خطاب46056اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
278نــاجــح  278اميرة عادل محمد ابوعلى46057اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
273نــاجــح  273اية احمد ابراهيم عتمان46058اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
219.5نــاجــح  219.5اية عبدالحميد محمد الشنوانى46059اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
278.5نــاجــح  278.5آية عماد محمد ابوالعطا46060اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
276نــاجــح  276تقى عبدالرحمن محمد الدلنجاتى46061اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
265نــاجــح  265جهاد ابراهيم عبدالرحمن قاسم46062اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
250نــاجــح  250جهاد عبدالرحمن محمد رضا ايوب46063اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
184نــاجــح  184دنيا محمد عبدالفتاح زهران46064اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
دور ثانيدور ثاني  167رضا ابراهيم محمود سلمان46065اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
260نــاجــح  260رغداء عبدالعليم عبدالجواد شرف الدين46066اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
277نــاجــح  277رانيا السيد احمد خليف46067اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
212.5نــاجــح  212.5روحية عفيفى فتحى شعالن46068اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
272نــاجــح  272سارة عبدالحكيم عطيه الشافع46069اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
256.5نــاجــح  256.5ساميه مجدى المغاذى خطا46070اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
257.5نــاجــح  257.5سميرة سعيد عبدالمجيد عطي46071اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
239.5نــاجــح  239.5سناء محمد عفيفى حلل46072اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
231نــاجــح  231شيماء محمد السيد سويد46073اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
265نــاجــح  265صفا احمد حسن عبدالمهدى46074اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
251نــاجــح  251عال عادل جاب اهللا عبدالمعطى46075اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
275نــاجــح  275علياء على محمد خميس46076اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا



259نــاجــح  259فاطمة صبحى عبدالعليم سويد46077اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
274.5نــاجــح  274.5فاطمة على محمد المليجى اسماعيل46078اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
265.5نــاجــح  265.5فاطمة فتحى عزب الجابرى46079اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
270.5نــاجــح  270.5آريمة السيد عبدالحميد عطيفة46080اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
259نــاجــح  259ندى السيد أبواليزيد قنديل46081اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
257نــاجــح  257ندى امين راشد اللثى46082اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
268.5نــاجــح  268.5نورا على اسماعيل البيومى46083اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
250.5نــاجــح  250.5نورهان احمد سعد عطيفة46084اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
267.5نــاجــح  267.5نورهان اشرف السيد سالم46085اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
263.5نــاجــح  263.5نورهان حسن محمد قاسم46086اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
276.5نــاجــح  276.5هبه سعد صدر الدين خميس46087اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
256.5نــاجــح  256.5هدير الحسينى السيد عليش46088اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
251نــاجــح  251هدير ايمن محمود البسيونى46089اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
249نــاجــح  249هدير على محى الدين انور46090اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
248.5نــاجــح  248.5هدير ياسر محمد العيسوى46091اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
260نــاجــح  260وردة نبيل عثمان سرور46092اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
279نــاجــح  279ياسمين محمد عبدالعال شبانة46093اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
231نــاجــح  231ياسمين مصطفى عبدالوهاب ليلة46094اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
250نــاجــح  250ابراهيم احمد عبدالقادر قنديل46095اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبابراهيم أدهم زينهم حافظ46096اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
276نــاجــح  276احمد خالد جمعة الشيخ46097اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
213.5نــاجــح  213.5احمد طارق احمد العزب46098اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
248نــاجــح  248احمد آامل عبدالعزيز زهران46099اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
دور ثانيدور ثاني  152احمد ماهر حامد سليمان46100اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
270.5نــاجــح  270.5إسالم سعيد السباعى قنديل46101اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
260.5نــاجــح  260.5اسالم محمد شفيق شعالن46102اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
262نــاجــح  262السيد ابراهيم محمدى الصباغ46103اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
248نــاجــح  248السيد ماهر السيد حسانين46104اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
276نــاجــح  276أمين السيد أمين االمام46105اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا



269نــاجــح  269بسام عبدالوهاب السيد سالم46106اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
266.5نــاجــح  266.5حسن رضا حسن االمام46107اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
245نــاجــح  245زياد حامد جاب اهللا عبدالعاطى46108اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
261نــاجــح  261عادل احمد صبحى شحاتة46109اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
245نــاجــح  245عبداهللا سامى عبداهللا سالمة46110اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
دور ثانيدور ثاني  166.5عبدالرحمن محمد جالل عبدربة46111اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
258نــاجــح  258آريم عادل احمد ابوحسين46112اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
212نــاجــح  212آريم محمد محمد مصطفى46113اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
273.5نــاجــح  273.5محمد االمام على ابوعمارة46114اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
266.5نــاجــح  266.5محمد الدسوقى على عبدالسالم46115اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
273.5نــاجــح  273.5محمد عادل العفيفى عطيفة46116اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
248نــاجــح  248محمد عامر عبدالشافى محمود46117اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
263نــاجــح  263محمد عبدالفتاح يوسف الشافعى46118اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
256نــاجــح  256محمد عبدالوهاب ابوالليزيد قنديل46119اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
230نــاجــح  230محمد عمادالدين طه الجابرى46120اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
275نــاجــح  275محمد سامى احمد عيد46121اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
211نــاجــح  211محمد محمود عبدالرزق السيد46122اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
218نــاجــح  218محمد ناصر ابوالمجد محمد46123اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
252.5نــاجــح  252.5محمد سامى محمد البسيونى46124اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
234نــاجــح  234محمود السيد محمود سالم46125اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
271نــاجــح  271محمود سامى محمدى شريف46126اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
211.5نــاجــح  211.5محمود سامى محمود الفقى46127اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
229.5نــاجــح  229.5محمود سعيد عبداهللا سالمة46128اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
276.5نــاجــح  276.5محمود يحى عطية الشافعى46129اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
269.5نــاجــح  269.5معاذ عمر عبدالسميع منصور46130اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
227نــاجــح  227معتز ابراهيم محمد عطيفة46131اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
273.5نــاجــح  273.5مصطفى احمد مصطفى االمام46132اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
242نــاجــح  242مصلحى صالح المصلحى الدرينى46133اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا
245نــاجــح  245وليد صالح احمد حسين46134اللواء حسن حمدى بجيرمقويسنا



242نــاجــح  242آيه احمد احمد سليمان 46135على عبد الجوادقويسنا
276.5نــاجــح  276.5آيه مجدى احمد مبروك46136على عبد الجوادقويسنا
260.5نــاجــح  260.5اسراء محمد زآى بكرى46137على عبد الجوادقويسنا
264.5نــاجــح  264.5أميره مرزوق السيد نبيه46138على عبد الجوادقويسنا
251.5نــاجــح  251.5ايمان احمد محمد محمد الجبرى46139على عبد الجوادقويسنا
278نــاجــح  278ايمان نور احمد دويدار46140على عبد الجوادقويسنا
239نــاجــح  239جهاد صبرى محمد ابو زيد 46141على عبد الجوادقويسنا
277.5نــاجــح  277.5دعاء مرسى عبد العزيز الشربينى46142على عبد الجوادقويسنا
278.5نــاجــح  278.5عبير ناصر محمد عبد اهللا عبد الجليل46143على عبد الجوادقويسنا
249.5نــاجــح  249.5فاطمه عيسى جودى عبد الصادق46144على عبد الجوادقويسنا
277نــاجــح  277فهيمه قاسم خليفه محمد46145على عبد الجوادقويسنا
234.5نــاجــح  234.5آريمه فوزى محمد ابراهيم46146على عبد الجوادقويسنا
245.5نــاجــح  245.5ماجده حسينى محمد الكريونى46147على عبد الجوادقويسنا
276.5نــاجــح  276.5ندا عصام احمد احمد سليم46148على عبد الجوادقويسنا
260نــاجــح  260احمد اسماعيل العذب احمد مصطفى46149على عبد الجوادقويسنا
255.5نــاجــح  255.5احمد السيد احمد السيد46150على عبد الجوادقويسنا
267نــاجــح  267احمد رفعت عبد الغفار حافظ46151على عبد الجوادقويسنا
276نــاجــح  276احمد محمدى السباعى الشربينى46152على عبد الجوادقويسنا
273نــاجــح  273احمد قاسم محمد ابراهيم عيد46153على عبد الجوادقويسنا
270نــاجــح  270احمد محمد عبد الرازق محمد احمد46154على عبد الجوادقويسنا
265نــاجــح  265احمد مصطفى عبد العزيز خضر ماضى46155على عبد الجوادقويسنا
دور ثانيدور ثاني  168.5ايهاب رياض الكريونى على46156على عبد الجوادقويسنا
208.5نــاجــح  208.5عباس عصام عباس الشربينى46157على عبد الجوادقويسنا
دور ثانيدور ثاني  173عبد الحكيم اشرف احمد السيد مرسى46158على عبد الجوادقويسنا
232.5نــاجــح  232.5عبد الرحمن احمد على رمضان46159على عبد الجوادقويسنا
245.5نــاجــح  245.5عبد الحميد سالمه حسنى خليل46160على عبد الجوادقويسنا
197.5نــاجــح  197.5عبد الحميد على ابو المكارم على46161على عبد الجوادقويسنا
192.5نــاجــح  192.5على خالد على ابو عيانه46162على عبد الجوادقويسنا
270نــاجــح  270آامل صبرى ابو المعاطى احمد46163على عبد الجوادقويسنا



275نــاجــح  275محمد السيد احمد دويدار46164على عبد الجوادقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد سعيد السيد الشربينى46165على عبد الجوادقويسنا
254.5نــاجــح  254.5محمد صبحى على خليل على46166على عبد الجوادقويسنا
266.5نــاجــح  266.5محمد عادل محمد شاآر ابو زيد46167على عبد الجوادقويسنا
192نــاجــح  192محمد عبد الجواد محمد عبد الجواد فهيم46168على عبد الجوادقويسنا
163.5نــاجــح  163.5محمد مشهور احمد عبد العزيز46169على عبد الجوادقويسنا
245.5نــاجــح  245.5مصباح عبد المؤمن مجاهد زآى46170على عبد الجوادقويسنا
202.5نــاجــح  202.5مصطفى الشربينى محمد الشربينى46171على عبد الجوادقويسنا
260.5نــاجــح  260.5يوسف لطفى احمد سليمان اسماعيل46172على عبد الجوادقويسنا
دور ثانيدور ثاني  177ابتسام إبراهيم عبد المرضى46173بنى غريان ت.أقويسنا
260نــاجــح  260أسماء ربيع السيد عبد الجواد46174بنى غريان ت.أقويسنا
234نــاجــح  234أسماء طاهر مغاورى إبراهيم46175بنى غريان ت.أقويسنا
270نــاجــح  270أسماء عزام حامد عزام46176بنى غريان ت.أقويسنا
206نــاجــح  206آالء مسعد مغاورى إبراهيم46177بنى غريان ت.أقويسنا
216.5نــاجــح  216.5الشيماء ياسر محمد محي الدين46178بنى غريان ت.أقويسنا
273نــاجــح  273امانى صفوت حنفي محمد46179بنى غريان ت.أقويسنا
275.5نــاجــح  275.5أميره احمد حامد عبد الرحمن46180بنى غريان ت.أقويسنا
252.5نــاجــح  252.5إيمان جالل عبد المجيد عيسى46181بنى غريان ت.أقويسنا
188.5نــاجــح  188.5إيمان يسرى سمير سيد احمد46182بنى غريان ت.أقويسنا
دور ثانيدور ثاني  142إيناس زاهر حامد محمد46183بنى غريان ت.أقويسنا
250.5نــاجــح  250.5أيه حسين عبد العزيز حسان46184بنى غريان ت.أقويسنا
271.5نــاجــح  271.5أيه فيصل سعد عثمان46185بنى غريان ت.أقويسنا
277.5نــاجــح  277.5أيه آامل عبد النبي أبو الفتوح46186بنى غريان ت.أقويسنا
دور ثانيدور ثاني  153.5جليله نبوي محمد على46187بنى غريان ت.أقويسنا
185.5نــاجــح  185.5رانيا حسين السيد عبد الجليل46188بنى غريان ت.أقويسنا
262نــاجــح  262رحمه اشرف آامل احمد46189بنى غريان ت.أقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبرحمه رفعت رمضان محمود46190بنى غريان ت.أقويسنا
269نــاجــح  269رحمه محمد عبد الحفيظ محمد46191بنى غريان ت.أقويسنا
271.5نــاجــح  271.5رشا رفيق محمود محمد على46192بنى غريان ت.أقويسنا



272.5نــاجــح  272.5رغده رضا محمد سعيد خليل46193بنى غريان ت.أقويسنا
240نــاجــح  240ساره محمد حامد محمد ناصر46194بنى غريان ت.أقويسنا
217.5نــاجــح  217.5سمية إدريس محمد عبد العال46195بنى غريان ت.أقويسنا
265.5نــاجــح  265.5سهير وهبه حسنى عبد الجواد46196بنى غريان ت.أقويسنا
278نــاجــح  278سهيله سمير أبو المعاطى الشنا ق46197بنى غريان ت.أقويسنا
274.5نــاجــح  274.5شروق السيد حامد عبد المعين46198بنى غريان ت.أقويسنا
261.5نــاجــح  261.5شروق عبد الرازق على عبد الرازق46199بنى غريان ت.أقويسنا
277.5نــاجــح  277.5شروق عصام سالم عبد الخالق46200بنى غريان ت.أقويسنا
218.5نــاجــح  218.5صابرين أسامه عبدالحميد على46201بنى غريان ت.أقويسنا
219.5نــاجــح  219.5عايدة عبد الرافع منوفي عبد ربه46202بنى غريان ت.أقويسنا
دور ثانيدور ثاني  178.5عال احمد متولي سالمه46203بنى غريان ت.أقويسنا
255.5نــاجــح  255.5علياء على طلعت محمد46204بنى غريان ت.أقويسنا
203.5نــاجــح  203.5فاديه شكري فراج عباس46205بنى غريان ت.أقويسنا
دور ثانيدور ثاني  147لبنى عبد العزيز شاآر جا د46206بنى غريان ت.أقويسنا
275نــاجــح  275مريم إمام محمدي إمام46207بنى غريان ت.أقويسنا
270نــاجــح  270منار حسام السيد عبد الشهيد46208بنى غريان ت.أقويسنا
277.5نــاجــح  277.5مي سالمه طلبه خليفه46209بنى غريان ت.أقويسنا
268نــاجــح  268مي عصا م رفعت مطاوع46210بنى غريان ت.أقويسنا
213نــاجــح  213مي مرسى سيد احمد عبد الجليل46211بنى غريان ت.أقويسنا
دور ثانيدور ثاني  179.5نانسي نصر نصر الدين عراقى46212بنى غريان ت.أقويسنا
دور ثانيدور ثاني  164نجوى مضحك شاآر عبد العزيز46213بنى غريان ت.أقويسنا
253.5نــاجــح  253.5ندى عاطف إبراهيم هنداوى46214بنى غريان ت.أقويسنا
دور ثانيدور ثاني  170.5نورهان محمد السيد غريب46215بنى غريان ت.أقويسنا
278.5نــاجــح  278.5نورهان وائل طلبه عبد الرازق46216بنى غريان ت.أقويسنا
238.5نــاجــح  238.5هند عبد المحسن عبد المحسن شحاته46217بنى غريان ت.أقويسنا
دور ثانيدور ثاني  90وهيبه عوض عبد الحفيظ زيدان46218بنى غريان ت.أقويسنا
188.5نــاجــح  188.5إبراهيم حسنى عبد الخالق جابر46219بنى غريان ت.أقويسنا
دور ثانيدور ثاني  156.5إبراهيم عبد الباسط محمد خليل46220بنى غريان ت.أقويسنا
237.5نــاجــح  237.5احمد السيد عبد الغنى جا د46221بنى غريان ت.أقويسنا



166نــاجــح  166احمد جمال احمد عبد الرحمن46222بنى غريان ت.أقويسنا
184نــاجــح  184احمد محمد عبد العزيز خليفه46223بنى غريان ت.أقويسنا
273نــاجــح  273احمد شاآر وهبه عبد الجواد46224بنى غريان ت.أقويسنا
278.5نــاجــح  278.5اشرف عبدالحميد جابر إبراهيم46225بنى غريان ت.أقويسنا
229نــاجــح  229اشرف قدري إبراهيم عبد المقصود46226بنى غريان ت.أقويسنا
189نــاجــح  189الحسيني سالمه الحسيني سيد احمد46227بنى غريان ت.أقويسنا
230.5نــاجــح  230.5السيد إسماعيل السيد حسين46228بنى غريان ت.أقويسنا
دور ثانيدور ثاني  49أيمن عبد الغنى غمري جا د46229بنى غريان ت.أقويسنا
247.5نــاجــح  247.5إيهاب محمد طنطاوى محمد46230بنى غريان ت.أقويسنا
252نــاجــح  252بليغ ياسر إبراهيم عبد السميع46231بنى غريان ت.أقويسنا
277نــاجــح  277حسام نبوي عواد محمد46232بنى غريان ت.أقويسنا
235نــاجــح  235خالد حسان عبد السالم حسان46233بنى غريان ت.أقويسنا
154.5نــاجــح  154.5خالد حلمي سليمان سعد46234بنى غريان ت.أقويسنا
201.5نــاجــح  201.5خالد على السيد عبد العال46235بنى غريان ت.أقويسنا
261.5نــاجــح  261.5خالد مصطفى حسين صبره46236بنى غريان ت.أقويسنا
263.5نــاجــح  263.5خالد مصطفى فرج عبد الرازق46237بنى غريان ت.أقويسنا
دور ثانيدور ثاني  122رضا عارف السيد عبد الجواد46238بنى غريان ت.أقويسنا
213.5نــاجــح  213.5سامي وحيد عبد الفتاح عبد اللطيف46239بنى غريان ت.أقويسنا
190.5نــاجــح  190.5سمير أبو العزم زآى أبو العزم46240بنى غريان ت.أقويسنا
188نــاجــح  188صبري السيد جمعه محمد46241بنى غريان ت.أقويسنا
دور ثانيدور ثاني  124.5طارق شعبان السيد طنطاوى 46242بنى غريان ت.أقويسنا
273نــاجــح  273طارق محمد موسى سعد46243بنى غريان ت.أقويسنا
دور ثانيدور ثاني  23طلعت فؤاد محمد جعفر46244بنى غريان ت.أقويسنا
230نــاجــح  230طه محمد حماد عباس46245بنى غريان ت.أقويسنا
160.5نــاجــح  160.5عادل محمد عبد العظيم عبد اللطيف46246بنى غريان ت.أقويسنا
202.5نــاجــح  202.5عاطف صبحي السيد الرفاعى46247بنى غريان ت.أقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبعبدا لباسط عصام يحي عبدا لقادر46248بنى غريان ت.أقويسنا
187نــاجــح  187عبد الحليم صبحي السيد فرج46249بنى غريان ت.أقويسنا
256نــاجــح  256عبدالحميد سامي صبحي عبدالحميد46250بنى غريان ت.أقويسنا



178.5نــاجــح  178.5عبد السميع رضا عبد السميع زيدان46251بنى غريان ت.أقويسنا
265نــاجــح  265عبد الرحمن هشام حنفي محمد46252بنى غريان ت.أقويسنا
223.5نــاجــح  223.5عبد القادر العزب عبد السميع محمد46253بنى غريان ت.أقويسنا
دور ثانيدور ثاني  146.5عمار استفنو فكرى محمد46254بنى غريان ت.أقويسنا
200.5نــاجــح  200.5فراج نايل مجاهد عباس46255بنى غريان ت.أقويسنا
212نــاجــح  212متولي جمال متولي سالمه46256بنى غريان ت.أقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمجدي شوقي سليمان عجوه46257بنى غريان ت.أقويسنا
244نــاجــح  244مجدي وهبه عبد الرازق موسى46258بنى غريان ت.أقويسنا
161.5نــاجــح  161.5محمد أيمن عبد العزيز حسان46259بنى غريان ت.أقويسنا
158.5نــاجــح  158.5محمد الجوهرى محمد ناصر46260بنى غريان ت.أقويسنا
162نــاجــح  162محمد بكرى عبد النعيم شريفه46261بنى غريان ت.أقويسنا
دور ثانيدور ثاني  145.5محمد رضا عبد الجليل بدر46262بنى غريان ت.أقويسنا
220.5نــاجــح  220.5محمد سامي السيد عبد السالم46263بنى غريان ت.أقويسنا
دور ثانيدور ثاني  108محمد شعبان السيد طنطاوى46264بنى غريان ت.أقويسنا
265نــاجــح  265محمد صبري عبد الوهاب الصاوي46265بنى غريان ت.أقويسنا
242.5نــاجــح  242.5محمد على محروس على46266بنى غريان ت.أقويسنا
192نــاجــح  192محمود إبراهيم مغاورى إبراهيم46267بنى غريان ت.أقويسنا
261نــاجــح  261محمود صالح محمد مصطفى46268بنى غريان ت.أقويسنا
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمود صبحي السيد فرج46269بنى غريان ت.أقويسنا
263.5نــاجــح  263.5محمود مندور صالح مندور46270بنى غريان ت.أقويسنا
262.5نــاجــح  262.5مصطفى حسنى محمد رفعت عبد الجواد46271بنى غريان ت.أقويسنا
202نــاجــح  202مصطفى سمير مصطفى محمد على46272بنى غريان ت.أقويسنا
185نــاجــح  185مصطفى عادل عبد العظيم هاشم46273بنى غريان ت.أقويسنا
189نــاجــح  189مغازى مسعد مغازى عبد السالم46274بنى غريان ت.أقويسنا
264نــاجــح  264مندور إبراهيم صالح مندور46275بنى غريان ت.أقويسنا
256نــاجــح  256موسى السيد موسى حسبو46276بنى غريان ت.أقويسنا
236نــاجــح  236وليد رفعت حامد عبد الخالق46277بنى غريان ت.أقويسنا
263.5نــاجــح  263.5يوسف إبراهيم عواد محمد46278بنى غريان ت.أقويسنا
232نــاجــح  232إسالم عطيةاهللا سعد عبد الباري46279آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا



241نــاجــح  241أسماء عصام محمدي عبد الصمد46280آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
263نــاجــح  263أسماء محمد حمدى فت46281آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
228نــاجــح  228الشيماء خالد فؤاد شريف46282آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
278.5نــاجــح  278.5أمانى سامح غمرى عالم46283آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
181.5نــاجــح  181.5أمل حسن محمود ابو الفتوح46284آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
246.5نــاجــح  246.5أميرة أبو الفتوح محمود الشورة46285آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  202أميرة السيد غمرى شفيق46286آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
211.5نــاجــح  211.5إنجى عصام محمد الحضرى46287آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  199إنجى فايز فوزى عالم46288آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
213نــاجــح  213أية عبدالفتاح عبدالحميد حبيب46289آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
187نــاجــح  187أيه فوزى رشاد سليمان46290آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  168.5بسمة جمال عبدالشافى أبو الفتوح46291آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
275.5نــاجــح  275.5بسمة عاطف حلمى شريف46292آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
256نــاجــح  256جهاد توفيق فوزى عالم46293آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
230نــاجــح  230جهاد ياسر محمد عبد الفتاح46294آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
160نــاجــح  160جيهان الديساوى محمد البيومي حبيب46295آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
197.5نــاجــح  197.5دنيا أبو الهمم محمد علوة46296آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
256نــاجــح  256دنيا عماد إسماعيل غطاس46297آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
220.5نــاجــح  220.5دنيا محمود آمال سرور46298آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  155دينا سامح حسن عالم46299آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  179.5رحاب عادل سعد أحمد46300آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  168.5رغدة محمد زآريا شلبي46301آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
172نــاجــح  172زينب أحمد عبدالفتاح هالل46302آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
238.5نــاجــح  238.5زينب الجيوشى عبدالوهاب عبدالمجيد46303آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  140.5سحر رضا عبدالعزيز الحضرى46304آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
251نــاجــح  251شهيرة أحمد عبدالرحمن عالم46305آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
257نــاجــح  257شيماء خالد أبو العال حسين46306آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
245.5نــاجــح  245.5عزة شريف أحمد محمد46307آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
251نــاجــح  251علية وجيه أحمد حفنى46308آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا



190نــاجــح  190فاطمة سعيد علي سليم46309آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
183.5نــاجــح  183.5آريمة جمال شوقي عالم46310آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
220نــاجــح  220آريمة سعد محمد فت46311آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
237.5نــاجــح  237.5منى أشرف سعيد عبد الجواد46312آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
270نــاجــح  270ندا على عبدالمجيد غطاس46313آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
246نــاجــح  246نرمين السيد بسيوني عبد ربه46314آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
275.5نــاجــح  275.5نرمين ذآى غمرى هاشم46315آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
256نــاجــح  256نسمه رأفت عبدالحميد عطااهللا46316آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
268نــاجــح  268نورا حامد المغاورى حامد46317آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
229نــاجــح  229نورهان جمال محمد مطر46318آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
275نــاجــح  275نورهان عالء الحسينى عالم46319آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
257نــاجــح  257أحمد جابر عبداهللا شريف46320آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
254.5نــاجــح  254.5أحمد سامى السيد عزب46321آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
241نــاجــح  241أحمد عبدالفتاح إبراهيم علوة46322آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
257نــاجــح  257أحمد عبدالمجيد عبدالخالق طلخان46323آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
261.5نــاجــح  261.5أحمد عصام جابر الدسوقى عبدالعزيز46324آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
199نــاجــح  199أحمد لطفى عبدالعزيز عبدالسالم 46325آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
219.5نــاجــح  219.5أحمد ناصر شحات عذب46326آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
251.5نــاجــح  251.5أحمد وائل محمد شلبي46327آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
247.5نــاجــح  247.5أمير عبد الوهاب راغب عالم46328آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
237.5نــاجــح  237.5أمين إسماعيل أمين زايدة46329آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
270.5نــاجــح  270.5أيمن محمد الحسيني مطر46330آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
267.5نــاجــح  267.5إيهاب صفوت عبد الحليم أحمد حسن46331آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
228نــاجــح  228حسام سامح محمد فت46332آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
247نــاجــح  247رامي خالد حسني حفني46333آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
206.5نــاجــح  206.5زآي جمال عبد اهللا شريف حطب46334آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
220.5نــاجــح  220.5سعيد صبري حسين عالم46335آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
242نــاجــح  242شحاتة عصام سمير سالم46336آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
235.5نــاجــح  235.5شرف أبو الفتوح أبراهيم حسباهللا46337آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا



206نــاجــح  206صالح ممتاز سعد أمان46338آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
238نــاجــح  238صبحي عبد الرحمن صبحي الشورة46339آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
226نــاجــح  226صالح هشام شوقي جمعة46340آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
207.5نــاجــح  207.5طلعت محمد رشاد فت 46341آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
252نــاجــح  252عبدالسميع المحمدى المحمدى عالم46342آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
235نــاجــح  235عبدالعزيز وليد عبدالعزيز محمدإبراهيم46343آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
220.5نــاجــح  220.5عزب محمد عبدالمجيد غطاس46344آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
268.5نــاجــح  268.5عمر سالم شريف وزة46345آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
149.5نــاجــح  149.5غريب صالح غريب رشاد46346آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
229.5نــاجــح  229.5فهمي عالء عبد المقصود عبد المقصود46347آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
230نــاجــح  230آريم حافظ أحمد أبراهيم46348آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
268نــاجــح  268مؤمن مصطفى فكري مصطفى عالم46349آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
246.5نــاجــح  246.5مجدي خالد أبو العال حسين46350آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
216.5نــاجــح  216.5محمد أشرف إبراهيم شرف الزين46351آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
238.5نــاجــح  238.5محمد سامي عبد العزيز الحضري46352آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
185نــاجــح  185محمد سامي نعيم جمعة46353آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
204.5نــاجــح  204.5محمد طارق السباعي محمد عيد46354آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
215نــاجــح  215محمد عادل محمدي سرور46355آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
254.5نــاجــح  254.5محمد عبد الحليم رشاد فت46356آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
231.5نــاجــح  231.5محمد علي عبد الحميد عالم46357آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
262.5نــاجــح  262.5محمد مصطفى رشاد صبرة46358آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  46.5مصطفي أحمد السيد إبراهيم46359آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
260نــاجــح  260مصطفى أشرف حسن محمد46360آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
دور ثانيدور ثاني  184مصطفى طارق عبدالحليم غطاس46361آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
268.5نــاجــح  268.5مصطفى محمد محمد هاشم46362آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
265.5نــاجــح  265.5مصطفى محمود شوقي المسيري46363آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
207.5نــاجــح  207.5مصطفى نزيه عبد المقصود عبد المقصود46364آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
244.5نــاجــح  244.5وليد إبراهيم إبراهيم حسب اهللا46365آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا
238نــاجــح  238ياسر صابر محمد البقاشي46366آفر بنى غريان أ رقم ٢قويسنا


