
النتيجة ١النتيجةالمجموعا�سمرقم الجلوسمدرسةا�دارة
242نــاجــح  242إسراء إبراھيم سمير أبو زيد24448منوف الجديدة ا بنات منوف
260نــاجــح  260إسراء عصام جبر حماده24449منوف الجديدة ا بنات منوف
210نــاجــح  210أسماء أحمد جابر محمد إبراھيم24450منوف الجديدة ا بنات منوف
162.5نــاجــح  162.5أمانى محمد إبراھيم عاشور24451منوف الجديدة ا بنات منوف
دور ثانيدور ثاني132أمنيه إيھاب السيد أبو ع)مه24452منوف الجديدة ا بنات منوف
دور ثانيدور ثاني153.5أميره محمود عبد المؤمن فرج24453منوف الجديدة ا بنات منوف
266نــاجــح  266آ�ء عبد 1 محمود شرف24454منوف الجديدة ا بنات منوف
184نــاجــح  184آيه السيد عبد المنعم أبو حصوه24455منوف الجديدة ا بنات منوف
187نــاجــح  187آيه جمال منير مھنى24456منوف الجديدة ا بنات منوف
210.5نــاجــح  210.5آيه عبده كمال حموده24457منوف الجديدة ا بنات منوف
270نــاجــح  270آيه عماد أحمد بھجات24458منوف الجديدة ا بنات منوف
251نــاجــح  251آيه محمد عبده حرفوش24459منوف الجديدة ا بنات منوف
203نــاجــح  203إيمان صبحى محمد شاھين24460منوف الجديدة ا بنات منوف
169.5نــاجــح  169.5إيمان عاطف مصطفى زنفل24461منوف الجديدة ا بنات منوف
195نــاجــح  195إيمان مختار أحمد رشاد السيد24462منوف الجديدة ا بنات منوف
240.5نــاجــح  240.5بدرة جودة على أبو الحسن24463منوف الجديدة ا بنات منوف
دور ثانيدور ثاني12.5بسمة محمد إبراھيم بدوى24464منوف الجديدة ا بنات منوف
159نــاجــح  159بسمة ممدوح نصر حجازى24465منوف الجديدة ا بنات منوف
205نــاجــح  205تقى مجدى عبد المنعم شقرة24466منوف الجديدة ا بنات منوف
197نــاجــح  197ثناء لبيب حسنى عرفة24467منوف الجديدة ا بنات منوف
دور ثانيدور ثاني132.5جھاد جمال محمد شعبان24468منوف الجديدة ا بنات منوف
دور ثانيدور ثانيغائبداليا صابر عبد الفتاح عيادة24469منوف الجديدة ا بنات منوف
دور ثانيدور ثاني138دنيا حسن عبد المنعم السيسى24470منوف الجديدة ا بنات منوف
244.5نــاجــح  244.5دنيا عبد الباقى سيد أحمد عبده24471منوف الجديدة ا بنات منوف
254.5نــاجــح  254.5دينا أسامه محمد أبو عاشور24472منوف الجديدة ا بنات منوف
251.5نــاجــح  251.5دينا حافظ مسعد الخضراوى24473منوف الجديدة ا بنات منوف
269نــاجــح  269دينا وائل مسعد أبو الحديد24474منوف الجديدة ا بنات منوف
181نــاجــح  181رضا عاطف مصطفى زنفل24475منوف الجديدة ا بنات منوف
دور ثانيدور ثانيغائبرضا نصر حسن الشبينى24476منوف الجديدة ا بنات منوف
217نــاجــح  217رضوى ج)ل الدين درويش ماھط24477منوف الجديدة ا بنات منوف
دور ثانيدور ثاني167.5ساميه أحمد محمد أحمد الھوارى24478منوف الجديدة ا بنات منوف
267نــاجــح  267سلمى أيمن السيد محمد سلطان24479منوف الجديدة ا بنات منوف
194.5نــاجــح  194.5سلمى خليل سمير نايل24480منوف الجديدة ا بنات منوف
223.5نــاجــح  223.5سلمى ناصر السيد أحمد محمد24481منوف الجديدة ا بنات منوف
165.5نــاجــح  165.5سماح شعبان السيد العشماوى24482منوف الجديدة ا بنات منوف
دور ثانيدور ثانيغائبسمر طاھر السيد بصل24483منوف الجديدة ا بنات منوف
254نــاجــح  254سميرة خالد أحمد الشابورى24484منوف الجديدة ا بنات منوف
232نــاجــح  232شاھندا صابر عبد اللطيف عبد النور24485منوف الجديدة ا بنات منوف
229.5نــاجــح  229.5شاھندة شكرى متولى سرحان24486منوف الجديدة ا بنات منوف
241نــاجــح  241شاھندة ھشام فتحى أبو اسماعيل24487منوف الجديدة ا بنات منوف
249نــاجــح  249شرين شكرى متولى سرحان24488منوف الجديدة ا بنات منوف
دور ثانيدور ثانيغائبشرين ممدوح محمد أبو عوف24489منوف الجديدة ا بنات منوف
267.5نــاجــح  267.5شيماء داود سليمان العشماوى24490منوف الجديدة ا بنات منوف
242نــاجــح  242شيماء صبحى السيد أبو ع)مه24491منوف الجديدة ا بنات منوف
243.5نــاجــح  243.5فاطمة محمد أحمد عوض24492منوف الجديدة ا بنات منوف
270نــاجــح  270ملكة عاطف السيد مسلم24493منوف الجديدة ا بنات منوف
دور ثانيدور ثاني180منار على أحمد الحليفى24494منوف الجديدة ا بنات منوف
205.5نــاجــح  205.5منال عبد النبى أحمد الغمرينى24495منوف الجديدة ا بنات منوف
257نــاجــح  257ميار أشرف أمين محمد شرشر24496منوف الجديدة ا بنات منوف
272.5نــاجــح  272.5منى أسامة فتحى عبد 244971منوف الجديدة ا بنات منوف
217نــاجــح  217منى جابر محمد أبو عيسى24498منوف الجديدة ا بنات منوف
252.5نــاجــح  252.5منى سعد حسن النطاط24499منوف الجديدة ا بنات منوف
192نــاجــح  192مھا محمد أحمد دندن24500منوف الجديدة ا بنات منوف
261نــاجــح  261مى أحمد فتحى أحمد24501منوف الجديدة ا بنات منوف
177.5نــاجــح  177.5ندا سامى أحمد الصعيدى24502منوف الجديدة ا بنات منوف



260نــاجــح  260ندى حسنى عبد النبى أبو المعاطى24503منوف الجديدة ا بنات منوف
261.5نــاجــح  261.5ندى ناصر على القط24504منوف الجديدة ا بنات منوف
269نــاجــح  269نرمين طلعت إبراھيم منصور24505منوف الجديدة ا بنات منوف
دور ثانيدور ثاني153نعمة محمد إبراھيم بدوى24506منوف الجديدة ا بنات منوف
268.5نــاجــح  268.5نيرة سامى أحمد جاد24507منوف الجديدة ا بنات منوف
202نــاجــح  202ھاجر إبراھيم محمد مصطفى24508منوف الجديدة ا بنات منوف
263نــاجــح  263ھاجر أحمد عبد 1 قشقوش24509منوف الجديدة ا بنات منوف
242.5نــاجــح  242.5ھاجر زكريا محمد صبرى حتاته24510منوف الجديدة ا بنات منوف
250نــاجــح  250ھبه ص)ح على أبو الحسن24511منوف الجديدة ا بنات منوف
261نــاجــح  261ھدى محمود أحمد خطاب24512منوف الجديدة ا بنات منوف
221.5نــاجــح  221.5ھدير أحمد على أبو الحسن24513منوف الجديدة ا بنات منوف
223نــاجــح  223ھدير أشرف صديق عمر24514منوف الجديدة ا بنات منوف
267.5نــاجــح  267.5ھدير محمد سعيد مليك24515منوف الجديدة ا بنات منوف
196نــاجــح  196ھند محمد فوزى مسلم24516منوف الجديدة ا بنات منوف
245نــاجــح  245وردة عادل محمد الشبينى24517منوف الجديدة ا بنات منوف
دور ثانيدور ثاني145.5ياسمين ھشام محمد رزق24518منوف الجديدة ا بنات منوف
200.5نــاجــح  200.5أحمد إبراھيم عبد 1 سروة24519منوف الجديدة ا بنات منوف
236.5نــاجــح  236.5أحمد أسامة سعد الشابورى24520منوف الجديدة ا بنات منوف
259.5نــاجــح  259.5أحمد أسامة مراد زھران24521منوف الجديدة ا بنات منوف
255نــاجــح  255أحمد أيمن أحمد جاد 245221منوف الجديدة ا بنات منوف
240.5نــاجــح  240.5أحمد سمير أحمد الدسوقى24523منوف الجديدة ا بنات منوف
237نــاجــح  237أحمد سمير عبد المقصود أبو شنب24524منوف الجديدة ا بنات منوف
188نــاجــح  188أحمد صبحى عبد المعطى عطا 245251منوف الجديدة ا بنات منوف
215.5نــاجــح  215.5أحمد عبد الشافى إسماعيل الف)حة24526منوف الجديدة ا بنات منوف
244نــاجــح  244أحمد فتحى سليمان برعى24527منوف الجديدة ا بنات منوف
دور ثانيدور ثانيغائبأحمد مرضى محمد عبد الحميد24528منوف الجديدة ا بنات منوف
238.5نــاجــح  238.5اس)م مجدى عبد الوھاب جابر24529منوف الجديدة ا بنات منوف
دور ثانيدور ثاني36اس)م محمد أبو طالب مھنا24530منوف الجديدة ا بنات منوف
دور ثانيدور ثاني203.5جابر محسن جابر عابدين24531منوف الجديدة ا بنات منوف
دور ثانيدور ثاني149جابر محمد محمود شرف24532منوف الجديدة ا بنات منوف
دور ثانيدور ثانيغائبحازم محمد محمد القوش24533منوف الجديدة ا بنات منوف
دور ثانيدور ثانيغائبحسام سعيد أحمد عتيم24534منوف الجديدة ا بنات منوف
دور ثانيدور ثانيغائبحسين فھمى حسين دندن24535منوف الجديدة ا بنات منوف
دور ثانيدور ثاني143.5حلمى جمال حلمى مصطفى لطفى24536منوف الجديدة ا بنات منوف
241نــاجــح  241حماده أحمد محمود كوھيه24537منوف الجديدة ا بنات منوف
175.5نــاجــح  175.5خالد صبحى السيد أبو ع)مة24538منوف الجديدة ا بنات منوف
179نــاجــح  179خالد محمد ص)ح دياب24539منوف الجديدة ا بنات منوف
192نــاجــح  192رمضان حمدى رمضان دندن24540منوف الجديدة ا بنات منوف
دور ثانيدور ثانيغائبرمضان عماد عبد العزيز ملھط24541منوف الجديدة ا بنات منوف
دور ثانيدور ثاني159رمضان مصطفى محمد شراقى24542منوف الجديدة ا بنات منوف
236نــاجــح  236صالح محمد صالح عمار24543منوف الجديدة ا بنات منوف
213نــاجــح  213عادل محمد محمد عبد الھادى24544منوف الجديدة ا بنات منوف
215نــاجــح  215عبد الرحمن الحسينى ص)ح الدين24545منوف الجديدة ا بنات منوف
224نــاجــح  224عبد الرحمن السيد سعيد حمام24546منوف الجديدة ا بنات منوف
253.5نــاجــح  253.5عبد الرحمن أيمن عثمان حسن24547منوف الجديدة ا بنات منوف
225.5نــاجــح  225.5عبد الرحمن أيمن محمد مراد24548منوف الجديدة ا بنات منوف
258نــاجــح  258عبد الرحمن عصام رجب صقر24549منوف الجديدة ا بنات منوف
240.5نــاجــح  240.5عبد الرحمن محمد سعد ھارون24550منوف الجديدة ا بنات منوف
217نــاجــح  217عبد الرحمن محمد عيد لطفى24551منوف الجديدة ا بنات منوف
228.5نــاجــح  228.5عبد المجيد مسعد عبد المجيد عيد24552منوف الجديدة ا بنات منوف
دور ثانيدور ثاني39.5عبده رجب عبده السودانى24553منوف الجديدة ا بنات منوف
229نــاجــح  229عثمان أمجد عثمان حسن24554منوف الجديدة ا بنات منوف
204.5نــاجــح  204.5على حسام على محمد محمد24555منوف الجديدة ا بنات منوف
263نــاجــح  263عمر أشرف عبد 1 زين الدين24556منوف الجديدة ا بنات منوف
245نــاجــح  245كريم السيد عبد الفتاح الناظلى24557منوف الجديدة ا بنات منوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد أحمد أحمد عتيم24558منوف الجديدة ا بنات منوف



دور ثانيدور ثانيغائبمحمد جمال إبراھيم عماره24559منوف الجديدة ا بنات منوف
263.5نــاجــح  263.5محمد راج حامد الشامى24560منوف الجديدة ا بنات منوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد سامى معوض الحبشى24561منوف الجديدة ا بنات منوف
183.5نــاجــح  183.5محمد سعيد محمد غريب الخضراوى24562منوف الجديدة ا بنات منوف
204نــاجــح  204محمد سمير صديق الفقى24563منوف الجديدة ا بنات منوف
197.5نــاجــح  197.5محمد عادل محمد الشبينى24564منوف الجديدة ا بنات منوف
دور ثانيدور ثاني149.5محمد عبد الرحمن محمد الخياط24565منوف الجديدة ا بنات منوف
253.5نــاجــح  253.5محمد عبد العظيم عبد النبى الميھى24566منوف الجديدة ا بنات منوف
دور ثانيدور ثاني146محمد على راغب سماره24567منوف الجديدة ا بنات منوف
251نــاجــح  251محمد مجدى السيد الرشيدى24568منوف الجديدة ا بنات منوف
245نــاجــح  245محمد محمود محمد الفقى24569منوف الجديدة ا بنات منوف
231نــاجــح  231محمد ناجى محمد ناجى24570منوف الجديدة ا بنات منوف
248نــاجــح  248محمد ھمام عبد الحافظ شاھين24571منوف الجديدة ا بنات منوف
180نــاجــح  180محمود أحمد محمود أبو ھيبه24572منوف الجديدة ا بنات منوف
دور ثانيدور ثاني147.5محمود جابر السيد قشوش24573منوف الجديدة ا بنات منوف
197.5نــاجــح  197.5محمود جابر عبد العظيم بصل24574منوف الجديدة ا بنات منوف
171.5نــاجــح  171.5محمود رمضان محمد سالم24575منوف الجديدة ا بنات منوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمود مجدى محمد رزق24576منوف الجديدة ا بنات منوف
دور ثانيدور ثانيغائبمختار فريد مختار حموده24577منوف الجديدة ا بنات منوف
242.5نــاجــح  242.5مسعد يحيى مسعد الخضراوى24578منوف الجديدة ا بنات منوف
دور ثانيدور ثاني149مصطفى أشرف ج)ل سعيد24579منوف الجديدة ا بنات منوف
173نــاجــح  173مصطفى خالد رشاد حماد24580منوف الجديدة ا بنات منوف
183.5نــاجــح  183.5مصطفى صبحى عبد المعطى عطا 245811منوف الجديدة ا بنات منوف
234.5نــاجــح  234.5مصطفى مجدى أحمد السيد24582منوف الجديدة ا بنات منوف
205.5نــاجــح  205.5مصطفى مسعد عيسى شقير24583منوف الجديدة ا بنات منوف
273نــاجــح  273مھدى أحمد مھدى الحامولى24584منوف الجديدة ا بنات منوف
267نــاجــح  267ھادى صابر أحمد عوض24585منوف الجديدة ا بنات منوف
259نــاجــح  259يوسف عماد مرسى قميحة24586منوف الجديدة ا بنات منوف
دور ثانيدور ثانيغائبوليد أحمد سعيد الضوة24587منوف الجديدة ا بنات منوف
دور ثانيدور ثاني191.5آية حسن عبدالفتاح ابو شنب24588الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني161.5آية حمدى جابر السقا24589الجديدة بنين بمنوفمنوف
214.5نــاجــح  214.5ايه صبحى فاروق سرور24590الجديدة بنين بمنوفمنوف
272.5نــاجــح  272.5آية طارق على غنيم24591الجديدة بنين بمنوفمنوف
226نــاجــح  226آية محمد محمود على الشابورى24592الجديدة بنين بمنوفمنوف
221نــاجــح  221أسماء ابراھيم اسماعيل منصور24593الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني117أسماء حسين رشاد دندن24594الجديدة بنين بمنوفمنوف
239.5نــاجــح  239.5أسماء عبدالحميد أحمد السيد24595الجديدة بنين بمنوفمنوف
191.5نــاجــح  191.5إيمان سامى ابراھيم جاد الحق24596الجديدة بنين بمنوفمنوف
232نــاجــح  232أمنية عيساوى محمد نصر عيسوى24597الجديدة بنين بمنوفمنوف
243نــاجــح  243أميرة ابراھيم عبدالرحمن الشابورى24598الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني127.5بسمه أحمد السيد شعبان24599الجديدة بنين بمنوفمنوف
262نــاجــح  262تقى أس)م صالح الزرقانى24600الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني115.5خلود نبيل محمد الدفراوى24601الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني148.5دعاء محسن فاروق أبو السعود24602الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني119.5دنيا محمد فتح 1 البصال24603الجديدة بنين بمنوفمنوف
225نــاجــح  225ريھام نصر محمد ابو حصوة24604الجديدة بنين بمنوفمنوف
225.5نــاجــح  225.5سعاد نبيل بكر البطرنى24605الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبسعديه محمد جاد أبو خليل24606الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبسميره أحمد صابر عياده24607الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني157.5سلمى ماھر فاروق الحداد24608الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني120.5شادية فھيم جابر حتاتة24609الجديدة بنين بمنوفمنوف
216نــاجــح  216شروق شوقى عبدالمجيد الشامى24610الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني189.5شروق على عبدالسميع عبدالجليل24611الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني145.5شيماء سامى أحمد عمران24612الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني147شيماء مجدى عبده حسن24613الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني156.5صابرين ص)ح عباس زھانه24614الجديدة بنين بمنوفمنوف



دور ثانيدور ثاني117.5صدفة أحمد عبدالحميد ابو سالم24615الجديدة بنين بمنوفمنوف
172.5نــاجــح  172.5عبير أكرم راغب سمارة24616الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبع) أشرف بدوى إمام24617الجديدة بنين بمنوفمنوف
181نــاجــح  181فاطمة السيد عبد الحميد ق)ش24618الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني158مروة عبدالناصر عبدالواحد ابراھيم24619الجديدة بنين بمنوفمنوف
247نــاجــح  247منه محمد محمد القوش24620الجديدة بنين بمنوفمنوف
267.5نــاجــح  267.5نانسى جمال محمد بدوى ابو حصوة24621الجديدة بنين بمنوفمنوف
202.5نــاجــح  202.5ندا صبحى أحمد محمد24622الجديدة بنين بمنوفمنوف
274نــاجــح  274ندا أحمد جمال الدين عبدالواحد24623الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني164ندا صبحى محمد العبد24624الجديدة بنين بمنوفمنوف
234.5نــاجــح  234.5نرمين أمين جمال أمين رابح24625الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني132نعمه محمد سعد دندن24626الجديدة بنين بمنوفمنوف
250نــاجــح  250نورھان طاھر محمد الحامولى24627الجديدة بنين بمنوفمنوف
227.5نــاجــح  227.5ھاجر على مسعد الشيخ24628الجديدة بنين بمنوفمنوف
183.5نــاجــح  183.5ھناء ابراھيم منصور عبيد24629الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبھبه وجيه مختار شھاب الدين24630الجديدة بنين بمنوفمنوف
242نــاجــح  242ياسمين أحمد محمد أحمد24631الجديدة بنين بمنوفمنوف
261نــاجــح  261ياسمين جمال فھمى أبو أسماعيل24632الجديدة بنين بمنوفمنوف
263.5نــاجــح  263.5ياسمين رجب عثمان شريف24633الجديدة بنين بمنوفمنوف
263نــاجــح  263ياسمين محمد محمود حتاتة24634الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبيارا ياسر ج)ل زكى24635الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبيمنى ياسر ج)ل زكى24636الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني128.5ابراھيم صالح فتحى سمارة24637الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني132أبراھيم السيد أحمد محمد الزقم 24638الجديدة بنين بمنوفمنوف
236.5نــاجــح  236.5أبراھيم يسرى عبدالبارى خلف 246391الجديدة بنين بمنوفمنوف
225.5نــاجــح  225.5احمد السيد عبد العزيز أبو شنب24640الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني139احمد ج)ل محمد كشك24641الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني110.5احمد جابر محمد ابو ھيبة24642الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباحمد جمال أحمد الفرعونى24643الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني143.5احمد جمال على ا�سحاقى24644الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني157احمد جمال محمد النشار24645الجديدة بنين بمنوفمنوف
277.5نــاجــح  277.5احمد حمادة عبدالعزيز نور24646الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني139.5احمد خالد سعيد اGھبل24647الجديدة بنين بمنوفمنوف
198.5نــاجــح  198.5احمد محمد خليل البية24648الجديدة بنين بمنوفمنوف
226.5نــاجــح  226.5احمد سامى خليل البندارى24649الجديدة بنين بمنوفمنوف
210نــاجــح  210احمد محمد سمير ابو كبشة24650الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباحمد طلب صبحى الجمل24651الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني140احمد س)مه سعيد النشار24652الجديدة بنين بمنوفمنوف
268نــاجــح  268احمد عبدالحميد جودة حماد24653الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني122احمد مھدى محمد عيسى24654الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباحمد ناصر شحاته كليب24655الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباحمد وليد محمد العجمى24656الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباس)م أحمد عبد الحميد أبو سالم24657الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني178أشرف نبيل أحمد العبكاوى24658الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبأيمن أحمد ابراھيم الزغائببى24659الجديدة بنين بمنوفمنوف
259نــاجــح  259حاتم أدريس محمود شرف24660الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني148.5حسام أمجد جابر مشمشة24661الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني121.5حسام صالح محمد الغمرينى24662الجديدة بنين بمنوفمنوف
167نــاجــح  167حسن ماھر فاروق الحداد24663الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني30حسين حسن محمد ا�سحاقى24664الجديدة بنين بمنوفمنوف
224نــاجــح  224سامح ايھاب نجيب البمبى24665الجديدة بنين بمنوفمنوف
253نــاجــح  253سعيد عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن24666الجديدة بنين بمنوفمنوف
219نــاجــح  219شريف ع)ء السيد الحواش24667الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني126.5صابر رمضان متولى الشابورى24668الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبصالح أشرف محمد مرد24669الجديدة بنين بمنوفمنوف
255.5نــاجــح  255.5صبرى سمير صبرى مھنا24670الجديدة بنين بمنوفمنوف



دور ثانيدور ثاني110.5ص)ح السيد أحمد محمد الزقم24671الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني152طارق ذكى سعيد مجرية24672الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبعباس ابراھيم توفيق زين الدين24673الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني164.5عبد1 جمال عبده عبدالباقى24674الجديدة بنين بمنوفمنوف
230نــاجــح  230عبد1 محمد حامد أبو خليل24675الجديدة بنين بمنوفمنوف
229نــاجــح  229عبدالرحمن عبدالباسط محمد مليك24676الجديدة بنين بمنوفمنوف
258.5نــاجــح  258.5عبدالرحمن محمد ابراھيم الفرماوى24677الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبعبد الرحمن مرضى عبد الرحمن حمص24678الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبعبد المنعم ناصر عبد المنعم شرويد24679الجديدة بنين بمنوفمنوف
211.5نــاجــح  211.5عبد الھادى السيد عبد الھادى محمد24680الجديدة بنين بمنوفمنوف
176.5نــاجــح  176.5على ناصر على شاھين24681الجديدة بنين بمنوفمنوف
256نــاجــح  256عمرو جمال عبدالحميد عيد24682الجديدة بنين بمنوفمنوف
196نــاجــح  196عمرو محمد متولى السودانى24683الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني126.5كامل شبل كامل ابو خلف24684الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني27.5كريم ابراھيم محمد نصار24685الجديدة بنين بمنوفمنوف
159نــاجــح  159كريم أشرف حسن عرفه24686الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني162.5كريم فريد حمدى الھوارى24687الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني146.5محمد ابراھيم حسن حماد24688الجديدة بنين بمنوفمنوف
255.5نــاجــح  255.5محمد أحمد أنور شرف24689الجديدة بنين بمنوفمنوف
234.5نــاجــح  234.5محمد أسامة فوزى درويش24690الجديدة بنين بمنوفمنوف
250نــاجــح  250محمد أيمن عبد المرضى ناجى24691الجديدة بنين بمنوفمنوف
210.5نــاجــح  210.5محمد ب)ل محمد السعودى24692الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد جابر على البندارى24693الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد خميس عبد المنعم محمد حجازى24694الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني156محمد صبحى عبدالواحد محمود لطفى24695الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني145محمد صبحى مسعد مجاھد24696الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني1محمد رمضان محمد شراقى24697الجديدة بنين بمنوفمنوف
249.5نــاجــح  249.5محمد عادل محمد راغب اسماعيل24698الجديدة بنين بمنوفمنوف
205.5نــاجــح  205.5محمد عبدالحميد أحمد المش)وى24699الجديدة بنين بمنوفمنوف
260نــاجــح  260محمد عبدالمرضى ابراھيم دندن24700الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد فوزى حلمى عامر24701الجديدة بنين بمنوفمنوف
241نــاجــح  241محمد كرم عبد التواب المحمودى24702الجديدة بنين بمنوفمنوف
213.5نــاجــح  213.5محمد كرم عبدالستار عاشور24703الجديدة بنين بمنوفمنوف
264نــاجــح  264محمد محسن محمد عبد الواحد24704الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني112.5محمد مصطفى أنور خليفة24705الجديدة بنين بمنوفمنوف
241.5نــاجــح  241.5محمد منتصر عبدالمرضى السيد البطرنى24706الجديدة بنين بمنوفمنوف
220.5نــاجــح  220.5محمود سعيد السيد الحليفى24707الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني173محمود محمد جابر شتله24708الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمود متولى متولى المواردى24709الجديدة بنين بمنوفمنوف
255.5نــاجــح  255.5مروان أحمد سعيد مبروك24710الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني142.5مسعد السيد محمد مراد24711الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمسعد منير محمد فليله24712الجديدة بنين بمنوفمنوف
219.5نــاجــح  219.5مصطفى محمد مختار الشيمى24713الجديدة بنين بمنوفمنوف
213نــاجــح  213مصطفى صبحى محمد القردية24714الجديدة بنين بمنوفمنوف
247نــاجــح  247نور محمد عبدالمرضى عبدالرازق24715الجديدة بنين بمنوفمنوف
263.5نــاجــح  263.5يوسف أبراھيم عبدالنبى نصر24716الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني124.5يوسف مھدى محمد عيسى24717الجديدة بنين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني168كريم سليمان توفيق قاسم24718الجديدة بنين بمنوفمنوف
269.5نــاجــح  269.5آيه أحمد عبد الحميد أبو عمر24719دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
277نــاجــح  277إسراء ابراھـيم عـلى شـادى24720دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
278نــاجــح  278إسراء أحمد محمد صبرى حتاته24721دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
276.5نــاجــح  276.5إسراء سامى عبد الفتاح البابلى24722دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
279.5نــاجــح  279.5أميرة سامى عبد العزيز النطاط 24723دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
279.5نــاجــح  279.5أمينة صبرى محمد الغــزولى24724دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
276نــاجــح  276تقى فريد شوقـى الحضـرى24725دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
278نــاجــح  278تقى ممدوح كامــل شرويــد24726دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف



280نــاجــح  280خلود رضا عطيــه السيد خليل24727دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
277نــاجــح  277رضوى محمـد صالـح الصعيدى24728دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
275.5نــاجــح  275.5رضوى نبيـل علــى طايــل24729دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
271.5نــاجــح  271.5سارة خيرى بخاطـره أبو الخير24730دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
265.5نــاجــح  265.5سارة سامـى سعــد السطوحى24731دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
274.5نــاجــح  274.5سھيلة جميــل محمــد القوش24732دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
267نــاجــح  267شروق كمال سيف النصر الناوى24733دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
270.5نــاجــح  270.5فــرح محمـد زغلـول جـادو24734دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
271نــاجــح  271منة 1 جمـال سعيـد ال)ھونى24735دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
278.5نــاجــح  278.5منة 1 مسعد السيـد الفــولى24736دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
278.5نــاجــح  278.5مى جمال عبد الرحمن منتصــر24737دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
260نــاجــح  260أحمــد سعـد فـؤاد صليحـة24738دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
275.5نــاجــح  275.5أحمد سعيـد سعيـد مغـربى24739دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
277نــاجــح  277أحمـد صبـرى محمد زين الدين24740دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
276.5نــاجــح  276.5أحمد ع)ء الدين إبراھيم عبدالمنعم ضبش24741دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
276.5نــاجــح  276.5أحمد محمد عبد الباسط عفيفى أبو المجد24742دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
274.5نــاجــح  274.5أحمد محمود أحمد الحضـرى24743دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
256نــاجــح  256أحمد مختار إبراھيم عبد التواب 24744دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
265.5نــاجــح  265.5أحمد مختار منصـور محمـد24745دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
273نــاجــح  273أحمد نبيل محمدعبد الحميد عيش24746دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
256نــاجــح  256أحمد وليد أحمــد الشبشيرى24747دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
269.5نــاجــح  269.5حازم محمد محمود اJسدودى24748دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
246.5نــاجــح  246.5حسام الدين مجدى محمد ملھط24749دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
274.5نــاجــح  274.5سعيد مصطفى سعيد الغرباوى24750دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
275نــاجــح  275سيف الدين أيمن ص)ح النطاط 24751دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
242نــاجــح  242شھاب محمد سعـيد الغرباوى24752دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
270.5نــاجــح  270.5صالح محمد صالح الشوربجى24753دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
273.5نــاجــح  273.5طارق عبدالصمد صادق الرشيدى24754دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
275نــاجــح  275عبد الحكم ربيع عبد الحكم عليوة24755دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
270نــاجــح  270عبد الرحمن فريد سعيد القطان24756دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
275نــاجــح  275عبد الرحمن مجدى محمد قميحة24757دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
275نــاجــح  275محمد عاطف ابراھيم النحراوى24758دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
274.5نــاجــح  274.5محمـد عمـاد سعـد ديـاب 24759دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
272.5نــاجــح  272.5محمد مجدى محمد العيسوى24760دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
260.5نــاجــح  260.5محمود عبد 1 سعيد بشره24761دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
279نــاجــح  279محمود محمد نبيـل صبـح24762دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
271.5نــاجــح  271.5نـادر جـ)ل كامـل رزق24763دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
257نــاجــح  257يوسف احمد ابراھيم زھران24764دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
240.5نــاجــح  240.5يوسف احمد عباس الكوع24765دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
266.5نــاجــح  266.5يوسف حسين عبد الواحد خضر24766دوحة ا�يمان الخاصة بمنوفمنوف
271.5نــاجــح  271.5آ�ء حسين حسن اGسحاقي24767الس)م ا بمنوفمنوف
276نــاجــح  276آية اشرف منير شعيب24768الس)م ا بمنوفمنوف
276نــاجــح  276آية فتحي كامل الصوفي 24769الس)م ا بمنوفمنوف
276نــاجــح  276أسماء محمد وھبة سيد24770الس)م ا بمنوفمنوف
272.5نــاجــح  272.5أمنيةجمال عامر ابو موسى 24771الس)م ا بمنوفمنوف
276نــاجــح  276امنية صبري علي الحداد 24772الس)م ا بمنوفمنوف
273نــاجــح  273إيمان حسن بكر عجور 24773الس)م ا بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبإيمان محمد محمد الجنايني24774الس)م ا بمنوفمنوف
251.5نــاجــح  251.5براء عادل عبد العزيز ق)ش 24775الس)م ا بمنوفمنوف
277نــاجــح  277بسمة بھي عبد العظيم مدنى عيد 24776الس)م ا بمنوفمنوف
264نــاجــح  264بسملة ممدوح صابر شريف 24777الس)م ا بمنوفمنوف
269نــاجــح  269تقي إبراھيم سعيد عصفرر24778الس)م ا بمنوفمنوف
275.5نــاجــح  275.5تقى سامي علي حمامة 24779الس)م ا بمنوفمنوف
260نــاجــح  260داليا مصطفى جودة أبو شوشة 24780الس)م ا بمنوفمنوف
272نــاجــح  272دينا أحمد محمد فوزي الزرقاني24781الس)م ا بمنوفمنوف
265نــاجــح  265دينا أسامة محمد إسماعيل الميت 24782الس)م ا بمنوفمنوف



272نــاجــح  272رانا وجيه حافظ سليمان 24783الس)م ا بمنوفمنوف
277نــاجــح  277سارة إيھاب محمد صبحي ھ)لي24784الس)م ا بمنوفمنوف
270نــاجــح  270سحر حسين فرج حسن ھميمي 24785الس)م ا بمنوفمنوف
261.5نــاجــح  261.5سحر عصام ذكي سمارة 24786الس)م ا بمنوفمنوف
238نــاجــح  238سمر عاطف عثمان الجندي 24787الس)م ا بمنوفمنوف
254.5نــاجــح  254.5سلمى أسامة على الغائبرباوي 24788الس)م ا بمنوفمنوف
270نــاجــح  270سلمى جمال سعد الشابورى24789الس)م ا بمنوفمنوف
253.5نــاجــح  253.5سلمى محمدإبراھيم ا�سحاقي24790الس)م ا بمنوفمنوف
275نــاجــح  275سندس محمد عثمان البصال 24791الس)م ا بمنوفمنوف
267نــاجــح  267سوسن محمود إبراھيم عيسوي24792الس)م ا بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبشادية حسن صالح ملھط 24793الس)م ا بمنوفمنوف
273.5نــاجــح  273.5شيرين أحمد حسين النحراوي 24794الس)م ا بمنوفمنوف
265.5نــاجــح  265.5صباح رأفت عبد المنعم تاج الدين 24795الس)م ا بمنوفمنوف
276نــاجــح  276ضحى سعيد حسنين الخضراوي24796الس)م ا بمنوفمنوف
210.5نــاجــح  210.5عفاف مسعد السيد أحمد شرف 24797الس)م ا بمنوفمنوف
172نــاجــح  172غائبادة ناصر كامل طلب 24798الس)م ا بمنوفمنوف
277.5نــاجــح  277.5فاطمة السيد عطية الوكيل 24799الس)م ا بمنوفمنوف
259.5نــاجــح  259.5فاطمة محمد طه حمام24800الس)م ا بمنوفمنوف
279نــاجــح  279فاطمة مديح محمد مرزبة 24801الس)م ا بمنوفمنوف
280نــاجــح  280لميس ج)ل عبد الغائبني جميل 24802الس)م ا بمنوفمنوف
278نــاجــح  278مروة محمد أحمدشرف الدين 24803الس)م ا بمنوفمنوف
275نــاجــح  275مريم إبراھيم مصطفى شريف24804الس)م ا بمنوفمنوف
193نــاجــح  193مريم مصطفى فتحي جادو 24805الس)م ا بمنوفمنوف
278.5نــاجــح  278.5منة 1 أحمد فھمي المھدي24806الس)م ا بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني189.5 منة 1 أسامة محمد فاروق بربار 24807الس)م ا بمنوفمنوف
278نــاجــح  278منة نبيل سعيد السيسي 24808الس)م ا بمنوفمنوف
277.5نــاجــح  277.5ميار عماد ص)ح الفار 24809الس)م ا بمنوفمنوف
276نــاجــح  276مي سعيد أحمد شرويد 24810الس)م ا بمنوفمنوف
269نــاجــح  269مي ص)ح سعيد أبو زيد 24811الس)م ا بمنوفمنوف
256نــاجــح  256مي عصام مختار إبراھيم 24812الس)م ا بمنوفمنوف
279.5نــاجــح  279.5مي مسعد محمد عمر مجرية 24813الس)م ا بمنوفمنوف
276نــاجــح  276نادين يسري حامد القصاص 24814الس)م ا بمنوفمنوف
241نــاجــح  241ندى تامر عبد الستار ع)م24815الس)م ا بمنوفمنوف
274نــاجــح  274نھى عصام محمد العجمي الشيخ 24816الس)م ا بمنوفمنوف
180.5نــاجــح  180.5ھاجر أحمد فتحي نور الدين24817الس)م ا بمنوفمنوف
263.5نــاجــح  263.5ھاجر عوض محمد العو 24818الس)م ا بمنوفمنوف
266نــاجــح  266ھاجر محمد أيمن محمد أبو العزم24819الس)م ا بمنوفمنوف
278.5نــاجــح  278.5ھايدي منير مختار اGورفلي 24820الس)م ا بمنوفمنوف
175نــاجــح  175ھبه عبد الحميد أحمد الجندي 24821الس)م ا بمنوفمنوف
278نــاجــح  278ھدير منير مختار اGورفلي24822الس)م ا بمنوفمنوف
271.5نــاجــح  271.5ھدير وائل يحيى خ)ف 24823الس)م ا بمنوفمنوف
277نــاجــح  277ھدى عمرو جاد الحق ملھط 24824الس)م ا بمنوفمنوف
278نــاجــح  278يارا أحمد شوقى سمارا 24825الس)م ا بمنوفمنوف
221.5نــاجــح  221.5ياسمين عادل راشد اJبياني24826الس)م ا بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني140.5ياسمين عاطف أحمد الشيمى24827الس)م ا بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني234إبراھيم حسن إبراھيم عبد العال أبو علي24828الس)م ا بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبإبراھيم مجدي إبراھيم الفيشاوي24829الس)م ا بمنوفمنوف
202.5نــاجــح  202.5إبراھيم محمد صبري الشيمي24830الس)م ا بمنوفمنوف
230.5نــاجــح  230.5أحمد أشرف محمد الدمنھوري 24831الس)م ا بمنوفمنوف
252نــاجــح  252أحمد جابر إبراھيم عوض 24832الس)م ا بمنوفمنوف
265.5نــاجــح  265.5أحمد ج)ل عبد الرازق محمد قطب 24833الس)م ا بمنوفمنوف
257.5نــاجــح  257.5أحمدج)ل محمد العباسي 24834الس)م ا بمنوفمنوف
230.5نــاجــح  230.5أحمد دسوقي السيد زھانة 24835الس)م ا بمنوفمنوف
266.5نــاجــح  266.5أحمد علي رجب حامد 24836الس)م ا بمنوفمنوف
276.5نــاجــح  276.5أحمد محمد حمدي ربيعة 24837الس)م ا بمنوفمنوف
273نــاجــح  273أحمد محمد حمدي شھاب الدين 24838الس)م ا بمنوفمنوف



227.5نــاجــح  227.5أحمد محمد ج)ل نافع 24839الس)م ا بمنوفمنوف
224نــاجــح  224أحمد مصطفى محمد الزغائببي 24840الس)م ا بمنوفمنوف
267.5نــاجــح  267.5أحمد ناصر جابر مشمشة24841الس)م ا بمنوفمنوف
264.5نــاجــح  264.5أسامة شوقي محمد الميت 24842الس)م ا بمنوفمنوف
275.5نــاجــح  275.5أسامة محمد عبد 1 محمد عثمان 24843الس)م ا بمنوفمنوف
264نــاجــح  264ب)ل محمد عمر مجرية 24844الس)م ا بمنوفمنوف
218.5نــاجــح  218.5ج)ل أشرف ج)ل منتصر 24845الس)م ا بمنوفمنوف
258.5نــاجــح  258.5ج)ل حسن محمد تركى24846الس)م ا بمنوفمنوف
239نــاجــح  239حمدي منصور حمدي شرف 24847الس)م ا بمنوفمنوف
278نــاجــح  278خالد ص)ح محمد البربري 24848الس)م ا بمنوفمنوف
273نــاجــح  273خليل محمد خليل النشار 24849الس)م ا بمنوفمنوف
249نــاجــح  249عاطف إيھاب عاطف الرشيدي 24850الس)م ا بمنوفمنوف
246نــاجــح  246عبد الرحمن علي عبد العزيز البيطار24851الس)م ا بمنوفمنوف
250نــاجــح  250عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن الغائبرباوي24852الس)م ا بمنوفمنوف
242.5نــاجــح  242.5عبد الرحمن منصور شرف 24853الس)م ا بمنوفمنوف
259.5نــاجــح  259.5عبد الرحمن كمال محمد الميت 24854الس)م ا بمنوفمنوف
217نــاجــح  217عبد 1 حسني شفيق قاسم 24855الس)م ا بمنوفمنوف
168.5نــاجــح  168.5عبد 1 ماھر ماھر أبو زيد 24856الس)م ا بمنوفمنوف
263نــاجــح  263عبد 1 مجدي مسعد الشيخ 24857الس)م ا بمنوفمنوف
247.5نــاجــح  247.5فؤاد السيد محمد الشيخة 24858الس)م ا بمنوفمنوف
184.5نــاجــح  184.5كريم سعيد منصور الحليفي 24859الس)م ا بمنوفمنوف
243نــاجــح  243كريم عبد المجيد عبد العظيم القارح 24860الس)م ا بمنوفمنوف
250.5نــاجــح  250.5كريم فوزي حلمي عامر 24861الس)م ا بمنوفمنوف
250نــاجــح  250كريم مصطفى خليل حموده  24862الس)م ا بمنوفمنوف
271نــاجــح  271محمد إبراھيم سعيد زيدان 24863الس)م ا بمنوفمنوف
243.5نــاجــح  243.5محمد أحمد علي أبو فرو 24864الس)م ا بمنوفمنوف
265نــاجــح  265محمد إسماعيل محمد صالح أبو زيد 24865الس)م ا بمنوفمنوف
263.5نــاجــح  263.5محمد جمعه عبد المحسن الخضراوي 24866الس)م ا بمنوفمنوف
270نــاجــح  270محمد حامد مصيلحي حبرك 24867الس)م ا بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد صبحي محمود نافع24868الس)م ا بمنوفمنوف
262نــاجــح  262محمد طارق يوسف كامل العزب 24869الس)م ا بمنوفمنوف
240نــاجــح  240محمد عبد الحميد محمد زھران 24870الس)م ا بمنوفمنوف
266نــاجــح  266محمد ع)ء الدين  بيومي منصور 24871الس)م ا بمنوفمنوف
275.5نــاجــح  275.5محمد فتحى سعد كماجى 24872الس)م ا بمنوفمنوف
267نــاجــح  267محمد مجدي عبده حبيب 24873الس)م ا بمنوفمنوف
268نــاجــح  268محمد مھدي فوزي السيسي 24874الس)م ا بمنوفمنوف
274.5نــاجــح  274.5محمد نبيل سعيد محمد المعداوي 24875الس)م ا بمنوفمنوف
249.5نــاجــح  249.5محمود حسين محمود حسين جادو 24876الس)م ا بمنوفمنوف
274.5نــاجــح  274.5محمود مجدي حسين أحمد إبراھيم 24877الس)م ا بمنوفمنوف
277نــاجــح  277محمود وجيه فؤاد الشعار 24878الس)م ا بمنوفمنوف
267.5نــاجــح  267.5مروان مھاب منير عمار 24879الس)م ا بمنوفمنوف
274نــاجــح  274مصطفى إسماعيل رمضان نافع 24880الس)م ا بمنوفمنوف
239نــاجــح  239مصطفى حسن محمد اJبراشي 24881الس)م ا بمنوفمنوف
242.5نــاجــح  242.5مصطفى عيسى منصور شھاب الدين 24882الس)م ا بمنوفمنوف
252.5نــاجــح  252.5يوسف ياسر سعد المح)وي 24883الس)م ا بمنوفمنوف
271نــاجــح  271يونس محمد أنور الفره 24884الس)م ا بمنوفمنوف
276.5نــاجــح  276.5ا�ء ناصر احمد مصطفى24885ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
253.5نــاجــح  253.5اية محمد حمدى على الحمامى 24886ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
266نــاجــح  266اية محمد محمود عثمان24887ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
280نــاجــح  280اميرة طارق ابراھيم داعوش 24888ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
271.5نــاجــح  271.5بسمة محمود ابراھيم فرج24889ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
280نــاجــح  280تقى سامى مختار صالح الشيمى24890ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
272.5نــاجــح  272.5رانيا مجدى كمال زھانة 24891ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
278نــاجــح  278رحاب مختار حامد عمارة 24892ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
243.5نــاجــح  243.5رحمة عادل السيد عبد1 زھران24893ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
268نــاجــح  268رغائبده حمدى ابراھيم العدل24894ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف



279نــاجــح  279رنا اسامة فاروق أبو ع)مه24895ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
278.5نــاجــح  278.5روان ايھاب فھمى ضبش24896ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
279نــاجــح  279ريم محمد عبد الفتاح حنفى24897ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
276نــاجــح  276سارة منصور محمد سعيد حامد 24898ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
279.5نــاجــح  279.5سلسبيله أنو حسنى شعبان س)مه24899ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
278نــاجــح  278سلمى أحمد محمد حسام الدين24900ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
278نــاجــح  278سلمى محمد توفيق مسلم24901ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
277نــاجــح  277سمر محمود احمد القرش24902ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
276.5نــاجــح  276.5سھر أسامة ص)ح الجندى24903ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
279.5نــاجــح  279.5سھيلة ماھر السيد حجازى24904ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
276.5نــاجــح  276.5ع) أحمد على زھران24905ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
276.5نــاجــح  276.5فرح مدحت محمد القاصد24906ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
245.5نــاجــح  245.5مريم محمد جمال الدين موسى24907ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
270نــاجــح  270مريھان وائل جابر قنديل24908ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
266نــاجــح  266ندى اكرم ناصر عبد الغائبفور24909ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
272نــاجــح  272ندى وائل مرضى بدر الدين24910ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
266.5نــاجــح  266.5نرمين ممدوح محمد الغائبرباوى24911ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
279.5نــاجــح  279.5نھى محمد عبد بربار24912ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
277.5نــاجــح  277.5ھاجر ناصر غائبازى البنا24913ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
279.5نــاجــح  279.5ھايدى احمد سماح يسرى محمد منصور24914ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
276.5نــاجــح  276.5ھايدى ايھاب عبد اللطيف الجندى24915ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
279.5نــاجــح  279.5ياسمين محمد مصطفى المعداوى24916ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
278.5نــاجــح  278.5ياسمين مصطفى محمد شعيب24917ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
227.5نــاجــح  227.5أحمد اشرف احمد عمار24918ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
276.5نــاجــح  276.5أحمد بھجت نبوى كابس24919ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
279نــاجــح  279أحمد عمرو عبد العظيم محمود24920ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
279.5نــاجــح  279.5أحمد محمد ص)ح حامد ربيع24921ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
278نــاجــح  278أحمد محمد عطيه زھانه24922ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
275نــاجــح  275أحمد محمد فاروق المعداوى24923ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
269.5نــاجــح  269.5أحمد محمد ماھر الكوع24924ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
272.5نــاجــح  272.5أحمد مصطفى محمد عتيم24925ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
272نــاجــح  272أحمد ناصر غائبازى البنا24926ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
277نــاجــح  277أدھم جمال فوزى سالم24927ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
261نــاجــح  261سامح محمد احمد محمد العرابى24928ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
279.5نــاجــح  279.5سعيد ابراھيم محمود يوسف24929ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
276نــاجــح  276طارق محمد غائبريب الشعار24930ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
278.5نــاجــح  278.5عبد الرحمن بشير محمود عماره24931ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
272.5نــاجــح  272.5عبد الرحمن مجدى فرحات يوسف24932ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
231نــاجــح  231عبد الس)م ابراھيم عبد الس)م بشرة24933ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
274نــاجــح  274ع)ء سامح سليمان التومى24934ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
279نــاجــح  279عمر ايمن شفيق النحراوى24935ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
278نــاجــح  278عمر حسام طلعت عبد الرحمن24936ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
276.5نــاجــح  276.5عمر عبد المنعم فوزى جادو24937ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
268نــاجــح  268عمر محمد حمدى جمعه24938ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
256نــاجــح  256عمرو خالد محمد ابراھيم أبو شنب24939ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
276نــاجــح  276فريد محمد ھانى فريد بھجت24940ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
275نــاجــح  275محمد اسامه أحمد مشمشه24941ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
279نــاجــح  279محمد اسامة جابر محمودالبربرى24942ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
277نــاجــح  277محمد أشرف ج)ل أبوالسعود24943ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
278.5نــاجــح  278.5محمد أشرف ج)ل ذكى عبد 249441ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
279.5نــاجــح  279.5محمد خالد محمود الشحات عمران24945ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
278نــاجــح  278محمد سعيد محمد القبانى24946ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
271نــاجــح  271محمد عاطف أحمد زين الدين24947ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
275نــاجــح  275محمد عبد الحميد أمين فھمى عويضه24948ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
274نــاجــح  274محمد عبد الس)م السيد مطراوى24949ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
275نــاجــح  275محمد مأمون ابراھيم مطراوى24950ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف



268نــاجــح  268محمود أشرف محمد لبيب السبكى24951ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
276.5نــاجــح  276.5محمود خالد ابراھيم زيدان24952ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
277.5نــاجــح  277.5محمود خالد ابراھيم عليوه24953ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
244.5نــاجــح  244.5مروان حمدى محمد عمار24954ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
276.5نــاجــح  276.5مروان محمود شفيق الحداد24955ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
264نــاجــح  264مصطفى حامد مصطفى حبيب24956ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
279نــاجــح  279مصطفى عبد المعبود عبد الفتاح بدر24957ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
277.5نــاجــح  277.5مصطفى ماجد مصطفى عثمان24958ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
269.5نــاجــح  269.5ياسر أسامة محمد القارح24959ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
253.5نــاجــح  253.5يوسف ابراھيم محمد شرابى24960ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
259.5نــاجــح  259.5يوسف يوسف أحمد س)م24961ھابي سكول الخاصة بمنوفمنوف
268.5نــاجــح  268.5اسراء جابر عبد الحميد منصور24962عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
268.5نــاجــح  268.5اسراء عبد العظيم مسعد عيسى24963عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
269.5نــاجــح  269.5اسراء فتحى عبد المنعم سليمان24964عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
277.5نــاجــح  277.5اسراء مجدى جابر أبو داغائبر24965عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
248نــاجــح  248امال السيد أحمد فرحات24966عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
262.5نــاجــح  262.5امانى اشرف رشاد زين الدين24967عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبامل عبد المرضى فتح 1 العباسى24968عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
264.5نــاجــح  264.5امنية سمير سعيد الجيزاوى24969عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
267نــاجــح  267امنيةعماد نبوى منصور24970عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
252.5نــاجــح  252.5ايناس محمد فتوح محمد سعد24971عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
275نــاجــح  275اية اشرف محمد حسن الشاھد24972عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
265نــاجــح  265اية احمد محمد ماضى24973عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
259.5نــاجــح  259.5اية عا د ل صالح زين الدين24974عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
243نــاجــح  243ايمان اشرف عبد الحميد خضر24975عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
279.5نــاجــح  279.5ايمان عبد المرضى ابراھيم ھما م24976عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائببسمة اشرف السيد الشا فعى24977عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
246نــاجــح  246بسمة محمد فراج يوسف24978عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
244.5نــاجــح  244.5تقى جابر محمود محمد اسماعيل24979عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
260نــاجــح  260خلود محمد جمعة الزناتى24980عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
192نــاجــح  192دعاء حمدى  حامد د ند ن24981عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
179نــاجــح  179دينا طلعت محمد ج)ل ا لجزار24982عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
264.5نــاجــح  264.5دينا عبد الجواد عبد الستار الشعلة24983عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
261نــاجــح  261دينا مصطفى السيد خضر24984عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
269.5نــاجــح  269.5دينا ياسر احمد ابو داغائبر24985عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
277.5نــاجــح  277.5رضوى ممدوح محمد زين الدين24986عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
278نــاجــح  278روضة فتحى يونس جاد 249871عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
274نــاجــح  274روان موسى حسن الجندى24988عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
279نــاجــح  279ريم حمدى جودة قشتى24989عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبسارة السيد محمد ابو الغائبار24990عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
177نــاجــح  177سارة محمد مسعد دندن24991عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
275.5نــاجــح  275.5سلمى ايمن فاروق مغائبربى24992عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
278نــاجــح  278سلمى جمال على حتحوت24993عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
279نــاجــح  279سلمى شاكر فتحى عيسى24994عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
275نــاجــح  275سلمى فتحى أحمد عيسى24995عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
213نــاجــح  213سلمى محمد صابر المش)وى24996عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
252.5نــاجــح  252.5سلمى محمود فوزى مبروك جمال الدين24997عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
274.5نــاجــح  274.5سلمى مرضى عبد الرحمن السيد عاشور24998عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
253نــاجــح  253سلوى سعيد محمد خطابى24999عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
262.5نــاجــح  262.5سمر السيد محمد غائبزال25000عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
273نــاجــح  273شيماء جمال مھدى حسب النبى25001عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
264نــاجــح  264شيماء ياسر حلمى محمد25002عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
216نــاجــح  216فاطمة على عبد الفتاح عيد25003عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
257.5نــاجــح  257.5فاطمة محمد حسين الفقى25004عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبفاطمة محمد مسعد دندن25005عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
186.5نــاجــح  186.5كرستينا سامى حليم اسكندرابراھيم25006عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف



275.5نــاجــح  275.5ماجدة مجدى محمد السبكى25007عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
193نــاجــح  193مريان عماد ابراھيم عبد السيد25008عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
277نــاجــح  277مريم مد حت محمد حماد25009عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
198.5نــاجــح  198.5ندا اشرف محمد شعبان25010عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
275.5نــاجــح  275.5نسمة مسعد حامد شانة25011عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبنھى سعيد أحمد حرفوش25012عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
277.5نــاجــح  277.5نھى سمير حسنى حماد25013عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثاني167.5نورا شوقى سعد دين الدين25014عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
244نــاجــح  244نورحسن محمود حتحوت25015عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
262نــاجــح  262نورھان طارق عبد العظيم الشامى25016عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
276نــاجــح  276ھاجر سعيد عبد الحميد أحمد25017عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
227نــاجــح  227ھاجرطاھر جابر منصور25018عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
239نــاجــح  239ھاجر عبد العظيم محمود ال)ھونى25019عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
277.5نــاجــح  277.5ھاجر محمد رمضان الفتيانى25020عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
278نــاجــح  278يارا ھانى حسنى حماد25021عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
267.5نــاجــح  267.5ياسمين جمال توفيق ظاظا25022عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
272.5نــاجــح  272.5 ياسمين محمد فوزى جمال الدين25023عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
177نــاجــح  177ياسمين منصور محمد نور25024عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
269نــاجــح  269ياسمين يحى ماھر سمينة 25025عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
265نــاجــح  265يمنى مصطفى ياسين مكرم25026عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
194.5نــاجــح  194.5ابا نوب م)ك حليم عبد السيد25027عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبابراھيم احمد ابراھيم بھنسى25028عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
245نــاجــح  245ابراھيم خالد محمد حسن25029عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثاني164ابراھيم سعيد ابراھيم الطھويھى25030عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
249نــاجــح  249احمد اسامة أمين السبكى25031عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباحمد رمضان على البدوى25032عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباحمد سعيد احمد ا�بيانى25033عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
241.5نــاجــح  241.5احمد سمير كمال عبد الواحد25034عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
226نــاجــح  226احمد مجدى محمد الجيزاوى25035عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
241.5نــاجــح  241.5احمد محمد أحمد الجزار25036عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
255.5نــاجــح  255.5احمد محمد عبد اللة السندبيسى25037عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
246.5نــاجــح  246.5احمد محمد مدبولى عبد ربة25038عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
266.5نــاجــح  266.5احمد مصطفى السيد ا�بشيھى 25039عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
245.5نــاجــح  245.5احمد مھدى احمد بدوى25040عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
259.5نــاجــح  259.5احمد وليد سمير رضوان س)مة25041عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
257.5نــاجــح  257.5اسا مة عادل محمد محفوظ25042عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
267.5نــاجــح  267.5اس)م سعيد حامد البدوى25043عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
237نــاجــح  237اس)م مختار محمد منصور25044عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
251.5نــاجــح  251.5اشرف عوض اللة  سعيد الياس25045عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
243.5نــاجــح  243.5ب)ل سعيد محمد ماضى25046عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
200نــاجــح  200جابر سامى ابراھيم عينو25047عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
253نــاجــح  253جابر عبد المرضى  جابر عبد ربة25048عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
259.5نــاجــح  259.5حسام عبد المرضى ابراھيم منصور25049عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
268نــاجــح  268حسام مسعد محمد محمد منصور25050عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
204.5نــاجــح  204.5حسن زكريا صالح البدوى25051عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
253نــاجــح  253حمدى الشنوانٮعبدة قشقوش25052عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبصالح خالد صالح عيد25053عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
255نــاجــح  255طارق محمد محمد ابو سعدة25054عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبعاطف نصر عبد النبى خليل25055عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثاني154.5عبد الرحمن ج)ل مصطفى غائببور25056عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
269نــاجــح  269عبد الرحمن رأفت ابو سالم25057عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
255.5نــاجــح  255.5عبد الرحمن عبد النبى حامد ابو الغائبار25058عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
258.5نــاجــح  258.5عبد الرحمن عماد الدين عبد الحميد سمينة25059عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثاني121عبد العظيم صبحى جابر كشك25060عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
266.5نــاجــح  266.5عمر محمد جابر السبكى25061عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبفريد سعيد فريد حمودة25062عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف



263نــاجــح  263كريم جمال سعيد الريفى25063عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبكريم سعيد حسن شرف25064عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
245.5نــاجــح  245.5محمد أحمد عبد الحميد مصطفى25065عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
224.5نــاجــح  224.5محمد الرشيدى اسماعيل عبد العزيز25066عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد جمال حامد صالح25067عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
200.5نــاجــح  200.5محمد زغائبلول محمد نور25068عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
277نــاجــح  277محمد  سعيد محمد يوسف25069عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
270نــاجــح  270محمد صبحى عبد الواحد أبو ھيبة25070عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
206.5نــاجــح  206.5محمد ص)ح سعيد بسيونى المعاد25071عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
272.5نــاجــح  272.5محمد ص)ح قرنى السيد 25072عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد طلعت محمد ج)ل الجزار25073عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد محمود عبد الرازق حبيب25074عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثاني196محمد نبيل جابر عبد ربة25075عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
258نــاجــح  258محمد وجھة كامل ابو مندور25076عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
255نــاجــح  255محمود ابراھيم عبد المعبود السيد عبد الھادى25077عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
250نــاجــح  250محمود شاكر محمد حجازى25078عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثاني189محمود غائبالى أحمد عبد ربة25079عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
234نــاجــح  234مصطفى فتحى محمد الحداد25080عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
248.5نــاجــح  248.5مصطفى محمد على محمد سمينة25081عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
228.5نــاجــح  228.5مھاب مجدى دمرداش محمد  السيد25082عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
231نــاجــح  231مؤمن مجدى على العنانى25083عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
238.5نــاجــح  238.5مؤمن يحى صابر حسين دندن25084عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
176نــاجــح  176نور رمضان صالح الخولى25085عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
258نــاجــح  258وليد عماد الدين محمد فتحى العزب25086عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
258نــاجــح  258يوسف أمجد احمد ابو علم25087عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
263.5نــاجــح  263.5يوسف محمد عبد المنعم الليثى25088عثمان ابن عفان اJبتدائيةمنوف
250نــاجــح  250آسيل عماد مھدى ابراھيم يحيى25089عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
270نــاجــح  270اسراء السيد عبدالوھاب شلبى25090عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
261نــاجــح  261أميرة محمد عطية السيد معارك25091عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
274.5نــاجــح  274.5آية عاطف عبدالعظيم والى25092عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
228نــاجــح  228آية ھانى عبدالمرضى الشعار25093عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
275نــاجــح  275إيمان زكى أ بو المجد ابراھيم25094عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
277نــاجــح  277بسمة على صبرى محمد أبوزيد25095عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
274.5نــاجــح  274.5بوسى أشرف محمد أبوحواية25096عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
272نــاجــح  272دينا رجب رجب محمد25097عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
278.5نــاجــح  278.5رنا ابرھيم السيد سوسة25098عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
279.5نــاجــح  279.5رنيم وليد اسماعيل حسب النبى25099عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
279نــاجــح  279سارة عماد حمدى عامر الخولى25100عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
269نــاجــح  269سلمى ھمام عبدالحميد أبوشوشة25101عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
268.5نــاجــح  268.5ضحى محمد جابر الشامى25102عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
269.5نــاجــح  269.5فاطمة عصام محمد عمار25103عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
278.5نــاجــح  278.5مى أحمد رفقى عبدالعظيم أبوحصوة25104عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
276.5نــاجــح  276.5ندى عبدالباسط محمد الجناينى25105عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
280نــاجــح  280ندى مؤمن عبدالمنعم أمين25106عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
278نــاجــح  278نرمين رمضان زكى بسيونى25107عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
274.5نــاجــح  274.5ھاجر طارق صادق أبوطبل25108عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
275.5نــاجــح  275.5ھاجر ممدوح محمد السيد دويدار25109عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
278نــاجــح  278ھالة السيد عبدالحميد الكشكى25110عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
266نــاجــح  266ھالة مجدى ابراھيم ضبش25111عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
278نــاجــح  278ھايدى ابراھيم محمد أبوزيد ورشان25112عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
279نــاجــح  279ھايدى عبدالعزيز صديق أحمد25113عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
276نــاجــح  276ھند عثمان على الخضراوى25114عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
275.5نــاجــح  275.5ياسمين مجدى ابراھيم ضبش25115عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
266.5نــاجــح  266.5ابراھيم عصام ابراھيم البسيونى25116عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
238.5نــاجــح  238.5ابراھيم محمد ابراھيم25117عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
268.5نــاجــح  268.5أحمد ص)ح الدين عبدالحميد الحناوى25118عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف



234نــاجــح  234أحمد عرفات عبدالعظيم25119عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
279نــاجــح  279أحمد ياسر زكى مدين25120عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
278نــاجــح  278أسامة سعيد عبدالمجيد داعوش25121عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
234.5نــاجــح  234.5خالد محمود عبدالفتاح محمود25122عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
259نــاجــح  259شھاب رمضان عبدالفتاح بدر25123عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
270.5نــاجــح  270.5عبدالرحمن مجدى محمد القصير25124عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
236.5نــاجــح  236.5عبدالعزيز حمدى محمد حسب النبى25125عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
247.5نــاجــح  247.5عبد1 السيد رشاد مليك25126عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
268نــاجــح  268فھمى عماد فھمٮا لزرقانى25127عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
279.5نــاجــح  279.5محمد خالد عبدالوھاب محمد25128عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
244.5نــاجــح  244.5محمد سامى حامد الفيشاوى25129عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
261نــاجــح  261محمد سعيد ابراھيم الشوربجى25130عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
260.5نــاجــح  260.5محمد سعيدعبدالمجيد السيد أبوحسين25131عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
265.5نــاجــح  265.5محمد طلعت شعبان الرھاوى25132عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
241.5نــاجــح  241.5محمد عبد1 معوض غائبنيم سالم25133عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
208.5نــاجــح  208.5محمد عماد محمد صابر يوسف25134عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
254نــاجــح  254محمد عمر مكرم على25135عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
276نــاجــح  276محمود شريف ابراھيم الشوربجى25136عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
265.5نــاجــح  265.5محمود ع)ء الدين نبوى الصعيدى25137عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
249.5نــاجــح  249.5محمود محمد الزناتى شاھين25138عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
275.5نــاجــح  275.5محمود محمد جابر أحمد25139عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
279.5نــاجــح  279.5محمود محمد نجيب القارح25140عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
279نــاجــح  279مصطفى وائل غائبريب عزب25141عمر الفاروق الخاصة بمنوف امنوف
274نــاجــح  274آية مسعد رمضان ابو غائبربية 25142أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
دور ثانيدور ثاني207آية مسعد فتحي الخولي 25143أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
دور ثانيدور ثاني121ابتسام عادل علي ا�بياني 25144أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
225نــاجــح  225اميره عبد الرسول  عبد الغائبفار ابو غائبربية 25145أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
219.5نــاجــح  219.5بھية جمعة محمد موسي 25146أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
259.5نــاجــح  259.5دعاء عبد الباسط محمود حماد 25147أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
160.5نــاجــح  160.5سالمة ص)ح زكي العدل 25148أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
201نــاجــح  201سالمة وجية صابرالوصيفي 25149أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
201نــاجــح  201سحر سامى فتحى الشافعى 25150أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
274نــاجــح  274سلمى عاطف مصطفى المناخلى 25151أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
دور ثانيدور ثاني93سلمى محمد عبد العظيم مطر 25152أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
225نــاجــح  225شيماء رمضان محمد محمد الصباغائب 25153أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
271.5نــاجــح  271.5صابرين جمال عبد العزيز حسان 25154أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
219نــاجــح  219ضحى مسعد حسن رزق 25155أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
دور ثانيدور ثاني158فاطمة عبد الحميد السيد الصواف 25156أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
216.5نــاجــح  216.5فاطمة معوض محمد الشعراوى 25157أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
268نــاجــح  268فرحة السيد سعد الجمال25158أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
262نــاجــح  262كريمة صالح عبد المنعم حسن 25159أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
235.5نــاجــح  235.5ميادة ناصر محمد ربيع 25160أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
276.5نــاجــح  276.5نج)ء محمد فتحى صبره25161أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
245نــاجــح  245نورا شوقى سعد الصواف25162أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
دور ثانيدور ثاني142ھاجر محمود حسن شريف25163أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
دور ثانيدور ثانيغائبھبة إبراھيم عبد العاطي الطنطاوي35164أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
259.5نــاجــح  259.5ھدي س)مة سعد أبو غائبربية35165أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
238نــاجــح  238ھنادي سامي أبو الھ) مصطفي35166أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
262نــاجــح  262يارا إيھاب محمد ريحان25167أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
222نــاجــح  222ياسمين السيد احمد منصور 25168أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
دور ثانيدور ثانيغائبابراھيم احمد عبدالفتاح الفران25169أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
دور ثانيدور ثانيغائبابراھيم عبد السميع ابراھيم بدوى25170أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
دور ثانيدور ثاني147ابراھيم فتحى خطاب ابو غائبربية25171أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
218.5نــاجــح  218.5ابراھيم محمود ابراھيم حماد 25172أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
170نــاجــح  170ابراھيم محمود عبد المرضى ابو فرو 25173أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
183.5نــاجــح  183.5ابو الع) ممدوح ابوالع) المصلحى 25174أبو بكر الصديق بمنوف امنوف



دور ثانيدور ثاني143أحمد ابراھيم فاروق داعوش25175أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
دور ثانيدور ثاني16.5أحمد ابراھيم محمد الشيخة 25176أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
دور ثانيدور ثاني173.5أحمد السيد سعد الجمال 25177أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
دور ثانيدور ثانيغائبأحمد السيد عبد المعبود السيد 25178أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
دور ثانيدور ثانيغائبأحمد رجب محمود أبو غائبربية 25179أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
221نــاجــح  221أحمد صبحى أحمد ابو غائبربية 25180أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
206نــاجــح  206أحمد يحي فوزى ابو شنب25181أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
دور ثانيدور ثانيغائبإس)م مسعد ابراھيم ابوغائبربية25182أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
176.5نــاجــح  176.5إس)م يونس أحمد نوار25183أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
دور ثانيدور ثانيغائبالسيد احمد مغائبربى البدوى25184أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
255.5نــاجــح  255.5بھاء الدين سمير عاطف ھنداوى 25185أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
172.5نــاجــح  172.5جمال س)مه محمد ابو غائبربية 25186أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
دور ثانيدور ثانيغائبحسين السيد عبد الرازق ابو حسين 25187أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
دور ثانيدور ثانيغائبسمير صبحى محمود رزق 25188أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
دور ثانيدور ثانيغائبصفوت ج)ل عبد الحميد الخولى 25189أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
دور ثانيدور ثانيغائبعبد الرحمن عادل سعد الق)وى 25190أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
249نــاجــح  249عبد الرحمن عادل كمال الشقنقيري35191أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
دور ثانيدور ثانيغائبكريم معوض جابر الشامى25192أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
دور ثانيدور ثاني104فتحى السيد فتحى شريف25193أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
164نــاجــح  164محمد اسامة جابر س)مة 25194أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
دور ثانيدور ثاني128.5محمد أشرف رمضان جابر25195أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
دور ثانيدور ثاني146محمد جميل صابر ابو الروس 25196أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
دور ثانيدور ثاني27محمد جودة معوض عواض25197أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
242.5نــاجــح  242.5محمد صبحى عبد الرحيم النحراوى 25198أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد عبد المولى معوض حماد 25199أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
دور ثانيدور ثاني146محمد مجدى زكى ابو غائبربية 25200أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد مسعد أبو الحديد ابوغائبربية 25201أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
دور ثانيدور ثاني143.5محمد منير رضوان شلبى 25202أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
248نــاجــح  248محمد ناصر محمد الق)وى 25203أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد وليد عبد السميع على محمد25204أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
184نــاجــح  184محمود عبد 1 السيد الشامى25205أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمود كمال عبد الحميد عبد النبى25206أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمود منصور عمر زين الدين 25207أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
دور ثانيدور ثانيغائبيوسف فوزى نبوى الق)وى 25208أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
227.5نــاجــح  227.5يونس عادل على البحيرى25209أبو بكر الصديق بمنوف امنوف
276.5نــاجــح  276.5آ�ء حلمي عباس أبو المجد25210سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني125آيه السيد جابر متولي25211سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
276نــاجــح  276آيه سعيد محمد الصواف25212سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
267نــاجــح  267آيه عادل أحمد الغائبرباوي25213سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
226نــاجــح  226آيه عماد عبد الحميد الق)وي25214سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
245.5نــاجــح  245.5آيه مرضي محمد الشاعر25215سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبإسراء إبراھيم محمد نجم25216سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
249.5نــاجــح  249.5إسراء رجب حسان قنديل25217سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
264.5نــاجــح  264.5إسراء عفيفي عفيفي الشيمي25218سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبأماني عادل عباس حجاج25219سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
272نــاجــح  272أمل كرم عبد الرحمن الجعار25220سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
194.5نــاجــح  194.5إيمان أشرف ماھر زين الدين25221سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
209نــاجــح  209إيمان جمال عبد المقصود علي حسن25222سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني162.5إيمان محمد أبو السعود ألماظ25223سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني14.5بسمة كرم عبد المجيد الكمشوشي25224سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
267.5نــاجــح  267.5بسنت عبد العظيم طلعت الصواف25225سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
260نــاجــح  260جھاد مصطفي محمد صبري عيسي شقير25226سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
272نــاجــح  272حنان حمادة منير س)مة25227سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
273نــاجــح  273خلود عوض محمد مجرية25228سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
188نــاجــح  188خلود محمد عبد المنعم السيد25229سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
218نــاجــح  218دنيا محمد حامد صالح سيد أبوه25230سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف



دور ثانيدور ثاني143دينا أشرف سعيد عواض25231سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
230.5نــاجــح  230.5راندا عماد فاروق مھنا25232سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
209.5نــاجــح  209.5زينب عاطف محمد السبكي25233سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
260.5نــاجــح  260.5سارة مكرم فوزي الليثي25234سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
215نــاجــح  215سعاد محمد فھمي الجندي25235سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
189.5نــاجــح  189.5سمر سعيد عبد العظيم شرويد25236سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
185.5نــاجــح  185.5سناء سعيد حسني عرفة25237سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
222نــاجــح  222سناء متولي جابر الخولي25238سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
276نــاجــح  276شروق حمدي محمد فايد25239سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
264.5نــاجــح  264.5شيماء أسامة  محمودالبدوي25240سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبشيماء شوقي أبو اليزيد عصاميص25241سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
277نــاجــح  277شيماء محمد أحمد ميلص25242سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
265.5نــاجــح  265.5شيماء ناصر محمد أمين25243سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
263.5نــاجــح  263.5صابرين السيد عبد الحميد السبكي25244سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
175نــاجــح  175ضحي وليد فوزي عمران25245سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
258.5نــاجــح  258.5غائبادة أحمد جابر حمزة25246سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
201.5نــاجــح  201.5فايزة عبد الحميد محمد ودن25247سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
250.5نــاجــح  250.5منار جمال محمد أبو حصوة25248سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
194.5نــاجــح  194.5ميادة مصطفي عبد العظيم القارح25249سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
271.5نــاجــح  271.5مي أحمد محمد س)م25250سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
252نــاجــح  252مي حمادة محمد عليان25251سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
271نــاجــح  271مي صالح مغائبربي البدوي25252سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
180.5نــاجــح  180.5مي عاشور مھدي نور25253سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
201نــاجــح  201مي مصطفي السيد أبو ليفة25254سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
262نــاجــح  262نورا جمال فتحي الخولي25255سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبنوره عبد الرحمن مبروك نصر25256سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
239.5نــاجــح  239.5ھاجر فريد شوقي عبده 25257سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني151.5ھبه أيمن سعيد الطنطي25258سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
276.5نــاجــح  276.5ھبه مسعد محمد الكمشوشي25259سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني153.5ھدي أشرف رمضان اGشقر25260سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
277نــاجــح  277ھدير محمد عبد المنعم أبو عاشور25261سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
177نــاجــح  177ھند عبد 1 يوسف عبد 252621سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
278نــاجــح  278ياسمين أحمد  محمد اGشموني25263سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
205.5نــاجــح  205.5ياسمين جمال حامد عتيم25264سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
252نــاجــح  252ياسمين ھاشم محمد الخولي25265سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
199.5نــاجــح  199.5أحمد أشرف سعيد الناوي25266سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
228نــاجــح  228أحمد أيمن أنور البصال25267سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
272.5نــاجــح  272.5أحمد أيمن سعيد الفقي25268سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
213.5نــاجــح  213.5أحمد حامد بكر البطرني25269سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
272نــاجــح  272أحمد سعيد أحمد  معوض البنھاوي25270سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
271نــاجــح  271أحمد سمير جابر اJبراشي25271سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبأحمد سمير محمد مصباح25272سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
266.5نــاجــح  266.5أحمد شادي عبد 1 الميھي25273سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
249.5نــاجــح  249.5أحمد شاكر عبده صروه25274سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
252نــاجــح  252أحمد شريف محمد كمال أبو طالب25275سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
209.5نــاجــح  209.5أحمد ص)ح كمال شرف25276سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
250نــاجــح  250أحمد عبد العاطي بدر عيسي25277سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
275.5نــاجــح  275.5أحمد عماد الدين فتحي يوسف25278سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
259.5نــاجــح  259.5أحمد عماد رمضان محجوب25279سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
203نــاجــح  203أحمد محمد السيد مسلم25280سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
250.5نــاجــح  250.5أحمد محمد عبد الس)م شلبي25281سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
264.5نــاجــح  264.5أحمد محمد ھاشم محمود عيد25282سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
231.5نــاجــح  231.5أحمد محمود حمدي الھواري25283سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبأحمد نبيل إبراھيم قشقوش25284سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
256نــاجــح  256أحمد ھاني  عبد العزيز البنا25285سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
272نــاجــح  272أنس فتحي صابر ق)ش25286سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف



دور ثانيدور ثاني100.5أنس مفرح معوض أبو غائبربية25287سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
240نــاجــح  240السيد عمر السيد الفقي25288سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
172.5نــاجــح  172.5إبراھيم حسن إبراھيم مطر25289سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبإبراھيم علي إبراھيم عصاميص25290سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
250.5نــاجــح  250.5إس)م رمضان عبد المنعم25291سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
188نــاجــح  188إس)م صبحي زكي عمار25292سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبإس)م عبد الناصر أبو الحديد العزب25293سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
250.5نــاجــح  250.5إس)م معوض مصطفي عج)ن25294سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبباسم رمضان إمام الشلقاني25295سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
257نــاجــح  257حسن ص)ح رمضان الخولي25296سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
250نــاجــح  250حسن محمود محمد الوكيل25297سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني100حسن مصطفي محمد الفطاطري25298سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
173نــاجــح  173حمادة علي محمود فليفل25299سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
186.5نــاجــح  186.5حمدي عماد حمدي الكمشوشي25300سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبسعيد إبراھيم سعيد الق)وي25301سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
221.5نــاجــح  221.5شادي محمد متولي سرحان25302سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبشحاتة سعيد السيد كشك25303سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
223.5نــاجــح  223.5عبد الرحمن ص)ح ماھر حتحوت25304سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
254نــاجــح  254عبد الرحمن محمد فوزي عصاميص25305سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
224نــاجــح  224ع)ء معوض محمد العرابي25306سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
238نــاجــح  238عمرو كمال راشد الشامي25307سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبطه صبحي جاد الكمشوشي25308سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
228نــاجــح  228مؤمن سمير صادق اللطخ25309سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمؤمن فريد سعيد الق)وي25310سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
199.5نــاجــح  199.5محسن محمد عدلي عواض25311سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
195نــاجــح  195محمد أمير فوزي عمران25312سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
271نــاجــح  271محمد أيمن سعيد الفقي25313سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد إبراھيم علي الفطاطري25314سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
233نــاجــح  233محمد جمعة عبد الحميد الصواف25315سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
205.5نــاجــح  205.5محمد حسني حسن جحا25316سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد سمير أحمد زين الدين25317سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
231.5نــاجــح  231.5محمد شعبان محمدأبو كبشة25318سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد صبحي توفيق زين الدين25319سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد عبد العظيم علي الشرقاوي25320سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
267.5نــاجــح  267.5محمد عبد الناصر محمد أبو قمر25321سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني136محمد عصام عبد الواحد الفطاطري25322سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
229.5نــاجــح  229.5محمد علي محمد أبو حشيش25323سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني144محمد عيد جابر �وندي25324سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني152.5محمد محيي فؤاد صبح25325سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني103.5محمد مرضي عبد الحميد أبو عاشور25326سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني212.5محمد مسعد عبد الحميد درويش25327سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني163.5محمد نبيل عبد المنعم عريق25328سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني167.5محمد وجيه عبد الحي مليك25329سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
204نــاجــح  204محمود حامد بكر البطرني25330سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
193.5نــاجــح  193.5محمود عبد العظيم محمد الجندي25331سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
235نــاجــح  235محمود مرضي مصطفي سمكة25332سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني198محمود ناصر إبراھيم حمودة25333سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
210نــاجــح  210مسعد فتحي مسعد أبو غائبربية25334سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمسعد يوسف عبد اللطيف بدر25335سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
253نــاجــح  253مصطفي جمال محمد رزق25336سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
237نــاجــح  237مصطفي سعد عبد الجيد عبد الرازق25337سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
234.5نــاجــح  234.5مصطفي سعيد مصطفي عج)ن25338سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
246نــاجــح  246مصطفي ناصر السيد نجم25339سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
174نــاجــح  174يوسف سامي ص)ح مرزبة25340سوزان مبارك للتعليم اGساسي بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباسماء جابر عبدالنبي قميحه25341فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
254.5نــاجــح  254.5اسماء جمال محمد الشاعر25342فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف



203.5نــاجــح  203.5اسماء شديد عبد المرضى شديد25343فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
197نــاجــح  197اسماء دسوقى فھمى ابراھيم25344فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
224نــاجــح  224امل مجدى سعد دندوح25345فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
257.5نــاجــح  257.5امل ياسر محمود عيسى25346فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
251.5نــاجــح  251.5اسراء صبحى زاھر عبد ربه25347فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثاني196اسراء طلعت على ديبق25348فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثاني167اعتماد محمد صبحى ابو رھيف25349فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثانيغائباعتماد نصر فوزي نصر25350فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
262نــاجــح  262ايمان عزمى على الحداد25351فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
258.5نــاجــح  258.5ايمان يسرى فتحى النعا25352فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
204نــاجــح  204ايه اسماعيل كامل القصاص25353فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
222نــاجــح  222آيه عبد المنعم سعيد حسين25354فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
251نــاجــح  251ايه فتحى السيداحمد ملھط25355فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
225نــاجــح  225آية مجدى سعيد ابو زيد25356فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
246نــاجــح  246آية مرضى شوقى داعوش25357فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
200نــاجــح  200بسمة حمادة على الصعيدى25358فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
216.5نــاجــح  216.5بسمة فرماوى محمد فرماوى25359فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
264نــاجــح  264حبيبه على ص)ح عرفه25360فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
203.5نــاجــح  203.5حمدية مفرح مجدى ا الشحات25361فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
228.5نــاجــح  228.5حنان عصام عبد الواحد عيسى25362فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثاني158.5خلود محمد محمود عثمان25363فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
198.5نــاجــح  198.5خلود نبيل محمد عتيم25364فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
219نــاجــح  219داليا تامر السيد حمد25365فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
201نــاجــح  201دينا حسين محمود السواق25366فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
201.5نــاجــح  201.5دينا مصطفى حسن الشعلة25367فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
214نــاجــح  214دينا يوسف عفيفى الشيمى25368فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثانيغائبرانيا صابر عبدالحمد الق)وي25369فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
203نــاجــح  203رانيا محمد حسن الزلعاوى25370فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
189.5نــاجــح  189.5رحمة امين محمد سعيد25371فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
270.5نــاجــح  270.5رحمة على فوزى الكردى25372فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
236.5نــاجــح  236.5ريھام صبحى احمد ابو غائبزالة25373فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
229نــاجــح  229ريھام متولى عبدة كوھية25374فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثانيغائبساميه ناصر حسن السيد25375فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
250.5نــاجــح  250.5سعدية جمال صالح مطر25376فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
170نــاجــح  170سلمي ص)ح حسن صالح25377فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
195.5نــاجــح  195.5سلمى مجدى احمد زنفل25378فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
257نــاجــح  257سلمى محمد عبد العزيز ناجى25379فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
267نــاجــح  267سلمى ھشام مسعد متولى25380فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثانيغائبسيده عبدالعزيز متولي حجاج25381فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
193.5نــاجــح  193.5شاديه اشرف حسن الزلعاوى25382فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
244نــاجــح  244شروق اسامة سعيد السروى25383فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
196نــاجــح  196شھيرة عيد حمدان عبد القادر25384فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
242.5نــاجــح  242.5شيماء جمال محمد الشامى25385فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثانيغائبشيماء طاھر جابر جعفر25386فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثاني158شيماء محمد عرفان محمد25387فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثانيغائبصباح عبد الس)م عبد 1 جاد الرب25388فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
170نــاجــح  170عفاف سعيد عبد الجليل اسماعيل25389فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثاني170.5عفاف ياسر رفاعى جعفر25390فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
255نــاجــح  255علياء السيد عبد الوھاب الناظر25391فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثاني144.5فاطمة عبد الس)م مسعود نصار25392فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
246.5نــاجــح  246.5فاطمه فتحى زاھر على الفتيانى25393فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
189.5نــاجــح  189.5فايزة حمدى اسماعيل السواق25394فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثانيغائبفايزه عبدالس)م محمود جبر25395فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
238نــاجــح  238فتحية عبد النبى محمد السطوحى25396فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
259.5نــاجــح  259.5كريمة منصور محمد احمد خليل25397فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثانيغائبماجدة ج)ل ابو العنين النفرى25398فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف



223.5نــاجــح  223.5منار خالد حسن رضوان25399فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
255نــاجــح  255منى احمد على ابو فرو25400فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثاني115منى زكريا يحيى نور25401فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
223نــاجــح  223منى محمد عباس عينو25402فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثاني158مى عوض فرج الوكيل25403فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثاني93نادية السيد متولى الصباغائب25404فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
197.5نــاجــح  197.5ندا السيد جابر عيسى25405فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
224.5نــاجــح  224.5ندا حسن محمد صبرة25406فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
254.5نــاجــح  254.5ندا عبد البارى سعد ابو قمر25407فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
201نــاجــح  201نرمين شريف صابر الملط25408فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
182نــاجــح  182نسمة زكى على مھنا25409فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
224.5نــاجــح  224.5نشوى حسين كامل حماد25410فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
198.5نــاجــح  198.5نعمة مصطفى زينھم اGنجبى25411فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
175.5نــاجــح  175.5نورا سعيد عبد المجيد الريفى25412فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثانيغائبنھي ايمن جابر جبله25413فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
225.5نــاجــح  225.5ھاجر معوض فوزى السطوحى25414فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
190نــاجــح  190ھبه رجب احمد الخولى25415فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثاني51ھدى محمد ج)ل صبرة25416فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
219.5نــاجــح  219.5ھدير جمال محمود الشرقاوى25417فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
157نــاجــح  157ھند محمد صابر مكرم 254181فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
261.5نــاجــح  261.5ھند يحيى محمود القصير25419فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
196نــاجــح  196وردة عبد العزيز عبدة خلوصى25420فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثاني154.5وفاء مسعد عبد المنعم المح)وى25421فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثانيغائبياسمين السيد ابوالسعود المظ25422فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثاني164.5ياسمين السيد سعد سالم25423فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثاني168.5ياسمين جمال محمود الغائبرباوى25424فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
246.5نــاجــح  246.5ياسمين وجيه محمد جبر25425فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثانيغائبابراھيم زغائبلول السيد الم)ح25426فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثاني131.5ابراھيم صابر ابراھيم ابو زيد25427فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
161.5نــاجــح  161.5ابراھيم محمد ابراھيم الوكيل25428فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثاني171.5ابراھيم محمد محمود الق)وى25429فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثانيغائباحمد اشرف احمد الشليني25430فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثانيغائباحمد المغائبربي سعيد الزلعاوي25431فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثاني143.5احمد صابر احمد الزلعاوي25432فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثانيغائباحمد صابر عبدالحميد الق)وي25433فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثاني123.5احمد طارق عبد الرءوف الخولى25434فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثاني142احمد عادل محمد النايم25435فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثاني151.5احمد عبد المنعم سعيد مسلم25436فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
162.5نــاجــح  162.5احمد مجدى حلمى سالم25437فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
261نــاجــح  261احمد محمد ابو العينين ابو حشيش25438فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
273.5نــاجــح  273.5احمد محمد احمد ابو عيد25439فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
206نــاجــح  206احمد محمد سعيد الھواري25440فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
240.5نــاجــح  240.5احمد محمد صالح الوكيل25441فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثاني131.5احمد محمود على عمار25442فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
197نــاجــح  197احمد مھدى ابو الحديد ابو غائبربيه25443فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
168.5نــاجــح  168.5احمد ناصر ابو الع) المصلحى25444فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
200نــاجــح  200احمد ناصر منير محمد25445فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
229نــاجــح  229احمد ياسر احمد الھوش25446فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
227.5نــاجــح  227.5اشرف ابراھيم صبرى جمعة25447فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
225نــاجــح  225السيد رافت السيد بدر25448فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
206نــاجــح  206ايمن عصام سيد احمد النفراوى25449فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثاني152اس)م ع)ء ابراھيم الشيخ25450فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
205نــاجــح  205جابر صابر جابر ابو فرو25451فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
193نــاجــح  193ج)ل صبحى ج)ل حمزة25452فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثانيغائبجمعه محمد احمد السوداني25453فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
219نــاجــح  219حامد احمد حامد الغائبزاوى25454فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف



دور ثانيدور ثانيغائبحامد محمود حامد الرويشي25455فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
233نــاجــح  233حسن عصام احمد حسب 254561فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثانيغائبحلمي عبدالحميد حلمي دريس25457فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
149نــاجــح  149حمدي احمد حمدي ابوسالم25458فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثانيغائبحمدي عماد محمد صبره25459فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثانيغائبحمدى فتحى جابر شيحة25460فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثانيغائبزكى مصيلحى زكى الشيمى25461فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
181.5نــاجــح  181.5رمضان حمدى حسن السطوحى25462فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
242نــاجــح  242رمضان عبد المنعم رمضان عبد العاطى25463فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
229.5نــاجــح  229.5سامي سعد رشاد مدكور25464فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثانيغائبسعد رمضان سعد الباجه25465فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
197.5نــاجــح  197.5سعيد احمد سعد الصعيدى25466فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثانيغائبسعيد حمدي جابر شيحه25467فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثانيغائبسيد ماھر سيد الكورشاتي25468فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثانيغائبصبري مجدي ابراھيم ابوغائبربيه25469فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
229.5نــاجــح  229.5ضياء مصطفى محمد الجيزاوى25470فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثانيغائبعادل محمد عيسي عوض25471فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
200.5نــاجــح  200.5عبد 1 شريف احمد الشامى25472فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
169.5نــاجــح  169.5على طة على الجمال25473فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثانيغائبعلى فتوح على ابو دخانة25474فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
218نــاجــح  218عمر ابراھيم احمد دياب25475فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثانيغائبكريم خميس محمد زكى النايم25476فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
231.5نــاجــح  231.5محمد احمد محمد ابو غائبربيه25477فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثاني176.5محمد احمد محمود المرسى25478فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
217.5نــاجــح  217.5محمد اشرف عبد العزيز الشاويش25479فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
229.5نــاجــح  229.5محمد السيد اGنجبى كماجة25480فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
183.5نــاجــح  183.5محمد جابر مصطفى عبد البارى25481فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد حمدي السيد شحاته25482فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثاني155محمد ص)ح سيد السواق25483فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
218.5نــاجــح  218.5محمد طارق السيد شعبان احمد25484فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد عبدالتواب السيد الم)ح25485فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
180نــاجــح  180محمد عبد النبى احمد حماد25486فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
210.5نــاجــح  210.5محمد ع)ء شوقى حفنى25487فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
173نــاجــح  173محمد على ابراھيم الوكيل25488فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد كرم محمد اللزي25489فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
254.5نــاجــح  254.5محمد مجدى محمد فليفل25490فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
250.5نــاجــح  250.5محمد محمد السيد محمد صالح25491فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
195نــاجــح  195محمد مسعد سعيد اGشمونى25492فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
206.5نــاجــح  206.5محمد ھانى مشحوت عبد الس)م25493فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
187نــاجــح  187محمود جمال محمود الغائبرباوى25494فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
193.5نــاجــح  193.5محمود حسن اسماعيل برين25495فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
262.5نــاجــح  262.5محمود خالد عبد العاطى ضبش25496فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثاني132.5محمود سامي ص)ح مراد25497فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثاني162.5محمود س)مه عبد الرازق خليل25498فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
237.5نــاجــح  237.5محمود محمد احمد العشماوي25499فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمود محمد صالح عبدالھادي25500فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمود يحيي عبد1 يوسف25501فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثانيغائبمسعد فتوح عبدالعاطي ضبش25502فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
168.5نــاجــح  168.5مسعد مسعد على الصعيدى25503فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
214نــاجــح  214مصطفى جابر مصطفى عبد البارى25504فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
234.5نــاجــح  234.5مصطفى خالد عبد الحكم جوھر25505فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثانيغائبمصطفى رأفت ايوب ابراھيم25506فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثاني151.5مصطفى عبد الجليل مصطفى رزق25507فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
189.5نــاجــح  189.5يوسف احمد عبد الوھاب جادو25508فاطمة الزھراء بمنوف ا منوف
دور ثانيدور ثاني23.5آية طارق كمال الجمال25509جمال عبد الناصر ا منوف
214.5نــاجــح  214.5إسراء شوقى سعيد الشيخ25510جمال عبد الناصر ا منوف



دور ثانيدور ثاني149أنغائبام جابر جابر شيحة25511جمال عبد الناصر ا منوف
268نــاجــح  268إيمان ص)ح على القصير25512جمال عبد الناصر ا منوف
224نــاجــح  224بسمة حمدى محمد ابراھيم أبو ضبش25513جمال عبد الناصر ا منوف
209.5نــاجــح  209.5بشرة السيد سف اليزل عبد الرسول25514جمال عبد الناصر ا منوف
دور ثانيدور ثانيغائبجما�ت السيد شوقى عثمان25515جمال عبد الناصر ا منوف
227نــاجــح  227جھاد جمعة فتحى صبرة25516جمال عبد الناصر ا منوف
214نــاجــح  214دعاء أشرف سيد أحمد النفراوى25517جمال عبد الناصر ا منوف
231.5نــاجــح  231.5دينا أحمد محمد فرج 255181جمال عبد الناصر ا منوف
227نــاجــح  227رحاب صابر بدر شحاتة25519جمال عبد الناصر ا منوف
272.5نــاجــح  272.5ريوان ناصر محمد الناوى25520جمال عبد الناصر ا منوف
دور ثانيدور ثاني225سارة سامى عبد المعطى عابدين25521جمال عبد الناصر ا منوف
261نــاجــح  261سارة صبحى السيد نور25522جمال عبد الناصر ا منوف
دور ثانيدور ثاني53.5سحر دسوقى عبد النبى حجاج25523جمال عبد الناصر ا منوف
216نــاجــح  216سلمى محمد محمد شعبان25524جمال عبد الناصر ا منوف
232.5نــاجــح  232.5شروق صبحى أحمد محمد حسن25525جمال عبد الناصر ا منوف
دور ثانيدور ثاني217شروق ناصر مدنى درويش25526جمال عبد الناصر ا منوف
دور ثانيدور ثاني203.5شوقية سعيد مسعد برين25527جمال عبد الناصر ا منوف
دور ثانيدور ثاني196.5شيماء محمد دسوقى مسعود25528جمال عبد الناصر ا منوف
دور ثانيدور ثاني135.5شيماء يحيى على الجندى25529جمال عبد الناصر ا منوف
203نــاجــح  203قمر نافل محمد الفخرانى25530جمال عبد الناصر ا منوف
266.5نــاجــح  266.5منة 1 رمضان السيد معوض25531جمال عبد الناصر ا منوف
دور ثانيدور ثاني195منيرة محمد عبد العظيم العشماوى25532جمال عبد الناصر ا منوف
دور ثانيدور ثاني161نعمة محمود محمد الفخرانى25533جمال عبد الناصر ا منوف
260نــاجــح  260ھاجر حسن محمد السقا25534جمال عبد الناصر ا منوف
272نــاجــح  272ھايدى ابراھيم جابر عمارة25535جمال عبد الناصر ا منوف
275.5نــاجــح  275.5ھبة الشحات زكريا زنفل25536جمال عبد الناصر ا منوف
267.5نــاجــح  267.5ھدير زكريا عبد الحميد مسعود25537جمال عبد الناصر ا منوف
237نــاجــح  237ياسمين السيد عبد المعطى عابدين25538جمال عبد الناصر ا منوف
245نــاجــح  245ياسمين محمد على عبد الوھاب دبيق25539جمال عبد الناصر ا منوف
دور ثانيدور ثاني117.5أحمد محمود عبد الغائبفار العبد25540جمال عبد الناصر ا منوف
225نــاجــح  225اسماعيل محمود عبد المنعم ميرة25541جمال عبد الناصر ا منوف
دور ثانيدور ثانيغائبحسن وحيد حسن شرف25542جمال عبد الناصر ا منوف
دور ثانيدور ثاني162زكى فتحى كمال عبده25543جمال عبد الناصر ا منوف
241نــاجــح  241عبد الحميد مسعد محمود قطب25544جمال عبد الناصر ا منوف
222نــاجــح  222عبد الرحمن محمد مصطفى عاشور25545جمال عبد الناصر ا منوف
223نــاجــح  223عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح خالد25546جمال عبد الناصر ا منوف
254.5نــاجــح  254.5ع)ء على عبد الفتاح داود25547جمال عبد الناصر ا منوف
259نــاجــح  259عماد جابر محمود سويدان25548جمال عبد الناصر ا منوف
263.5نــاجــح  263.5محمد كمال عيد عتيم25549جمال عبد الناصر ا منوف
259نــاجــح  259محمد السيد محمد ج)ل صالح25550جمال عبد الناصر ا منوف
دور ثانيدور ثاني142.5محمد مسعد سعد ا�حمر25551جمال عبد الناصر ا منوف
دور ثانيدور ثاني132محمد مسعد عبد المحسن الريفى25552جمال عبد الناصر ا منوف
دور ثانيدور ثاني154محمود محمد جاب 1 الحداد25553جمال عبد الناصر ا منوف
دور ثانيدور ثاني81.5محمود محمد درويش أبو زور25554جمال عبد الناصر ا منوف
دور ثانيدور ثانيغائبمجدى عيد السيد عبد التواب25555جمال عبد الناصر ا منوف
دور ثانيدور ثاني192محمود محمد محمد شعبان25556جمال عبد الناصر ا منوف
191.5نــاجــح  191.5مصطفى محمد محى الدين شھاب25557جمال عبد الناصر ا منوف
دور ثانيدور ثاني121.5مھاب عماد على الزناتى25558جمال عبد الناصر ا منوف
دور ثانيدور ثاني187وائل عماد صالح الصاوى25559جمال عبد الناصر ا منوف
257نــاجــح  257يوسف ھشام مسعد بركة25560جمال عبد الناصر ا منوف
227نــاجــح  227آمال فھمي حامد بدر25561عمر بن الخطاب بمنوف منوف
250.5نــاجــح  250.5آية على صالح القارح25562عمر بن الخطاب بمنوف منوف
252نــاجــح  252إسراء مصطفى محمود الشامي25563عمر بن الخطاب بمنوف منوف
178.5نــاجــح  178.5أميرة شريف فاروق عمار25564عمر بن الخطاب بمنوف منوف
دور ثانيدور ثاني131أميرة عزت محمد أبو داغائبر25565عمر بن الخطاب بمنوف منوف
235نــاجــح  235جھاد يحي فريد النادري25566عمر بن الخطاب بمنوف منوف



دور ثانيدور ثانيغائبحنان محمد عبد الفتاح عاشور25567عمر بن الخطاب بمنوف منوف
دور ثانيدور ثاني164دعاء ھشام محمد  أبو عوف25568عمر بن الخطاب بمنوف منوف
278.5نــاجــح  278.5رضوى حمدي محمد السطوحي 25569عمر بن الخطاب بمنوف منوف
269.5نــاجــح  269.5رنيم محمد عبد المنعم النجار25570عمر بن الخطاب بمنوف منوف
260نــاجــح  260روان أحمد معوض أبو السود25571عمر بن الخطاب بمنوف منوف
198.5نــاجــح  198.5زينب يحيى محمد الجمل25572عمر بن الخطاب بمنوف منوف
230نــاجــح  230سلمى محمد عبد الحميد عجور25573عمر بن الخطاب بمنوف منوف
211.5نــاجــح  211.5سمر عبد المنعم على الخولي25574عمر بن الخطاب بمنوف منوف
189نــاجــح  189شيرين نصر أحمد حماد25575عمر بن الخطاب بمنوف منوف
249.5نــاجــح  249.5شيماء محمد محمد الغائبرباوي25576عمر بن الخطاب بمنوف منوف
231نــاجــح  231صباح وليد عبد النبي فواز25577عمر بن الخطاب بمنوف منوف
240نــاجــح  240غائبادة أشرف مسعد الخولي25578عمر بن الخطاب بمنوف منوف
253نــاجــح  253غائبادة زينھم خطاب زين الدين25579عمر بن الخطاب بمنوف منوف
193.5نــاجــح  193.5فاطمة عيد غائبريب حماد25580عمر بن الخطاب بمنوف منوف
222نــاجــح  222فايزة ناصر غائبريب الخولي25581عمر بن الخطاب بمنوف منوف
247.5نــاجــح  247.5مروة سامي محمد شرابي 25582عمر بن الخطاب بمنوف منوف
274نــاجــح  274ندا خالد محمد البش25583عمر بن الخطاب بمنوف منوف
236.5نــاجــح  236.5نضال الحسيني حمدي العطار25584عمر بن الخطاب بمنوف منوف
259.5نــاجــح  259.5نوال عيد محمد النحراوي 25585عمر بن الخطاب بمنوف منوف
260نــاجــح  260ھدير عبد لعزيز علي أبو غائبربية25586عمر بن الخطاب بمنوف منوف
270.5نــاجــح  270.5وردة عبد الباقي عطية عاشور25587عمر بن الخطاب بمنوف منوف
278.5نــاجــح  278.5يارا سامي عبد المنعم أبو عاشور25588عمر بن الخطاب بمنوف منوف
254نــاجــح  254ياسمين عبد الغائبني السيد رمضان25589عمر بن الخطاب بمنوف منوف
دور ثانيدور ثانيغائبأبو السعود ابراھيم أبو السعود25590عمر بن الخطاب بمنوف منوف
دور ثانيدور ثاني157أحمد عادل محمد عاشور25591عمر بن الخطاب بمنوف منوف
233.5نــاجــح  233.5أحمد عاطف عاشور الخولي25592عمر بن الخطاب بمنوف منوف
222نــاجــح  222أحمد فوزي منصور السخاوي25593عمر بن الخطاب بمنوف منوف
222نــاجــح  222إس)م السيد صالح الشعراوي 25594عمر بن الخطاب بمنوف منوف
268.5نــاجــح  268.5إس)م صبحي محمد السطوحي25595عمر بن الخطاب بمنوف منوف
187.5نــاجــح  187.5السيد خالد عبد العظيم قشقوش 25596عمر بن الخطاب بمنوف منوف
274.5نــاجــح  274.5باسم عبد العظيم مرضي المش)وي 25597عمر بن الخطاب بمنوف منوف
219.5نــاجــح  219.5ج)ل محمد معوض السطوحي25598عمر بن الخطاب بمنوف منوف
166نــاجــح  166حسام صابر رمضان أبو النور25599عمر بن الخطاب بمنوف منوف
233.5نــاجــح  233.5حسين أحمد فوزي عمران25600عمر بن الخطاب بمنوف منوف
251نــاجــح  251حمدي سعد حمدي كمنه25601عمر بن الخطاب بمنوف منوف
212نــاجــح  212رحمي خالد عبد الستار صبره25602عمر بن الخطاب بمنوف منوف
160نــاجــح  160سعد عماد سعد عواض25603عمر بن الخطاب بمنوف منوف
245نــاجــح  245سعد محمد سعد الجمل25604عمر بن الخطاب بمنوف منوف
164نــاجــح  164طارق حبيب فرج 1 الصعيدي25605عمر بن الخطاب بمنوف منوف
274.5نــاجــح  274.5عبد الحميد ابراھيم عبد الحميد أبو غائبربية25606عمر بن الخطاب بمنوف منوف
245نــاجــح  245عبد الرحمن محمد متولي العزب25607عمر بن الخطاب بمنوف منوف
دور ثانيدور ثاني155.5عبد العزيز حسن عبد العزيز الجندي25608عمر بن الخطاب بمنوف منوف
189نــاجــح  189عبد 1 محمد عبد 1 الخولي25609عمر بن الخطاب بمنوف منوف
دور ثانيدور ثانيغائبعبد 1 مصطفى محمد عبد النبي 25610عمر بن الخطاب بمنوف منوف
270.5نــاجــح  270.5عز الدين يحيى محمد ھارون25611عمر بن الخطاب بمنوف منوف
دور ثانيدور ثانيغائبعمرو أحمد عبده الشامي 25612عمر بن الخطاب بمنوف منوف
268نــاجــح  268كريم ناصر ابراھيم أحمد 25613عمر بن الخطاب بمنوف منوف
189نــاجــح  189كمال إيھاب كمال قاسم25614عمر بن الخطاب بمنوف منوف
258نــاجــح  258محمد أسامه فوزي أبو شاھين25615عمر بن الخطاب بمنوف منوف
دور ثانيدور ثاني94.5محمد رفعت محمد جادو25616عمر بن الخطاب بمنوف منوف
223.5نــاجــح  223.5محمد سامي محمد الزناتي 25617عمر بن الخطاب بمنوف منوف
254.5نــاجــح  254.5محمد صبحي علي س)م25618عمر بن الخطاب بمنوف منوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد مصطفى عبد النبي فرج25619عمر بن الخطاب بمنوف منوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد معوض محمد المح)وي25620عمر بن الخطاب بمنوف منوف
218نــاجــح  218محمود مسعد جمعه السخاوي25621عمر بن الخطاب بمنوف منوف
234نــاجــح  234مھدي ب)ل مھدي عبد اللطيف25622عمر بن الخطاب بمنوف منوف



دور ثانيدور ثانيغائبوليد يوسف مفرح الكمشوشي 25623عمر بن الخطاب بمنوف منوف
271.5نــاجــح  271.5يوسف مجدي محمد بحيري 25624عمر بن الخطاب بمنوف منوف
256.5نــاجــح  256.5آ�ء مجدى محمود ابو زھده25625التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
216نــاجــح  216آية السيد سعيد السروى25626التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
217نــاجــح  217آية أشرف عبده مرسى25627التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
252.5نــاجــح  252.5آية أشرف فاروق عصاميص25628التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
265.5نــاجــح  265.5آية أمجد رأفت دباب25629التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
278.5نــاجــح  278.5آية عيد إبراھيم الخضراوى25630التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
247.5نــاجــح  247.5آية ناصر فاروق الحداد25631التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
277نــاجــح  277أريج فتحى عبد الرحمن البرمشتى25632التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
240نــاجــح  240إسراء أشرف الشحات المكاوى25633التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
277.5نــاجــح  277.5إسراء السيد إبراھيم ج)25634التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
277نــاجــح  277إسراء حمدى أحمد الخولى25635التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
217نــاجــح  217إسراء جمال أحمد أبو فرو25636التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
232.5نــاجــح  232.5إسراء رمضان جابر الھوش25637التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
269.5نــاجــح  269.5إسراء عباس سليمان أحمد25638التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
222.5نــاجــح  222.5أسماء أشرف محمد الشحات بريك25639التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
260.5نــاجــح  260.5أسماء حمدى توفيق كوكه25640التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
235.5نــاجــح  235.5أسماء سامى على الفقى25641التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
259.5نــاجــح  259.5أسماء عبد الحميد اسماعيل الدورية25642التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
222.5نــاجــح  222.5أسماء عصام أحمد عطية محمد25643التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
249.5نــاجــح  249.5أسماء فتحى حسانين شحاتة25644التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
262.5نــاجــح  262.5اسماء على محمد على سلطان25645التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
246نــاجــح  246أمانى أيمن ص)ح النحراوى25646التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبأمل حمادة زكى مھنا25647التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
248.5نــاجــح  248.5أمل محمد حمدلى زين الدين25648التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
272.5نــاجــح  272.5أمينة مجدى خليل مصرية25649التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
252نــاجــح  252أميرة رمضان مصطفى عيد25650التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
248.5نــاجــح  248.5أميرة عماد مصياحى عرفة25651التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
263.5نــاجــح  263.5أميرة مھدى فوزى القارح25652التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
249.5نــاجــح  249.5أميمة إبراھيم جابر أبو شنب25653التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبإيمان رجائى ياسين أبو ھيبة25654التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
228.5نــاجــح  228.5أنھار عادل محمود الصعيدى25655التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
257نــاجــح  257إيمان ص)ح محمد السيد فايد25656التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
255نــاجــح  255إيمان محمد عبد العظيم عبيد25657التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
263نــاجــح  263إيمان محمود سيد أحمد الجزار25658التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
254.5نــاجــح  254.5بسمة فؤاد أحمد حتاتة25659التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
278نــاجــح  278بسمة محسن سعيد عطا 256601التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
233نــاجــح  233بھية محمد محمد شھاب الدين25661التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
257نــاجــح  257تقى جمال محمد شبل شاھين25662التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
274نــاجــح  274تقى محمد سعد مسلم25663التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
272.5نــاجــح  272.5جھاد فتحى عبد العزيز كابوه25664التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
262.5نــاجــح  262.5حسناء مجدى إبراھيم السيد25665التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
255.5نــاجــح  255.5خلود عادل الدسوقى أبو فرو25666التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
193نــاجــح  193خلود يحيى عبد الرحمن الحداد25667التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
274.5نــاجــح  274.5داليا إبراھيم محمد أبو فرو 25668التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
244نــاجــح  244دينا أحمد فتحى مسعود25669التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
223.5نــاجــح  223.5دينا عبد الحليم ص)ح زين الدين25670التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
272نــاجــح  272دينا عصام جابر ستين 25671التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
224نــاجــح  224دينا محمد عبد العاطى شھاب الدين25672التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
241.5نــاجــح  241.5دينا محمد عبدالمنعم دندن 25673التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
247.5نــاجــح  247.5راوية عربى السيد شبانة 25674التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
261.5نــاجــح  261.5رحمة خالد محمود الصعيدى 25675التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
260.5نــاجــح  260.5روجينا عماد فايق غائبالى25676التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
263نــاجــح  263ريھام صالح جابر البش25677التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
231.5نــاجــح  231.5زينب سعيد حنفى الھوش 25678التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف



دور ثانيدور ثاني207.5سارة سعيد محمد شبانة 25679التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
213نــاجــح  213سارة ص)ح مسعد ديبق 25680التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
265.5نــاجــح  265.5سارة عبد العزيز أنور الزرقانى 25681التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
259نــاجــح  259سعاد محمد أحمد حسن 25682التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
266نــاجــح  266سلمى أيمن محمد نجيب داعوش 25683التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
273نــاجــح  273سلمى جمال ماھر أبو يوسف 25684التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
232نــاجــح  232سلمى رمضان عبد العزيز شحاتة 25685التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
170نــاجــح  170سلمى عماد رمضان المصرى 25686التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
268نــاجــح  268سلمى كرم عبد الفتاح داود 25687التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
266.5نــاجــح  266.5سلمى ھتلر فاروق ال)ھونى 25688التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
256نــاجــح  256سمر أحمد عبده أحمد 25689التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
210نــاجــح  210سمر عبد العظيم عبد البر جاد 25690التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
262.5نــاجــح  262.5شربات إبراھيم على السيسى 25691التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
219نــاجــح  219شروق جابر محمد حماد 25692التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
277نــاجــح  277شروق طارق فتحى عيد 25693التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
270نــاجــح  270شروق عبد الرحمن سعد الزقزوقى 25694التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
265.5نــاجــح  265.5شيماء صابر إبراھيم نعيم 25695التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
267.5نــاجــح  267.5شيماء صبرى عيد كيرة25696التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
267.5نــاجــح  267.5شيماء على محمد ستين 25697التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
230نــاجــح  230شيماء مصطفى سعيد عبد 1 25698التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
271نــاجــح  271صباح على سالم أبو شنب 25699التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
222.5نــاجــح  222.5ضحى رجب صالح القطان 25700التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
206.5نــاجــح  206.5علياء إبراھيم السيد الجروانى 25701التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
239نــاجــح  239علياء محسن محمد الفرماوى 25702التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
183.5نــاجــح  183.5فاتن ص)ح مصيلحى القطان 25703التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
222نــاجــح  222فاطمة السيد عبد الفرحمن القط 25704التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
275نــاجــح  275فرحة ص)ح عبد المنعم الكردى 25705التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبكريمة إبراھيم عبد الحميد فرج 25706التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
243نــاجــح  243ليلى محمد على المسيدى 25607التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
243.5نــاجــح  243.5مروة على حسن عويس 25708التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
265.5نــاجــح  265.5مروة عبد الفتاح محمد صبرى رابح25709التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
270.5نــاجــح  270.5منار محمود الدسوقى الخولى 25710التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
278.5نــاجــح  278.5مريم أسامة كمال حافظ 25711التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
276.5نــاجــح  276.5مريم عبد الرحمن شفيق أبو فرو 25712التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
257نــاجــح  257منة 1 أحمد محمد سعيد عيادة 25713التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
273نــاجــح  273منة 1 عمرو جابر الجيزاوى 25714التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
273.5نــاجــح  273.5منة 1 كمال كامل عويس  25715التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
254.5نــاجــح  254.5منة 1 كمال محمد أبو شنب 25716التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
264.5نــاجــح  264.5منة 1 محمد جابر عطية 25717التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
229نــاجــح  229منة 1 ياسين محمود مكرم 25718التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني141.5منى ب)ل محمد الشامى 25719التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
232.5نــاجــح  232.5منى أسامة عبد المنعم سعيدة 25720التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
212.5نــاجــح  212.5ميرنا إبراھيم رجب محمد على 25721التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
273نــاجــح  273نادين محمود مختار الشيمى 25722التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
274نــاجــح  274ندا إبراھيم عبد العظيم ربيع 25723التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
176نــاجــح  176ندا ص)ح مصيلحى القطان 25724التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
262.5نــاجــح  262.5ندا وجيه فاروق الدجوى 25725التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
196نــاجــح  196ندى إبراھيم عبد المنعم المح)وى 25726التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
267.5نــاجــح  267.5ندى أشرف عبد العاطى القط 25727التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
263.5نــاجــح  263.5نعمات حسين السيد الشامى 25728التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبنورا أحمد معوض البش 25729التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
264نــاجــح  264نورھان حمادة محمد الحامولى 25730التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
259.5نــاجــح  259.5نورھان مصطفى حمدى زين الدين25731التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
252نــاجــح  252ھاجر عبد المنعم جابر الشبينى 25732التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
275نــاجــح  275ھاجر محمد عصام محمد داعوش 25733التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
260نــاجــح  260ھاجر مرزوق السيد مغائبيزل 25734التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف



256نــاجــح  256ھالة جمال عبد العظيم أبو عدس 25735التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
246نــاجــح  246ه ايدى وليد فؤاد زھانة 25736التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
218.5نــاجــح  218.5ھبه أشرف على حماد 25737التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
271.5نــاجــح  271.5ھبه 1 عماد فتحى الدجوى 25738التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
271نــاجــح  271ھبة ناصر عربى كابوه 25739التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
271.5نــاجــح  271.5ھناء عماد إبراھيم القصبى 25740التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
262نــاجــح  262ھيام محمد رجب العزب 25741التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
267.5نــاجــح  267.5يارا توفيق سعد الصواف 25742التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
250نــاجــح  250ياسمين إبراھيم معوض أبو شنب 25743التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
261نــاجــح  261ياسمين رجب سعيد مصرية 25744التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني155.5ياسمين سعد على الديب 25745التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
201.5نــاجــح  201.5ياسمين ماھر أحمد أبو الحسن 25746التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
167نــاجــح  167ياسمين محمد محمود مكرم 25747التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
246نــاجــح  246يمنى وائل أحمد دياب 25748التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
259نــاجــح  J259براھيم صبرى إبراھيم الدسوقى 25749التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
171.5نــاجــح  171.5إبراھيم ص)ح إبراھيم عمران 25750التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
241.5نــاجــح  241.5إبراھيم محمد حامد شعيب 25751التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
220نــاجــح  220إبراھيم محمد فريد كابوه 25752التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
192نــاجــح  192أحمد أشرف محمود الشابورى 25753التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
252.5نــاجــح  252.5أحمد السيد عبد العظيم السيد نعيم 25754التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبأحمد إسماعيل موسى عتلم 25755التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني28أحمد جابر فتحى الجعار25756التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
260.5نــاجــح  260.5أحمد خالد عبد الفتاح عبد الحميد25757التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني124.5أحمد زغائبلول كامل الف)حة 25758التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
271نــاجــح  271أحمد سعيد أحمد اGقرع 25759التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
185نــاجــح  185أحمد سمير محمد سماحة 25760التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
261.5نــاجــح  261.5أحمد عبد العزيز فتحى الحمامى 25761التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
224نــاجــح  224أحمد عمرو محمد إمام 25762التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
236نــاجــح  236أحمد سميح عبد البارى أحمد 25763التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
253.5نــاجــح  253.5أحمد محمد السيد حسبو 25764التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبأحمد محمد عبد الحميد روضية 25765التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
228نــاجــح  228أحمد محمد عبد المرضى أبو حصوة 25766التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
266.5نــاجــح  266.5أحمد مصطفى مغائباورى الفرعونى 25767التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
206نــاجــح  206أحمد ھشام نبيل عبده 25768التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
237نــاجــح  237أحمد يحيى محمود زيدان 25769التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
261نــاجــح  261أسامة أشرف عبد الستار 25770التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
263نــاجــح  263إس)م أحمد حسين الفقى 25771التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني34إس)م أحمد عتريس رزق 25772التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبإس)م حامد عبد الفتاح الشرقاوى25773التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
217نــاجــح  217إس)م ممدوح عيد مرسى 25774التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
236نــاجــح  236أشرف مجدى سعيد حسن 25775التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
157نــاجــح  157السيد محمد فتحى أبو شفاعة 25776التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
267.5نــاجــح  267.5ب)ل محمد طه الحداد 25777التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
248نــاجــح  248حسام حسن مسعد زھانة 25778التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
269.5نــاجــح  269.5حسام محسن حسين مھنا 25779التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني37حسام نصر منصور ج)25780التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
187.5نــاجــح  187.5حسن البدوى حسن البھتيمى 25781التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
199نــاجــح  199حسن ص)ح حسن أبو شنب 25782التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
262نــاجــح  262حسين محسن حسين مھنا 25783التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
266نــاجــح  266خالد عيد عبد المنعم رزق 25784التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
265نــاجــح  265خالد مجدى كمال أبو ط)س 25785التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
179نــاجــح  179خيرى جمال متولى محمود 25786التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني143سعد عادل سعد عمران 25787التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني125صالح عبد الحميد منصور أبو الروس25788التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
174نــاجــح  174ص)ح طارق ص)ح محمد 25789التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
270.5نــاجــح  270.5طارق خالد عبد العزيز سالم 25790التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف



226.5نــاجــح  226.5عادل خليل عبد المجيد عيد 25791التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
210نــاجــح  210عاشور جمال عاشور الشعراوى 25792التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
264.5نــاجــح  264.5عبد العظيم يحيى عبد العظيم أبو شنب 25793التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
193نــاجــح  193عبد 1 ص)ح إبراھيم الشال 25794التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
240.5نــاجــح  240.5على محسن رمضان أبو خلف 25795التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
257.5نــاجــح  257.5على مصطفى على عتيم 25796التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
224.5نــاجــح  224.5عمر محسن رمضان أبو خلف 25797التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني154فتحى حسن فتحى عبادة 25798التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني153فوزى محمد فوزى الشيمى 25799التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
202.5نــاجــح  202.5كامل محمد كامل عيسى 25800التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
249نــاجــح  249كامل محمد كامل مرسى 25801التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبكريم جمال محمد الفرماوى 25802التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
256نــاجــح  256كريم فتحى حسن المواردى 25803التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني139كريم جمال سعد محمد حبيب 25804التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
251.5نــاجــح  251.5كريم محمد جابر أبو شنب 25805التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
259.5نــاجــح  259.5كريم نصر جابر عطية 25806التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
259نــاجــح  259ماجدأحمد محمد نور الدين 25807التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
251نــاجــح  251محمد إبراھيم محمد كابوه 25808التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
206نــاجــح  206محمد أشرف محمد الشحات بريه25809التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
265.5نــاجــح  265.5محمد دسوقى إبراھيم أبو شنب 25810التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد سعيد على عيسى 25811التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
263.5نــاجــح  263.5محمد ص)ح أبو العنين عبد الجواد25812التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
253نــاجــح  253محمد عادل حلمى الكردى 25813التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
275.5نــاجــح  275.5محمد ع)ء محمد المصرى 25814التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
264نــاجــح  264محمد على عبد العظيم أبو شنب 25815التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
231نــاجــح  231محمد عيد أحمد شعبان 25816التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني65.5محمدعبد العظيم كامل الف)حة 25817التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد محمد إبراھيم حسن 25818التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
253.5نــاجــح  253.5محمد محمد مسعد أبو زيد 25819التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني179محمد محمد عبد الس)م العربى 25820التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
273.5نــاجــح  273.5محمد محمود إبراھيم عيسى 25821التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد مصطفى على عبيد 25822التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد مھدى على الفقى 25823التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني174محمد يحيى رمضان أحمد 25824التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
238.5نــاجــح  238.5محمد يحيى عيد المنسى 25825التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
229.5نــاجــح  229.5محمد يحيى محمد عبد الرحمن 25826التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
271.5نــاجــح  271.5محمد يوسف حين الشاذلى 25827التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
246نــاجــح  246محمود  أحمد حامد أبو شنب 25828التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
233نــاجــح  233محمود أشرف إبراھيم عبد الحميد 25829التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني130محمود أشرف محمود الشابورى 25830التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
255نــاجــح  255محمود جمال محمود على 25831التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني160.5محمود خيرى عبد 1 الشال 25832التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
228.5نــاجــح  228.5محمود خيرى محمد المناخلى 25833التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
224.5نــاجــح  224.5محمود محمد مبروك لطفى 25834التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
189.5نــاجــح  189.5مصطفى إبراھيم جابر دندن 25835التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
249نــاجــح  249مصطفى أشرف السيد عبد المنعم 25836التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
225نــاجــح  225مصطفى جمال فاروق عريق 25837التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
207.5نــاجــح  207.5مصطفى صابر محمد اسماعيل 25838التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني135.5مصطفى صالح محمد شبانة 25839التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
206.5نــاجــح  206.5مصطفى عيد مصطفى زيدان 25840التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني129مصطفى كامل رمضان أبو خلف 25841التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمصطفى محمد إبراھيم عيد 25842التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
253نــاجــح  253مصطفى محمد السيد الشرقاوى 25843التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
255.5نــاجــح  255.5مصطفى محمود صابر شاھين 25844التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
171نــاجــح  171مصطفى معوض محمد الدمرداش 25845التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
209.5نــاجــح  209.5منصور أشرف منصور أبو الروس 25846التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف



دور ثانيدور ثانيغائبمصطفى محمد شوقى السيد 25847التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
260نــاجــح  260نادر أشرف عبد الرحمن حماد 25848التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
244.5نــاجــح  244.5نادر السيد عبد المقصود القطان 25849التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
247.5نــاجــح  247.5يوسف السيد رضوان البش 25850التحرير اJبتدائية بمنوفمنوف
277نــاجــح  277آيـة خالد محمود مسعود25851اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
272نــاجــح  272بسمة على يحيى الساعى25852اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
274.5نــاجــح  274.5بسنت ھشام عبد الحكيم رمضان25853اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
275.5نــاجــح  275.5دينا عبد الرحمن حلمى زين الدين25854اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
261.5نــاجــح  261.5دينا مجدي فريد شقرة25855اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
267.5نــاجــح  267.5رانا خليل محمد الصعيدي25856اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
260نــاجــح  260رضوى سامي عبد الحميد الميھى25857اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
273.5نــاجــح  273.5ريم صديق أحمد صديق25858اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
279نــاجــح  279سارة أحمد عبد المطلب عطا 258591اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
243نــاجــح  243سلمى على عاشور عمران25860اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
279نــاجــح  279سلمى وائل عبد الفتاح  جوھر25861اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
277نــاجــح  277سھيلة عصام أنور خليفة25862اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
273.5نــاجــح  273.5سوزان لبيب إبراھيم الجوھري25863اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
263.5نــاجــح  263.5شرين عادل مسعود نقو�25864اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
279نــاجــح  279علياء محمد ياسين جمعة25865اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
278.5نــاجــح  278.5عنان جمال محمد  ق)ش25866اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
254.5نــاجــح  254.5مادونا سعودى فھمي غائبالى25867اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
276نــاجــح  276مارينا مدحت يوسف ندا25868اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
275نــاجــح  275مروة ھشام عبد المنعم عرفة25869اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
278نــاجــح  278مرنا مي)د فھمي رزق 258701اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
279نــاجــح  279مريم جمال على الخضراوى25871اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
272.5نــاجــح  272.5مريم حسام حسين عابد25872اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
275نــاجــح  275مريم عبد المنعم محمود عيسوى25873اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
266نــاجــح  266منة 1 عبد الحميد محمد القصير25874اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
254نــاجــح  254منه 1 مجدي جابر قنديل25875اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
253.5نــاجــح  253.5ميار عماد فؤاد الشعار25876اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
278نــاجــح  278ميار وائل وفائي  زين الدين25877اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
255نــاجــح  255ميرنا رضا طلعت لبيب25878اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
276نــاجــح  276ناردين صفوت عياد جرجس25879اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
277.5نــاجــح  277.5ندى أشرف فتحي عبد الس)م25880اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
276.5نــاجــح  276.5ندى حلمي عبد الحميد حماد25881اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
275.5نــاجــح  275.5ندى سامح محمد جادو25882اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
277نــاجــح  277ندى ھشام سعيد قميحة 25883اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
273.5نــاجــح  273.5نھى سامي خليل الدجوى 25884اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
240.5نــاجــح  240.5نورھان مجدي سعيد الحداد25885اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
245نــاجــح  245نيرة عادل محمد عفيفى25886اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
260.5نــاجــح  260.5نيرة نادر عبد المسيح برسوم25887اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
272نــاجــح  272ھاجر حامد عبد السميع شطية25888اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
270.5نــاجــح  270.5وفاء محمد احمد جودة ال)ھونى25889اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
278نــاجــح  278ياسمين جمال حسنى عطا 258901اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
270نــاجــح  270ياسمين طارق محمود المعداوى25891اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
275.5نــاجــح  275.5أحمد حسام الدين كمال الخولى25892اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
272.5نــاجــح  272.5الحسن ضياء الدين حلمي الطباخ25893اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
273.5نــاجــح  273.5أرساني باھر اسحق عبده25894اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
275.5نــاجــح  275.5أندرو ابراھيم امين صليب25895اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
261نــاجــح  261أيمن أشرف أحمد القارح25896اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
273نــاجــح  273ب)ل محمد زكريا بصل25897اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
254نــاجــح  254جون نصر إبراھيم الجوھرى25898اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
263نــاجــح  263حسام عبد الحميد محمود سلطان25899اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
278.5نــاجــح  278.5خالد أحمد عبد الھادي يونس25900اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
242.5نــاجــح  242.5ديفيد اسامة عبد المسيح فرج25901اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
242نــاجــح  242عبد الرحمن أبراھيم محمد عفيفى25902اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف



278.5نــاجــح  278.5عبد الرحمن جمال صبرى محمد  الخضراوى25903اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
273.5نــاجــح  273.5عبد الھادي عاطف عبد الھادى 25904اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
251.5نــاجــح  251.5على حسن عبد الغائبفار عبد الغائبنى25905اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
257نــاجــح  257فادى إبراھيم سعد عطية25906اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
279نــاجــح  279كريم خالد كمال العزباوى25907اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
278.5نــاجــح  278.5كيرلس منصور عطا عوض25908اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
279نــاجــح  279مارك ممدوح حسنى برسوم25909اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
260.5نــاجــح  260.5محمد احمد محمد السيد على25910اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
276نــاجــح  276محمد بھاء الدين شوقي مراد25911اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
276نــاجــح  276محمد صبحي محمد القصاص25912اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
270.5نــاجــح  270.5محمد طارق محمود شلبي25913اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
258نــاجــح  258محمد عبد الباسط محمد محمد عمر25914اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
270.5نــاجــح  270.5محمد ناجى عبد المولى الشامي25915اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
251.5نــاجــح  251.5محمود عبد العزيزمحمود شاھين25916اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
256.5نــاجــح  256.5محمود محمد عبد العظيم نصار25917اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
279نــاجــح  279مينا نبيل إسحاق سليمان25918اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
278نــاجــح  278مينا نبيل فاروق أنطون25919اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
238نــاجــح  238مينا يسرى عازر شحاته25920اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
245نــاجــح  245نور الرحمن أشرف حموده الشقنقيرى25921اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
278.5نــاجــح  278.5ھشام عصام إبراھيم الھمدان25922اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
277نــاجــح  277يحيى عادل يحيى أحمد رس)ن25923اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
237.5نــاجــح  237.5يوسف شريف فتحى داعوش25924اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
268نــاجــح  268يوسف عماد عبد الحميد سليم25925اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
275.5نــاجــح  275.5يوسف محمد عبد العظيم الرفاعى25926اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
265.5نــاجــح  265.5يوسف محمد فتح 1 حمودة25927اGسقفية الخاصة بمنوفمنوف
260نــاجــح  260إسراء جمال ابراھيم الجلب25928الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
245.5نــاجــح  245.5اسراء فتحى عبد الحميد الليثى25929الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
238.5نــاجــح  238.5إسراء محمد السيد ابو ھيبة25930الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
257نــاجــح  257اسماء ايمن شعبان صليحة25931الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
268نــاجــح  268اسماء ص)ح الدين على ابو الحسن25932الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
258نــاجــح  258أمانى السيد حلمى داود25933الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
253نــاجــح  253أمنية سامى أحمد فواز25934الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
264نــاجــح  264انجى جاد 1 فتحى الحلفاوى25935الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
221نــاجــح  221 إيمان محمد حسن محمد حسن25936الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
250.5نــاجــح  250.5آية أحمد جابر دندن25937الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
252.5نــاجــح  252.5آية أيمن محمد ابو عوف25938الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
235نــاجــح  235أية سعد محمد الشيخ25939الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني204.5أية كرم محمد الدجوى25940الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
259.5نــاجــح  259.5بسمة حمادة سيف النصر الناوى25941الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
249.5نــاجــح  249.5تقى فكرى عبد الفتاح ابو العنين25942الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
232نــاجــح  232جميلة محمود درويش ابو زور25943الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
241نــاجــح  241جھاد كرم عبد المجيد رجب25944الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
225نــاجــح  225خلود مجدى محمد أبو أحمد25945الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
195.5نــاجــح  195.5دنيا ابو الع) ج)ل المح)وى25946الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
246نــاجــح  246دنيا اسامة حمدى زين الدين25947الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
248نــاجــح  248دنيا عاطف كامل حسنين25948الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
238.5نــاجــح  238.5دينا ع)ء الدين عبد 1 ابو طة25949الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
243نــاجــح  243رانيا عادل سعيد الحوائى25950الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
229.5نــاجــح  229.5سارة محمد السيد ابو ھيبة25951الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
257نــاجــح  257سلمى العيسوى عبد العزيز ضبيش25952الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
262نــاجــح  262سماح محمد احمد أبو شنب25953الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
222.5نــاجــح  222.5شروق محمد فوزى العجمى25954الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
266نــاجــح  266شروق محمد مغائبربى الصعيدى25955الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني232.5شيماء احمد محمود عبدة25956الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
272نــاجــح  272شيماء حامد عطية قطب25957الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
259نــاجــح  259ضحى أيمن محمد معوض زھانة25958الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف



236.5نــاجــح  236.5لوسى عاطف ابراھيم شرموخ25959الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
254نــاجــح  254مارى جرجس مسعد اسكندر25960الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
274نــاجــح  274مارينا عادل وليم عبد السيد25961الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
267نــاجــح  267مروة عاطف محمد حمد25962الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
255.5نــاجــح  255.5مى شبل محمد شيحة25963الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
221.5نــاجــح  221.5ندا أيمن أنور العليمى25964الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
232نــاجــح  232ندا حسن على الزقزوقى25965الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
273نــاجــح  273نرمين محمد مصطفى السواق25966الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
213.5نــاجــح  213.5نعمة اسماعيل سعيد الناظلى25967الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
266نــاجــح  266نورا على محمد الجعار25968الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
239.5نــاجــح  239.5ھاجر السيد محمود سعيدة25969الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
257نــاجــح  257ھالة السيد مصطفى الغائبندور25970الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
248.5نــاجــح  248.5ھدير نبيل حسن فريد عبد ربة25971الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
260.5نــاجــح  260.5ياسمين أشرف جابر بقلش25972الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
228نــاجــح  228ياسمين السيد على دندن25973الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
266نــاجــح  266ياسمين محسن عبد الصادق سليمان25974الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
267.5نــاجــح  267.5ياسمين محمود على عطية25975الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
230نــاجــح  230ياسمين مسعد شبل مقبول25976الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
244نــاجــح  244ابراھيم جرجس مسعد اسكندر25977الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
238.5نــاجــح  238.5ابراھيم فتحى جابر ابو دھب25978الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
239نــاجــح  239احمد أبراھيم حامد عجور25979الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
269.5نــاجــح  269.5احمد أشرف عطية خ)ف25980الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبأحمد جابر مبروك التلوانى25981الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
239نــاجــح  239أحمد حمدى على الق)وى25982الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
212نــاجــح  212احمد خالد أحمد خطاب25983الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
194.5نــاجــح  194.5احمد عباس ابراھيم عباس الشعراوى25984الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
248نــاجــح  248احمد عبد العظيم محمد حمص25985الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
209نــاجــح  209احمد ماھر حسن الميھى25986الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
261.5نــاجــح  261.5احمد مجدى عثمان الزلعاوى25987الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
229.5نــاجــح  229.5أحمد محمود عبد الفتاح السواق25988الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
268نــاجــح  268احمد منير مراد الرباط25989الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
241.5نــاجــح  241.5أدھم صابر محمد عين شوكة25990الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
239نــاجــح  239اس)م حسنى جابر سعيدة25991الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
206نــاجــح  206اس)م عبد الھادى محمد سرحان25992الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
272.5نــاجــح  272.5اس)م وجدى عمار خير 259931الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
177.5نــاجــح  177.5السيد راضى فوزى داوود25994الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
166.5نــاجــح  166.5باسم محمد حلمى الطباخ25995الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
180نــاجــح  180بدر الدين إيھاب بدر الدين أحمد25996الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
214نــاجــح  214حسام ھشام الشحات ابو الحديد25997الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
199.5نــاجــح  199.5سامى أيمن سامى حمام25998الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبعادل محمد مصيلحى متولى القطان25999الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
166نــاجــح  166عبد الرحمن اسامة ابوطالب محمدمحمد26000الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
190نــاجــح  190عبد الرحمن حافظ سعيد طة26001الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
244نــاجــح  244عبد الرحمن محمد صابر الزعول26002الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
262نــاجــح  262عبد 1 محمد فھيم محمد السيد26003الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
266.5نــاجــح  266.5عصام جمال حلمى الريفى26004الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
241نــاجــح  241فخر الدين محمد محمد كابس26005الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
226نــاجــح  226كريم محمد محمد العجمى26006الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
229.5نــاجــح  229.5مجدى رأفت محمد شوكية26007الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
265نــاجــح  265محمد ابراھيم أبو القمصان عبد الفتاح26008الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
232.5نــاجــح  232.5محمد أحمد محمد عبد ربة26009الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
251نــاجــح  251محمد جمال محمد يونس26010الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
265.5نــاجــح  265.5محمد سعيد صالح المزين26011الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
254نــاجــح  254محمد عاطف عبدة كوھية26012الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
265نــاجــح  265محمد مھدى محمد السيد الشقنقيرى26013الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
205.5نــاجــح  205.5محمود شعبان السيد الملكى26014الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف



241نــاجــح  241مروان خالد مسعد الق)وى26015الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
198.5نــاجــح  198.5معروف احمد معروف عبيد26016الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
241.5نــاجــح  241.5مصطفى صديق محروس الفرا26017الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
218.5نــاجــح  218.5مصطفى عبد الرحيم محمد حمص26018الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
227.5نــاجــح  227.5مصطفى على صالح الكوع26019الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
272نــاجــح  272ھادى ابراھيم درويش الحداد26020الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
270نــاجــح  270يوسف صابر يوسف ابو الروس26021الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
242نــاجــح  242يوسف منصور محمد جعفر26022الحرية اJبتدائية بمنوفمنوف
245نــاجــح  245اسراء صبرى عبد 1 الشامى26023اGزھار ا بمنوفمنوف
268.5نــاجــح  268.5اسراء مختار طه بكر26024اGزھار ا بمنوفمنوف
269.5نــاجــح  269.5اسراء مصطفى محمد كمال ابو طالب26025اGزھار ا بمنوفمنوف
268.5نــاجــح  268.5اسماء جمال سعيد عتيم26026اGزھار ا بمنوفمنوف
256.5نــاجــح  256.5امنيه محمد رضوان الديب26027اGزھار ا بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبايه محمد عبد الغائبنى عباس مرسى26028اGزھار ا بمنوفمنوف
205نــاجــح  205ايه محمود سعد الحداد26029اGزھار ا بمنوفمنوف
228.5نــاجــح  228.5بسمه عمر سعيد ابو عدس26030اGزھار ا بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني169دعاء ابراھيم شفيق الشابورى26031اGزھار ا بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني210.5دعاء جمال عبد العاطى قابيل26032اGزھار ا بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني186.5دينا شاكر احمد شكرى26033اGزھار ا بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبدينا فتحى عيد عتيم26034اGزھار ا بمنوفمنوف
210.5نــاجــح  210.5دينا محمود قطب الجندى26035اGزھار ا بمنوفمنوف
233.5نــاجــح  233.5رانيا فريد عبد الحميد خليفه26036اGزھار ا بمنوفمنوف
260.5نــاجــح  260.5ساره صابر عثمان عينو26037اGزھار ا بمنوفمنوف
260نــاجــح  260ساره مھدى منير الموردى26038اGزھار ا بمنوفمنوف
214نــاجــح  214ساره يحيى عبد المعز الشامى26039اGزھار ا بمنوفمنوف
240.5نــاجــح  240.5سحر عبد ربه عثمان راشد26040اGزھار ا بمنوفمنوف
251نــاجــح  251سلمى ابراھيم فتحى س)م26041اGزھار ا بمنوفمنوف
221.5نــاجــح  221.5سمر عمرو احمد عطيه26042اGزھار ا بمنوفمنوف
231نــاجــح  231شروق اشرفعبد 1 القارح26043اGزھار ا بمنوفمنوف
267نــاجــح  267شيماء مسعد محمد صبح26044اGزھار ا بمنوفمنوف
202.5نــاجــح  202.5ع) سامى محمد صديق 26045اGزھار ا بمنوفمنوف
198.5نــاجــح  198.5فاطمه على حامد ابو نوارج26046اGزھار ا بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمروه السيد صالح ملھط26047اGزھار ا بمنوفمنوف
212.5نــاجــح  212.5مھا جمال عبد الفتاح الشريف26048اGزھار ا بمنوفمنوف
229نــاجــح  229نعيمه مجدى شبل ابو شنب26049اGزھار ا بمنوفمنوف
226.5نــاجــح  226.5نورا دكى محمد عتيم26050اGزھار ا بمنوفمنوف
254نــاجــح  254نيره مصطفى محمد الجمل26051اGزھار ا بمنوفمنوف
218.5نــاجــح  218.5ھاجر احمد على عبد الھادى26052اGزھار ا بمنوفمنوف
234نــاجــح  234ھاجر عادل ابراھيم ق)ش26053اGزھار ا بمنوفمنوف
227.5نــاجــح  227.5ھاجر عاطف حلمى الخضراوى26054اGزھار ا بمنوفمنوف
249نــاجــح  249ھدير احمد راغائبب الم)26055اGزھار ا بمنوفمنوف
165.5نــاجــح  165.5ورده ابراھيم شفيق الشابورى26056اGزھار ا بمنوفمنوف
260.5نــاجــح  260.5ياسمين محسن محمد س)مه26057اGزھار ا بمنوفمنوف
245.5نــاجــح  245.5ابراھيم محمد حامد القصير26058اGزھار ا بمنوفمنوف
266.5نــاجــح  266.5احمد اسامه فاروق الخضراوى26059اGزھار ا بمنوفمنوف
263.5نــاجــح  263.5احمد رمضان عبد الفتاح ابو نحاس26060اGزھار ا بمنوفمنوف
231نــاجــح  231احمد سعيد حسن شاھين26061اGزھار ا بمنوفمنوف
254نــاجــح  254احمد سمير عبد الغائبفاار خليفه26062اGزھار ا بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباحمد على محمد احمد26063اGزھار ا بمنوفمنوف
188نــاجــح  188احمد عيد رضوان البش26064اGزھار ا بمنوفمنوف
195نــاجــح  195احمد محمد سامى حمام26065اGزھار ا بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباس)م طه رشاد مھنا26066اGزھار ا بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني182.5اس)م محمدعبد الواحد شحاته26067اGزھار ا بمنوفمنوف
236.5نــاجــح  236.5اس)م محمد عيسى س)مه26068اGزھار ا بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني176بدر السيد صالح ملھط26069اGزھار ا بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني158.5حسام  صبحى عبد الفتاح الطنطاوى26070اGزھار ا بمنوفمنوف



دور ثانيدور ثاني177.5خالد احمد على عبد الھادى26071اGزھار ا بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبذكى محمود ذكى الحقر26072اGزھار ا بمنوفمنوف
192.5نــاجــح  192.5رمضان عبد الواحد محمد الجمل26073اGزھار ا بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبزكريا سعد محمود النقيش26074اGزھار ا بمنوفمنوف
181نــاجــح  181سعد محمد سعد الحداد26075اGزھار ا بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبسعيد سعيد على البرشه26076اGزھار ا بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني188سعيد عوض صابر القصاص26077اGزھار ا بمنوفمنوف
272.5نــاجــح  272.5طاھر طاھر فوزى الزرقانى26078اGزھار ا بمنوفمنوف
211نــاجــح  211عبد الرؤف شعبان عبد الرؤف مصريه26079اGزھار ا بمنوفمنوف
259.5نــاجــح  259.5عبد الھادى عبد المرضى عبد 1 ابو سليمان26080اGزھار ا بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبعمر احمد فتحى الزقزوقى26081اGزھار ا بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبكمال محسن كمال عريق26082اGزھار ا بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني119كريم محمد اسماعيل حسن26083اGزھار ا بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبكريم عبد الس)م عبد المجيد سبيع26084اGزھار ا بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبكريم عبد المحسن ابراھيم الفراعونى26085اGزھار ا بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني155.5كريم ابراھيمشفيق الشابورى26086اGزھار ا بمنوفمنوف
256نــاجــح  256محمد اسامه فاروق الخضراوى26087اGزھار ا بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد حسانين بدوى سلطان26088اGزھار ا بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد سعيد عبد المجيد سبيع26089اGزھار ا بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني205محمد رجب فتح 1 الجمل26090اGزھار ا بمنوفمنوف
255.5نــاجــح  255.5محمد محمود سعد حسب النبى26091اGزھار ا بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني210.5محمد يسرى جابر عشريه26092اGزھار ا بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني195.5محمود احمد سعيد ھارون26093اGزھار ا بمنوفمنوف
237نــاجــح  237محمود خالد معوض الريفى26094اGزھار ا بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني113.5محمود سعد محمود النقيش26095اGزھار ا بمنوفمنوف
243.5نــاجــح  243.5محمود سعيد محمد الزقزوقى26096اGزھار ا بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني150.5محمود شاكر عطيه س)مه26097اGزھار ا بمنوفمنوف
211.5نــاجــح  211.5محمود عبد الحميد عبد الوھاب الزرقانى26098اGزھار ا بمنوفمنوف
255.5نــاجــح  255.5محمود محمد عبد النبى غائبالى26099اGزھار ا بمنوفمنوف
203نــاجــح  203مصطفى ابراھيم ابراھيم ابو شوشه26100اGزھار ا بمنوفمنوف
170نــاجــح  170مصطفى صادق محمد صادق26101اGزھار ا بمنوفمنوف
235.5نــاجــح  235.5مصطفى عبد الناصر مصطفى السقا26102اGزھار ا بمنوفمنوف
226.5نــاجــح  226.5مصطفى على محمد البرعى26103اGزھار ا بمنوفمنوف
236نــاجــح  236مصطفى غائبنيم معوض الريفى26104اGزھار ا بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني116مصطفى فھمى عبد الموجود الشامى26105اGزھار ا بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمصطفى مجدى سعيد السيد26106اGزھار ا بمنوفمنوف
275نــاجــح  275مؤمن محمود محمد رشاد الحداد26107اGزھار ا بمنوفمنوف
268.5نــاجــح  268.5مي)د سامح رياض اسحاق26108اGزھار ا بمنوفمنوف
255نــاجــح  255نادر احمد عبد النبى احمد26109اGزھار ا بمنوفمنوف
264نــاجــح  264امانى درويش مصطفى ا�ھبل 26110أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
244.5نــاجــح  244.5اسراء عصام صالح ا�ھبل 26111أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
210نــاجــح  210ايمان زينھم محمد ا�سحاقى 26112أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
230نــاجــح  230ا�ء على ابراھيم اللدى 26113أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
268نــاجــح  268ا�ء وائل عبد المرضى الشابورى 26114أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
225نــاجــح  225بسمة وليد سعيد عمران 26115أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
259.5نــاجــح  259.5تقى محسن محمد الكوع 26116أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
207نــاجــح  207دعاء اسامة حامد الشقنقيري 26117أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
271.5نــاجــح  271.5رحمة ع)ء محمد عبد الوھاب شاھين 26118أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
264نــاجــح  264رضوى احمد صالح السواق 26119أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
216نــاجــح  216رانا عثمان جابر الكوع 26120أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
265نــاجــح  265سلوى احمد محمد الفيومى 26121أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
264.5نــاجــح  264.5سلمى محمود مصطفى فليلة 26122أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
247.5نــاجــح  247.5سلمى نصر السيد الريفى 26123أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
250.5نــاجــح  250.5ضحى وليد محمد توفيق الخضراوى 261234أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
189نــاجــح  189منى محمد عبدة السيد 26125أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
254.5نــاجــح  254.5مى فتحى محمد الشعراوى 26126أحمد شاكر ا بمنوفمنوف



258.5نــاجــح  258.5نجوى ابراھيم محمد ا�براشى 26127أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
255نــاجــح  255نعمات مجدى توفيق عبد اللطيف 26128أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
231.5نــاجــح  231.5ھايدى عبد الواحد محمد عبدة محمد26129أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
278.5نــاجــح  278.5ھيام عماد الدين احمد مسلم 26130أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
236نــاجــح  236ياسمين جمال شفيق ابو شنب 26131أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
219.5نــاجــح  219.5ياسمين ص)ح على السعودى 26132أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
249نــاجــح  249ياسمين عماد انور صديق عبد اللة 26133أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
214.5نــاجــح  214.5احمد رشدى كامل الصواف 26134أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
182نــاجــح  182احمد صابر محمد حمدى 26135أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
195نــاجــح  195السيد طة عبد المجيد ابو شنب 26136أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
262نــاجــح  262جابر عبد العال جابر الزھار 26137أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
237.5نــاجــح  237.5عبد اللة احمد عبد المنعم احمد 26138أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
217.5نــاجــح  217.5عبد اللة مجدى عبد اللة رزق26139أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
276.5نــاجــح  276.5عبد اللة محمد عبد المنعم الشعار 26140أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
244نــاجــح  244عبد الرحمن ابراھيم على الزقزوقى 26141أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني149.5عدنان شوقى جودة السيد متولى 26142أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
252.5نــاجــح  252.5محمد احمد محمد ابو احمد 26143أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
252نــاجــح  252محمد خالد طة عتيم 26144أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
248نــاجــح  248محمد فوزى ابراھيم عبد النبى 26145أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
252نــاجــح  252محمد عبد القوى السيد سعد26146أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
258.5نــاجــح  258.5محمد عماد محمد النشار 26147أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
235نــاجــح  235محمد محسن عبد المنعم سرور 26148أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
273.5نــاجــح  273.5محمد مصطفى محمد الكاشف 26149أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
255.5نــاجــح  255.5محمد ھانى محمد الجيزاوى 26150أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
256.5نــاجــح  256.5محمد ناصر محمد الفارة 26151أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
242.5نــاجــح  242.5محمود خالد احمد عبد الوھاب 26152أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
271.5نــاجــح  271.5محمود محمد سعد مطر 26153أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
273.5نــاجــح  273.5محمود مصطفى محمد الكاشف 26154أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
241.5نــاجــح  241.5مختار سعيد مختار عتيم 26155أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
241نــاجــح  241مسعد خالد مسعد الفرعونى 26156أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
225.5نــاجــح  225.5منصور حمدان منصور ابو حشيش 26157أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
197نــاجــح  197مصطفى ابراھيم مصطفى محمد رجب 26158أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
257نــاجــح  257مصطفى محمد عبد المنعم المنياوى 26159أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
272نــاجــح  272مصطفى محمود احمد بدوى 26160أحمد شاكر ا بمنوفمنوف
267.5نــاجــح  267.5اسراء ج)ل محمد الجزار26161الشيخ زوين بمنوفمنوف
269نــاجــح  269اسراء صابرحسن كشك26162الشيخ زوين بمنوفمنوف
232.5نــاجــح  232.5أ�ء فرغائبلى جار لطفى26163الشيخ زوين بمنوفمنوف
264.5نــاجــح  264.5أ�ء ھشام اسيد السرساوى26164الشيخ زوين بمنوفمنوف
277نــاجــح  277الزھراء نعيم سعد حسونه26165الشيخ زوين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبايمان زكى نجيب القط 26166الشيخ زوين بمنوفمنوف
266نــاجــح  266أيه عاطف  توفيق صبح26167الشيخ زوين بمنوفمنوف
199.5نــاجــح  199.5بسمه عماد حسن البش26168الشيخ زوين بمنوفمنوف
271نــاجــح  271تيسير حسام محمد شاھين 26169الشيخ زوين بمنوفمنوف
270نــاجــح  270روان مجدى ابراھيم ب)طه26170الشيخ زوين بمنوفمنوف
273.5نــاجــح  273.5سلمى محسن شوقى عاس النطاط26171الشيخ زوين بمنوفمنوف
275.5نــاجــح  275.5شذا أحمد أحمد طه 26172الشيخ زوين بمنوفمنوف
271.5نــاجــح  271.5شيماء محمد عد الواحد الحداد26173الشيخ زوين بمنوفمنوف
267.5نــاجــح  267.5مھا محمود عبد المعبود عليوه 26174الشيخ زوين بمنوفمنوف
275نــاجــح  275مى أحمد شوقى عبد العظيم حماد26175الشيخ زوين بمنوفمنوف
274نــاجــح  274ميرنا محمد حسن بكير26176الشيخ زوين بمنوفمنوف
274نــاجــح  274ندا حمدى ج)ل أو شنب26177الشيخ زوين بمنوفمنوف
273نــاجــح  273ندى سعيد رشاد مھنا26178الشيخ زوين بمنوفمنوف
269.5نــاجــح  269.5ندا نيازى مصطفى سمكه 26179الشيخ زوين بمنوفمنوف
271.5نــاجــح  271.5نرمين يسرى محمدكامل المھدى26180الشيخ زوين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبنوره فؤاد أحمد قطب 26181الشيخ زوين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني165نورا السيدعبيد 26182الشيخ زوين بمنوفمنوف



275.5نــاجــح  275.5نيره عصام مھدى قنديل 26183الشيخ زوين بمنوفمنوف
269نــاجــح  269نيره محمد منير مھنا 26184الشيخ زوين بمنوفمنوف
264.5نــاجــح  264.5ھاجر ابراھيم السيد فليله26185الشيخ زوين بمنوفمنوف
273نــاجــح  273ھايدى سامى عبد العاطى كابوه 26186الشيخ زوين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبياسمين ھاشم مرضى مصطفى26187الشيخ زوين بمنوفمنوف
273.5نــاجــح  273.5يمنى مجدى أحمد شعان26188الشيخ زوين بمنوفمنوف
255.5نــاجــح  255.5ابراھيم عمادتوفيق عد الحميد 26189الشيخ زوين بمنوفمنوف
260.5نــاجــح  260.5أحمد أمين محمد الشقنقيرى 26190الشيخ زوين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبأحمد أيمن عبد الھادى عبد العزيز 26191الشيخ زوين بمنوفمنوف
270.5نــاجــح  270.5أحمد حجازى الشحات عوض مخلوف26192الشيخ زوين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني141.5أحمد سعد عى أبو فرو 26193الشيخ زوين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني159أحمد سمير محمود حيرك 26194الشيخ زوين بمنوفمنوف
219نــاجــح  219أحمد عادل عبد العال عين شوكه 26195الشيخ زوين بمنوفمنوف
260.5نــاجــح  260.5أحمد محمد عبد القار محمود 26196الشيخ زوين بمنوفمنوف
278.5نــاجــح  278.5أحمد ناصر محمد الجزار 26197الشيخ زوين بمنوفمنوف
224نــاجــح  224أدھم أمجد سعيد الغائبرباوى26198الشيخ زوين بمنوفمنوف
228نــاجــح  228جابر سيد أحمد جابر ميره 26199الشيخ زوين بمنوفمنوف
186.5نــاجــح  186.5حسام محمد معوض المواردى 26200الشيخ زوين بمنوفمنوف
277نــاجــح  277ص)ح شريف ص)ح عيد26201الشيخ زوين بمنوفمنوف
260.5نــاجــح  260.5عبد الرحمن سمير على عرفه 26202الشيخ زوين بمنوفمنوف
259نــاجــح  259عبد المنعم عبد الحليم عبد المنعم حماد 26203الشيخ زوين بمنوفمنوف
269نــاجــح  269عبد الواحد عيد عبد الواحد خليل 26204الشيخ زوين بمنوفمنوف
244نــاجــح  244على عادل محمود ليله 26205الشيخ زوين بمنوفمنوف
273نــاجــح  273عمر عصام عبد الستار المغائبربى 26206الشيخ زوين بمنوفمنوف
172نــاجــح  172عمرو أشرف مغائباورى الجيزاوى 26207الشيخ زوين بمنوفمنوف
203.5نــاجــح  203.5عمرو س)مه شفيق يوسف 26208الشيخ زوين بمنوفمنوف
230.5نــاجــح  230.5محمد جابر محمد أبو شربى 26209الشيخ زوين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد رمضان عبد النبى رزق 26210الشيخ زوين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني18محمد عزمى مھدى مصطفى 26211الشيخ زوين بمنوفمنوف
244نــاجــح  244محمد محسن محمد الدجوى 26212الشيخ زوين بمنوفمنوف
219.5نــاجــح  219.5محمد محمود محمد نصار 26213الشيخ زوين بمنوفمنوف
223.5نــاجــح  223.5محمد ياسر محمد الريفى 26214الشيخ زوين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني170محمد يحيى زكى سلطان26215الشيخ زوين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني137محمود محمد  عبد السميع الطباخ26216الشيخ زوين بمنوفمنوف
271نــاجــح  271محمود ممدوح محمدعثمان26217الشيخ زوين بمنوفمنوف
196.5نــاجــح  196.5مصطفى وائل أحمد أبو ظ)م 26218الشيخ زوين بمنوفمنوف
237.5نــاجــح  237.5نادر محمد محمد اراھيم شرابى 26219الشيخ زوين بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني151.5ھادى ايھاب حامد مجريه26220الشيخ زوين بمنوفمنوف
190.5نــاجــح  190.5يوسف طارق فوزى اJبراشى26221الشيخ زوين بمنوفمنوف
188نــاجــح  188يوسف ناجى محمد البرھيمى26222الشيخ زوين بمنوفمنوف
270.5نــاجــح  270.5آ�ء عادل فؤاد العزب26223الج)ء بمنوفمنوف
266نــاجــح  266آية اسماعيل محمد القليوبى26224الج)ء بمنوفمنوف
272نــاجــح  272آية سليمان فرج شريف26225الج)ء بمنوفمنوف
273.5نــاجــح  273.5آية صالح احمد مليك26226الج)ء بمنوفمنوف
276.5نــاجــح  276.5آية محمود على زيدان26227الج)ء بمنوفمنوف
276نــاجــح  276آية مصطفى محمود الزقزوقى26228الج)ء بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبأروى فتحى عبد الرحمن 26229الج)ء بمنوفمنوف
250.5نــاجــح  250.5إسراء جمال فتحى سلطان26230الج)ء بمنوفمنوف
274نــاجــح  274إسراء ھاشم ابو العز توفيق26231الج)ء بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبالشيماء نصر علي طاحون26232الج)ء بمنوفمنوف
271.5نــاجــح  271.5أمل احمد طلعت ابو ربع26233الج)ء بمنوفمنوف
275نــاجــح  275أمل اشرف فرج شريف26234الج)ء بمنوفمنوف
273نــاجــح  273أمل محمد ابراھيم صبرة26235الج)ء بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبايناس نادر طه الجعيدى26236الج)ء بمنوفمنوف
275نــاجــح  275إيمان رمضان السيد الجندى26237الج)ء بمنوفمنوف
273نــاجــح  273إيمان س)مة مرسى احمد26238الج)ء بمنوفمنوف



279نــاجــح  279تقى طارق عبد المنعم الجيزاوى26239الج)ء بمنوفمنوف
271.5نــاجــح  271.5خلود محسن عبد الحميد سالم26240الج)ء بمنوفمنوف
261نــاجــح  261رندا ع)ء احمد العزباوى26241الج)ء بمنوفمنوف
274نــاجــح  274سلمى عوض حامد البربرى26242الج)ء بمنوفمنوف
250نــاجــح  250سمر وجدى سعيد قشقوش26243الج)ء بمنوفمنوف
274نــاجــح  274شروق حمدان صالح مصرية26244الج)ء بمنوفمنوف
275نــاجــح  275شمس محمد سعيد دياب26245الج)ء بمنوفمنوف
258نــاجــح  258شيماء يحيى محمد الغائبرباوى26246الج)ء بمنوفمنوف
258.5نــاجــح  258.5فاطمة ابراھيم عبد البارى فضل26247الج)ء بمنوفمنوف
278.5نــاجــح  278.5فP مھدى مصطفى ابوشنب26248الج)ء بمنوفمنوف
274نــاجــح  274ليلى يسرى على ص)ح26249الج)ء بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني166.5مھا ماھر محمود قابيل26250الج)ء بمنوفمنوف
225نــاجــح  225مى مرضى غائبريب معوض26251الج)ء بمنوفمنوف
280نــاجــح  280ميرنا جمال خلف احمد26252الج)ء بمنوفمنوف
277نــاجــح  277نادية طارق فتحى بصل26253الج)ء بمنوفمنوف
276نــاجــح  276ندا جمال حسن ابو شنب 26254الج)ء بمنوفمنوف
268.5نــاجــح  268.5ندى احمد صابر عبد المعطى26255الج)ء بمنوفمنوف
271نــاجــح  271ندى محمد ممدوح الدفراوى26256الج)ء بمنوفمنوف
273.5نــاجــح  273.5ھايدى سامح سمير ق)ش26257الج)ء بمنوفمنوف
244.5نــاجــح  244.5ھبة ھانى البكرى كساب26258الج)ء بمنوفمنوف
269نــاجــح  269ھدير على صديق ابو شنب26259الج)ء بمنوفمنوف
273.5نــاجــح  273.5ھدير محمد ھاشم كشك26260الج)ء بمنوفمنوف
271نــاجــح  271ياسمين ص)ح فتحى ابو فرو26261الج)ء بمنوفمنوف
270.5نــاجــح  270.5ياسمين كرم مسعد عبد المجيد26262الج)ء بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباحمد ابراھيم جابر ابو شنب26263الج)ء بمنوفمنوف
237نــاجــح  237احمد حامد محمد كشك26264الج)ء بمنوفمنوف
242.5نــاجــح  242.5احمد ص)ح الدين احمد عثمان26265الج)ء بمنوفمنوف
255.5نــاجــح  255.5احمد عادل جابر ابوطبل26266الج)ء بمنوفمنوف
226نــاجــح  226احمد ع)ء سعيد ابراھيم26267الج)ء بمنوفمنوف
262.5نــاجــح  262.5احمد عونى على الرشيدى26268الج)ء بمنوفمنوف
275نــاجــح  275احمد محمد احمد شرشر26269الج)ء بمنوفمنوف
268.5نــاجــح  268.5احمد محمد عبد الباسط عمارة26270الج)ء بمنوفمنوف
215نــاجــح  215اسامة عوض محمود فايد26271الج)ء بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباس)م ابراھيم محمد عتيم26272الج)ء بمنوفمنوف
221نــاجــح  221اس)م محمد رشاد الشرش26273الج)ء بمنوفمنوف
265.5نــاجــح  265.5انس ابو المجد عبد الموجود عيسى26274الج)ء بمنوفمنوف
238نــاجــح  238حاتم اكرم زھدى الكوع26275الج)ء بمنوفمنوف
256نــاجــح  256حسام الدين محمد مصطفى دندوح26276الج)ء بمنوفمنوف
245.5نــاجــح  245.5حسن ايمن مسعد بيومى26277الج)ء بمنوفمنوف
256نــاجــح  256حسنى ياسر حسنى نوفل26278الج)ء بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني127حمادة شريف محفوظ الدوينى26279الج)ء بمنوفمنوف
206.5نــاجــح  206.5خالد محمد احمد السيد سلمان26280الج)ء بمنوفمنوف
162نــاجــح  162س)مة احمد فتح 1 الشعرواى26281الج)ء بمنوفمنوف
198نــاجــح  198طارق عرفة مرسى احمد26282الج)ء بمنوفمنوف
271.5نــاجــح  271.5عبد الرؤف اشرف عبد الرؤف شوشان26283الج)ء بمنوفمنوف
211.5نــاجــح  211.5عبد الحميد منصور عبد الحميد الفقى26284الج)ء بمنوفمنوف
217نــاجــح  217عبد الفتاح محمد عبد الفتاح شبانة26285الج)ء بمنوفمنوف
199.5نــاجــح  199.5عبد 1 ابراھبم عبد البارى فضل26286الج)ء بمنوفمنوف
271.5نــاجــح  271.5عبد 1 عادل حمدى خضر26287الج)ء بمنوفمنوف
279نــاجــح  279عبد الوھاب اسامة احمد الضرغائبامى26288الج)ء بمنوفمنوف
229نــاجــح  229عبيد عماد عبد المقصود قدرى26289الج)ء بمنوفمنوف
272نــاجــح  272على جمال على الصنصفتى26290الج)ء بمنوفمنوف
230نــاجــح  230على مصطفى على الزقزوقى26291الج)ء بمنوفمنوف
229.5نــاجــح  229.5عمرو محمد عبد الحميد صبيح26292الج)ء بمنوفمنوف
193.5نــاجــح  193.5فارس عبد المحسن السيد قشقوش26293الج)ء بمنوفمنوف
272نــاجــح  272فتحى عادل فتحى رابح26294الج)ء بمنوفمنوف



دور ثانيدور ثاني129فوزى مسعود امين السودانى26295الج)ء بمنوفمنوف
235.5نــاجــح  235.5محمد احمد محمد ج)ل عويس26296الج)ء بمنوفمنوف
260.5نــاجــح  260.5محمد اشرف عبد الرؤف شوشان26297الج)ء بمنوفمنوف
247.5نــاجــح  247.5محمد السيد معوض مسلم26298الج)ء بمنوفمنوف
176نــاجــح  176محمد حلمى بيومى عبد 262991الج)ء بمنوفمنوف
244نــاجــح  244محمد صبحى معوض عيد26300الج)ء بمنوفمنوف
213نــاجــح  213محمد عبد الرازق برعى حسان26301الج)ء بمنوفمنوف
264.5نــاجــح  264.5محمد ع)ء الدين فتحى عطا 263021الج)ء بمنوفمنوف
190.5نــاجــح  190.5محمد كرم حامد ابو غائبربية26303الج)ء بمنوفمنوف
262نــاجــح  262محمد نصر السيد عتيم26304الج)ء بمنوفمنوف
182نــاجــح  182محمود سامى محمد شاكر26305الج)ء بمنوفمنوف
239نــاجــح  239محمود سعيد حماد الشعراوى26306الج)ء بمنوفمنوف
214نــاجــح  214محمود محمد عبد الحميد المجذوب26307الج)ء بمنوفمنوف
220نــاجــح  220محمود محمد عبد المقصود ابو فرو26308الج)ء بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمود محمد محمد الكردي26309الج)ء بمنوفمنوف
180نــاجــح  180مصطفى جابر كامل الحداد26310الج)ء بمنوفمنوف
222نــاجــح  222مصطفى عماد امين الكردى26311الج)ء بمنوفمنوف
213نــاجــح  213مصطفى محمد العيسوى حماد26312الج)ء بمنوفمنوف
216نــاجــح  216مؤمن امجد سعيد الغائبرباوى 26313الج)ء بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني145.5وليد محمد السيد عبد المقصود26314الج)ء بمنوفمنوف
268.5نــاجــح  268.5يوسف جوھرى السيد مكرم26315الج)ء بمنوفمنوف
دور ثانيدور ثاني193يوسف ھيثم ج)ل ضبيش26316الج)ء بمنوفمنوف
266.5نــاجــح  266.5آ�ء سمير محمد س)م26317سروھيت ا الجديدة منوف
243.5نــاجــح  243.5ايه ايمن السيد السعدنى26318سروھيت ا الجديدة منوف
دور ثانيدور ثاني139.5ايه زكريا اسماعيل شحاته26319سروھيت ا الجديدة منوف
241نــاجــح  241ايه سامى عبدالحميد محمد26320سروھيت ا الجديدة منوف
262.5نــاجــح  262.5ايه عمارمحمود عمار26321سروھيت ا الجديدة منوف
256نــاجــح  256ايه فتحى شكرى فرج26322سروھيت ا الجديدة منوف
191نــاجــح  191ايه مديح رجب شحاته26323سروھيت ا الجديدة منوف
240نــاجــح  240ايه ياسر عشرى عمار26324سروھيت ا الجديدة منوف
266.5نــاجــح  266.5اسراء السيد محمد س)م26325سروھيت ا الجديدة منوف
246نــاجــح  246اسراء عبدالفتاح عبدالعزيز السعدنى26326سروھيت ا الجديدة منوف
273نــاجــح  273اسماء ايھاب محمد حجازى26327سروھيت ا الجديدة منوف
189.5نــاجــح  189.5اسماء معتمد ابراھيم البطحيشى26328سروھيت ا الجديدة منوف
257.5نــاجــح  257.5امانى رمضاان السيد مدكور26329سروھيت ا الجديدة منوف
259نــاجــح  259امنيه على سيداحمد بدر26330سروھيت ا الجديدة منوف
233نــاجــح  233امنيه مھدى احمد عبدالمقصود26331سروھيت ا الجديدة منوف
180.5نــاجــح  180.5امنيه ماھررجب قنديل26332سروھيت ا الجديدة منوف
179.5نــاجــح  179.5ايمان اشرف على الغائبرباوى26333سروھيت ا الجديدة منوف
270.5نــاجــح  270.5ايمان فرج محمد جعفر26334سروھيت ا الجديدة منوف
265نــاجــح  265ايناس صبرى عبدالنعم ابوالنور26335سروھيت ا الجديدة منوف
271.5نــاجــح  271.5الزاھرء حميل على س)م26336سروھيت ا الجديدة منوف
196.5نــاجــح  196.5الھام شاھين عبدالعاطى شاھين26337سروھيت ا الجديدة منوف
214.5نــاجــح  214.5تيسر فھمى توفيق عبده26338سروھيت ا الجديدة منوف
201.5نــاجــح  201.5دعاء ب)ل محمد محمد 26339سروھيت ا الجديدة منوف
265نــاجــح  265دينا يلسر السيد الجندى26340سروھيت ا الجديدة منوف
265.5نــاجــح  265.5رانيا عاطف توفيق عبده26341سروھيت ا الجديدة منوف
250نــاجــح  250راينا عبدالعزيز محمد ا�بيض26342سروھيت ا الجديدة منوف
274نــاجــح  274راندا رافت عبدالحميد الصغائبير26343سروھيت ا الجديدة منوف
269نــاجــح  269رحاب عادل النحاس حجازى26344سروھيت ا الجديدة منوف
187نــاجــح  187رحاب مجدى محمد حماد26345سروھيت ا الجديدة منوف
204نــاجــح  204رشا ضوى محمد منصور26346سروھيت ا الجديدة منوف
268نــاجــح  268روضه احمد محمد ا�بيض26347سروھيت ا الجديدة منوف
224.5نــاجــح  224.5روناء محمد رجب رضون26348سروھيت ا الجديدة منوف
265.5نــاجــح  265.5ريھام عيد السيد السعدنى26349سروھيت ا الجديدة منوف
196.5نــاجــح  196.5ساره سامى محمد عمار26350سروھيت ا الجديدة منوف



264.5نــاجــح  264.5ساره عادل عبدالخالق شرشر26351سروھيت ا الجديدة منوف
190.5نــاجــح  190.5سعاد رضا عبدالرزاق ھشه26352سروھيت ا الجديدة منوف
271نــاجــح  271سمر جمال على دويدار26353سروھيت ا الجديدة منوف
267.5نــاجــح  267.5سميرة ضياء شحاته مصطفى26354سروھيت ا الجديدة منوف
211.5نــاجــح  211.5سناء حمدى حامد بركات26355سروھيت ا الجديدة منوف
267.5نــاجــح  267.5شروق كرم عبدالمجد ابوغائبزاله26356سروھيت ا الجديدة منوف
272نــاجــح  272شيماء اسامه فھمى حجازى26357سروھيت ا الجديدة منوف
184.5نــاجــح  184.5شيماء ايمن عبدالمقصود جاد26358سروھيت ا الجديدة منوف
215.5نــاجــح  215.5عبير احمد ابراھيم مرزوق26359سروھيت ا الجديدة منوف
223.5نــاجــح  223.5فتحه على محمد مرجان26360سروھيت ا الجديدة منوف
217.5نــاجــح  217.5مروه صابر السيداحمدرجب26361سروھيت ا الجديدة منوف
264نــاجــح  264مروه محمد عبدالحمن بكر26362سروھيت ا الجديدة منوف
258.5نــاجــح  258.5منى عادل احمد عفبفى26363سروھيت ا الجديدة منوف
266نــاجــح  266مى حاتم ذكى حجازى26364سروھيت ا الجديدة منوف
242.5نــاجــح  242.5ندى مجدى بكر فرج خضر26365سروھيت ا الجديدة منوف
219نــاجــح  219نھال ممدوح محمد خضر26366سروھيت ا الجديدة منوف
221نــاجــح  221نورھان سمير عبدالمقصود يحيى 26367سروھيت ا الجديدة منوف
243.5نــاجــح  243.5نورھان ياسر أبو بكر الفقى 26368سروھيت ا الجديدة منوف
261نــاجــح  261نيره عبدالكريم عبداللطيف زھران 26369سروھيت ا الجديدة منوف
262.5نــاجــح  262.5ھاجر أشرف محمد السعدنى 26370سروھيت ا الجديدة منوف
203.5نــاجــح  203.5ھبه أشرف إبراھيم عفيفى 26371سروھيت ا الجديدة منوف
220نــاجــح  220وفاء وجيه حامد عمار 26372سروھيت ا الجديدة منوف
دور ثانيدور ثاني166.5إبراھيم رمضان أحمد أبو عيسى 26373سروھيت ا الجديدة منوف
236نــاجــح  236أحمد أبو بكر محمود سبع 26374سروھيت ا الجديدة منوف
219نــاجــح  219أحمد بكرى محمد ضاحى 26375سروھيت ا الجديدة منوف
259.5نــاجــح  259.5أحمد رضا مصطفى العبد 26376سروھيت ا الجديدة منوف
244نــاجــح  244أحمد شكرى محمد لبيب الطيب26377سروھيت ا الجديدة منوف
223نــاجــح  223أحمد صالح مسعود عبدالحميد 26378سروھيت ا الجديدة منوف
172.5نــاجــح  172.5أحمد عادل أحمد عبده 26379سروھيت ا الجديدة منوف
265.5نــاجــح  265.5أحمد عبدالناصر عبدالرؤف سبع 26380سروھيت ا الجديدة منوف
230.5نــاجــح  230.5أحمد عصام منير عمار 26381سروھيت ا الجديدة منوف
188نــاجــح  188أحمد فتحى عبد1 زھران 26382سروھيت ا الجديدة منوف
210نــاجــح  210أحمد ياسر سيدأحمد عمار 26383سروھيت ا الجديدة منوف
208نــاجــح  208إس)م عصام محمد ضاحى 26384سروھيت ا الجديدة منوف
176نــاجــح  176بدر طارق على بدر 26385سروھيت ا الجديدة منوف
دور ثانيدور ثاني132.5رضا ياسر محمد الطيب 26386سروھيت ا الجديدة منوف
149نــاجــح  149رمضان السيد رمضان جمعه26387سروھيت ا الجديدة منوف
163.5نــاجــح  163.5سيد خالد السيد س)م 26388سروھيت ا الجديدة منوف
دور ثانيدور ثاني142شريف منير فتحى أحمد تركيه 26389سروھيت ا الجديدة منوف
191نــاجــح  191عادل محمد محمد يونس 26390سروھيت ا الجديدة منوف
دور ثانيدور ثانيغائبعبدالعزيز عماد الدين عبدالعزيز البھواشى 26391سروھيت ا الجديدة منوف
دور ثانيدور ثاني122عبدالغائبنى رجب عبدالغائبنى العوينى 26392سروھيت ا الجديدة منوف
212.5نــاجــح  212.5على السيد مصطفى شحاته 26393سروھيت ا الجديدة منوف
224نــاجــح  224على جميل على س)م 26394سروھيت ا الجديدة منوف
166نــاجــح  166على ص)ح على كرته 26395سروھيت ا الجديدة منوف
239.5نــاجــح  239.5عمار عادل أمين الھنداوى 26396سروھيت ا الجديدة منوف
266نــاجــح  266عمر خالد منير س)م 26397سروھيت ا الجديدة منوف
252نــاجــح  252عمر عبدالعزيز حسين عمار 26398سروھيت ا الجديدة منوف
253.5نــاجــح  253.5طارق فكرى حامد سليم 26399سروھيت ا الجديدة منوف
261نــاجــح  261طارق وائل محمد صالح 26400سروھيت ا الجديدة منوف
236نــاجــح  236محمد ابراھيم ابراھيم عمار 26401سروھيت ا الجديدة منوف
247نــاجــح  247محمد حاتم أنور برين 26402سروھيت ا الجديدة منوف
دور ثانيدور ثاني21محمد حسنى أحمد مرزوق 26403سروھيت ا الجديدة منوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد حمدى قطب بدر 26404سروھيت ا الجديدة منوف
251نــاجــح  251محمد حمدى محمود عمار 26405سروھيت ا الجديدة منوف
206.5نــاجــح  206.5محمد رجب ابراھيم حجازى 26406سروھيت ا الجديدة منوف



263.5نــاجــح  263.5محمد زكى ظربف مرزوق 26407سروھيت ا الجديدة منوف
250نــاجــح  250محمد زھدى حسن الصغائبير 26408سروھيت ا الجديدة منوف
181.5نــاجــح  181.5محمد زھدى محمود عبده 26409سروھيت ا الجديدة منوف
252.5نــاجــح  252.5محمد سامى جمال المزين 26410سروھيت ا الجديدة منوف
218نــاجــح  218محمد عبدالسميع فھيم العوينى 26411سروھيت ا الجديدة منوف
214.5نــاجــح  214.5محمد عصام السيد سراج 26412سروھيت ا الجديدة منوف
197نــاجــح  197محمد عصام محمد محمود 26413سروھيت ا الجديدة منوف
237.5نــاجــح  237.5محمد عفيفى محمود العتابى 26414سروھيت ا الجديدة منوف
249.5نــاجــح  249.5محمد ع)ء ابراھيم ابو النور 26415سروھيت ا الجديدة منوف
195نــاجــح  195محمد عماد ابراھيم السيد عمار 26416سروھيت ا الجديدة منوف
189.5نــاجــح  189.5محمد فھمى محمد زرزور 26417سروھيت ا الجديدة منوف
170.5نــاجــح  170.5محمد وجيه أحمد الطيب 26418سروھيت ا الجديدة منوف
244نــاجــح  244محمد يسرى جمال المزين 26419سروھيت ا الجديدة منوف
دور ثانيدور ثاني141محمود حسنى محمد يونس 26420سروھيت ا الجديدة منوف
246نــاجــح  246محمود رأفت محمود حماد26421سروھيت ا الجديدة منوف
197.5نــاجــح  197.5محمود فتحى يوسف زرزور 26422سروھيت ا الجديدة منوف
227نــاجــح  227محيى  فرج محيى الدين منصور 26423سروھيت ا الجديدة منوف
229.5نــاجــح  229.5مصطفى أحمد محمد الشوربجى 26424سروھيت ا الجديدة منوف
209نــاجــح  209مصطفى أحمد مصطفى أبو المجد26425سروھيت ا الجديدة منوف
266نــاجــح  266مصطفى اسامه عبدالعزيزالسعدنى26426سروھيت ا الجديدة منوف
218.5نــاجــح  218.5مصطفى صافى عبدالغائبنى العونيى26427سروھيت ا الجديدة منوف
249نــاجــح  249مصطفى فھمى حامد البھواشى26428سروھيت ا الجديدة منوف
275.5نــاجــح  275.5مصطفى محمد محمود ابواحمد26429سروھيت ا الجديدة منوف
271نــاجــح  271مصطفى مھدى شحاته عبده26430سروھيت ا الجديدة منوف
دور ثانيدور ثاني137معتمد حسنى احمد مرزوق26431سروھيت ا الجديدة منوف
156نــاجــح  156يوسف عصام عبدالباقى الحنفى26432سروھيت ا الجديدة منوف
234.5نــاجــح  234.5إسراء صفوت محمد حسنين عبدالبر26433سروھيت اJبتدائية بناتمنوف
222نــاجــح  222إسراء عبدالفتاح محمد منقولة 26434سروھيت اJبتدائية بناتمنوف
265.5نــاجــح  265.5إسراء وليد جاد العوينى 26435سروھيت اJبتدائية بناتمنوف
259نــاجــح  259آية خالد اسماعيل حجازى 26436سروھيت اJبتدائية بناتمنوف
233.5نــاجــح  233.5بسمة عبده ابراھيم ا�بيض 26437سروھيت اJبتدائية بناتمنوف
236.5نــاجــح  236.5جھاد حمدى محمد البطحيشى 26438سروھيت اJبتدائية بناتمنوف
254نــاجــح  254جيھان أحمد على زرزور 26439سروھيت اJبتدائية بناتمنوف
275نــاجــح  275دينا عبد1 عيد صابر 26440سروھيت اJبتدائية بناتمنوف
269نــاجــح  269شرين أحمد محمد البھواشى 26441سروھيت اJبتدائية بناتمنوف
198نــاجــح  198شيماء عبدالعزيز حامد البھواشى 266442سروھيت اJبتدائية بناتمنوف
171نــاجــح  171رايقة محمد أحمد ھشه 26443سروھيت اJبتدائية بناتمنوف
178.5نــاجــح  178.5عبير حلمى شاكر رحيل 26444سروھيت اJبتدائية بناتمنوف
236.5نــاجــح  236.5فاطمة عيد محمد العطار 26445سروھيت اJبتدائية بناتمنوف
275نــاجــح  275مھا صبرى سعد أبو سالم 26446سروھيت اJبتدائية بناتمنوف
222نــاجــح  222نجوى أحمد عبدالعزيز حواش 26447سروھيت اJبتدائية بناتمنوف
237نــاجــح  237ندى أيمن رمضان  عبدالقادر 26448سروھيت اJبتدائية بناتمنوف
274.5نــاجــح  274.5نورا صبحى سعد الجزار 26449سروھيت اJبتدائية بناتمنوف
249نــاجــح  249نيره مسعد حامد سليم 26450سروھيت اJبتدائية بناتمنوف
243.5نــاجــح  243.5ھبه عفت ابراھيم الطيب 26451سروھيت اJبتدائية بناتمنوف
249.5نــاجــح  249.5ھناء وجدى حامد ضاحى 26452سروھيت اJبتدائية بناتمنوف
225.5نــاجــح  225.5ھند مصطفى محمد ضاحى 26453سروھيت اJبتدائية بناتمنوف
263نــاجــح  263و�ء محمد سيدأحمد الغابرباوى 26454سروھيت اJبتدائية بناتمنوف
250نــاجــح  250ابراھيم محمد ابراھيم عرب 26455سروھيت اJبتدائية بناتمنوف
188.5نــاجــح  188.5أحمد خالد محمد الغائبرباوى 26456سروھيت اJبتدائية بناتمنوف
266نــاجــح  266أحمد رمضان فتحى السيد 26457سروھيت اJبتدائية بناتمنوف
241نــاجــح  241أحمد محمود بكرى الصغائبير 26458سروھيت اJبتدائية بناتمنوف
196.5نــاجــح  196.5أحمد كرم على اGبيض26459سروھيت اJبتدائية بناتمنوف
260.5نــاجــح  260.5أحمد يوسف عبدالفتاح زايد 26460سروھيت اJبتدائية بناتمنوف
244.5نــاجــح  244.5باسم حسن على المزين 26461سروھيت اJبتدائية بناتمنوف
213.5نــاجــح  213.5حسام سعد محمد الطرينى 26462سروھيت اJبتدائية بناتمنوف



246نــاجــح  246حمدى مدحت أحمد الشوربجى 26463سروھيت اJبتدائية بناتمنوف
261نــاجــح  261عمر سامى حسن حجاج 26464سروھيت اJبتدائية بناتمنوف
213.5نــاجــح  213.5محمد السيد محمد الزول 26465سروھيت اJبتدائية بناتمنوف
203نــاجــح  203محمد خالد محمود عمران 26466سروھيت اJبتدائية بناتمنوف
162نــاجــح  162محمد عبدالوھاب يوسف زرزور 26467سروھيت اJبتدائية بناتمنوف
219.5نــاجــح  219.5محمد كمال حامد يوسف 26468سروھيت اJبتدائية بناتمنوف
241.5نــاجــح  241.5محمود السيد أحمد س)م 26469سروھيت اJبتدائية بناتمنوف
253.5نــاجــح  253.5محمود محمد عبدالرازق ھشه 26470سروھيت اJبتدائية بناتمنوف
243نــاجــح  243محمود وجيه عبدالحميد سليمان 26471سروھيت اJبتدائية بناتمنوف
245نــاجــح  245مصطفى جمال السيد محمود 26472سروھيت اJبتدائية بناتمنوف
267نــاجــح  267مصطفى عماد محمد لبيب الطيب 26473سروھيت اJبتدائية بناتمنوف
263.5نــاجــح  263.5مھاب أيمن رمضان عبدالقادر 26474سروھيت اJبتدائية بناتمنوف
226نــاجــح  226اية رفيق عبد العزيز عامر26475ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
267نــاجــح  267اية كرم عبد الفتاح ابراھيم  عمار26476ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
257نــاجــح  257ا�ء محمد عبد الفتاح ھجرس26477ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
246.5نــاجــح  246.5ابتسام عيد عبدالغائبفار رماح26478ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
266.5نــاجــح  266.5اسراء كرم بسيونى محمد بسيونى 26479ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
213نــاجــح  213اسماء حسن بسيونى محمد26480ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
241.5نــاجــح  241.5أسماء زينھم محمد ھاشم الصعيدى 26481ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
224نــاجــح  224أسماء شعبان مصطفى التيھى26482ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
234.5نــاجــح  234.5أمل شعبان عبد العزيز عامر26483ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
267.5نــاجــح  267.5امينة عبدالمنعم محمد عبدالمجيد26484ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
263نــاجــح  263ايمان محمد محمد عبدالمجيد26485ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
247نــاجــح  247ايمان كرم عبدالستار سليم26486ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
249.5نــاجــح  249.5تقا حامد حسن الدرس26487ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
264.5نــاجــح  264.5جنات طاھر عمار ابراھيم26488ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
269.5نــاجــح  269.5جھاد السيد ابراھيم طعيمة26489ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
242نــاجــح  242دعاء سعد السيد ھشه26490ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
219.5نــاجــح  219.5دنيا يوسف عبدالفتاح زين الدين26491ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
241.5نــاجــح  241.5دينا كرم عبد العزيز شعبان26492ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
231نــاجــح  231ريھام طلعت عبدالعال بدير26493ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
211.5نــاجــح  211.5شيماء رمضان عمر قنديل26494ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
273نــاجــح  273غادة مجدى عيدالعظيم الفطاطرى26495ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
213نــاجــح  213فاطمة حمدى عبد الدايم ھاشم26496ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
237.5نــاجــح  237.5فاطمة رجب عبد العزيز السرسوبى26497ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
228نــاجــح  228فايزة سمير سعد سليم26498ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
235نــاجــح  235لمياء سامى على عبدالعاطى  بدير26499ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
267نــاجــح  267ميادة رمضان السيد منصور26500ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
170نــاجــح  170ميادة يوسف حامد عابدين26501ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
269نــاجــح  269ندا خالد عبد الفتاح الدرس26502ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
230نــاجــح  230نسمة خالد محروس سيلمان عمار26503ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثاني184نورھان ناجى السيد محمد26504ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
222نــاجــح  222ھناء خليفه عبد الحميد خليفه26505ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
253نــاجــح  253و�ء ابوالحديد عبدالرحمن عثمان26506ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
229.5نــاجــح  229.5و�ء مصطفى عبدالس)م درغائبام26507ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
246نــاجــح  246و�ء ناصر شربينى ھجرس26508ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثاني162.5ياسمين جمال عبدالحليم عبدالعاطى26509ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثاني188ابراھيم احمد ابراھيم سليمان26510ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
197.5نــاجــح  197.5ابراھيم حسنى عبدالظاھر محمد نصر26511ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
260.5نــاجــح  260.5احمد حداد ابراھيم خليل26512ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
251نــاجــح  251احمد عاصم عبد الفتاح يونس26513ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
181نــاجــح  181احمد عفيفى  عبدالمقصود  واصل26514ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
238نــاجــح  238احمد محمد عبدالفتاح مرسى26515ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
216.5نــاجــح  216.5احمد منير عبد العاطى جوھرى26516ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
270نــاجــح  270اسماعيل كرم سعيد ھجرس26517ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
249نــاجــح  249اس)م جمال عبدالعاطى راضوان26518ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف



246نــاجــح  246اس)م خالد محروس سليمان عمار26519ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
261نــاجــح  261اس)م محمد حامد واصل26520ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
268.5نــاجــح  268.5اس)م ناجى السيد واصل26521ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
235نــاجــح  235اشرف محمد محمد س)م26522ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
163.5نــاجــح  163.5السيد مجدى السيد عمارة26523ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
276نــاجــح  276الطاھر عمار محمد واصل26524ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
165نــاجــح  165جمال السيد عفيفى عابدين26525ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبحامد مجدى حامد واصل 26526ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
212.5نــاجــح  212.5حامد كمال حامد عابدين26527ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
266نــاجــح  266زياد محمد حامد رضوان26528ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
276نــاجــح  276سامح اشرف عبدالعزيز فرماوى26529ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
189نــاجــح  189صبحى محمد عبدالحميد خليفة26530ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
221.5نــاجــح  221.5عبد الستار بكر عبد الستار سليم26531ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
253نــاجــح  253كريم عبدالحليم عبدالحى رماح26532ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
194.5نــاجــح  194.5كريم كرم خيرى احمد يونس26533ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
242.5نــاجــح  242.5مجدى محمد عبد العاطى محمد26534ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
268نــاجــح  268محمد ابوالع) عبد الفتاح الدرس26535ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
272نــاجــح  272محمد حمدى عبدالجيد درويش26536ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
235نــاجــح  235محمد رجب زكريا حسنين عمار26537ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
269.5نــاجــح  269.5محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد26538ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
257.5نــاجــح  257.5محمد عبد النبى رجب ھجرس26539ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
265.5نــاجــح  265.5محمد عصام عبد العاطى عمار26540ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
218نــاجــح  218محمد عصام محمد عمار26541ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
217نــاجــح  217محمد فوزى على ابو المعاطى26542ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
237نــاجــح  237محمد محمود عبد الس)م درغائبام26543ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثاني186محمد ممدوح عبدالموجود رماح26544ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
226نــاجــح  226محمود السيد عبدالعليم ابراھيم عطية 26545ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
266.5نــاجــح  266.5محمود سعيد السيد الدرس26546ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
237نــاجــح  237محمود عبد الغائبنى عبد المقصود عبد الغائبنى26547ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
235نــاجــح  235محمود عماد  عبد1  واصل26548ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
218.5نــاجــح  218.5محمود محمد خيرى عبدالقادر ضبش26549ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
255نــاجــح  255مصطفى ص)ح موسى طعيمه26550ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
240نــاجــح  240مصطفى محمد يوسف الجندى26551ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
265نــاجــح  265مؤمن خيرى عبدالموجود محمد26552ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثاني210مؤمن كرم حسن السمرى26553ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
196نــاجــح  196يوسف رجب عبدالعزيز شعبان26554ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
192نــاجــح  192يوسف عبد 1 السيد نوار26555ھيت اJبتدائية المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبابتسام يحيي عبد النبي سليم26556ھيت تعليم أساسيمنوف
دور ثانيدور ثاني186.5اسراء عيد عبدالسيد واصل26557ھيت تعليم أساسيمنوف
191.5نــاجــح  191.5الھام سعيد عبدالفتاح قريطة26558ھيت تعليم أساسيمنوف
222.5نــاجــح  222.5اميرة اشرف سعيد التيھى26559ھيت تعليم أساسيمنوف
222.5نــاجــح  222.5اميرة عبدالرحيم محمد البلتاجى26560ھيت تعليم أساسيمنوف
174نــاجــح  174ايمان نبوى حسن محمد26561ھيت تعليم أساسيمنوف
195نــاجــح  195آية ايمن اسماعيل سليم26562ھيت تعليم أساسيمنوف
225.5نــاجــح  225.5خلود ايمن عبدالعاطى صالح26563ھيت تعليم أساسيمنوف
275نــاجــح  275زينب محمد حلمى واصل26564ھيت تعليم أساسيمنوف
276نــاجــح  276سارة جمال حامد السمرى26565ھيت تعليم أساسيمنوف
276.5نــاجــح  276.5سمر محمود الجارحى سليم26566ھيت تعليم أساسيمنوف
276.5نــاجــح  276.5مارينا جمال عبدة سليمان بقطر26567ھيت تعليم أساسيمنوف
268.5نــاجــح  268.5مروة حمدى حسن السمرى26568ھيت تعليم أساسيمنوف
214نــاجــح  214مھرائيل سامي بقطر سليمان26569ھيت تعليم أساسيمنوف
263نــاجــح  263ھايدى شوقى ميخائيل صليب26570ھيت تعليم أساسيمنوف
257.5نــاجــح  257.5ھبة مجدى ابراھيم عبداللطيف26571ھيت تعليم أساسيمنوف
دور ثانيدور ثاني146.5و�ء حمدى فتح 1 الصعيدى26572ھيت تعليم أساسيمنوف
271.5نــاجــح  271.5و�ء كرم عبد1 نصر26573ھيت تعليم أساسيمنوف
دور ثانيدور ثاني157.5ابانوب وجية عبد الم)ك حكيم26574ھيت تعليم أساسيمنوف



242نــاجــح  242ابراھيم عفيفى حامد واصل26575ھيت تعليم أساسيمنوف
249نــاجــح  249احمد السيد محمود الدجلة26576ھيت تعليم أساسيمنوف
174.5نــاجــح  174.5احمد حمدى عبد1 طعيمة26577ھيت تعليم أساسيمنوف
265.5نــاجــح  265.5احمد صابر صديق قريطة26578ھيت تعليم أساسيمنوف
223نــاجــح  223احمد صبحى عبدالعاطى صالح26579ھيت تعليم أساسيمنوف
232.5نــاجــح  232.5احمد وائل ص)ح بدير26580ھيت تعليم أساسيمنوف
217نــاجــح  217أسامة عاطف عبدالعاطي رضوان26581ھيت تعليم أساسيمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبايمن ص)ح حامد الدجله26582ھيت تعليم أساسيمنوف
265.5نــاجــح  265.5بو� ابراھيم ميخائيل صليب26583ھيت تعليم أساسيمنوف
190.5نــاجــح  190.5عبدالغائبنى السيد عبدالغائبنى خليل26584ھيت تعليم أساسيمنوف
183.5نــاجــح  183.5على حمدى على بدير26585ھيت تعليم أساسيمنوف
232.5نــاجــح  232.5على عبدالرازق حسن خليفة26586ھيت تعليم أساسيمنوف
190نــاجــح  190كريم رس)ن عبدالنبى خليل26587ھيت تعليم أساسيمنوف
203.5نــاجــح  203.5مؤمن رجب عبدالمعطى عابدين26588ھيت تعليم أساسيمنوف
157نــاجــح  157محمد السيد عبدالعاطى احمد26589ھيت تعليم أساسيمنوف
159نــاجــح  159محمد رجب موسى محمد26590ھيت تعليم أساسيمنوف
266.5نــاجــح  266.5محمد زغائبلول محمد الشافعى26591ھيت تعليم أساسيمنوف
216نــاجــح  216محمد عبدالفتاح محمد على واصل26592ھيت تعليم أساسيمنوف
177نــاجــح  177محمد عيد عبدالعزيز واصل26593ھيت تعليم أساسيمنوف
166.5نــاجــح  166.5محمود إبراھيم عبد العزيز رماح26594ھيت تعليم أساسيمنوف
237.5نــاجــح  237.5محمود حامد عبدالعزيز نوار26595ھيت تعليم أساسيمنوف
دور ثانيدور ثاني171محمود ھشام شعبان فرحات26596ھيت تعليم أساسيمنوف
دور ثانيدور ثاني224.5مصطفى عبدالحكم عبدالمقصود عثمان26597ھيت تعليم أساسيمنوف
195نــاجــح  195نادر السيد حجاج طعيمة26598ھيت تعليم أساسيمنوف
256.5نــاجــح  256.5ناصر ع)ء الدين عبدالس)م محمود26599ھيت تعليم أساسيمنوف
249.5نــاجــح  249.5آيه ص)ح شحاته إسماعيل26600علي بن أبي طالب ا بعزبة إمام بكرمنوف
204نــاجــح  204آيه علي حسن جاد26601علي بن أبي طالب ا بعزبة إمام بكرمنوف
257.5نــاجــح  257.5آيه ھاني فوزي عبد العزيز26602علي بن أبي طالب ا بعزبة إمام بكرمنوف
255.5نــاجــح  255.5إسراء عفيفي السيد عفيفي26603علي بن أبي طالب ا بعزبة إمام بكرمنوف
204.5نــاجــح  204.5أسماء عبد العزيز عوض عابدين26604علي بن أبي طالب ا بعزبة إمام بكرمنوف
236نــاجــح  236أمل طارق أبو السعود عبدالحليم26605علي بن أبي طالب ا بعزبة إمام بكرمنوف
185نــاجــح  185أميرة ط)ل رمضان الزغائبيمي26606علي بن أبي طالب ا بعزبة إمام بكرمنوف
205.5نــاجــح  205.5دعاء بيومي سعيد الخواص26607علي بن أبي طالب ا بعزبة إمام بكرمنوف
187.5نــاجــح  187.5دعاء يحي ج)ل إسماعيل26608علي بن أبي طالب ا بعزبة إمام بكرمنوف
دور ثانيدور ثاني154رانيا سليمان عبد الحميد رماح26609علي بن أبي طالب ا بعزبة إمام بكرمنوف
239.5نــاجــح  239.5رانيا ياسر محمد عبد العزيز26610علي بن أبي طالب ا بعزبة إمام بكرمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبسارة إبراھيم محمد خليفة26611علي بن أبي طالب ا بعزبة إمام بكرمنوف
204نــاجــح  204سحر جميل إبراھيم محمد26612علي بن أبي طالب ا بعزبة إمام بكرمنوف
169.5نــاجــح  169.5فاطمة ثروت إبراھيم درويش26613علي بن أبي طالب ا بعزبة إمام بكرمنوف
190نــاجــح  190مھا شريف عبده ضحا26614علي بن أبي طالب ا بعزبة إمام بكرمنوف
246.5نــاجــح  246.5مياده أحمد حسين بدر26615علي بن أبي طالب ا بعزبة إمام بكرمنوف
220نــاجــح  220مي عبد النبي محمود خليفة26616علي بن أبي طالب ا بعزبة إمام بكرمنوف
252.5نــاجــح  252.5ھبة سمير يوسف زرزور26617علي بن أبي طالب ا بعزبة إمام بكرمنوف
دور ثانيدور ثاني121.5احمد السيد سعد حموده26618علي بن أبي طالب ا بعزبة إمام بكرمنوف
248نــاجــح  248احمد حمدي نبيه عمار26619علي بن أبي طالب ا بعزبة إمام بكرمنوف
208.5نــاجــح  208.5احمد رمضان أحمد عبد الرحيم26620علي بن أبي طالب ا بعزبة إمام بكرمنوف
206نــاجــح  206احمد شعبان عبدالرازق فرج26621علي بن أبي طالب ا بعزبة إمام بكرمنوف
232نــاجــح  232إس)م أشرف عبد1 واصل26622علي بن أبي طالب ا بعزبة إمام بكرمنوف
203نــاجــح  203إس)م رمضان عفيفي بدر26623علي بن أبي طالب ا بعزبة إمام بكرمنوف
دور ثانيدور ثاني153.5إبراھيم صابر حسن السيد26624علي بن أبي طالب ا بعزبة إمام بكرمنوف
244.5نــاجــح  244.5إيھاب طه عبد الحليم ضحا26625علي بن أبي طالب ا بعزبة إمام بكرمنوف
231.5نــاجــح  231.5عبدالرحمن فتحي عبد الرحمن الجخة26626علي بن أبي طالب ا بعزبة إمام بكرمنوف
273نــاجــح  273عبد1 طارق محمد فھيم26627علي بن أبي طالب ا بعزبة إمام بكرمنوف
276.5نــاجــح  276.5علي شعبان إبراھيم س)مه26628علي بن أبي طالب ا بعزبة إمام بكرمنوف
211نــاجــح  211قاسم أحمد السيد بيومي26629علي بن أبي طالب ا بعزبة إمام بكرمنوف
دور ثانيدور ثاني124.5محمد السيد عبدالحميد رماح26630علي بن أبي طالب ا بعزبة إمام بكرمنوف



202.5نــاجــح  202.5محمد السيد محمد القزاز26631علي بن أبي طالب ا بعزبة إمام بكرمنوف
دور ثانيدور ثاني147محمد خالد إبراھيم درويش26632علي بن أبي طالب ا بعزبة إمام بكرمنوف
274.5نــاجــح  274.5ھشام كرم أبوالحديد ھاشم26633علي بن أبي طالب ا بعزبة إمام بكرمنوف
267.5نــاجــح  267.5يوسف جمال صبحي قنديل26634علي بن أبي طالب ا بعزبة إمام بكرمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبإبراھيم أنور فرج صقر26635كفر فيشا ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني173.5إبراھيم جابر إبراھيم شعبان26636كفر فيشا ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني112إبراھيم سعيد عبدالعليم جعفر26637كفر فيشا ا المشتركة منوف
224نــاجــح  224إبراھيم محمد فھمي عبدالمنعم26638كفر فيشا ا المشتركة منوف
231نــاجــح  231أحمد أيمن إبراھيم الصعيدي26639كفر فيشا ا المشتركة منوف
190.5نــاجــح  190.5أحمد ب)ل شرف علي26640كفر فيشا ا المشتركة منوف
236.5نــاجــح  236.5أحمد حلمي نبوي شعبان26641كفر فيشا ا المشتركة منوف
191نــاجــح  191أحمد خالد عبدالحكيم جعفر26642كفر فيشا ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني171.5أحمد رفاعي عباس البطرة26643كفر فيشا ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني160.5أحمد عرفه معوض جعفر26644كفر فيشا ا المشتركة منوف
263نــاجــح  263أحمد عزت عبداللطيف القزاز26645كفر فيشا ا المشتركة منوف
266.5نــاجــح  266.5أحمد محمد أبوالمجد جاد 266461كفر فيشا ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثانيغائبأحمد محمد رجب الركيبي26647كفر فيشا ا المشتركة منوف
177نــاجــح  177أحمد معوض أحمد الخولي26648كفر فيشا ا المشتركة منوف
251.5نــاجــح  251.5أحمد ناصر محمد الكمشوشي 26649كفر فيشا ا المشتركة منوف
168.5نــاجــح  168.5أحمد يوسف مصطفى مرعي26650كفر فيشا ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني162.5أدھم احمد طه النجار26651كفر فيشا ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني154.5إس)م احمد عبدالعزيز الفقي26652كفر فيشا ا المشتركة منوف
193نــاجــح  193إس)م شوقي فھمي المؤذن26653كفر فيشا ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني52إس)م فتحي عبدالعزيز جعفر26654كفر فيشا ا المشتركة منوف
243نــاجــح  243إس)م مكرم عبد1 الفقي26655كفر فيشا ا المشتركة منوف
210نــاجــح  210أشرف أيمن عبدالحكم غائبريب26656كفر فيشا ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثانيغائبالسيد إبراھيم ناصف قنديل 26657كفر فيشا ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني160.5السيد محمد عبدالسميع الطحان26658كفر فيشا ا المشتركة منوف
252.5نــاجــح  252.5أمير أيمن حسني الفقي26659كفر فيشا ا المشتركة منوف
245نــاجــح  245إيھاب صابر عبدالرازق عبدالس)م26660كفر فيشا ا المشتركة منوف
243نــاجــح  243إيھاب مصطفى عبدالنبي شعبان26661كفر فيشا ا المشتركة منوف
276نــاجــح  276جابر عادل جابر الفقي26662كفر فيشا ا المشتركة منوف
234.5نــاجــح  234.5جمال عبدالحميد حسن العادلي26663كفر فيشا ا المشتركة منوف
213.5نــاجــح  213.5حسام أشرف أحمد الجخة26664كفر فيشا ا المشتركة منوف
193نــاجــح  193حسام صابر غائبريب المقدم26665كفر فيشا ا المشتركة منوف
243.5نــاجــح  243.5حسام حسن عبدالعزيز اJمام 26666كفر فيشا ا المشتركة منوف
258.5نــاجــح  258.5حسام حسن محمود القزاز 26667كفر فيشا ا المشتركة منوف
242نــاجــح  242حمادة خالد عبدالمنعم فرحات26668كفر فيشا ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني153.5خالد  سعيد شرف شعبان 26669كفر فيشا ا المشتركة منوف
203.5نــاجــح  203.5رامي حمدي عبدالعزيز جعفر26670كفر فيشا ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثانيغائبسيف علي سيف حجازي26671كفر فيشا ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثانيغائبشريف مصطفى جابر مرعي26672كفر فيشا ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثانيغائبص)ح محمد عبدالمجيد القزاز26673كفر فيشا ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني217طارق شوقي منصور البھوتي26674كفر فيشا ا المشتركة منوف
192نــاجــح  192عادل أحمد طه النجار26675كفر فيشا ا المشتركة منوف
191.5نــاجــح  191.5عاصم حمدي محمد أبوعيد26676كفر فيشا ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني138عبدالجليل محمود عبدالجليا البابلي26677كفر فيشا ا المشتركة منوف
241نــاجــح  241عبدالرحمن جمعة غائبريب شرف 26678كفر فيشا ا المشتركة منوف
272.5نــاجــح  272.5عبدالرحمن علي عبدالمجيد مرعي26679كفر فيشا ا المشتركة منوف
269.5نــاجــح  269.5عبدالرحمن ھمام محمد جاد26680كفر فيشا ا المشتركة منوف
253.5نــاجــح  253.5عبدالعليم عبدالباسط عبدالحليم سعد26681كفر فيشا ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني180عبدالرحمن أحمد عبدالمولى الجمال26682كفر فيشا ا المشتركة منوف
178.5نــاجــح  178.5عبدالرحمن ج)ل عبدالرحمن الشويعر26683كفر فيشا ا المشتركة منوف
198.5نــاجــح  198.5عبدالرحمن جمال إبراھيم أبوعيد26684كفر فيشا ا المشتركة منوف
268.5نــاجــح  268.5عبدالرحمن مجدي عبدالرازق محمد26685كفر فيشا ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني187.5عبدالعزيز وائل عبدالعزيز عرفة26686كفر فيشا ا المشتركة منوف



دور ثانيدور ثاني190.5علي بيومي جابر طرشون26687كفر فيشا ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثانيغائبعلي سعيد عبدالعظيم الطحان26688كفر فيشا ا المشتركة منوف
258نــاجــح  258علي عبدالمؤمن عفيفي جعفر26689كفر فيشا ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثانيغائبعلي محمد علي القزاز26690كفر فيشا ا المشتركة منوف
198.5نــاجــح  198.5علي محمد علي جعفر26691كفر فيشا ا المشتركة منوف
206نــاجــح  206عماد حمدي جابر الفقي26692كفر فيشا ا المشتركة منوف
270.5نــاجــح  270.5عمار ياسر فتحي المؤذن26693كفر فيشا ا المشتركة منوف
261.5نــاجــح  261.5عمرو جمال بيومي عرفة26694كفر فيشا ا المشتركة منوف
207.5نــاجــح  207.5فھمي ياسر فھمي عرفة26695كفر فيشا ا المشتركة منوف
257.5نــاجــح  257.5فؤاد أشرف فؤاد سرور26696كفر فيشا ا المشتركة منوف
262.5نــاجــح  262.5كريم احمد فريد داود26697كفر فيشا ا المشتركة منوف
212.5نــاجــح  212.5كريم شرف محمد رجب26698كفر فيشا ا المشتركة منوف
199.5نــاجــح  199.5محمد اشرف جابر الطريني26699كفر فيشا ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني154.5محمد أشرف عبدالعظيم السبكي26700كفر فيشا ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني165محمد جمعة محمد شعبان26701كفر فيشا ا المشتركة منوف
181نــاجــح  181محمد حسني محمد الشحيمي26702كفر فيشا ا المشتركة منوف
187.5نــاجــح  187.5محمد حمدي عبدالعزيز عبود26703كفر فيشا ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني156.5محمد خالد مرسي أبوعيد26704كفر فيشا ا المشتركة منوف
209.5نــاجــح  209.5محمد رفيق علي جعفر26705كفر فيشا ا المشتركة منوف
191نــاجــح  191محمد سمير رضوان الشال26706كفر فيشا ا المشتركة منوف
225.5نــاجــح  225.5محمد عبدالمعبود عبدالعزيز عبود26707كفر فيشا ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني212.5محمد عبدالھادي محمد الخولي26708كفر فيشا ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني188محمد عبدالوھاب يوسف بدر26709كفر فيشا ا المشتركة منوف
178نــاجــح  178محمد عبدالعزيز ص)ح عبدالمنعم26710كفر فيشا ا المشتركة منوف
180.5نــاجــح  180.5محمد عبدالمجيد حلمي الطحان26711كفر فيشا ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد عبدالوھاب عبدالتواب رجب26712كفر فيشا ا المشتركة منوف
236.5نــاجــح  236.5محمد عبده محمد الخولي26713كفر فيشا ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني161محمد علي حسن شعبان26714كفر فيشا ا المشتركة منوف
211نــاجــح  211محمد علي عزوز رجب26715كفر فيشا ا المشتركة منوف
242نــاجــح  242محمد كرم حسن البطرة26716كفر فيشا ا المشتركة منوف
254.5نــاجــح  254.5محمد ماھر عباس الفكھاني26717كفر فيشا ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني94.5محمد معوض عبدالمجيد جعفر26718كفر فيشا ا المشتركة منوف
167نــاجــح  167محمد يوسف عبدالحليم جعفر26719كفر فيشا ا المشتركة منوف
259.5نــاجــح  259.5محمود سعيد سيف النصر 26720كفر فيشا ا المشتركة منوف
213نــاجــح  213محمود عبدالباسط فاروق عرفة 26721كفر فيشا ا المشتركة منوف
254.5نــاجــح  254.5محمود ممدوح محمد راضي26722كفر فيشا ا المشتركة منوف
196نــاجــح  196مصطفى إبراھيم علي المقدم26723كفر فيشا ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني189.5مصطفى أشرف شحات جمال الدين26724كفر فيشا ا المشتركة منوف
203نــاجــح  203مصطفى توفيق فاروق أبوعيد26725كفر فيشا ا المشتركة منوف
236.5نــاجــح  236.5ھشام أشرف سيد احمد البطرة26726كفر فيشا ا المشتركة منوف
189.5نــاجــح  189.5ھشام طارق عبدالرسول أبوعيد26727كفر فيشا ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثانيغائبيسري معوض ناصف الشحيمي26728كفر فيشا ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني165.5يوسف سعيد عبدالمرضي الطحان 26729كفر فيشا ا المشتركة منوف
225نــاجــح  225اسراء طه السيد محراث26730الس)م بكفر فيشا منوف
238نــاجــح  238اسراء عبدالعليم محمد القاضى26731الس)م بكفر فيشا منوف
262.5نــاجــح  262.5اسراء محمود عبد العزيز داود26732الس)م بكفر فيشا منوف
262نــاجــح  262اسراء ناصر عبد النبى الطرينى26733الس)م بكفر فيشا منوف
272.5نــاجــح  272.5اسماء عبد الستار جابر عرفه26734الس)م بكفر فيشا منوف
228.5نــاجــح  228.5اسماء عبد الوھاب عبد التواب رجب26735الس)م بكفر فيشا منوف
دور ثانيدور ثاني173اسماء كرم عيد ابو شقير26736الس)م بكفر فيشا منوف
197نــاجــح  197اسماء معتمد السيد ابو محراث26737الس)م بكفر فيشا منوف
244نــاجــح  244امانى زكريا عبد العزيز ابو عيد26738الس)م بكفر فيشا منوف
275نــاجــح  275اميره سامى على عرفه26739الس)م بكفر فيشا منوف
دور ثانيدور ثاني155اميره عبد العظيم ابراھيم داود26740الس)م بكفر فيشا منوف
212نــاجــح  212انجى سعيد حلمى ابوسعد26741الس)م بكفر فيشا منوف
دور ثانيدور ثاني213.5انوار على السيد الشحيمى26742الس)م بكفر فيشا منوف



دور ثانيدور ثاني184.5اايمان حمدى  عبد الحميد البطره26743الس)م بكفر فيشا منوف
247.5نــاجــح  247.5ايه ج)ل عبد النبى عرفه26744الس)م بكفر فيشا منوف
دور ثانيدور ثاني80ايه جمال عبد المرضى النشار26745الس)م بكفر فيشا منوف
دور ثانيدور ثاني199ايه سعيد عبد العزيز الحشاش26746الس)م بكفر فيشا منوف
دور ثانيدور ثاني183ايه شريف عبد السميع مطر26747الس)م بكفر فيشا منوف
196نــاجــح  196ايه عماد ص)ح القزاز26748الس)م بكفر فيشا منوف
192.5نــاجــح  192.5ايه على عبد الرازق جبريل26749الس)م بكفر فيشا منوف
260.5نــاجــح  260.5ايه محمود عباس العادلى26750الس)م بكفر فيشا منوف
277نــاجــح  277بسمه محمد على داود26751الس)م بكفر فيشا منوف
دور ثانيدور ثاني150بسمه سعيد عبد العزيز جعفر26752الس)م بكفر فيشا منوف
228.5نــاجــح  228.5تھانى حسن عبد العليم جعفر26753الس)م بكفر فيشا منوف
دور ثانيدور ثاني163.5جھاد بسيونى جابر الطرينى26754الس)م بكفر فيشا منوف
دور ثانيدور ثاني254جھاد حسنى ابراھيم ابوعيد26755الس)م بكفر فيشا منوف
275نــاجــح  275حھاد ص)ح احمد العبا سى26756الس)م بكفر فيشا منوف
192نــاجــح  192دالياانور محمد شرف26757الس)م بكفر فيشا منوف
271نــاجــح  271داليا صبحى سيد احمد ابو الع)26758الس)م بكفر فيشا منوف
249نــاجــح  249داليا فھمى عبد 1 داود26759الس)م بكفر فيشا منوف
249.5نــاجــح  249.5دينا محمد حسنين حرحش26760الس)م بكفر فيشا منوف
255.5نــاجــح  255.5زكرى زكريا على صقر26761الس)م بكفر فيشا منوف
243نــاجــح  243رانيا ص)ح السيد الخولى26762الس)م بكفر فيشا منوف
235.5نــاجــح  235.5رحاب عادل عمر الفقى26763الس)م بكفر فيشا منوف
271نــاجــح  271رحاب على محمد عرفه26764الس)م بكفر فيشا منوف
270.5نــاجــح  270.5رحاب نبيل سعيد ابوسعد26765الس)م بكفر فيشا منوف
دور ثانيدور ثاني214.5رشاشفيق احمد عمار26766الس)م بكفر فيشا منوف
253نــاجــح  253ساره عادل عيد المؤزن26767الس)م بكفر فيشا منوف
262.5نــاجــح  262.5ساره عادل محمد ابو عيد26768الس)م بكفر فيشا منوف
270نــاجــح  270سار ه عبد المرضى عبد الحميد الدھشان26769الس)م بكفر فيشا منوف
218.5نــاجــح  218.5سحر رجب محمد البيلى 26770الس)م بكفر فيشا منوف
275.5نــاجــح  275.5سمر مكرم عبد المرضى جعفر26771الس)م بكفر فيشا منوف
277.5نــاجــح  277.5شروق على عبد المنصف القنفد26772الس)م بكفر فيشا منوف
275نــاجــح  275شمس ايمن عبد الرسول ابو عيد26773الس)م بكفر فيشا منوف
241نــاجــح  241شيرين ايمن السيد شعبان 26774الس)م بكفر فيشا منوف
271نــاجــح  271شيماء صبحى السيد جعفر 26775الس)م بكفر فيشا منوف
237.5نــاجــح  237.5شيماء عادل معوض داود26776الس)م بكفر فيشا منوف
264نــاجــح  264شيماء مجدى  على عرفه26777الس)م بكفر فيشا منوف
244نــاجــح  244شيماء معوض على الفقى 26778الس)م بكفر فيشا منوف
238.5نــاجــح  238.5صباح فوزى على ابو عيد26779الس)م بكفر فيشا منوف
273نــاجــح  273ضحى جعفر يوسف جعفر 26780الس)م بكفر فيشا منوف
269.5نــاجــح  269.5ع) شوقى عبد الصادق السبكى26781الس)م بكفر فيشا منوف
262نــاجــح  262ع) عبد المرضى على صقر26782الس)م بكفر فيشا منوف
218نــاجــح  218فاتن عادل محمد جبريل26783الس)م بكفر فيشا منوف
270.5نــاجــح  270.5فاطمه بسيونى جابر الدفراوى26784الس)م بكفر فيشا منوف
208نــاجــح  208فاطمه خالد حسن ابو عيد26785الس)م بكفر فيشا منوف
271نــاجــح  271فاطمه عبد النبى حسن الصعيدى26786الس)م بكفر فيشا منوف
221.5نــاجــح  221.5فاطمه يسرى فتح 1 الشويعر26787الس)م بكفر فيشا منوف
270نــاجــح  270فوزيه جمال سليمان شعراوى26788الس)م بكفر فيشا منوف
225.5نــاجــح  225.5مرفت محمد عفيفى السمانى26789الس)م بكفر فيشا منوف
256نــاجــح  256مروه فوزى عبد الفتاح الشحيمى26790الس)م بكفر فيشا منوف
253نــاجــح  253مريم يسرى فتح 1 الشويعر26791الس)م بكفر فيشا منوف
273.5نــاجــح  273.5مھا حسن محمود جعفر 26792الس)م بكفر فيشا منوف
261نــاجــح  261مھا عبد الفتاح حسن شرف الدين26793الس)م بكفر فيشا منوف
268نــاجــح  268مھا عبد العاطى عبد العليم جعفر26794الس)م بكفر فيشا منوف
197نــاجــح  197مھا مجدى توفيق علشور26795الس)م بكفر فيشا منوف
272.5نــاجــح  272.5ميرنا انور محمد محفوظ26796الس)م بكفر فيشا منوف
223.5نــاجــح  223.5مى سعد عبد العزيز جعفر 26797الس)م بكفر فيشا منوف
260.5نــاجــح  260.5مى مجدى جابر رجب26798الس)م بكفر فيشا منوف



221.5نــاجــح  221.5ناديه عبد العاطى محمد طعيمه26799الس)م بكفر فيشا منوف
196نــاجــح  196نسمه عبد الھادى محمد ابو عيد26800الس)م بكفر فيشا منوف
269.5نــاجــح  269.5نور ا عاطف  على ابو عيد26801الس)م بكفر فيشا منوف
269نــاجــح  269نورا  عبد الفتاح محمد رجب  26802الس)م بكفر فيشا منوف
184نــاجــح  184نورا محمد غائبريب جعفر26803الس)م بكفر فيشا منوف
266.5نــاجــح  266.5نور ھان محمد رجب بحيرى26804الس)م بكفر فيشا منوف
253.5نــاجــح  253.5نيره عماد عبد الحميد الطحان26805الس)م بكفر فيشا منوف
277.5نــاجــح  277.5نير ه محمود مصطفى عرفه26806الس)م بكفر فيشا منوف
252نــاجــح  252ھاجر احمد حسن السبكى26807الس)م بكفر فيشا منوف
238نــاجــح  238ھاجر زكر يا محمد البابلى26808الس)م بكفر فيشا منوف
272نــاجــح  272ھاجر ممدوح محمد راضى26809الس)م بكفر فيشا منوف
214نــاجــح  214ھبه خالد محمد شرف26810الس)م بكفر فيشا منوف
دور ثانيدور ثاني155.5ھدير سعيد على الطرينى26811الس)م بكفر فيشا منوف
271.5نــاجــح  271.5ھناء خالد مأمون جعفر26812الس)م بكفر فيشا منوف
دور ثانيدور ثاني81ھند على جعفر على26813الس)م بكفر فيشا منوف
272.5نــاجــح  272.5ياسمين طارق رجب مساعد26814الس)م بكفر فيشا منوف
275.5نــاجــح  275.5ابراھيم محمد ابراھيم شعبان26815الس)م بكفر فيشا منوف
274.5نــاجــح  274.5رفيق ھشام محمد حامد26816الس)م بكفر فيشا منوف
دور ثانيدور ثاني181.5ضياء فتحى عبد الرسول رجب26817الس)م بكفر فيشا منوف
279نــاجــح  279عبد الرحمن السيدمحمد  السمانى26818الس)م بكفر فيشا منوف
185نــاجــح  185على فھمى فريد جعفر26819الس)م بكفر فيشا منوف
279نــاجــح  279على مجدى على داود26820الس)م بكفر فيشا منوف
275نــاجــح  275محمد السيد عبد العليم الشال26821الس)م بكفر فيشا منوف
252نــاجــح  252مصطفى سعيد مرزوق ياسين26822الس)م بكفر فيشا منوف
دور ثانيدور ثاني151.5مصطفى محمد فھيم  الفقى26823الس)م بكفر فيشا منوف
253نــاجــح  253إسراء حمدي عبد الفتاح 26824كفر فيشا الجديدة امنوف
دور ثانيدور ثانيغائبالسيدة عبد السميع أحمد البطرة26825كفر فيشا الجديدة امنوف
211.5نــاجــح  211.5أماني السيد غائبريب عبودة26826كفر فيشا الجديدة امنوف
274نــاجــح  274أماني حمدي محمد زعيمة 26827كفر فيشا الجديدة امنوف
229نــاجــح  229أنجي أشرف عبد العيم الفقي26828كفر فيشا الجديدة امنوف
دور ثانيدور ثاني178.5آية احمد محمد ابو الفضل26829كفر فيشا الجديدة امنوف
246نــاجــح  246آية  عادل حسن الصعيدي26830كفر فيشا الجديدة امنوف
258نــاجــح  258آية محمد ابراھيم ابو ھيبه 26831كفر فيشا الجديدة امنوف
دور ثانيدور ثاني165.5آية الصاوي فاروق الشويعر 26832كفر فيشا الجديدة امنوف
262نــاجــح  262بسمة علي ابراھيم عرفة 26833كفر فيشا الجديدة امنوف
260نــاجــح  260بشري بيومي ابراھيم اسماعيل 26834كفر فيشا الجديدة امنوف
256نــاجــح  256حسناء ابراھيم عبد الحميد الجخة 26835كفر فيشا الجديدة امنوف
216.5نــاجــح  216.5رحمة احمد محمد الفقي 26836كفر فيشا الجديدة امنوف
230نــاجــح  230رضوي عاطف مھران الفقي 26837كفر فيشا الجديدة امنوف
226.5نــاجــح  226.5سارة أحمد عبد العزيز الحناوي 26838كفر فيشا الجديدة امنوف
دور ثانيدور ثاني196سارة جابر حسن البطرة 26839كفر فيشا الجديدة امنوف
233.5نــاجــح  233.5سارة شريف محمد السيد 26840كفر فيشا الجديدة امنوف
268نــاجــح  268سارة منتصر فتوح الفقي 26841كفر فيشا الجديدة امنوف
244نــاجــح  244سعدية  محمد محمد  شرف الدين26842كفر فيشا الجديدة امنوف
دور ثانيدور ثانيغائبسمر احمد احمد سليمان 26843كفر فيشا الجديدة امنوف
272نــاجــح  272سمر ابراھيم محمد الشربي26844كفر فيشا الجديدة امنوف
251نــاجــح  251سمر كرم حسن القاضي26845كفر فيشا الجديدة امنوف
247نــاجــح  247سلوي سعيد غائبريب ابو العطا26846كفر فيشا الجديدة امنوف
199.5نــاجــح  199.5شروق ابراھيم عبد الكريم الطريني26847كفر فيشا الجديدة امنوف
256نــاجــح  256شيماء عبد العظيم حسن ابو دھب 26848كفر فيشا الجديدة امنوف
275نــاجــح  275شيماء عبد الفتاح عبد السميع الطحان26849كفر فيشا الجديدة امنوف
دور ثانيدور ثانيغائبصابرين محمد عبد الحميد الخولي 26850كفر فيشا الجديدة امنوف
دور ثانيدور ثاني166.5مريم اسماعيل محمد اسماعيل 26851كفر فيشا الجديدة امنوف
211.5نــاجــح  211.5مريم مصطفي محمد العادلي 26852كفر فيشا الجديدة امنوف
دور ثانيدور ثاني159.5نج)ء فتحي محمد ابو طالب26853كفر فيشا الجديدة امنوف
دور ثانيدور ثاني184نيفين فنحي عبد الفتاح عسيي 26854كفر فيشا الجديدة امنوف



دور ثانيدور ثانيغائبھاجر اسماعيل ابو اسماعيل 26855كفر فيشا الجديدة امنوف
235نــاجــح  235ھاجر عبد المرضي معوض دغائبام 26856كفر فيشا الجديدة امنوف
252نــاجــح  252ھالة محمد محمد البھوتي 26857كفر فيشا الجديدة امنوف
242.5نــاجــح  242.5ھدير حسن عبد 1 زھران 26858كفر فيشا الجديدة امنوف
دور ثانيدور ثانيغائبوفاء لطفي عبد المجيد سعد26859كفر فيشا الجديدة امنوف
253نــاجــح  253ياسمين حسين عبد العزيز الجخة26860كفر فيشا الجديدة امنوف
173نــاجــح  173ياسمين علي سيف النصر علي26861كفر فيشا الجديدة امنوف
225نــاجــح  225ياسمين عبد المؤمن حسن ابراھيم26862كفر فيشا الجديدة امنوف
دور ثانيدور ثانيغائبابراھيم منصور ابراھيم الخطيب26863كفر فيشا الجديدة امنوف
245.5نــاجــح  245.5أحمد ابراھيم سعد الدسوقي26864كفر فيشا الجديدة امنوف
269نــاجــح  269احمد السيد بيومي القاضي26865كفر فيشا الجديدة امنوف
دور ثانيدور ثانيغائباحمد سعيد احمد الفقي 26866كفر فيشا الجديدة امنوف
174نــاجــح  174احمد صبحي السيد الحبتي26867كفر فيشا الجديدة امنوف
272.5نــاجــح  272.5احمد محمد السيد البھوتي26868كفر فيشا الجديدة امنوف
دور ثانيدور ثانيغائباس)م عادل ابراھيم حرحش26869كفر فيشا الجديدة امنوف
دور ثانيدور ثانيغائبامير عيد بيومي البطرة26870كفر فيشا الجديدة امنوف
272نــاجــح  272حسام احمد محمد كزك26871كفر فيشا الجديدة امنوف
دور ثانيدور ثانيغائبحسام سعيد عبد الجيد ابو شما26872كفر فيشا الجديدة امنوف
دور ثانيدور ثانيغائبحسام محمد عبد المؤمن ابو الفضل26873كفر فيشا الجديدة امنوف
267نــاجــح  267حسن اسامة عبد 1 حسن26874كفر فيشا الجديدة امنوف
دور ثانيدور ثانيغائبحسن محمد عبد العزيز علي26875كفر فيشا الجديدة امنوف
دور ثانيدور ثانيغائبسعد محمد عبد العظيم الشعراوي26876كفر فيشا الجديدة امنوف
184.5نــاجــح  184.5رشدي مسعد رشدي عبد المقصود26877كفر فيشا الجديدة امنوف
273.5نــاجــح  273.5عبد 1 فتحي ذكي داود26878كفر فيشا الجديدة امنوف
213نــاجــح  213عبده حمدي عبد العليم  الفقي 26879كفر فيشا الجديدة امنوف
دور ثانيدور ثانيغائبع)ء فھمي احمد شرف الدين 26880كفر فيشا الجديدة امنوف
243.5نــاجــح  243.5علي حمدان رضوان الفقي 26881كفر فيشا الجديدة امنوف
دور ثانيدور ثانيغائبعلي مجدي علي شرف26882كفر فيشا الجديدة امنوف
258.5نــاجــح  258.5علي سعيد محمد الحناوي26883كفر فيشا الجديدة امنوف
دور ثانيدور ثاني10.5كريم جميل رجب درغائبام26884كفر فيشا الجديدة امنوف
دور ثانيدور ثانيغائبكريم سامي محمد شرف الدين26885كفر فيشا الجديدة امنوف
187.5نــاجــح  187.5كريم عصام عفيفي السماني26886كفر فيشا الجديدة امنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمجدي سامي عبد الرسول الحجة 26887كفر فيشا الجديدة امنوف
275.5نــاجــح  275.5محمد أشرف عبد العزيز ابو دھب 26888كفر فيشا الجديدة امنوف
دور ثانيدور ثاني156.5محمد حسن كمال منصور26889كفر فيشا الجديدة امنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد جمعة رضوان الفقي 26890كفر فيشا الجديدة امنوف
دور ثانيدور ثاني158.5محمد خضري محمد ابو فريك26891كفر فيشا الجديدة امنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد عبد المرضي عبد المقصود البھوتي26892كفر فيشا الجديدة امنوف
253نــاجــح  253محمد عبد الناصر محمد ابو فريك26893كفر فيشا الجديدة امنوف
224نــاجــح  224محمد فوزي ابراھيم الجخة26894كفر فيشا الجديدة امنوف
217.5نــاجــح  217.5محمد فوزي سليمان عكر26895كفر فيشا الجديدة امنوف
250نــاجــح  250محمد كرم محمد عيسي26896كفر فيشا الجديدة امنوف
218نــاجــح  218محمد محمد محمد ابو الفضل 26897كفر فيشا الجديدة امنوف
222نــاجــح  222محود ابراھيم عبد المقصود طرشون26898كفر فيشا الجديدة امنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمود بخيت ابو الفضل ابو الفضل26899كفر فيشا الجديدة امنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمود رجب بيومي البطر 26900كفر فيشا الجديدة امنوف
دور ثانيدور ثاني101محمود سعيد احمد الفقي26901كفر فيشا الجديدة امنوف
250نــاجــح  250محمود شريف عبد السميع المقدم 26902كفر فيشا الجديدة امنوف
دور ثانيدور ثاني177محمود عبد الناصر عبد العظيم ا�مام26903كفر فيشا الجديدة امنوف
259نــاجــح  259مصطفي السيد عزوز الفقي 26904كفر فيشا الجديدة امنوف
234.5نــاجــح  234.5مصطفي صابر مصطفي الصاوي26905كفر فيشا الجديدة امنوف
205نــاجــح  205مھني رضوان مھني الفقي 26906كفر فيشا الجديدة امنوف
دور ثانيدور ثانيغائبنادر السيد عبد الونيس السماني26907كفر فيشا الجديدة امنوف
دور ثانيدور ثانيغائبنادر حمدي بيومي الفقي26908كفر فيشا الجديدة امنوف
185.5نــاجــح  185.5وائل فتحي محمد ابو طالب 26909كفر فيشا الجديدة امنوف
188.5نــاجــح  188.5وسيم عادل بيومي محراث26910كفر فيشا الجديدة امنوف



180.5نــاجــح  180.5أسماء توفيق عبد الفتاح الحبيب26911  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
203.5نــاجــح  203.5أسماء عبد المرضى عبد العظيم الفقى26912  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
204.5نــاجــح  204.5أسماء على حسن طعيمة26913  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
265.5نــاجــح  265.5أسماء محمد أحمد أبو سعد26914  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
221نــاجــح  221أمنية أيمن عبد العليم الفقى26915  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
240.5نــاجــح  240.5أمنبة سعيد محمد العادلى26916  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
273.5نــاجــح  273.5إيمان محمد راغائبب السبكى26917  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
271نــاجــح  271إيمان محمد عبد السميع الشرقاوى26918  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
269نــاجــح  269آية السيد السيد أبو الفضل26919  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
دور ثانيدور ثانيغائبآية بيومى شعبان ابو الع)26920  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
213نــاجــح  213آية مصطفى عفيفى السمانى26921  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
273نــاجــح  273داليا محمود عبده أبو زيد26922  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
271نــاجــح  271رانيا طلعت على البطرة26923  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
دور ثانيدور ثاني172رحاب س)مة حلمى الشويعر26924  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
194نــاجــح  194رحمه سعيد عبد الجيد أبو شما26925  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
دور ثانيدور ثاني181زينب إبراھيم غائبريب عبود26926  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
277.5نــاجــح  277.5سارة حمدى أحمد الضوى26927  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
274نــاجــح  274سماح سامى محمد عرفة26928  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
268نــاجــح  268سمية حسنى محمد الطحان26929  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
229نــاجــح  229شاھيناز عزت زينھم يوسف26930  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
دور ثانيدور ثاني184شيماء حمدى ذكى أبو إسماعيل26931  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
275نــاجــح  275ع) سعيد محمد الدفراوى26932  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
239نــاجــح  239فاطمة صبحى عبد النبى رزق26933  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
256.5نــاجــح  256.5فاطمة ناجى حواش محمد مرسى26934  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
232نــاجــح  232ناديه رجب عزوز السمانى26935  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
221نــاجــح  221ناھد حميده محمد البطرة26936  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
272.5نــاجــح  272.5نورا ياسر محمد الفقى26937  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
257نــاجــح  257نورھان محمد جابر ال)لى26938  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
224نــاجــح  224ھبة شريف عبد العليم الفقى26939  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
224.5نــاجــح  224.5و�ء فتحى حلمى الطحان26940  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
246.5نــاجــح  246.5ياسمين بيومى عبد1 أبو الفضل26941  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
دور ثانيدور ثاني184ياسمين كامل على أبو عجيلة26942  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
276نــاجــح  276ابراھيم عادل محمد عرفة26943  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
194.5نــاجــح  194.5احمد خالد فوزى القزاز26944  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
263.5نــاجــح  263.5احمد سامى الحسينى السمانى26945  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
229.5نــاجــح  229.5احمد محمود عبدالعظيم البابلى26946  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
171نــاجــح  171احمد يسرى شعبان الطحان26947  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
248.5نــاجــح  248.5أسامة غائبريب محمد الدسوقى26948  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
211.5نــاجــح  211.5إس)م صبحى مندوة السيد26949  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
دور ثانيدور ثاني147.5إس)م عادل عبد الحميد القزاز26950  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
184نــاجــح  184بيومى محمد بيومى ب)ل26951  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
248نــاجــح  248حامد عبد الحميد حامد السمانى26952  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
238.5نــاجــح  238.5حسام محمود إبراھيم قطقاط26953  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
237نــاجــح  237عبد الرحمن ابراھيم عبده الفقى26954  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
222نــاجــح  222عبد الرحمن جابر بيومى غائبنيم26955  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
239نــاجــح  239عبد الرحمن عبد العزيز على  جعفر26956  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
236نــاجــح  236عبد الرحمن محمد عبد 1 شاھين26957  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
175نــاجــح  175عبد الرحمن ياسر حمدى الضوى26958  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
238نــاجــح  238على محمد على الشربى26959  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
217.5نــاجــح  217.5عمر كرم ابراھيم البابلى26960  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
177.5نــاجــح  177.5كرم محمد حسين محسن26961  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
179.5نــاجــح  179.5كريم السيد عبد الس)م العجمى26962  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
دور ثانيدور ثاني175كريم عبد المرضى عبد العظيم الفقى26963  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
183.5نــاجــح  183.5محمد شوقى رجب سطوحى26964  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
دور ثانيدور ثاني187محمد صبحى عبد العليم الفقى26965  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
200نــاجــح  200محمد عبد العظيم أمين الطحان26966  كفر فيشا الجديدة ٢منوف



277نــاجــح  277محمد على محمد الخواص26967  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
275.5نــاجــح  275.5محمد محمود فاروق جعفر26968  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
269نــاجــح  269محمد نبيل محمد الدفراوى26969  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
213نــاجــح  213محمد ياسر محمد أبو الفضل26970  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
197.5نــاجــح  197.5محمود رمضان محمد القزاز26971  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمود عبد 1 يوسف الفقى26972  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
271.5نــاجــح  271.5محمود عماد محمد جعفر26973  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
261نــاجــح  261محمود كرم على شعبان26974  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
دور ثانيدور ثاني60.5محمود محمد محمد مساعد26975  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
دور ثانيدور ثاني189مصطفى صدف عبد العزيز القزاز26976  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
272نــاجــح  272مصطفى محمود حسن شعبان26977  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
243نــاجــح  243يوسف مصطفى بيومى غائبنيم26978  كفر فيشا الجديدة ٢منوف
175نــاجــح  175ايمان عصام فرج ضحى26979فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
212نــاجــح  212فاطمة حلمى عامر زعزع26980فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
200.5نــاجــح  200.5ابراھيم على ابو سريع المشطاوى26981فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني156احمد ابراھيم احمد محاريق26982فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
180.5نــاجــح  180.5احمد السيد سعد الكردى26983فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
182نــاجــح  182احمد عبد 1 جمعة خطاب26984فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
172.5نــاجــح  172.5احمد على ابو سريع المشطاوى26985فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني134.5احمد فرج على عمارة26986فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
241.5نــاجــح  241.5احمد محمد عبد المنعم عاشور26987فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
270نــاجــح  270احمد نادر حمدى عبد الفتاح26988فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
226نــاجــح  226احمد ناصر حسن حجازى26989فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
265.5نــاجــح  265.5اس)م ابراھيم ابراھيم البھنسى26990فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
216.5نــاجــح  216.5اس)م سامى عبد الرازق الذوق26991فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباس)م عبد النبى صباح خليل26992فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
216.5نــاجــح  216.5اس)م فؤاد عثمان نبايل26993فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
242نــاجــح  242اس)م ماھر عبد 1 ادريس26994فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
176نــاجــح  176اسماعيل عبد1 بدوى خليل26995فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
190.5نــاجــح  190.5السيد ابراھيم عبد الغائبفار رحاب26996فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
201نــاجــح  201السيد احمد السيد مرسى26997فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
249.5نــاجــح  249.5السيد حسن السيد نبايل26998فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
234نــاجــح  234السيد شوقى محمد القاضى26999فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
219نــاجــح  219السيد محمد السيد ابو قوطة27000فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
181نــاجــح  181انس احمد السيد عيد27001فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبايمن صبرى ابراھيم الھمدان27002فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
186نــاجــح  186ايمن ناجى فرماوى الفرماوى27003فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
188نــاجــح  188باسم محمد ابراھيم سليمان27004فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
211نــاجــح  211باسم محمد على راشد27005فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
165.5نــاجــح  165.5بدوى سعيد بدوى عبد الخالق27006فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
268نــاجــح  268حاتم رافت عبد العزيز محمد27007فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
261.5نــاجــح  261.5خالد صابر فرج المظالى27008فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني146سعيد ابراھيم سعيد ابو احمد27009فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
271نــاجــح  271عبد الرحمن شعبان عبد النبى محمد27010فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني156عبد الفتاح عبد 1 عبد الفتاح الفرماوى27011فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
169.5نــاجــح  169.5عبد1 عزت عيد القديم27012فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
191.5نــاجــح  191.5عبد 1 محمد عبد1 رمضان27013فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
252.5نــاجــح  252.5عبد1 عصام عبدالمنعم اسماعيل27014فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني104.5عز ابراھيم عبدالكريم ابراھيم27015فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني148على حسن على عبدالباسط27016فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
166.5نــاجــح  166.5على حسنى ابراھيم عثمان27017فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
165نــاجــح  165عماد عبدالعاطى عبدالرحمن خليل27018فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
166.5نــاجــح  166.5عماد عبد1 عبدالفتاح الفرماوى27019فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبماجد احمد متولى ابو شادى27020فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
234نــاجــح  234محمد ابو شادى محمد ابو شادى27021فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني137محمد اشرف فرج المظالى27022فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف



195.5نــاجــح  195.5محمد ايمن فتحى الكردى27023فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
163.5نــاجــح  163.5محمد سعيد عبد الشافى ضحى27024فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني152محمد شعبان السيد الفقى27025فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
251نــاجــح  251محمد عادل على الكردى27026فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد عبدالعاطى السيد الكردى27027فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني148محمد على سعد نبايل27028فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني143محمد فتحى عبد الحميد احمد27029فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني155محمد منسى على منصور27030فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
274نــاجــح  274محمد يحيى عبدالفتاح ابو احمد27031فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني200.5محمود خالد شاكر خطاب27032فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني158.5محمود على عيد محمد27033فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني145.5محمود محمد ابو زيد عبدالحليم27034فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
193نــاجــح  193محمود مھدى السيد محمد27035فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
206نــاجــح  206محمد ناصر عبد1 عمارة27036فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
255نــاجــح  255مصطفى السيد عبد النبى عبد الرحيم27037فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
190نــاجــح  190مصطفى عاصم عبد الصادق عاشور27038فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
158.5نــاجــح  158.5مصطفى محمد صالح س)مة27039فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
244نــاجــح  244مصطفى ناصر عبد 1 شرع 270401فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
275نــاجــح  275مھدى سعيد شبل السقا27041فيشا الكبري اJبتدائية بنينمنوف
270نــاجــح  270إسراء جمال عبدالمنعم إسماعيل27042فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
دور ثانيدور ثاني189.5أسماء أشرف حداد عبدالقادر27043فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
دور ثانيدور ثاني155أسماء ناجي جابر الفرماوي27044فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
242.5نــاجــح  242.5أسماء وليد سعيد عمارة27045فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
179.5نــاجــح  179.5آمال ناصر علي السطوحي27046فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
270نــاجــح  270أمل عبدالبديع شرف السبعاوي27047فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
دور ثانيدور ثاني162أميرة جمال علي الكردي27048فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
266.5نــاجــح  266.5أميرة خيري عبدالعزيز أيوب27049فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
263نــاجــح  263آية ناجي عبدالعزيز الكردي27050فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
239نــاجــح  239إيمان عاطف علي الكردي27051فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
262نــاجــح  262إيمان عبدالعزيز إبراھيم عبدالعزيز27052فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
238.5نــاجــح  238.5إيمان ناصر علي السطوحي27053فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
271نــاجــح  271آية عادل عبدالحليم الكردي27054فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
228.5نــاجــح  228.5آية عبدالمرضي عبدالمنعم ع)م27055فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
208نــاجــح  208آية ناصر محمد أبوح)وة27056فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
263نــاجــح  263بسمة علي عبد1 إسماعيل27057فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
277.5نــاجــح  277.5تقى رمضان محمد إسماعيل27058فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
دور ثانيدور ثاني81جھاد سعيد إبراھيم س)مة27059فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
243.5نــاجــح  243.5خلود خالد عبدالمحسن ع)م27060فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
259نــاجــح  259خلود خالد عبدالعزيز أيوب27061فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
225نــاجــح  225دعاء سامي محمد عج)ن27062فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
249نــاجــح  249دعاء محمد البشير شرف الدين السبعاوي27063فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
دور ثانيدور ثاني110دينا خالد فرج زكي27064فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
206.5نــاجــح  206.5دينا عبد1 محمد البيلي27065فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
201نــاجــح  201دينا عبدالمقصود سعد المشد27066فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
275نــاجــح  275دينا فتح 1 فرج أبو  سيف27067فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
226نــاجــح  226ريم إبراھيم جابر محاريق27068فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
277.5نــاجــح  277.5سارة مجدي سعيد محمد عمارة27069فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
دور ثانيدور ثاني250سلمى معوض محمود النجار27070فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
272.5نــاجــح  272.5سمر سمير علي خليل27071فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
280نــاجــح  280سھيلة سعد جمعة خليل27072فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
279نــاجــح  279شروق جمال عيد الشرقاوي27073فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
279.5نــاجــح  279.5شروق عاطف عبدالعزيز الفرماوي27074فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
217نــاجــح  217شيماء أبوزيد عبدالعظيم عمرو27075فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
264.5نــاجــح  264.5شيماء عبالعاطي علي منصور27076فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
225نــاجــح  225صباح أحمد سعيد خليل27077فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
259نــاجــح  259صفاء أشرف سليمان المشطاوي27078فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف



243نــاجــح  243عبير مجدي شبل السقا27079فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبغائبادة فتحي رمضان البيلي27080فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
234.5نــاجــح  234.5فاتن عبدالفتاح عبدالعظيم عمرو27081فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
279.5نــاجــح  279.5فاطمة عاصم بدوي درة27082فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
دور ثانيدور ثاني133.5فاطمة معوض علي ھارون27083فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
دور ثانيدور ثاني154.5فھيمة عبدالھادي عبدالعاطي الكردي27084فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
267.5نــاجــح  267.5لبنى محمد عبدالغائبفار محمد27085فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
278نــاجــح  278مارينا جمال حنا سيدھم27086فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
252نــاجــح  252مديحة يسري عبدالمنعم عبد270871فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
279.5نــاجــح  279.5منة 1 جمال أبوشادي ياسين27088فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
280نــاجــح  280مھا خالد محمد عبد1 27089فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمھا عبدالھادي عبدالسميع عاشور27090فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
265.5نــاجــح  265.5ميريھان طاھر علي عمارة 27091فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
دور ثانيدور ثاني192نصرة حسن السيد النجار27092فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
194.5نــاجــح  194.5نفين عاطف عزيز حنا 27093فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
266.5نــاجــح  266.5نورا عبالعظيم عبدالسميع العجمي27094فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
280نــاجــح  280نوران عادل جابر الدھشان27095فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
277نــاجــح  277نورھان محمد مرزوق صقر27096فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
262نــاجــح  262نيرة احمد السيد خطاب27097فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
254نــاجــح  254نيرة خالد بدوي خليل27098فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
252.5نــاجــح  252.5ھاجر سعيد حسن المشطاوي27099فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
دور ثانيدور ثاني203ھاجر محمد إبراھيم إدريس27100فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
255.5نــاجــح  255.5ھبة عصام السيد النفري27101فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
231.5نــاجــح  231.5ھدى جمال شفيق عبدالفتاح27102فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
270.5نــاجــح  270.5ھدير عصام إبراھيم سليم27103فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
243.5نــاجــح  243.5ھناء عبدالھادي عبدالفضيل عمارة27104فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
274.5نــاجــح  274.5ھند ممدوح عبدالمنعم أبوسيف27105فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
253نــاجــح  253ياسمين ص)ح الدين حسن محمود27106فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
276.5نــاجــح  276.5ياسمين عماد عبدالعزيز الفرماوي27107فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
278نــاجــح  278أحمد عصام محمد الرصاصي27108فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
273نــاجــح  273إس)م حمدي محمد الرصاصي27109فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
254نــاجــح  254بدر جمال عيد الشرقاوي27110فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
264نــاجــح  264حمادة عزت عبداللطيف عمارة27111فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
230.5نــاجــح  230.5سليمان علي سليمان أبوالحسن27112فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
276.5نــاجــح  276.5طاھر خالد علي محاريق27113فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
276نــاجــح  276عبدالعزيز السعودي عبدالعزيز الفرماوي27114فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
262.5نــاجــح  262.5عبد1 إبراھيم إسماعيل محاريق27115فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
279.5نــاجــح  279.5عبد1 محمد عبدالمرضي عبدالرازق27116فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
263.5نــاجــح  263.5كريم محمد يحي الفرماوي27117فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
275.5نــاجــح  275.5محمد طارق ناجي الرصاصي27118فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
268نــاجــح  268محمد أشرف محمد قنديل27119فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
278نــاجــح  278محمد عبدالرازق علي فرحانة27120فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
276نــاجــح  276محمد عبالشافي سيدأحمد درغائبام27121فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
276نــاجــح  276محمد مختار محمد محاريق27122فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
271نــاجــح  271محمود ممدوح عبدالفتاح حماد 27123فيشا الكبري اJبتدائية بناتمنوف
252.5نــاجــح  252.5اسراء السيد عبدالعزيز خضر27124فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
270.5نــاجــح  270.5أميرة عبدالرحمن السيد ا�ما م27125فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
259نــاجــح  259أمينة حسن عبدالمنعم أبوأحمد27126فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
229نــاجــح  229أية ابراھيم عبدالحفيظ الشعراوى27127فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
229.5نــاجــح  229.5أية مجدى محمود عبدالمقصود27128فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
187.5نــاجــح  187.5أية مھدى فتحى عبدالرحمن27129فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
275.5نــاجــح  275.5بســمة ناصر عبــــد1 خليل27130فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
267.5نــاجــح  267.5بسمة نبيل ذكى أبو الحسن27131فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
192.5نــاجــح  192.5خلود محمد عبدالحميد عبدالواحد27132فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
185نــاجــح  185دعاء ع)ءالدين جابر محاريق27133فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
دور ثانيدور ثاني153.5دعاء يسرى عبدالعزيـز عاشور27134فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف



دور ثانيدور ثاني150دينا أحمد عبد المختار عبد الفتاح27135فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
179نــاجــح  179دينــا ياسر ابراھيــم الكردى27136فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
252.5نــاجــح  252.5ريھام شفيق محمد النساج27137فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
188نــاجــح  188ريھام محمد ابراھيم السيد27138فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
253نــاجــح  253سارة على عبد1 عمارة27139فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
274.5نــاجــح  274.5سلمى مصطفى توفيق عاشور27140فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
دور ثانيدور ثاني138سمر عبدالعظيم يوسف عمارة27141فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
225.5نــاجــح  225.5سمر سمير عبدالحافظ خليل27142فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
164نــاجــح  164سمر ناصر فتحى الغائبالى27143فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
دور ثانيدور ثاني194.5سناء خيرى السيد النساج27144فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
259نــاجــح  259سھيلة رضا عبدالنبى عبدالرحيم27145فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
201.5نــاجــح  201.5شيماء أحمد حسن أبوحسين27146فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
دور ثانيدور ثاني163شيماء محمد ابراھيم عبدالرازق2747فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
161نــاجــح  161عبير على ابراھيم عبدالباسط27148فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
241نــاجــح  241مرفت حسن محمد حجازى27149فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
دور ثانيدور ثاني147مروة يسرى على الھوارى27150فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
160نــاجــح  160مريم فؤاد ابراھيم النساج27151فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
235نــاجــح  235منار عماد سعيد عامر27152فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
278نــاجــح  278مھا عاطف عبدالحميد أسماعيل27153فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
165.5نــاجــح  165.5مھا محمد عبدالرحمن حجازى27154فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
227.5نــاجــح  227.5ميادة مجدى رمضان عبد271551فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
249نــاجــح  249مى محمد شعبان المظالى27156فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
216.5نــاجــح  216.5ندا أنور عيد عمارة27157فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
227نــاجــح  227ندى سامى عبدالمرضى خليل27158فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
262نــاجــح  262ندى سعيد حامد عبدالفتاح27159فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
232نــاجــح  232ندى عربى محمد المشد27160فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
دور ثانيدور ثاني181ندى مصطفى فرج مصطفى خليل27161فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
242.5نــاجــح  242.5نعمة عفيفى على عبدالتواب27162فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
197نــاجــح  197نورھان سامح سعد الكردى27163فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
191.5نــاجــح  191.5ھاجر يسرى جابر محمد27164فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
221.5نــاجــح  221.5ھند سامى شحاته عبدالرحمن27165فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
237.5نــاجــح  237.5ياسمين السيد عبدالفتاح عبدالمقصود27166فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
277نــاجــح  277أحمد ابراھيم عبدالفتاح حماد27167فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
دور ثانيدور ثاني164أحمد حسين عبدالظاھرابوأحمد27168فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
193نــاجــح  193أحمد زكريا قطب عامر27169فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
184.5نــاجــح  184.5أحمد سعيد على البھنسى27170فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
دور ثانيدور ثاني205.5أحمد عبدالحكم عبدالحميد الكردى27171فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
170.5نــاجــح  170.5أحمد عبدالعاطى عبدالغائبنى عبدالخالق27172فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
164.5نــاجــح  164.5أحمد عبدالفتاح قطب عبدالفتاح2773فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
188.5نــاجــح  188.5أحمد عبد1 شاكر النجار27174فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
200نــاجــح  200أحمد محمد محمد نبايل27175فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
163.5نــاجــح  163.5أحمد مختار حسن ھارون27176فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
دور ثانيدور ثاني202أحمد ناصر محمود النجار27177فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
دور ثانيدور ثاني196.5اس)م عادل عبدالمنصف سليم27178فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
دور ثانيدور ثاني173اس)م عادل على الھمدان27179فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
223نــاجــح  223السيد ھمام السيد النجار27180فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
250.5نــاجــح  250.5أمير عصام صالح أبو الحسن27181فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
208.5نــاجــح  208.5أمين ناصر حسن س)مة27182فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
202.5نــاجــح  202.5بدر أشرف عبدالمرضى ابراھيم27183فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
دور ثانيدور ثانيغائبحسام أشرف عنتر أبوحشيش27184فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
194نــاجــح  194حسام محمد ابراھيم شھاب27185فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
دور ثانيدور ثاني13.5حسين خالد فرج عبدالفتاح27186فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
268نــاجــح  268حسين مجدى أحمد المش)وى27187فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
192نــاجــح  192خالد أشرف عبدالمرضى أيوب27188فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
205نــاجــح  205سعد محمد سعد الكردى27189فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
169نــاجــح  169سعيد أيمن حامد السيد27190فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف



256.5نــاجــح  256.5سعيد كرم سعيد أبوسعد27191فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
213نــاجــح  213شافعى حسين شافعى عمارة27192فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
197نــاجــح  197شھاب أسامة عبدالعزيز عبدالحميد27193فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
دور ثانيدور ثانيغائبطارق محمد السيد موسى27194فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
دور ثانيدور ثانيغائبعبدالبر عدلى عبدالبر عبدالفتاح27195فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
276نــاجــح  276عبدالحليم عثمان عبدالحليم أبوسعد27196فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
211.5نــاجــح  211.5عبدالرحمن على جابر على27197فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
256نــاجــح  256عبد1 محمد عبد1 النجار27198فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
190.5نــاجــح  190.5عبدالمنعم مبروك عبدالمنعم أبوسيف27199فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
178.5نــاجــح  178.5عبدالمؤمن عاطف جابر أيوب27200فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
دور ثانيدور ثاني141.5على سعد على أبو خضرة27201فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
171نــاجــح  171على عبدالعظيم على خليل27202فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
213نــاجــح  213عمرو سعيد ابراھيم أبو الحديد27203فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
247.5نــاجــح  247.5عمرو عاصم عبدالعزيز الفرماوى27204فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
257نــاجــح  257فتحى ماجد فتحى أبو زيد27205فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
253نــاجــح  253محمد ابراھيم على زعزع27206فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
196نــاجــح  196محمد حسن عبد1 المظالى27207فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
274نــاجــح  274محمد خالد سعد العجمى27208فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
254نــاجــح  254محمد عادل شحاته المشطاوى27209فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
268نــاجــح  268محمد فھمى على الضوى27210فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
173نــاجــح  173محمد مجدى جابر على27211فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
274نــاجــح  274محمد ناصرعيد ابراھيم الغائبالى27212فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
245.5نــاجــح  245.5محمود ابراھيم على السطوحى27213فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
270.5نــاجــح  270.5محمود ابراھيم فاضل الصعيدى27214فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
245.5نــاجــح  245.5محمود حسن سعد الكردى27215فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
256.5نــاجــح  256.5محمود حسن عبدالھادى حسن27216فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
267.5نــاجــح  267.5محمود حمدى عبدالمؤمن محمد27217فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمود خالدابراھيم الھمدان27218فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
275.5نــاجــح  275.5محمود سامى عبدالمنعم عبدالعاطى27219فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
231نــاجــح  231محمود شعبان عبدالحميد رياض27220فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
231نــاجــح  231محمود فتحى عثمان محمد27221فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
243نــاجــح  243محمود مجدى محمد المرزوقى27222فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
197.5نــاجــح  197.5محمود نجم زكى أبوالحسن27223فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
241نــاجــح  241مصطفى طارق عبدالسميع مساعد27224فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
228.5نــاجــح  228.5مصطفى محمد عبدالحفيظ الشعراوى27225فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
230نــاجــح  230مھدى ھشام مھدى ھارون27226فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
دور ثانيدور ثاني177يوسف جمال يوسف عبدالرازق27227فيشا الكبري للتعليم اGساسي امنوف
251نــاجــح  251اسراء فھمى عبدالعزيز محاريق 27228عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
202.5نــاجــح  202.5امل سعيد رضوان حجازى27229عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
183نــاجــح  183اميرة وائل عبدالفتاح شرف27230عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
213.5نــاجــح  213.5ايناس محروس اسماعيل الجزيرى27231عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
187نــاجــح  187اية ابراھيم عبدالفضيل الجخة 27232عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
221نــاجــح  221اية اشرف سعد خليل27233عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
160.5نــاجــح  160.5بسمة سمير عبدالسميع المشطاوى27234عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
169نــاجــح  169حنان السيد مصطفى العجمى 27235عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
232.5نــاجــح  232.5دعاء عاصف محروس محفوظ27236عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
187نــاجــح  187دعاء عج)ن على عج)ن27237عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
256نــاجــح  256دعاء محمد محمود خليل27238عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
180.5نــاجــح  180.5سماح حلمى عبدالستار الجخة27239عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
268نــاجــح  268سھيلة ايمن محروس العجمى27240عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
272.5نــاجــح  272.5شروق ج)ل عبدالمنعم حسن27241عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
271نــاجــح  271شيماء صارق ص)ح الدين محاريق 27242عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
196نــاجــح  196شيماء عبدالحميد صابر عبدالجواد27243عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
دور ثانيدور ثاني158صباح محمد عبدالسميع المشطاوى 27244عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
دور ثانيدور ثاني149عبلة صبحى عبدالستار الجخة 27245عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
159.5نــاجــح  159.5عبير يحيي حسن العجمى27246عمر بن الخطاب بزعزعمنوف



178.5نــاجــح  178.5عزيزة عبدالفتاح حسن محاريق27247عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
192نــاجــح  192منيرة محمد يسرٮالجخة 27248عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
256نــاجــح  256ندا عادل محمد زعزع 27249عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
171.5نــاجــح  171.5نرمين احمد السيد احمد27250عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
252نــاجــح  252نرمين عنتر ابوزيد اسماعيل27251عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
249.5نــاجــح  249.5نعمات رزق ابراھيم عمرو27252عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
245.5نــاجــح  245.5نورا خالد ابراھيم عبدالرحمن 27253عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
205نــاجــح  205ھاجر سمير رجب خليل27254عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
277.5نــاجــح  277.5ھدير ماھر محمد محاريق27255عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
195نــاجــح  195ھمت مصطفى محمد الجخة27256عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
232نــاجــح  232ھند خالد عبدالمقصود النساج27257عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
266.5نــاجــح  266.5و�ء جمال عبدالظاھر محمود27258عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
271.5نــاجــح  271.5احمد رشيد ابراھيم الجخة 27259عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
249.5نــاجــح  249.5احمد سعيد حسن امين27260عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
218نــاجــح  218احمد عبدالحافظ عبدالعزيز الكردى27261عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
199نــاجــح  199احمد عزت رجب خليل27262عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
247.5نــاجــح  247.5احمد عصام توفيق اسماعيل27263عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
223نــاجــح  223السيد محمد عبدالعزيز الكردى 27264عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
231.5نــاجــح  231.5باسم محمد جابر مصطفى27265عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
223نــاجــح  223حسام حسن سعيد عج)ن27266عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
210نــاجــح  210شريف احمد محمد المظالى 27267عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
دور ثانيدور ثاني189على محمد عبدالوھاب على27268عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
240نــاجــح  240عمرو ياسر عبدالعظيم خليل27269عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
221نــاجــح  221محمد ايمن ماھر اسماعيل27270عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد رزق عبدالعليم عمرو27271عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
277نــاجــح  277محمد عصام رشدى السيد27272عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
267نــاجــح  267محمد ماھر عبدالعزيز محاريق27273عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
183نــاجــح  183محمد محمد فرج المظالى27274عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
255نــاجــح  255محمد ياسر ص)ح محاريق27275عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
235نــاجــح  235نادر ج)ل السيد المندوة اسماعيل27276عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
202.5نــاجــح  202.5ناصر على عبدالمعبود ھيكل 27277عمر بن الخطاب بزعزعمنوف
233.5نــاجــح  233.5اية أحمد محمد رضا المعداوى27278الوفاء بكمشوشمنوف
216نــاجــح  216آيه اشرف علي عيسى27279الوفاء بكمشوشمنوف
247نــاجــح  247آيه عبد المرضي السنوسي العربي27280الوفاء بكمشوشمنوف
231.5نــاجــح  231.5آيه محمد محمود محمد27281الوفاء بكمشوشمنوف
223نــاجــح  223آيه ناصر عبدالستار نجم27282الوفاء بكمشوشمنوف
253نــاجــح  253إبتسام احمد عبد المنعم احمد27283الوفاء بكمشوشمنوف
247.5نــاجــح  247.5اح)م عادل عبد الرحمن المظالي27284الوفاء بكمشوشمنوف
254.5نــاجــح  254.5إسراء عبدالفتاح عبدربه الورداني27285الوفاء بكمشوشمنوف
235نــاجــح  235إسراء محمد عبدالنبي المعداوي27286الوفاء بكمشوشمنوف
دور ثانيدور ثاني206أسماء عبدالمنعم محمد عيد27287الوفاء بكمشوشمنوف
دور ثانيدور ثاني212.5إلھام سعيد محمد المظالي27288الوفاء بكمشوشمنوف
277نــاجــح  277آ�ء جمعة صابر عباس27289الوفاء بكمشوشمنوف
259نــاجــح  259أماني حسن محمد خليف27290الوفاء بكمشوشمنوف
275.5نــاجــح  275.5أماني السيد ابراھيم صقر27291الوفاء بكمشوشمنوف
256.5نــاجــح  256.5أميرة عبدالجيد صالح صقر27292الوفاء بكمشوشمنوف
278.5نــاجــح  278.5إيمان جمال حسن ع)م27293الوفاء بكمشوشمنوف
216.5نــاجــح  216.5إيمان عبدالعال عبدالصادق عبدالعال27294الوفاء بكمشوشمنوف
278.5نــاجــح  278.5إبمان عبد1 عبدالحميد محروس27295الوفاء بكمشوشمنوف
234نــاجــح  234بسمة احمد عبدالرءوف شاھين27296الوفاء بكمشوشمنوف
279.5نــاجــح  279.5بسمة سامي ابو عطية صقر27297الوفاء بكمشوشمنوف
242.5نــاجــح  242.5بسمة عبدالمقصود عمران محمد27298الوفاء بكمشوشمنوف
225.5نــاجــح  225.5بسمة عبدالنبي عبدالجيد الشيخ27299الوفاء بكمشوشمنوف
دور ثانيدور ثاني124بسنة عصام لملوم شي)ن27300الوفاء بكمشوشمنوف
243نــاجــح  243بسمة عصام محمد الليثي27301الوفاء بكمشوشمنوف
دور ثانيدور ثاني168.5اتسنيم طارق عبدالصمد صقر27302الوفاء بكمشوشمنوف



279.5نــاجــح  279.5جھاد خالد توفيق عبد الجواد27303الوفاء بكمشوشمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبحنان جمعه عبدالحميد نجم27304الوفاء بكمشوشمنوف
268نــاجــح  268خلود سمير رحيم شي)ن27305الوفاء بكمشوشمنوف
277نــاجــح  277داليا محمد صديق ابو عطية27306الوفاء بكمشوشمنوف
278نــاجــح  278داليا واعر سنوسي العربي27307الوفاء بكمشوشمنوف
170نــاجــح  170دنيا جمال زكي عبدالجواد27308الوفاء بكمشوشمنوف
240نــاجــح  240دنيا عامر محمد نجم27309الوفاء بكمشوشمنوف
262.5نــاجــح  262.5رانيا عبد الحكم عبد الحكم شاھين27310الوفاء بكمشوشمنوف
264.5نــاجــح  264.5رھف فؤاد عبدالخالق ثروت27311الوفاء بكمشوشمنوف
277نــاجــح  277سلمى محمد عبدالستار يوسف 27312الوفاء بكمشوشمنوف
272نــاجــح  272سميرة صبحي محمد الورداني27313الوفاء بكمشوشمنوف
194.5نــاجــح  194.5صفاء عزت احمد عبدالرازق27314الوفاء بكمشوشمنوف
252.5نــاجــح  252.5عواطف مبروك رمضان كساب27315الوفاء بكمشوشمنوف
دور ثانيدور ثاني163.5غائبادة حمدي عبدالمغائبني الديب27316الوفاء بكمشوشمنوف
دور ثانيدور ثاني124محاسن عيد عبدالجليل عريبة27317الوفاء بكمشوشمنوف
214نــاجــح  214منار ناصر فتوح عبدالوھاب27318الوفاء بكمشوشمنوف
255.5نــاجــح  255.5ميادة اشرف حسن خالد27319الوفاء بكمشوشمنوف
272نــاجــح  272ميادة حسين محمود الورداني27320الوفاء بكمشوشمنوف
164نــاجــح  164ندا س)مة ابراھيم كساب27321الوفاء بكمشوشمنوف
229.5نــاجــح  229.5ندا عيد غائبنيم قاسم27322الوفاء بكمشوشمنوف
190.5نــاجــح  190.5نرمين سامي عبد1 علي27323الوفاء بكمشوشمنوف
268نــاجــح  268نرمين محمد جمعه شلبي27324الوفاء بكمشوشمنوف
259نــاجــح  259نسرين عبدالعزيز محمد الليثي27325الوفاء بكمشوشمنوف
178.5نــاجــح  178.5نورھان رمضان عيد بربر27326الوفاء بكمشوشمنوف
239.5نــاجــح  239.5تورا عبدالعظيم صديق خ)ف27327الوفاء بكمشوشمنوف
223نــاجــح  223ھاجر ابراھيم عبدالنبي المعداوي27328الوفاء بكمشوشمنوف
251نــاجــح  251ھاجر معة سيداحمد خليل27329الوفاء بكمشوشمنوف
280نــاجــح  280ھاجر عبدالمرضي حسن صقر27330الوفاء بكمشوشمنوف
253نــاجــح  253ياسمين اشرف محمد الخولي27331الوفاء بكمشوشمنوف
دور ثانيدور ثاني176ياسمين حسن بدوي عيد27332الوفاء بكمشوشمنوف
212نــاجــح  212ياسمين عبدالعاطي السيد الكردي27333الوفاء بكمشوشمنوف
197نــاجــح  197يامسين محمد حافظ ابو الحسن27334الوفاء بكمشوشمنوف
253نــاجــح  253ابراھيم سالم محمد عبد273351الوفاء بكمشوشمنوف
256.5نــاجــح  256.5ابراھيم عبد النبي ابراھيم شھاب27336الوفاء بكمشوشمنوف
205نــاجــح  205احمد جمعه ناجي محمد27337الوفاء بكمشوشمنوف
209نــاجــح  209احمد حمدي السيد فليلة27338الوفاء بكمشوشمنوف
262.5نــاجــح  262.5احمد عادل عبدالنبي نجم27339الوفاء بكمشوشمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباحمد عاشور مبروك نجم27340الوفاء بكمشوشمنوف
216.5نــاجــح  216.5احمد شوقي عبدالعظيم نجم27341الوفاء بكمشوشمنوف
268.5نــاجــح  268.5احمد عبدالسيد جمعه صقر27342الوفاء بكمشوشمنوف
184نــاجــح  184احمد ع)ء الدين  إبراھيم قاسم27343الوفاء بكمشوشمنوف
249.5نــاجــح  249.5احمد عيد عبدالرحمن محمود27344الوفاء بكمشوشمنوف
246.5نــاجــح  246.5احمد السيد عبدالحميد يوسف27345الوفاء بكمشوشمنوف
196نــاجــح  196احمد السيد علي عيسى27346الوفاء بكمشوشمنوف
دور ثانيدور ثاني170احمد ياسر واعر شي)ن27347الوفاء بكمشوشمنوف
231نــاجــح  231اسامة جابر مسعود الشبراوي27348الوفاء بكمشوشمنوف
178نــاجــح  178اس)م جمال زكي عبدالجواد27349الوفاء بكمشوشمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباس)م سعيد عيد الشنواني27350الوفاء بكمشوشمنوف
274.5نــاجــح  274.5اس)م عبدالعاطي محمد ابو الخير27351الوفاء بكمشوشمنوف
273نــاجــح  273اس)م طلعت رزق صقر27352الوفاء بكمشوشمنوف
214.5نــاجــح  214.5ايمن عيد قنديل الكمشوشي 27353الوفاء بكمشوشمنوف
دور ثانيدور ثاني127.5باسم محمود عبد المنعم الشتشوري27354الوفاء بكمشوشمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبحسام رجب عبدالرسول الششيخ27355الوفاء بكمشوشمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبحسام محمود عبدالمنعم الشنشوري27356الوفاء بكمشوشمنوف
دور ثانيدور ثاني140.5حسن محمد ابو السعود شاھين27357الوفاء بكمشوشمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبرامي جمال عبدالمحسن ابو النور27358الوفاء بكمشوشمنوف



209.5نــاجــح  209.5صبري عصام عبدالصبور نجم27359الوفاء بكمشوشمنوف
171نــاجــح  171ص)ح عادل ص)ح كساب27360الوفاء بكمشوشمنوف
271.5نــاجــح  271.5عبدالمنعم عاطف عيد عبدالمنعم27361الوفاء بكمشوشمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبعفيفي اسماعيل عفيفي عيسى27362الوفاء بكمشوشمنوف
269نــاجــح  269فرج ابراھيم فرج عبدالجواد 27363الوفاء بكمشوشمنوف
279نــاجــح  279كرم علواني عبدالنبي العربي27364الوفاء بكمشوشمنوف
170.5نــاجــح  170.5كريم محمود طه غائبنيم27365الوفاء بكمشوشمنوف
188نــاجــح  188محمد حسن عبد النبى المعداوى27366الوفاء بكمشوشمنوف
199نــاجــح  199محمد رمضان محمد الورداني27367الوفاء بكمشوشمنوف
247نــاجــح  247محمد رمضان ناجي محمد27368الوفاء بكمشوشمنوف
184.5نــاجــح  184.5محمد زكريا محمود بلبص27369الوفاء بكمشوشمنوف
208نــاجــح  208محمد شاھين محمود شاھين27370الوفاء بكمشوشمنوف
272نــاجــح  272محمد شعبان احمد صقر27371الوفاء بكمشوشمنوف
دور ثانيدور ثاني30.5محمد عادل ابراھيم القرش27372الوفاء بكمشوشمنوف
179.5نــاجــح  179.5محمد عادل عبدالرؤف يوسف27373الوفاء بكمشوشمنوف
275.5نــاجــح  275.5محمد عبدالونيس جابر نصار27374الوفاء بكمشوشمنوف
243نــاجــح  243محمد عيد محمود ابراھيم27375الوفاء بكمشوشمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد عيد ممدوح عيد27376الوفاء بكمشوشمنوف
267.5نــاجــح  267.5محمد محمود محمد غائبنيم27377الوفاء بكمشوشمنوف
220.5نــاجــح  220.5محمد يسن عبدالصادق مرعي27378الوفاء بكمشوشمنوف
208نــاجــح  208محمود احمد حسن برين27379الوفاء بكمشوشمنوف
194نــاجــح  194محمود احمد عبدالفتاح عامر27380الوفاء بكمشوشمنوف
دور ثانيدور ثاني123محمود عبدالرؤف محمد ا�شموني27381الوفاء بكمشوشمنوف
177نــاجــح  177محمود ع)ء محمد نجم27382الوفاء بكمشوشمنوف
دور ثانيدور ثاني176.5محمود السيد فرج شاھين27383الوفاء بكمشوشمنوف
207.5نــاجــح  207.5مصطفى عاطف عبدالسيد حافظ27384الوفاء بكمشوشمنوف
دور ثانيدور ثاني123.5مصطفى عبدالشكور مصطفى عبدالشكور27385الوفاء بكمشوشمنوف
199.5نــاجــح  199.5مصطفى محمود محمد غائبنيم27386الوفاء بكمشوشمنوف
200.5نــاجــح  200.5يوسف عبدالمرضي فرج المعداوي27387الوفاء بكمشوشمنوف
226.5نــاجــح  226.5اسراء سامى محمود عبد الجواد27388كمشوش ا المشتركةمنوف
266نــاجــح  266اسراء نجيب جميل اسماعيل27389كمشوش ا المشتركةمنوف
248.5نــاجــح  248.5آية جمال أبو العنين جاد27390كمشوش ا المشتركةمنوف
261.5نــاجــح  261.5آية عادل عبد1 يوسف27391كمشوش ا المشتركةمنوف
269.5نــاجــح  269.5إيناس أإشرف عبدالعظيم عامر27392كمشوش ا المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائب آية نصر فرج الخولى 27393كمشوش ا المشتركةمنوف
267.5نــاجــح  267.5آية وليد عبدالحكم نجم27394كمشوش ا المشتركةمنوف
263نــاجــح  263تقى ناصر السيد خ)ف27395كمشوش ا المشتركةمنوف
241.5نــاجــح  241.5خلود عبد الصبور ميروك نصار27396كمشوش ا المشتركةمنوف
259.5نــاجــح  259.5دنيا عبد الفتاح أحمد نجم27397كمشوش ا المشتركةمنوف
280نــاجــح  280سلمى مجدى منير عاشور27398كمشوش ا المشتركةمنوف
169نــاجــح  169فاتن على محمد المليجى 27399كمشوش ا المشتركةمنوف
205نــاجــح  205كريمة أشرف س)مة نجم 27400كمشوش ا المشتركةمنوف
230.5نــاجــح  230.5ناھد عصام أحمد نجم 27401كمشوش ا المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثاني145نورا عبدالوھاب فتوح  عبدالوھاب27402كمشوش ا المشتركةمنوف
246نــاجــح  246نورھان رجائى عبدالحكم نجم 27403كمشوش ا المشتركةمنوف
203.5نــاجــح  203.5العربى  عيد أحمد نجم27404كمشوش ا المشتركةمنوف
245نــاجــح  245توفيق عامر عبد النبى عبدالجواد27405كمشوش ا المشتركةمنوف
238نــاجــح  238خطاب عبد الجليل خطاب نقحة27406كمشوش ا المشتركةمنوف
187نــاجــح  187عبدالعزيز توفيق فتحى سليم27407كمشوش ا المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثاني151.5عبدالرحمن شعبان عبداتلصادق مرعى 27408كمشوش ا المشتركةمنوف
185.5نــاجــح  185.5عبدالرحمن محمد رشاد عبدالفتاح27409كمشوش ا المشتركةمنوف
249نــاجــح  249على عاطف على السقا27410كمشوش ا المشتركةمنوف
225نــاجــح  225محمد اسماعيل جميل اسماعيل27411كمشوش ا المشتركةمنوف
172.5نــاجــح  172.5محمد حسين عبدالسميع عمر27412كمشوش ا المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثاني155.5محمد عبدالناصر أحمد رمضان27413كمشوش ا المشتركةمنوف
221نــاجــح  221محمد ع)ء الدين محمد نجم27414كمشوش ا المشتركةمنوف



215.5نــاجــح  215.5محمود جمال محمد عبدالفتاح27415كمشوش ا المشتركةمنوف
266نــاجــح  266محمود ع)ء الدين على جمعة 27416كمشوش ا المشتركةمنوف
220.5نــاجــح  220.5محمود محمد محمود بدر27417كمشوش ا المشتركةمنوف
239.5نــاجــح  239.5نور مرزوق ابراھيم يوسف27418كمشوش ا المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثاني157.5وليدمحمد أحمد نجم27419كمشوش ا المشتركةمنوف
202.5نــاجــح  202.5ايه مجدى حامد شاھين27420كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
242نــاجــح  242ايه محمد عبد المنعم خ)ف27421كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثاني187اسراء انور عبد الحليم عبده27422كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباسماءاحمد محمود قلقيله27423كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
213نــاجــح  213اسماءعبد الجابرابراھيم الجزار 27424كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
185نــاجــح  185اسماء عبد المقصود فضل 274251كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
195نــاجــح  195اميرة السيد عبد السميع الجزيرى27426كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
276نــاجــح  276امنيه محمد السيد ابو احمد27427كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
222.5نــاجــح  222.5ايمان رمضان محمد سويلم27428كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
231نــاجــح  231ايمان شعبان على الشعله27429كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثاني158ايمان عبد المرضى مبروك عراقى27430كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
198.5نــاجــح  198.5ايمان ناصر مختار الجريسى27431كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
202.5نــاجــح  202.5بسمه ابراھيم محمد عبده27432كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
260.5نــاجــح  260.5بسمه سعيد عبد الجيد حيدر 27433كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
278.5نــاجــح  278.5بسمه طه محمود قلقيله27434كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
194نــاجــح  194حنان رمضان سالم الدسوقى 27435كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
276نــاجــح  276دعاء مبروك عبد المقصود الجوھرى 27436كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثاني162.5دعاء ناصر حسن زھران 27437كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
212نــاجــح  212دينا عبد العزيز محمد عبد الھادى 27438كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
218.5نــاجــح  218.5دينا عبد الرؤف حسن ابو جميله 27439كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
270نــاجــح  270رحاب مصطفى عبد الفتاح بدير 27440كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثاني158.5رضا عبد الحميد محمد عبد الحليم 27441كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
168.5نــاجــح  168.5رندا حسنى بيومى سيد احمد 27442كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثاني163.5زكيه عبد المرضى رشوان رشوان27443كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
246.5نــاجــح  246.5ساره احمد مسعود ابراھيم  27444كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
230.5نــاجــح  230.5ساره مصطفى محمد ابو البقا 27445كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
214نــاجــح  214سحر على عبد المجيد ريشه 27446كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
242.5نــاجــح  242.5سعديه مصطفى مبروك شحاته 27447كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
253.5نــاجــح  253.5شروق حامد عبد الفتاح نصر27448كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
199نــاجــح  199شيماء محمود مشحوت بدير 27449كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
204.5نــاجــح  204.5صابرين جمال سعيد الجزيرى27450كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
277نــاجــح  277غائبادة لبيب رشاد منشاوى27451كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثاني157.5غائبادة ھشام محمد عبد المنعم خ)ف27452كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثاني175فاتن محمد مرعى عبد العزيز 27453كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
183.5نــاجــح  183.5مروه خالد سعد الشعله 27454كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
249.5نــاجــح  249.5منى عادل عبد الحميد مقلد 27455كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
241.5نــاجــح  241.5مھا محمد سمير درويش 27456كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
227نــاجــح  227ميادة فھمى فتحى زھران27457كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
208نــاجــح  208ميار مناع احمد مناع 27458كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
220.5نــاجــح  220.5نجوى ابراھيم مشحوت بدير 27459كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
218.5نــاجــح  218.5ندا الشافعى ابراھيم الشاھد27460كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
197.5نــاجــح  197.5نعمه عبد العاطى عبد الحليم 27461كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
187.5نــاجــح  187.5نورھان ابراھيم السيد محمد27462كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
217.5نــاجــح  217.5نورھان ناصر السيد الجريسى 27463كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
246نــاجــح  246ھانم سامى محمد الجوھرى 27464كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
176نــاجــح  176ھبه جمال رزق الشعله 27465كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
181.5نــاجــح  181.5ھدير رمضان محمد خليل 27466كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
205نــاجــح  205ھدير نزيه سعيد الجزيرى 27467كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
228.5نــاجــح  228.5ھناء محمد عباس فرماوى 27468كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
224نــاجــح  224و�ء عادل امين عبد التواب 27469كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثاني164ابراھيم محمد احمد مناع 27470كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف



216نــاجــح  216احمد السيد عبد السميع الجزيرى27471كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
185نــاجــح  185احمد انسان عبد الھادى الجريسى27472كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
213نــاجــح  213احمد سعد عبد المرضى الجريسى 27473كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
279نــاجــح  279احمد سعيد عبد ربه ابو يحيى 27474كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
189نــاجــح  189احمد سعيد محمد ابو الھوى 27475كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
208.5نــاجــح  208.5احمد شعبان السيد حشاد 27476كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباحمدعبد المنعم صافى عبد الحميد 27477كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثاني120.5احمد عبد النبى عبد الصادق الوكيل  27478كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباحمد فتحى عبد الصادق الوكيل 27479كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
219.5نــاجــح  219.5اسامه احمد عطيه شحاته27480كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
221نــاجــح  221اسامه حمدى عطيه مراد 27481كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثاني159.5اس)م عماد مبروك ھمام 27482كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
223.5نــاجــح  223.5اس)م مبروك عبد الجيد مقلد27483كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثاني165.5اس)م يحيى ابو العنين 27484كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
273نــاجــح  273حازم محمد السيد العباسى 27485كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبراغائبب سعيد على الدين 27486كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثاني146رضا الشحات مبروك الجوھرى 27487كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
190نــاجــح  190سامى شحاته على الدحدحى 27488كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
223.5نــاجــح  223.5سعد محمد سعيد دغائبيدى 27489كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
239.5نــاجــح  239.5ضياء محمد السيد فراج27490كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
212نــاجــح  212ضياء محمد عبد المرضى ابو احمد27491كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبعباس احمد عبد الفتاح خليل 27492كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
240نــاجــح  240عبد الجواد طاھر عبد الجواد *27493كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
211نــاجــح  211عبد الفتاح محمد عبد الفتاح خليل27494كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
246نــاجــح  246عبد 1 ماھر مختار الجريسى 27495كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثاني171عبد 1 محمد امين ابو يحيى 27496كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
207.5نــاجــح  207.5عبد المجيد محمد المجيد على 27497كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
204.5نــاجــح  204.5عماد سامى محمد مبروك27498كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبكريم سامى عبد الحميد حواس 27499كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
210.5نــاجــح  210.5كريم مجدى بكر عوض 27500كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
207نــاجــح  207كريم محمد احمد شكيو 27501كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
240.5نــاجــح  240.5محمد السيد محمد عاشور 27502كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد رضا صابر خليل 27503كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
254نــاجــح  254محمد صابر محمد سعله27504كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
269نــاجــح  269محمد عبد المرضى عبد العظيم 27505كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
205نــاجــح  205محمد عبد المعز محمد الشال27506كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
240.5نــاجــح  240.5محمد عيد محمد ابو البقا 27507كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثاني166محمد مبروك ابراھيم خ)ف27508كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
229.5نــاجــح  229.5محمد معوض عبد الحميد خ)ف 27509كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
235.5نــاجــح  235.5محمد ناصر عيد مراد 27510كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
212.5نــاجــح  212.5محمدناصر محمد العباسى27511كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
174نــاجــح  174محمد ياسر محمود خليل 27512كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثاني152.5محمود جابر حسانين شحاته 27513كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
200.5نــاجــح  200.5محمود حسن على قاسم 27514كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
205نــاجــح  205محمود حماده ذكى عبد الغائبنى 27515كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثاني186محمود سعيد عطيه ربيع 27516كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمود عاطف عبد السيد الشال 27517كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
195نــاجــح  195محمود عبد المعز السيد الشال 27518كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
242نــاجــح  242محمود عبد الناصر عيد شحاته 27519كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثاني166محمود فازع سعد خليل 27520كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
200.5نــاجــح  200.5محمود فتحى محمود خلف 275211كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
249نــاجــح  249مشحوت سعيد مشحوت دغائبيدى 27522كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمصطفى أشرف قنديل سيد احمد27523كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
220نــاجــح  220مصطفى حسنى محمد حشيش 27524كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
251.5نــاجــح  251.5مصطفى شلبى عبد الغائبنى عبد الغائبنى27525كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
196.5نــاجــح  196.5مصطفى فھمى على نصار 27526كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف



233.5نــاجــح  233.5نادر السيد الحامولى عبد الرؤف27527كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
161نــاجــح  161ھانى سامى يوسف بديوى27528كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
229نــاجــح  229ھشام أشرف قنديل سيد احمد 27529كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبھ)ل فتحى عبد الصادق الوكيل 27530كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
199نــاجــح  199وائل السيد الجوھرى محمد27531كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
176.5نــاجــح  176.5يحيى فوزى يحيى ع)م27532كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
245نــاجــح  245يوسف شعبان ذكى الجريسى27533كفر السنابسة بنين رقم ١ اJبتدائيةمنوف
277.5نــاجــح  277.5اية جمال شفيق نصر 27534الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
260.5نــاجــح  260.5اية حمدى محمد عبد المحسن 27535الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
262.5نــاجــح  262.5اية محمد جودة الحناوى27536الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
211نــاجــح  211اية يحيى عطية عمارة27537الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
274.5نــاجــح  274.5ابتسام ربيع عطية ربيع27538الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
222.5نــاجــح  222.5اسراء سعيد زكى الجوھرى27539الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
238.5نــاجــح  238.5اسراء سعيد كمال عبد الحليم27540الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
263نــاجــح  263اسراء عادل فوزى فضل 275411الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
269نــاجــح  269اسراء فؤاد فوزى صقر27542الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
201نــاجــح  201اسماء محمود عبد الونيس فرحات27543الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
250.5نــاجــح  250.5امانى سعد مبروك شكيو27544الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
278نــاجــح  278ايمان سعد عطية الوكيل27545الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
187.5نــاجــح  187.5ايمان كرم على زھران27546الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
دور ثانيدور ثاني177ايناس محمد السيد خ) ف27547الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
276نــاجــح  276دعاء محمد عطية مصطفى 27548الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
205نــاجــح  205دعاء موسى عبد الحميد خضرجى27549الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
168.5نــاجــح  168.5دينا خالد سعيد مارة 27550الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبدينا رأفت احمد ا�بنينى27551الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
231.5نــاجــح  231.5رنا محمودعبد الرازق شحاتة27552الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
211نــاجــح  211سماح يحي حمد او حمد27553الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
181.5نــاجــح  181.5شيماء صابر مبروك عمارة27554الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
270نــاجــح  270شيماء فھمٮمبروك ربيع27555الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
259نــاجــح  259شيماء محمد جابر كوھيه27556الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
277.5نــاجــح  277.5شيماء محمد منجود علي خ) ف27557الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
دور ثانيدور ثاني132.5فاطمة على السيد عسل27558الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
228.5نــاجــح  228.5فرحة انسان عثمان العيسوى27559الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
243نــاجــح  243ماھتاب عبد العزيز محمد الترشة27560الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
211.5نــاجــح  211.5منار انور السيد العربى27561الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
217نــاجــح  217منار خالد عبد البارى الجوھرى27562الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
269.5نــاجــح  269.5نانسى سامح شفيق خ)ف27563الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
254نــاجــح  254نرمين محمد زكى مطر27564الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
225نــاجــح  225نرمين نميرى زكى عبدالغائبنى27565الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
251نــاجــح  251نفين محمد زكٮمطر27566الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
232نــاجــح  232و�ء سيد حسن السيد 27567الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
دور ثانيدور ثاني133ياسمين عبد الحميد عبد الھادى الشعلة27568الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
272.5نــاجــح  272.5ياسمين محمد فھمى ع)م27569الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
189.5نــاجــح  189.5إبراھيم مبروك عبد الواحد ناجى27570الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
231نــاجــح  231احمد سعيد عبد1 عرا قى27571الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
218نــاجــح  218أحمد شريف عبد القادر خ)ف27572الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
254.5نــاجــح  254.5احمد عبد الحميد كما ل عبد275731الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
202.5نــاجــح  202.5أحمد مجدى عبد الحميد ابو يحيى27574الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
267نــاجــح  267أحمد نا صر صا لح إبراھيم27575الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
دور ثانيدور ثاني12.5إس)م عبد الھا دى الشعلة27576الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
275.5نــاجــح  275.5حسن صابر حسن شحاتة27577الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبحسن محمد شوقى عطية27578الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
233.5نــاجــح  233.5شوقى عبد المعز شوقى عبد المعز27579الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبضياء يا سر الشحا ت زھران 27580الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبعبد الجواد محمد عبد الجواد العبا سى27581الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
185نــاجــح  185عبد الرحمن حسنى مختار فضل 1 27582الس)م ا بكفر السنابسةمنوف



250نــاجــح  250عطية امير عطية خ)ف27583الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
دور ثانيدور ثاني82.5محمد جمال عبد الموجود نصار27584الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
228.5نــاجــح  228.5محمد رضا فتحى خ)ف 27585الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
269.5نــاجــح  269.5محمد سعيد عبد الفتاح الجوھرى 27586الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
222نــاجــح  222محمد سمير عبد المنعم على حسن 27587الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
253.5نــاجــح  253.5محمد طلعت محمد قنديل 27588الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد فازع سعيد خليل 27589الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
272نــاجــح  272محمد مرزوق محمد خليل27590الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
231نــاجــح  231محمود احمد محمود مطر27591الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
265نــاجــح  265محمود عادل مصطفى قنديل27592الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
189نــاجــح  189محمود عبد العزيز يونس ع)م27593الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
191نــاجــح  191محمود عيسى احمد عبد الصابر 27594الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
195نــاجــح  195محمود محمد عبد الجواد العباسى 27594الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
238.5نــاجــح  238.5محمود مسعود عرفة الشعلة 27596الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
215نــاجــح  215محمود ناصر عرفة حشاد27597الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبھشام مجدى فتحى العيسوى27598الس)م ا بكفر السنابسةمنوف
245.5نــاجــح  245.5اية احمد عبد العزيز خليل27599كفر السنابسة ا بنات منوف
233نــاجــح  233اية صالح السيد عبد 1 27600كفر السنابسة ا بنات منوف
210نــاجــح  210اية عطية مبروك مقلد27601كفر السنابسة ا بنات منوف
216.5نــاجــح  216.5اسراء ابراھيم منجود ابو شنب27602كفر السنابسة ا بنات منوف
258.5نــاجــح  258.5اسراء اشرف محمد خليل27603كفر السنابسة ا بنات منوف
216.5نــاجــح  216.5اسراء عاطف حلمى خليل27604كفر السنابسة ا بنات منوف
241نــاجــح  241اسماء سعد عطية خليل27605كفر السنابسة ا بنات منوف
231نــاجــح  231اسماء شعبان عطية الجريسى27606كفر السنابسة ا بنات منوف
269نــاجــح  269امينة مرسى السيد الوكيل 27607كفر السنابسة ا بنات منوف
271نــاجــح  271اميرة خالد مبروك خليل27608كفر السنابسة ا بنات منوف
266.5نــاجــح  266.5تقى مصطفى احمد جاد الرب27609كفر السنابسة ا بنات منوف
194.5نــاجــح  194.5حنان عبد النعيم عبدالحافظ منصور27610كفر السنابسة ا بنات منوف
193نــاجــح  193سمر عطية عبد الفتاح الحفناوي27611كفر السنابسة ا بنات منوف
229نــاجــح  229ضحي مبروك محمد خليل27612كفر السنابسة ا بنات منوف
225.5نــاجــح  225.5عبير جمال عبد المقصود ابوشنب27613كفر السنابسة ا بنات منوف
232نــاجــح  232غائبادة رجب فريد خليل27614كفر السنابسة ا بنات منوف
232نــاجــح  232غائبادة رزق سيد أحمد عنبرة27615كفر السنابسة ا بنات منوف
268.5نــاجــح  268.5مادلين محمد ع)م عبد المعز27616كفر السنابسة ا بنات منوف
186نــاجــح  186ماري  زكريا ذكي سمعان27617كفر السنابسة ا بنات منوف
273.5نــاجــح  273.5مي السيد عبد العزيز خ)ف27618كفر السنابسة ا بنات منوف
دور ثانيدور ثاني198.5ندا محمد ماھر ع)م27619كفر السنابسة ا بنات منوف
179.5نــاجــح  179.5نھى سعيد السيد خليل 27620كفر السنابسة ا بنات منوف
266.5نــاجــح  266.5نورا السيد عبد1 عراقى27621كفر السنابسة ا بنات منوف
230نــاجــح  230نورا ناصر محمد العسال27622كفر السنابسة ا بنات منوف
272.5نــاجــح  272.5نورھان رفعت عبدالعزيز خليل27623كفر السنابسة ا بنات منوف
220.5نــاجــح  220.5ھانم عطيه مشحوت عبد الحميد27624كفر السنابسة ا بنات منوف
220.5نــاجــح  220.5ھدير سامى عطيه نصر27625كفر السنابسة ا بنات منوف
234.5نــاجــح  234.5ھدير يحى فھمى مصطفى27626كفر السنابسة ا بنات منوف
226نــاجــح  226و�ء انسان محمد محروس خليل27627كفر السنابسة ا بنات منوف
270.5نــاجــح  270.5ياسمين شعبان عبد العاطى أبوسعدة27628كفر السنابسة ا بنات منوف
237.5نــاجــح  237.5ياسمين معوض عبدالوھاب مراد27629كفر السنابسة ا بنات منوف
دور ثانيدور ثاني177.5أحمد إبراھيم محمد مقلد27630كفر السنابسة ا بنات منوف
251نــاجــح  251أحمد الجنيدى عبدالطيف أبوشنب27631كفر السنابسة ا بنات منوف
233.5نــاجــح  233.5احمد السيد محمد عبد القادر27632كفر السنابسة ا بنات منوف
229نــاجــح  229احمد سعيد عطية ابوشنب27633كفر السنابسة ا بنات منوف
259نــاجــح  259أحمد سمير مصطفى البسيونى27634كفر السنابسة ا بنات منوف
232نــاجــح  232أحمد عادل عطيه العيسوى27635كفر السنابسة ا بنات منوف
230نــاجــح  230أحمد نادى عفيفى شكيو27636كفر السنابسة ا بنات منوف
267نــاجــح  267إيھاب محمد فوزى أبو شنب27637كفر السنابسة ا بنات منوف
204.5نــاجــح  204.5حسام إبراھيم محمد شاھين27638كفر السنابسة ا بنات منوف



266.5نــاجــح  266.5سمير ناصر حلمى الماحى27639كفر السنابسة ا بنات منوف
216.5نــاجــح  216.5سيد حسين مبروك الشرقاوى 27640كفر السنابسة ا بنات منوف
دور ثانيدور ثاني167.5ضياء ناصر فھمى أبو شنب27641كفر السنابسة ا بنات منوف
266.5نــاجــح  266.5عبد1 مسعود مبروك عامر27642كفر السنابسة ا بنات منوف
169.5نــاجــح  169.5عماد صابر يوسف زكى27643كفر السنابسة ا بنات منوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد سعيد عبدالحميد خليل 27644كفر السنابسة ا بنات منوف
227.5نــاجــح  227.5محمد ناصر عبدالرسول خليل 27645كفر السنابسة ا بنات منوف
215.5نــاجــح  215.5مصطفى إبراھيم فھمى الجريسى27646كفر السنابسة ا بنات منوف
دور ثانيدور ثاني164.5مصطفى إنسان عبدالعزيز نصر27647كفر السنابسة ا بنات منوف
264.5نــاجــح  264.5مصطفى رأفت مختار الماحى 27648كفر السنابسة ا بنات منوف
258.5نــاجــح  258.5مصطفى عبدالمعز سعد خليل 27649كفر السنابسة ا بنات منوف
234.5نــاجــح  234.5مصطفى عفيفى عبدالباقى شكيو27650كفر السنابسة ا بنات منوف
251نــاجــح  251مصطفى محمد عبدالصادق الجوھرى27651كفر السنابسة ا بنات منوف
267.5نــاجــح  267.5مينا مرقص اسحاق فرج 27652كفر السنابسة ا بنات منوف
216.5نــاجــح  216.5آية عرفة عبد المرضى عرفة27653سدود ا بنينمنوف
273نــاجــح  273آية فتحى محمود الخولى27654سدود ا بنينمنوف
233نــاجــح  233أية محمد  عبد المؤمن على المعطر27655سدود ا بنينمنوف
189نــاجــح  189إسراء محمد حسانين مخلوف27656سدود ا بنينمنوف
270.5نــاجــح  270.5إسراء محمد عبد ربه جربيدة27657سدود ا بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني159.5إسراء معوض مبروك أبو يحيى27658سدود ا بنينمنوف
175.5نــاجــح  175.5أسماء سامى عبد الرؤف عزام27659سدود ا بنينمنوف
203نــاجــح  203أسماء عبد المرضى على البحيرى27660سدود ا بنينمنوف
260.5نــاجــح  260.5أمانى عبد الغائبفار جابر الغائبمراوى27661سدود ا بنينمنوف
239نــاجــح  239اميرة رمضان يوسف عمارة27662سدود ا بنينمنوف
161نــاجــح  161إلھام جمال شعبان ھيكل27663سدود ا بنينمنوف
267.5نــاجــح  267.5إيمان أحمد محمد نصر27664سدود ا بنينمنوف
278نــاجــح  278إيمان عبد الحميد حسن مرعى27665سدود ا بنينمنوف
189نــاجــح  189تريزة شريف شوقى غائبب27666Pسدود ا بنينمنوف
203.5نــاجــح  203.5تھانى شاكر أبو الحديد بقلة27667سدود ا بنينمنوف
208نــاجــح  208حنان على محمود سالمان27668سدود ا بنينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبحنان نادى محمود الخولى27669سدود ا بنينمنوف
208نــاجــح  208دعاء مصطفى عبد المعز نصر27670سدود ا بنينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبدينا ابراھيم محمد العفيفى27671سدود ا بنينمنوف
258.5نــاجــح  258.5رحاب ربيع محمد السيد ماجد27672سدود ا بنينمنوف
197.5نــاجــح  197.5رحمة رضا النعماني محمد27673سدود ا بنينمنوف
222نــاجــح  222ريھام سعيد عبد الرحيم الفقى27674سدود ا بنينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبريم جمال عبد الفتاح دويدار27675سدود ا بنينمنوف
195نــاجــح  195زينب على على البحيري27676سدود ا بنينمنوف
265نــاجــح  265سارة عادل أحمد عبد الفتاح 27677سدود ا بنينمنوف
262نــاجــح  262سارة محمد محروس مرعى27678سدود ا بنينمنوف
228نــاجــح  228سحر عبود جابر تعلب27679سدود ا بنينمنوف
262.5نــاجــح  262.5سمر عبد الحليم جابر ھيكل27680سدود ا بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني162.5سلمى حمدى عبد الونيس سعد27681سدود ا بنينمنوف
249.5نــاجــح  249.5شرين عبد الجابر عبد المرضى بقلة27682سدود ا بنينمنوف
187نــاجــح  187شيماء ص)ح محمد فتح 276831سدود ا بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني170.5عزة محمود عيد س)مة27684سدود ا بنينمنوف
269نــاجــح  269غائبادة جمال عبد 1 سليمان27685سدود ا بنينمنوف
254نــاجــح  254غائبادة عبد الحميد محمد تعلب27686سدود ا بنينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبغائباده عبدالرحيم صابر المكاوى27687سدود ا بنينمنوف
273.5نــاجــح  273.5فرونيكا دوماديوس يوسف صليب 27688سدود ا بنينمنوف
212نــاجــح  212فيبى حسنى حليم برھومة27689سدود ا بنينمنوف
276.5نــاجــح  276.5فيو� فايز ماھر نجيب27690سدود ا بنينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبفاطمه عبدالعظيم عرفات عيسى27691سدود ا بنينمنوف
250.5نــاجــح  250.5مارسا سمير جرجس إبراھيم27692سدود ا بنينمنوف
277نــاجــح  277مريم فرحات فؤاد عوض 276931سدود ا بنينمنوف
274.5نــاجــح  274.5ملك خالد محمد أبو طالب27694سدود ا بنينمنوف



227نــاجــح  227نبوية أشرف مصطفى ياسين27695سدود ا بنينمنوف
277نــاجــح  277ندى ربيع إبراھيم بجع27696سدود ا بنينمنوف
262.5نــاجــح  262.5ندا عبد العظيم إبراھيم محمد27697سدود ا بنينمنوف
258نــاجــح  258نھال سامى عبد المرضى البحيرى27698سدود ا بنينمنوف
275نــاجــح  275نھال محمود السيد الجندى27699سدود ا بنينمنوف
255.5نــاجــح  255.5نورة مسعد محمد خطاب27700سدود ا بنينمنوف
275.5نــاجــح  275.5نورھان عبد المؤمن أبو العنين حفيشة27701سدود ا بنينمنوف
192.5نــاجــح  192.5ھانم إبراھيم على بجع27702سدود ا بنينمنوف
244.5نــاجــح  244.5ھند شريف عبد المنعم ماجد27703سدود ا بنينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبھند شعبان عبدالرحمن بقله27704سدود ا بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني147.5وردة سمير عبد الباسط المسحب27705سدود ا بنينمنوف
275نــاجــح  275ياسيمن أسامة محمد نصر27706سدود ا بنينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباحمد عبد الجابر مكرم 1 عبد الرحمن27707سدود ا بنينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبإس)م زغائبلول عبد الظاھر أبو جريده27708سدود ا بنينمنوف
224نــاجــح  224أبانوب وجدى إبراھيم عبد المسيح27709سدود ا بنينمنوف
194.5نــاجــح  194.5إبراھيم رضا إبراھيم عاصم27710سدود ا بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني159.5احمد سعيد عبد الفتاح دويدار27711سدود ا بنينمنوف
211.5نــاجــح  211.5احمد شعبان إبراھيم الوشاحى27712سدود ا بنينمنوف
210نــاجــح  210احمد عبد الرؤف محمد حفيشة27713سدود ا بنينمنوف
224.5نــاجــح  224.5أسامة محمد عبد الس)م البوھى27714سدود ا بنينمنوف
243.5نــاجــح  243.5إسحاق سعد فوزى بانوب27715سدود ا بنينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبأيمن صابرمحمد سليم27716سدود ا بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني127.5جمعة عبد ربه جمعة خلف 277171سدود ا بنينمنوف
234.5نــاجــح  234.5خالد محمد السباعى سعد27718سدود ا بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني137.5خالد عبد المنجى عبد الصادق ماجد27719سدود ا بنينمنوف
204.5نــاجــح  204.5رمضان خالد عبد الدايم العطار27720سدود ا بنينمنوف
240.5نــاجــح  240.5رمضان ربيع محمد عبد الحليم27721سدود ا بنينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبطارق عبد الرحيم محمد خلف 277221سدود ا بنينمنوف
221.5نــاجــح  221.5عبد الرحمن جمعه جابر الجندى27723سدود ا بنينمنوف
238.5نــاجــح  238.5عبد الرحمن حافظ محمد غائبيط27724سدود ا بنينمنوف
230نــاجــح  230عبد الصادق ربيع محمد عبد الصادق27725سدود ا بنينمنوف
258.5نــاجــح  258.5عبد المحسن أمين عبد المحسن عبد الرحمن27726سدود ا بنينمنوف
247نــاجــح  247عبده السيد عبد الحفيظ فراج27727سدود ا بنينمنوف
202.5نــاجــح  202.5عبدة شعبان عبده عزام27728سدود ا بنينمنوف
183.5نــاجــح  183.5عرفات نادى محمود الخولى27729سدود ا بنينمنوف
214.5نــاجــح  214.5ع)ء عبد الجابر عبد المرضى عرفة27730سدود ا بنينمنوف
170.5نــاجــح  170.5على زكريا محمود عبد الرحمن27731سدود ا بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني147على عادل محمد رزق27732سدود ا بنينمنوف
184نــاجــح  184عمرو رمضان مصطفى ريشة27733سدود ا بنينمنوف
248.5نــاجــح  248.5ماھر منير  ماھر نجيب27734سدود ا بنينمنوف
242.5نــاجــح  242.5محمد رجب عبد الس)م مخلوف27735سدود ا بنينمنوف
265.5نــاجــح  265.5محمد رمضان عبد الحفيظ فراج27736سدود ا بنينمنوف
249نــاجــح  249محمد شعبان محمد جاد27737سدود ا بنينمنوف
250نــاجــح  250محمد عبد الحكم محمد سعد27738سدود ا بنينمنوف
257نــاجــح  257محمد عبد 1 عبده سبع27739سدود ا بنينمنوف
189نــاجــح  189محمد نصر الدين محمد السحلى27740سدود ا بنينمنوف
189.5نــاجــح  189.5محمد ربيع محمد عبد الحليم27741سدود ا بنينمنوف
222نــاجــح  222محمود السيد عمر فارس27742سدود ا بنينمنوف
228نــاجــح  228محمود سمير عبد الس)م البوھى27743سدود ا بنينمنوف
199.5نــاجــح  199.5محمود محمد أمين العطار27744سدود ا بنينمنوف
262.5نــاجــح  262.5مينا صبرى موسى عوض 277451سدود ا بنينمنوف
266.5نــاجــح  266.5يحيى إبراھيم إبراھيم شرف الدين27746سدود ا بنينمنوف
240نــاجــح  240يوسف السيد عبد الرازق س)مه27747سدود ا بنينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبياسين محمد عبدالمطلب ياسين27748سدود ا بنينمنوف
212.5نــاجــح  212.5ياسر عكاشة عبد الجواد العرابى27749سدود ا بنينمنوف
271نــاجــح  271آية أيمن محمد محمد العشماوى27750سدود اJبتدائية المشتركةمنوف



237نــاجــح  237آية عبد الرحيم محمد الحفناوى27751سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
232.5نــاجــح  232.5آية عبد الغائبنى عبد المرضى سيف27752سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
216نــاجــح  216إسراء شعبان عبد البر راضى27753سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
267.5نــاجــح  267.5إسراء عبد المرضى عبد العظيم الطباخ27754سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
213نــاجــح  213أسماء عبد المجيد عبد الجليل حفيشة27755سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
208نــاجــح  208أسماء يسرى عبد الباسط مخلوف27756سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
180.5نــاجــح  180.5أشرقت ابراھيم محمد شبل عياد27757سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
252.5نــاجــح  252.5أمل س)مة جابر فرج27758سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
257.5نــاجــح  257.5أمينة عبد الس)م حمزة ھيكل27759سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
269نــاجــح  269أمنية محمد عبد الجابر عياد27760سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
276نــاجــح  276إيثار مصطفى ابراھيم صقر27761سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
210.5نــاجــح  210.5إيمان على السيد س)م27762سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
267.5نــاجــح  267.5بسمة عبد الحكيم حافظ س)م27763سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
274نــاجــح  274بسمة محمد أحمد ھيكل27764سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثاني175.5جھاد شعبان أبو بكر شرف الدين27765سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
268نــاجــح  268دعاء فارس محمد فرحات27766سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثاني148.5دعاء محمد سليمان اGبحر27767سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
204نــاجــح  204دينا عبد 1 محمد جبريل27768سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
268.5نــاجــح  268.5زھراء أسامة عبد الحميد نعيم27769سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
249نــاجــح  249سلفانا سمير بديع سعد27770سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
260.5نــاجــح  260.5سھيلة مصطفى ابراھيم صقر27771سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
199.5نــاجــح  199.5شروق ص)ح مشحوت العادلى27772سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
220.5نــاجــح  220.5شروق عبد البر عبد العظيم مخلوف27773سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
209نــاجــح  209شرين على عبد العزيز منصور27774سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
206.5نــاجــح  206.5شيماء ابراھيم عبد الحميد عيش27775سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
247نــاجــح  247شيماء محمد حميدة العطار27776سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثاني209.5ضحى خالد عبد الجليل عبد المجيد27777سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبعطيات محروس عبد الحكيم ياسين27778سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
271.5نــاجــح  271.5غائبادة سيد أحمد محمد دويدار27779سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
199نــاجــح  199فاطمة رمضان محمود لواتى27780سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثاني187.5فرحة وحيد عبد الحميد جعفر27781سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
179نــاجــح  179مارينا أشرف ابراھيم شفيق27782سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
188نــاجــح  188مايسة ھيثم عبد ال)ه ابراھيم27783سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
261.5نــاجــح  261.5منى محمد عبد الرافع مخلوف27784سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
180نــاجــح  180نج)ء فتحى عبد الحميد قنديل27785سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
276.5نــاجــح  276.5ندا عبد الرءوف محمد شع)ن27786سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
263نــاجــح  263ندا مصطفى عبد المجيد غائبيط27787سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
275نــاجــح  275نھى سامى محمد ياسين27788سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثاني159.5نورة عبد اللطيف ضيف ع)م27789سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
267.5نــاجــح  267.5نيرة عبد الحكيم عبد الغائبفار س)م27790سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثاني139.5ھاجر عبد العزيز رمضان حميدة27791سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
191.5نــاجــح  191.5ھاجر مصطفى ابراھيم ع)م27792سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
228نــاجــح  228ھمت خالد عبد المقصود مطاوع27793سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
271.5نــاجــح  271.5نور عصام عبد الرافع مخلوف27794سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
260نــاجــح  260أحمد ربيع على دنيا27795سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثاني181.5أحمد فتحى جاد شع)ن27796سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
248.5نــاجــح  248.5أحمد محمد عبد الغائبفار مخلوف27797سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
235نــاجــح  235أحمد ص)ح محمد ريشة27798سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
264.5نــاجــح  264.5إس)م محمد ابراھيم البسيونى27799سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
209.5نــاجــح  209.5أمين أشرف خلف تعلب27800سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
251.5نــاجــح  251.5أنطونيوس عونى شكرى حليم27801سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
278.5نــاجــح  278.5باسل سعيد عبد الفتاح محمد س)مة27802سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
243نــاجــح  243بيشوى حنا ابراھيم رزق 278031سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
199نــاجــح  199بشوى فايز ابراھيم شفيق27804سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثاني172حازم محمود عبد الغائبنى س)م27805سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثاني216حسام ص)ح عبد الجليل سيد أحمد27806سدود اJبتدائية المشتركةمنوف



257نــاجــح  257عبد الباسط عبد التواب عبد الس)م خضير27807سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
249نــاجــح  249عبد الجابر طارق عبد الجابر عبد الرحمن27808سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبعبد الجليل فتحى عبد الجليل حفيشة27809سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
251.5نــاجــح  251.5عبد الرحمن عبد الغائبنى عبد المحسن عياد27810سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
272نــاجــح  272عبد الرحمن سعيد عبد الرحمن سيف27811سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
277نــاجــح  277عبد الرحمن ع)ء محمد عياد27812سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
266نــاجــح  266عبد الفتاح ع)م ابراھيم ع)م27813سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
270نــاجــح  270عبد الفتاح مصطفى محمد نصر الدين مخلوف27814سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
257.5نــاجــح  257.5عبد المرضى السيد عبد المرضى العطار27815سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
262.5نــاجــح  262.5عصام عبد الفتاح إسماعيل مطاوع27816سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
260.5نــاجــح  260.5على عيد على شرف الدين27817سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
279.5نــاجــح  279.5عمر مصطفى ابراھيم صقر27818سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
236نــاجــح  236كريم فتحى عبد المعز مخلوف27819سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
192.5نــاجــح  192.5محمد ابراھيم محمود شع)ن27820سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
252.5نــاجــح  252.5محمد أحمد مرزوق عبد 278211سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
230نــاجــح  230محمد السيد محمد أبو عيد27822سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
276.5نــاجــح  276.5محمد السيد محمد يونس27823سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثاني166محمد جمال عبد العظيم دنيا27824سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
251نــاجــح  251محمد مرزوق عبد الحميد اسماعيل27825سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
273.5نــاجــح  273.5محمد يونس ابراھيم ع)م27826سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
271نــاجــح  271محمود حسن محمد أبو البقا27827سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثاني166.5محمود شوقى عبد الحميد مخلوف27828سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
250.5نــاجــح  250.5محمود عبد العظيم عبد المرضى عامر27829سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثاني37محمود عبد المرضى عطية سعيد27830سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثاني198محمود على محمد عواجة27831سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثاني5مصطفى على أحمد الجندى27832سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثاني152.5مصطفى عيد مصطفى عزام27833سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
208.5نــاجــح  208.5مصطفى محمد ابراھيم اGبحر27834سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
272.5نــاجــح  272.5ھشام محمد عبد العظيم رزق27835سدود اJبتدائية المشتركةمنوف
255.5نــاجــح  255.5آ�ء عبد المنعم عبد الحميد عبد الرحمن27836سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
247.5نــاجــح  247.5إسراء طارق عبد الرؤف عبيد27837سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
270.5نــاجــح  270.5إسراء عبد المرضى على الجيزاوى27838سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
253.5نــاجــح  253.5إسراء عبد المنعم محمد على27839سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
220نــاجــح  220أسماء الســـــــــــيد إبراھيم أحمـــــد27840سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
265نــاجــح  265أمل عبد المھــــــــدى على مدكــــــور27841سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
177نــاجــح  177أميرة جمال أحمـــــــــــــــد العادلــى27842سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
268نــاجــح  268أميرة خالـــــد محمــــد محمــــــــــد27843سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
271.5نــاجــح  271.5أميرة عبد المرضى علـــــى الجـــيزاوى27844سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
274.5نــاجــح  274.5أمينه عبد 1 عبد العظيـــم عيســـى27845سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
276.5نــاجــح  276.5بسنت فايز محمد شـــــــــرف الـــدين 27846سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثاني108تبارك عبد الدايـــــم علــــــــى بــــدر 27847سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
182نــاجــح  182ثناء عبد ال)ه عبد الرحيـم الســـكاكنى 27848سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
256نــاجــح  256دعاء عبد ال)ه مصطفــــــــــى العبـــد27849سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
235نــاجــح  235دينا السيد محمد العبد27850سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
266.5نــاجــح  266.5رضا رجـــــــــب علـــــــــى الجنــــدى27851سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
250نــاجــح  250ريھام صـــــــــــ)ح عبد المعين أحمـــد27852سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
259.5نــاجــح  259.5ريھام مجدى عبد العظيم عبد الغائبنى27853سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
199نــاجــح  199ساره على محمـــــــــود الھلبــــــــــاوى27854سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
246.5نــاجــح  246.5ساره محمــد عبد العظيم عبد الخالق الصناديدى27855سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
271.5نــاجــح  271.5سلمى إبراھيـــم عبد الحميــــد مخلوف27856سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
252نــاجــح  252سمر محمــــــــــد علـــــــــــى رحــــاب27857سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
210.5نــاجــح  210.5سميه خليفه عبد المھدى مخلوف27858سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
250.5نــاجــح  250.5شروق محمد جاد الكريم سعد27859سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
276.5نــاجــح  276.5شروق محمــــد محمـــــــــد شرف الدين27860سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
264نــاجــح  264شـــمس عادل حافظ ســــــــــــــــــــ)م27861سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
177.5نــاجــح  177.5شيماء حمـــــــــــــــزه محمـــد حشيش27862سدود اJبتدائية الجديدةمنوف



275.5نــاجــح  275.5شيماء محمـــــــود عبد الغائبنــــى دويدار27863سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
238نــاجــح  238صباح مرسى أحمد البسيونى27864سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
258نــاجــح  258ضحى حســــــــــــــن علـــــــــــــى بدر27865سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
259نــاجــح  259عطيات فتحى محمـــــــــــود مطــــــاوع27866سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثاني144.5فاطمة خـــــــالد الليثــــى مطـــــــــاوع27867سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
279نــاجــح  279فاطمة صــــــــــــــ)ح مصطفى ھيكــــل 27868سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
228نــاجــح  228فاطمة محـــــــــــــــروس عبــــده عزام27869سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
216نــاجــح  216فريدة أشرف محمـــــــــد علـى ريشه27870سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
171نــاجــح  171لبنى عبد 1 عبد العظيم سبع27871سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثاني158.5مرام محمد علـــــي عبدالمطلب ريشه27872سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
194.5نــاجــح  194.5مياده محمد عبدالمنعـــــــــم  الخولي27873سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
274نــاجــح  274مي محمد عبد المعبـــــــــــود مطاوع27874سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
189.5نــاجــح  189.5ندا ربيع عبدالغائبني عبدالرحمــــــن 27875سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
248.5نــاجــح  248.5ندا فتحي عبدالجـــــــــــــواد دويدار 27876سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
267.5نــاجــح  267.5ندا مصطفي عبدالمحســـــــــن مطاوع27877سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
231.5نــاجــح  231.5نرمين رزق مصطفى العدوى27878سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
221نــاجــح  221نعيمه محمود محمـــــــــــد حشيش27879سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
233نــاجــح  233نور نبوى امبابى عبد الحميد27880سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
237.5نــاجــح  237.5نفين ص)ح  السيد منصور27881سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
267.5نــاجــح  267.5ھاله رمضان عبد المعز عفيفى27882سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
276.5نــاجــح  276.5ھبه 1 محمــــــد قابـــــــــل عبيد27883سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
185.5نــاجــح  185.5ھند مرزوق عبد المنعم إبراھيم27884سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
213.5نــاجــح  213.5وسام ربيع شبل الخولى27885سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
273نــاجــح  273ياسمين ياســـــــــــــر عبد 1 محمد27886سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
219نــاجــح  219إبراھيم محمــد إبراھيـــــــم مدكور27887سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثاني121.5أحمد حافظ ھــــــــــــــــــــ)ل بدوى27888سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
237نــاجــح  237أحمد عبد الحميــد عبد الرءوف البحيرى 27889سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
234.5نــاجــح  234.5أحمد عبد المرضى عبد الرؤف شع)ن27890سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
170.5نــاجــح  170.5أحمد عيد محمد الدعوسى27891سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
255.5نــاجــح  255.5أحمد محمد رضــــــا عبد الجابر ھيكل27892سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
203نــاجــح  203أحمد محمد محمد فاروق شرف الدين27893سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
269نــاجــح  269أحمد منصور محمــــــــــــــــد عياد27894سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبإس)م محمد عبد الجيد عبد المنعم27895سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
221نــاجــح  221إس)م محمد علـــــــى رحـــــــــــاب27896سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
220.5نــاجــح  220.5أيمن شعبان عبد المغائبنـــــى مطــاوع27897سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
272نــاجــح  272جاد عبد المجيد جاد الســــــــــــروى27898سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثاني171جرجس عوض 1 عبد المرضى عوض 278991سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
270.5نــاجــح  270.5زياد مصطفــــى إبراھيم ھيكــــــــل 27900سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
233نــاجــح  233سعد أبو السعود سعد الجارحى27901سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
260.5نــاجــح  260.5سيد يسرى الســـــــــــيد البسيونى27902سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
212نــاجــح  212سيف مختار فرج ياســـــــــــــــــــين27903سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
277نــاجــح  277شادى عبد 1 محمد عبد المنعم عبيد27904سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
265.5نــاجــح  265.5شھاب أحمد عبد العظيــــــم مخلوف27905سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
259.5نــاجــح  259.5طارق السيد عبد الرحمـــــــــن سيف27906سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
197نــاجــح  197طارق عبد الھادى أحمد محمد27907سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
198نــاجــح  198طارق محمد ســــــــــــــــعيد شوشة27908سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
171.5نــاجــح  171.5عبد الباسط محمــد عبد ال)ه على المعطر27909سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
245نــاجــح  245عبد الحفيظ ماھر عبد الحفيظ مخلوف27910سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
231نــاجــح  231عبد 1 عبد الرؤف محمد نصر27911سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
259نــاجــح  259عبد 1 عبد المرضى عبد الرحمن مرعى27912سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
225نــاجــح  225عبد 1 عبدربه عبد 1 الدســـــوقى27913سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
255.5نــاجــح  255.5عبد 1 محمــــد عبد البارى مخلوف27914سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
215.5نــاجــح  215.5عبد 1 مراد محمـــــد عامـــــــــــر27915سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
238نــاجــح  238عبد المرضى محمد عبد المرضى سعد27916سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
229.5نــاجــح  229.5عبد المرضى محمد عبد المرضى عبد الرحمن 27917سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
262نــاجــح  262عز الدين محمد عبد المؤمن الســـــيد27918سدود اJبتدائية الجديدةمنوف



دور ثانيدور ثانيغائبع)ء محمد عبد المنعم محمد رمضان27919سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
255.5نــاجــح  255.5على محمود على يونس27920سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
228.5نــاجــح  228.5على حمدى على المكاوى27921سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
233نــاجــح  233محمد رضى أحمـــــد حفيشـــــــــــه27922سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
224نــاجــح  224 محمد سعيد محمــــــــــد الغائبمراوى27923سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد شعبان خليفة شع)ن27924سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
184نــاجــح  184محمد عبد الجليل عبد الحميد مطاوع27925سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثاني158محمد عبد الحكــــــم عبدربه ھيكل27926سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
246نــاجــح  246محمد عبد الحميــد إبراھيم مخلوف27927سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
265.5نــاجــح  265.5محمد عبد الفتاح محمــــد حمــــاد27928سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
258.5نــاجــح  258.5محمد عبد المنعم عبد القـــوى عياد27929سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
263نــاجــح  263محمد علـــــى محمــــد عيــــــــاد27930سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
269نــاجــح  269محمد محمــــــــــود عبــــــده بدر27931سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
232نــاجــح  232محمود عبد 1 عبد المعـــــز شحاته27932سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
166.5نــاجــح  166.5محمود محمد حســـــــــــن منصور27933سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
225نــاجــح  225محمود محمــــد عبد العزيز عيـــاد27934سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
232نــاجــح  232مصطفى الســـيد عبد المعز أبو عامر27935سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
264.5نــاجــح  264.5مصطفى نبيل مصطفـــى صقــــــر27936سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
231.5نــاجــح  231.5مي)د نبيــــــل إبراھيــــــم بدوى27937سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
256نــاجــح  256ھشام محمد أبو الحديد الجندى27938سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
271نــاجــح  271يوسف وليد عبد النافع الغائبطاس27939سدود اJبتدائية الجديدةمنوف
249.5نــاجــح  249.5ّايه ابراھيم على الھجانى27940الس)م بسدودمنوف
265.5نــاجــح  265.5ّايه خالد محمد حسب النبى27941الس)م بسدودمنوف
260.5نــاجــح  260.5ّايه عبد الحميد عبد المحسن لواتى27942الس)م بسدودمنوف
262نــاجــح  262ّايه عبد الغائبنى عبد الموجود الصعيدى27943الس)م بسدودمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباسراء رجب عمر العطار27944الس)م بسدودمنوف
262.5نــاجــح  262.5اسراء عادل حافظ ھيكل27945الس)م بسدودمنوف
272.5نــاجــح  272.5اسرء محمد عبد النبى س)م27946الس)م بسدودمنوف
251نــاجــح  251اسراء ھانى مصطفى أمين ھيكل27947الس)م بسدودمنوف
دور ثانيدور ثاني212اسماء عبد المنعم مصطفى مطاوع27948الس)م بسدودمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباسماء محمد عيسى البكراوى27949الس)م بسدودمنوف
240نــاجــح  240اسماء مصطفى شوقى جعفر27950الس)م بسدودمنوف
247.5نــاجــح  247.5أمانى احمد معوض ج)ل27951الس)م بسدودمنوف
206نــاجــح  206أمانى رضا مصطفى الھلباوى27952الس)م بسدودمنوف
209.5نــاجــح  209.5أميره مصطفى حسين العريان27953الس)م بسدودمنوف
226.5نــاجــح  226.5أمينه محمود محمود حفيشة27954الس)م بسدودمنوف
253نــاجــح  253ايمان جابر ابو الع) عاصم 27955الس)م بسدودمنوف
223نــاجــح  223ايمان فتحى محمود الخولى27956الس)م بسدودمنوف
204نــاجــح  204دعاء ابو الحديد عبد المرض شاھين27957الس)م بسدودمنوف
دور ثانيدور ثاني188دعاء عادل محمد خضير 27958الس)م بسدودمنوف
233.5نــاجــح  233.5رنيا عاطف عبد الستار مصطفى27959الس)م بسدودمنوف
دور ثانيدور ثاني191.5سحر زغلول عبد المنعم عروض27960الس)م بسدودمنوف
258.5نــاجــح  258.5شروق عبد الحميد عبد الرؤف س)م27961الس)م بسدودمنوف
206.5نــاجــح  206.5شيماء جمال عبد المؤمن احمد27962الس)م بسدودمنوف
226نــاجــح  226شيماء مبروك مھتدى الصاوى27963الس)م بسدودمنوف
219نــاجــح  219ع) عبد النافع محمد مطاوع27964الس)م بسدودمنوف
دور ثانيدور ثاني211فاطمة سعيد عبد ربه قاسم27965الس)م بسدودمنوف
212نــاجــح  212فاطمة محمد عبد السميع لواتى27966الس)م بسدودمنوف
221.5نــاجــح  221.5فاطمة مصطفى محمد حفيشة27967الس)م بسدودمنوف
دور ثانيدور ثاني166.5منال عبد النبى محمد عياد27968الس)م بسدودمنوف
276.5نــاجــح  276.5مى عبد الطيف امين الخولى27969الس)م بسدودمنوف
277نــاجــح  277نادين ايمن محمد عبد المنعم عامر27970الس)م بسدودمنوف
229نــاجــح  229ندا محمد عبد الحميد رحامة27971الس)م بسدودمنوف
228نــاجــح  228نرمين عبد الرحيم عيد الفقى27972الس)م بسدودمنوف
170نــاجــح  170نرمين مجدى عطيه بانوب27973الس)م بسدودمنوف
186نــاجــح  186نسمة ابراھيم سعد سعد27974الس)م بسدودمنوف



200.5نــاجــح  200.5نشوى عبد المحى عبد الحميد خضر27975الس)م بسدودمنوف
237نــاجــح  237نھى بشير عبد ال)ه محروس27976الس)م بسدودمنوف
229نــاجــح  229نوره فتحى عبد الوھاب العدلى27977الس)م بسدودمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبھبه عبد المرضى على مخلوف27978الس)م بسدودمنوف
179.5نــاجــح  179.5ھدى سامى عزام محمد27979الس)م بسدودمنوف
246.5نــاجــح  246.5ھدى عماد فتحى الطباخ27980الس)م بسدودمنوف
265نــاجــح  265ھدى محمد عبد الفتاح صقر27981الس)م بسدودمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبوفاء عبد العظيم السيد الدسوقى27982الس)م بسدودمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبو�ء محمد عبد المنعم رمضان27983الس)م بسدودمنوف
243.5نــاجــح  243.5ياسمين رزق محمد يونس27984الس)م بسدودمنوف
252.5نــاجــح  252.5ياسمين يوسف عبد الغائبنى عبد المقصود27985الس)م بسدودمنوف
254.5نــاجــح  254.5احمد ابراھيم سيد احمد ابو سالمة27986الس)م بسدودمنوف
268.5نــاجــح  268.5احمد ب)ل ابراھيم عامر27987الس)م بسدودمنوف
231.5نــاجــح  231.5احمد رأفت عبد الصادق ماجد27988الس)م بسدودمنوف
250.5نــاجــح  250.5احمد رجب عبد الفتاح عبد اللطيف27989الس)م بسدودمنوف
252نــاجــح  252احمد شاكر عبد الوھاب العدلى27990الس)م بسدودمنوف
235نــاجــح  235احمد صابر عبد الغائبنى العرينى27991الس)م بسدودمنوف
208.5نــاجــح  208.5احمد صابر عبد المؤمن العطار27992الس)م بسدودمنوف
200نــاجــح  200احمد ص)ح احمد شع)ن27993الس)م بسدودمنوف
197.5نــاجــح  197.5احمد عبد الحافظ محمد بقلة27994الس)م بسدودمنوف
253نــاجــح  253احمد فتحى محمد حفيشة27995الس)م بسدودمنوف
252.5نــاجــح  252.5احمد مسعود عبد المجيد ابو موسى27996الس)م بسدودمنوف
دور ثانيدور ثاني154.5اسماعيل عبد الرؤف عبد المعز خضير27997الس)م بسدودمنوف
235.5نــاجــح  235.5انور ربيع عبد المرضى سيد احمد27998الس)م بسدودمنوف
دور ثانيدور ثانيغائببدر محمد رجب محمد سيف27999الس)م بسدودمنوف
243.5نــاجــح  243.5خالد صابر عبد الحفيظ خضير28000الس)م بسدودمنوف
دور ثانيدور ثاني5.5سعيد محمد سعد جاد الكريم28001الس)م بسدودمنوف
209نــاجــح  209عادل شعبان عبد السميع لواتى28002الس)م بسدودمنوف
217نــاجــح  217عبد الرحمن راضى عبد ربه بقلة28003الس)م بسدودمنوف
232نــاجــح  232عبد الرؤف سيد احمد عبد الغائبفار ابو سالمة28004الس)م بسدودمنوف
233.5نــاجــح  233.5عبد العزيز عبد الفتاح عبد العزيز عبد الفتاح28005الس)م بسدودمنوف
218.5نــاجــح  218.5عبد الغنى عبد الحكم عبد الغائبنى سعد28006الس)م بسدودمنوف
222.5نــاجــح  222.5على شاكر عبد المعبود دنيا28007الس)م بسدودمنوف
214نــاجــح  214على عبد الحميد محمود حفيشة28008الس)م بسدودمنوف
255نــاجــح  255على ناصر على ملش28009الس)م بسدودمنوف
215.5نــاجــح  215.5عمر عادل عمر العطار28010الس)م بسدودمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبعوض مبروك عوض بدر28011الس)م بسدودمنوف
203.5نــاجــح  203.5كريم رمضان محمد عزام28012الس)م بسدودمنوف
203.5نــاجــح  203.5كريم فتحى عبد الحميد المسحب28013الس)م بسدودمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبكريم مصطفى عبد العاطى بدر28014الس)م بسدودمنوف
دور ثانيدور ثاني180محمد ابو العنين محمد الخولى28015الس)م بسدودمنوف
240نــاجــح  240محمد عبد البارى صديق بدر28016الس)م بسدودمنوف
دور ثانيدور ثاني200.5محمد عبد ال)ه عبد المنعم عروض28017الس)م بسدودمنوف
247.5نــاجــح  247.5محمد نوح محمد عياد 28018الس)م بسدودمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمود عاشور منصور السيد28019الس)م بسدودمنوف
246.5نــاجــح  246.5محمود عبد المنعم على خضير28020الس)م بسدودمنوف
261.5نــاجــح  261.5مصطفى ب)ل محمد صبرى حفيشة28021الس)م بسدودمنوف
194.5نــاجــح  194.5مصطفى عبد المحسن محمد البرمشتى28022الس)م بسدودمنوف
176.5نــاجــح  176.5مصطفى محمد احمد حفيشة28023الس)م بسدودمنوف
186نــاجــح  186مصطفى محمد سليمان سعد28024الس)م بسدودمنوف
249.5نــاجــح  249.5مصطفى يوسف محمد ابو شحاتة28025الس)م بسدودمنوف
245نــاجــح  245منصور حافظ منصور محمد28026الس)م بسدودمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمنصور محمد شاكر منصور البحيرى28027الس)م بسدودمنوف
234نــاجــح  234ھشام محمد السيد صقر28028الس)م بسدودمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبوليد عبد المرضى مصطفى رمضان28029الس)م بسدودمنوف
222نــاجــح  222يحيى سيد احمد عبد الرحمن يونس28030الس)م بسدودمنوف



187نــاجــح  187آية محي عبد القادر محمود 28031بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
235.5نــاجــح  235.5إسراء سعيد محمد أغائبا 28032بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
230نــاجــح  230أسماء السيد سطوحي محمد 28033بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
264نــاجــح  264أسماء رضا حسانين الشافعي 28034بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
264نــاجــح  264أسماء عبد المرضي علي الحلو 28035بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
234.5نــاجــح  234.5أسماء ھشام أحمد تركي 28036بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
191نــاجــح  191إنجي عبد التواب إبراھيم زرد 28037بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
دور ثانيدور ثاني254.5إيمان السيد رجب علي 28038بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
227نــاجــح  227إيمان علي معوض خليل 28039بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
247نــاجــح  247بسمة محمد عنتر الفقي 28040بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
252.5نــاجــح  252.5حسناء عارف محمد عرفه 28041بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
دور ثانيدور ثانيغائبحسنة سعيد عبد المنعم تركي 28042بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
254.5نــاجــح  254.5حنان جابر أحمد حبشي 28043بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
216.5نــاجــح  216.5رشا سعيد عبد المنعم تركي 28044بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
184.5نــاجــح  184.5زينب السيد عبد 1 الزھار 28045بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
223.5نــاجــح  223.5شيماء سعيد عبد 1 الصعيدي 28046بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
229نــاجــح  229شيماء عارف محمد عرفه 28047بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
263.5نــاجــح  263.5شيماء محمد عبد المنعم محمد 28048بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
266نــاجــح  266صباح أحمد عبد الصادق الزھار 28049بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
214.5نــاجــح  214.5عبير الليثي مغائباوري بلح 28050بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
243نــاجــح  243غائبادة عبد المحسن عبد الدايم س)مة 28051بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
221نــاجــح  221فاطمة عبد الحميدعبد المنعم عبد العال 28052بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
266نــاجــح  266لمياء يوسف أمين زرد 28053بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
264.5نــاجــح  264.5مروة السيد علي صقر28054بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
229.5نــاجــح  229.5مني أنور أحمد رجب 28055بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
232نــاجــح  232مھا ماھر محمد الحلو 28056بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
218.5نــاجــح  218.5مي السيد عبد الباسط خراشي 28057بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
163نــاجــح  163رحاب جابر عبد الرازق أحمد 28058بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
236نــاجــح  236ندا سعيد عبد الفضيل سعد 28059بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
260.5نــاجــح  260.5نورا أشرف عبد الرحمن الصيفي 28060بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
214.5نــاجــح  214.5ھايدي أحمد حمدان زايد 28061بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
271.5نــاجــح  271.5ھبة محمد أحمد نحلة 28062بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
242نــاجــح  242ھميس ھشام محمد عبد الخالق 28063بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
230نــاجــح  230وسام أشرف عبد الباسط خراشي 28064بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
222.5نــاجــح  222.5ياسمين أحمد عبد الرازق عباس 28065بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
238.5نــاجــح  238.5ياسمين مسعود أحمد حبشي 28066بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
244.5نــاجــح  244.5ياسمين نور الدين إبراھيم أبو حسين 28067بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
دور ثانيدور ثاني148إبراھيم السيد محمد سليم 28068بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
244.5نــاجــح  244.5إبراھيم رجاء عبد العظيم عرفه 28069بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
271نــاجــح  271إبراھيم رمضان إبراھيم قطب 28070بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
265.5نــاجــح  265.5أحمد أشرف إبراھيم الفقي 28071بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
263نــاجــح  263أحمد السيد أحمد الحلو 28072بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
218.5نــاجــح  218.5أحمد السيد عبد الونيس محروس علي 28073بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
213.5نــاجــح  213.5أحمد سامي أحمد عمار 28074بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
226نــاجــح  226أحمد عثمان علي بدر 28075بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
209.5نــاجــح  209.5أحمد عرفه أحمد حجازي 28076بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
دور ثانيدور ثاني211.5أحمد عرفه جابر حسن 28077بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
239نــاجــح  239أحمد علي السيد جاد 28078بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
244نــاجــح  244أحمد فريد عبد الحمن عرفه 28079بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
250نــاجــح  250أحمد محمد شندي البرعي 28080بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
200نــاجــح  200أحمد محمد علي يوسف 28081بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
258نــاجــح  258أحمد محمود محمد دنيا 28082بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
227نــاجــح  227إس)م فتحى سليمان دنيا28083بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
229.5نــاجــح  229.5أيمن السيد تھامى النجار28084بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
211.5نــاجــح  211.5حمادة عبدالمرضى عبدالجواد عبدالبارى28085بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
207نــاجــح  207سعيد بسام سعيد عبدالحافظ28086بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف



193نــاجــح  193عاطف على ناجى عرفة28087بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
248نــاجــح  248عبدالمنعم رجب عبدالمنعم عبدربه28088بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
251نــاجــح  251عزت فتحى السيد يوسف28089بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
218نــاجــح  218على إبراھيم على الشرقاوى28090بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
241.5نــاجــح  241.5عمرو عبد1 جابر عرفة28091بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
273نــاجــح  273محمد أمين مصطفى النجار28092بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
دور ثانيدور ثاني185.5محمد إنسان أحمد يسن28093بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
205.5نــاجــح  205.5محمد سعيد عبدالفتاح الفرماوى28094بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
232.5نــاجــح  232.5محمد صابر محمد محمود28095بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
245نــاجــح  245محمد عبدالمنعم س)مه دنيا28096بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
214نــاجــح  214محمد على محمد رجب28097بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
239نــاجــح  239محمد فتحى محمد سليم28098بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
248نــاجــح  248محمود السيد محمود العباسى28099بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
203نــاجــح  203محمود رمضان عبدالفتاح الشاذلى28100بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
189.5نــاجــح  189.5محمود عبد1 نصر زايد28101بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
دور ثانيدور ثاني172محمود عبدالمطلب أمين زرد28102بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
222.5نــاجــح  222.5محمود عبدربه محمود عبد281031بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
205.5نــاجــح  205.5مصطفى عبدالرازق مصطفى مطاوع28104بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
189.5نــاجــح  189.5يوسف محمود محمد مرسى زايد28105بھواش اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
266نــاجــح  266ايه عبدالمرضى محمد شاھين28106بھواش للتعليم اGساسيمنوف
279.5نــاجــح  279.5ايمان ابراھيم محمد منصور28107بھواش للتعليم اGساسيمنوف
دور ثانيدور ثاني181.5اسراء يوسف مصطفى الشرقاوى28108بھواش للتعليم اGساسيمنوف
226.5نــاجــح  226.5اسماء احمد زكريا محمد28109بھواش للتعليم اGساسيمنوف
207.5نــاجــح  207.5اسماءعلٮمحمد النجار28110بھواش للتعليم اGساسيمنوف
275.5نــاجــح  275.5أمانى فتحٮأحمدعلفه28111بھواش للتعليم اGساسيمنوف
186نــاجــح  186امباركه عبدالفتاح الجندى 28112بھواش للتعليم اGساسيمنوف
276.5نــاجــح  276.5أمل سليمان على جا د28113بھواش للتعليم اGساسيمنوف
215نــاجــح  215حنا ن عبدالعاطى ابراھيم نصر28114بھواش للتعليم اGساسيمنوف
دور ثانيدور ثاني196.5دنيا شعبان رجب زكى28115بھواش للتعليم اGساسيمنوف
277نــاجــح  277رانيا سعد شاكريوسف28116بھواش للتعليم اGساسيمنوف
271.5نــاجــح  271.5رانياعبدالمرضى يوسف س)مه28117بھواش للتعليم اGساسيمنوف
267.5نــاجــح  267.5رانيا محمد عبدالمنعم الغرباوى28118بھواش للتعليم اGساسيمنوف
169نــاجــح  169رضا عبدالعزيز أحمد أبوعياد28119بھواش للتعليم اGساسيمنوف
236.5نــاجــح  236.5سيمون كامل سعد عطيه28120بھواش للتعليم اGساسيمنوف
192.5نــاجــح  192.5شيماء سعيد رمضان عبدالشافى28121بھواش للتعليم اGساسيمنوف
198نــاجــح  198صباح اسامه اباھيم محجوب28122بھواش للتعليم اGساسيمنوف
213نــاجــح  213عبير عبدالرحمن مصطفى الشرقاوى 28123بھواش للتعليم اGساسيمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبصفاء مبروك رضان عبدالشافى28124بھواش للتعليم اGساسيمنوف
179.5نــاجــح  179.5عاليه مبارك عبدالرحمن نصر28125بھواش للتعليم اGساسيمنوف
215نــاجــح  215فاطمه محال محمودمحال28126بھواش للتعليم اGساسيمنوف
181.5نــاجــح  181.5فتحيه صابرعلٮمضيھا28127بھواش للتعليم اGساسيمنوف
230.5نــاجــح  230.5مروه احمد منصور ميمون28128بھواش للتعليم اGساسيمنوف
275نــاجــح  275نرمين رضا عبدالھادى زايد28129بھواش للتعليم اGساسيمنوف
242.5نــاجــح  242.5نعيمه احمد حسن الھليسى28130بھواش للتعليم اGساسيمنوف
266نــاجــح  266نيره سعد عبدالحكيم الزھار28131بھواش للتعليم اGساسيمنوف
269نــاجــح  269ھند ظريف عبدالرازق حسانين28132بھواش للتعليم اGساسيمنوف
201نــاجــح  201ھند محمد احمد الفرماوى28133بھواش للتعليم اGساسيمنوف
271نــاجــح  271وفاء رضا محمد الشا دلى28134بھواش للتعليم اGساسيمنوف
172.5نــاجــح  172.5و�ء احمد محمد الحلو28135بھواش للتعليم اGساسيمنوف
دور ثانيدور ثاني155ياسمين ابراھيم خليل زيدان28136بھواش للتعليم اGساسيمنوف
166.5نــاجــح  166.5ابراھيم حنفى شحاته ھيبه28137بھواش للتعليم اGساسيمنوف
168نــاجــح  168احمد حسنى مرسى أبومرسى28138بھواش للتعليم اGساسيمنوف
261نــاجــح  261احمدحنفى عبدالحميد الشادلى28139بھواش للتعليم اGساسيمنوف
196نــاجــح  196احمد سعيد محجوب ابراھيم 28140بھواش للتعليم اGساسيمنوف
200.5نــاجــح  200.5أحمد عبد الحافظ سعيد البنا28141بھواش للتعليم اGساسيمنوف
194.5نــاجــح  194.5أحمدعبدالرحمن شاكرمرسى محمد28142بھواش للتعليم اGساسيمنوف



233نــاجــح  233أحمدعبدالمرضى عبداللطيف زرد28143بھواش للتعليم اGساسيمنوف
229.5نــاجــح  229.5أحمدعبدالمعزعبدالمؤمن سعد28144بھواش للتعليم اGساسيمنوف
258نــاجــح  258أحمدعبدالكريم حسين المنادى28145بھواش للتعليم اGساسيمنوف
229.5نــاجــح  229.5أحمد محمد شاكر محمد سيدأحمد28146بھواش للتعليم اGساسيمنوف
194.5نــاجــح  194.5أحمدمرزوق احمد مضيھا28147بھواش للتعليم اGساسيمنوف
دور ثانيدور ثاني149.5اس)م محمد ابراھيم الفقى28148بھواش للتعليم اGساسيمنوف
171نــاجــح  171حسا م مرزوق السيد الشافعى28149بھواش للتعليم اGساسيمنوف
268نــاجــح  268حمدى أحمد محمد الحلو28150بھواش للتعليم اGساسيمنوف
228نــاجــح  228خالد محمود عبدالمنعم على الغائبرباوى28151بھواش للتعليم اGساسيمنوف
213.5نــاجــح  213.5رامى رأفت عبدالتواب حمد28152بھواش للتعليم اGساسيمنوف
223.5نــاجــح  223.5سعيد على سعيد على28153بھواش للتعليم اGساسيمنوف
212نــاجــح  212طارق عبدالغائبفار سالم الشافعى28154بھواش للتعليم اGساسيمنوف
212نــاجــح  212عبدالرحمن أحمد قطب سعد28155بھواش للتعليم اGساسيمنوف
270.5نــاجــح  270.5عبدالرحمن محمد محمد صبرى نصر28156بھواش للتعليم اGساسيمنوف
دور ثانيدور ثاني159.5عبدالغائبفار عبدالمرضى عبدالغائبفار نصر28157بھواش للتعليم اGساسيمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبعبدالمنعم عيد عبدالمنعم تاج الدين28158بھواش للتعليم اGساسيمنوف
275نــاجــح  275عصمت سعد عصنت زايد28159بھواش للتعليم اGساسيمنوف
238.5نــاجــح  238.5عماد الشحات عبدالصادق شاھين28160بھواش للتعليم اGساسيمنوف
دور ثانيدور ثاني187.5فتحى محمد على عبدالمطلب ريشه28161بھواش للتعليم اGساسيمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد ابراھيم محمد عرفه28162بھواش للتعليم اGساسيمنوف
229نــاجــح  229محمداحمد محمود متولى28163بھواش للتعليم اGساسيمنوف
دور ثانيدور ثاني174محمد أيمن زكريا السقا28164بھواش للتعليم اGساسيمنوف
251.5نــاجــح  251.5محمد رزق اسماعيل زيدان28165بھواش للتعليم اGساسيمنوف
190.5نــاجــح  190.5محمد رضا عبدالمحسن الفرماوى28166بھواش للتعليم اGساسيمنوف
259.5نــاجــح  259.5محمد رمضان محمد منصور28167بھواش للتعليم اGساسيمنوف
172.5نــاجــح  172.5محمد سعد حسن شاھين28168بھواش للتعليم اGساسيمنوف
دور ثانيدور ثاني183.5محمد سعيد محمد الغائبرباوى28169بھواش للتعليم اGساسيمنوف
دور ثانيدور ثاني189محمد صبحى قمر الدوله خراشى28170بھواش للتعليم اGساسيمنوف
182.5نــاجــح  182.5محمد ناصر عبدالحافظ مشحال28171بھواش للتعليم اGساسيمنوف
210نــاجــح  210محمد نا صر محمد رجب28172بھواش للتعليم اGساسيمنوف
205.5نــاجــح  205.5محمود حسنى الزھار معوض28173بھواش للتعليم اGساسيمنوف
263نــاجــح  263محمود صالح مسعود العربى28174بھواش للتعليم اGساسيمنوف
176.5نــاجــح  176.5محمود على شلكر تاج الدين28175بھواش للتعليم اGساسيمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمصطفى محمد عيسى البكراوى28176بھواش للتعليم اGساسيمنوف
180.5نــاجــح  180.5ھشام أحمد معوض سليم28177بھواش للتعليم اGساسيمنوف
241.5نــاجــح  241.5ھشا م صابر عبدالفتاح زرد28178بھواش للتعليم اGساسيمنوف
دور ثانيدور ثاني168ھشا م مبروك شحاته محمد28179بھواش للتعليم اGساسيمنوف
238.5نــاجــح  238.5وليد محمد خطاب شاھين28180بھواش للتعليم اGساسيمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبيوسف سطوحى عبدالفضيل حمادة28181بھواش للتعليم اGساسيمنوف
268نــاجــح  268آية ابراھيم ابراھيم جعفر28182دمليج ا للبنات منوف
260نــاجــح  260آية امين محمد حريبة28183دمليج ا للبنات منوف
255.5نــاجــح  255.5آية عصام ابراھيم الصعيدى28184دمليج ا للبنات منوف
255نــاجــح  255احسان مھدى عبدالغائبفارابوسليمان28185دمليج ا للبنات منوف
269.5نــاجــح  269.5اسراء رمضان شاھين حريبة28186دمليج ا للبنات منوف
262نــاجــح  262اسماء احمد عبدالحميد غائبطاس28187دمليج ا للبنات منوف
262.5نــاجــح  262.5اسماء تامرعبدالعاطى عبدالحميد28188دمليج ا للبنات منوف
215نــاجــح  215اسماء عبدالعاطى عبدالباقى فراج28189دمليج ا للبنات منوف
245نــاجــح  245اسماء محمودعبد1 حريبة28190دمليج ا للبنات منوف
274.5نــاجــح  274.5امنية ربيع عبد الحميد حرحش28191دمليج ا للبنات منوف
دور ثانيدور ثاني189.5امنية مسعد عبدالغائبفار الشافعى28192دمليج ا للبنات منوف
188نــاجــح  188ايمان الشحات عبدالمرضى حريبة28193دمليج ا للبنات منوف
دور ثانيدور ثاني174.5ايمان عبدالفتاح احمد خيشة28194دمليج ا للبنات منوف
دور ثانيدور ثاني126ايمان محمداحمدغائبباشى28195دمليج ا للبنات منوف
277نــاجــح  277تھانى صبرى ج)ل القارح28196دمليج ا للبنات منوف
269نــاجــح  269جھاد بكار شاكر اGتريسى28197دمليج ا للبنات منوف
255نــاجــح  255جھاد طارق حسن مخلوف28198دمليج ا للبنات منوف



248.5نــاجــح  248.5جيھان احمد محمد عبد281991دمليج ا للبنات منوف
262.5نــاجــح  262.5حسناء راشد محمد حريبه28200دمليج ا للبنات منوف
209نــاجــح  209دعاء مبروك شحاته سعيد28201دمليج ا للبنات منوف
254.5نــاجــح  254.5رانيا احمدعبد المرضى موسى28202دمليج ا للبنات منوف
197نــاجــح  197زكيه عبدالفتاح مشحوت ع)م28203دمليج ا للبنات منوف
226نــاجــح  226زينب عبدالصادق عبدالفتاح ابوسيد28204دمليج ا للبنات منوف
255نــاجــح  255ساره سالم عبدالمقصود منتصر28205دمليج ا للبنات منوف
دور ثانيدور ثاني146.5سحر فتحى محمد غباشى28206دمليج ا للبنات منوف
247نــاجــح  247سمر احمد جابر قاسم28207دمليج ا للبنات منوف
دور ثانيدور ثاني169سمر صابر محمد منتصر28208دمليج ا للبنات منوف
دور ثانيدور ثاني118.5سميرة سعيد مبروك مليجى28209دمليج ا للبنات منوف
دور ثانيدور ثاني163.5سھام س)مه س)مه شاھين28210دمليج ا للبنات منوف
254نــاجــح  254شروق وليدعبدالفتاح الشافعى28211دمليج ا للبنات منوف
219.5نــاجــح  219.5شيماء خالد محمد باظة28212دمليج ا للبنات منوف
218نــاجــح  218شيماء زغلول محمد حسن28213دمليج ا للبنات منوف
216.5نــاجــح  216.5شيماء محمود كمال رجب28214دمليج ا للبنات منوف
209.5نــاجــح  209.5عبير سعيد فتحى غابرال28215دمليج ا للبنات منوف
214نــاجــح  214عبيرعادل سعدعوض 282161دمليج ا للبنات منوف
223نــاجــح  223ع) عبدالعاطى محمد الجناينى28217دمليج ا للبنات منوف
253.5نــاجــح  253.5ع) محمد صابر خضر28218دمليج ا للبنات منوف
209.5نــاجــح  209.5فاطمه بكر محمد حريبه28219دمليج ا للبنات منوف
دور ثانيدور ثاني151مرفت  منصور مبروك بيومى28220دمليج ا للبنات منوف
221.5نــاجــح  221.5منال مبروك عبدالعزيز الواعر28221دمليج ا للبنات منوف
212.5نــاجــح  212.5منى حواش حواش الطوخى28222دمليج ا للبنات منوف
264.5نــاجــح  264.5مھا حواش صابر خضر28223دمليج ا للبنات منوف
222نــاجــح  222ناديه منصور ج)ل غائبزال28224دمليج ا للبنات منوف
277نــاجــح  277ندى مدحت حمدى جاد28225دمليج ا للبنات منوف
278.5نــاجــح  278.5نھال محمد كمال ابوسيد28226دمليج ا للبنات منوف
277نــاجــح  277نيره محمدعبدالرحيم ناجى28227دمليج ا للبنات منوف
277نــاجــح  277ھاجر حسن عبد ربه حسن28228دمليج ا للبنات منوف
261نــاجــح  261ھاجر حمدى مختار حريبه28229دمليج ا للبنات منوف
245.5نــاجــح  245.5ھبه محمد نوح عبدالباقى28230دمليج ا للبنات منوف
203نــاجــح  203ياسمين عبدالفتاح عمرابورمضان28231دمليج ا للبنات منوف
دور ثانيدور ثاني36احمد عبد الجيد عبد الرحيم السمرى28232دمليج ا للبنات منوف
242.5نــاجــح  242.5احمدعبدالمنعم حسين رمضان28233دمليج ا للبنات منوف
271نــاجــح  271احمد مجدى عبد الوھاب ابو سيد28234دمليج ا للبنات منوف
دور ثانيدور ثانيغائباحمد مسعد مصطفى زيدان28235دمليج ا للبنات منوف
272.5نــاجــح  272.5اس)م اشرف ص)ح عبدالخالق28236دمليج ا للبنات منوف
230نــاجــح  230اس)م امين السيد الدبر28237دمليج ا للبنات منوف
237نــاجــح  237جابر ربيع جابر قاسم28238دمليج ا للبنات منوف
279نــاجــح  279ج)ل احمد ج)ل القارح28239دمليج ا للبنات منوف
271.5نــاجــح  271.5حسن ياسرحسن الشقيدى28240دمليج ا للبنات منوف
دور ثانيدور ثاني115حمدى حماده محمدعيسى28241دمليج ا للبنات منوف
دور ثانيدور ثاني93.5رامزعماد سليمان جرجس28242دمليج ا للبنات منوف
204.5نــاجــح  204.5عبدالحميد عزت محمد مجر28243دمليج ا للبنات منوف
دور ثانيدور ثاني138عبد الدايم صبرى س)مة عبد الدايم28244دمليج ا للبنات منوف
214نــاجــح  214على محمد السيد ابورحمه28245دمليج ا للبنات منوف
249نــاجــح  249على محمد عبدالموجود الدبر28246دمليج ا للبنات منوف
268نــاجــح  268عماد عبد المرضى على الجندى28247دمليج ا للبنات منوف
242نــاجــح  242فوزى صبحى فوزى عليه28248دمليج ا للبنات منوف
دور ثانيدور ثاني135ماھر فكرى محمد داود28249دمليج ا للبنات منوف
194.5نــاجــح  194.5مبروك عادل مبروك عبدالجواد28250دمليج ا للبنات منوف
265.5نــاجــح  265.5محمد حازم زكريا عبد الفتاح28251دمليج ا للبنات منوف
دور ثانيدور ثاني156.5محمد رجب محمدعبد282521دمليج ا للبنات منوف
189نــاجــح  189محمد صابر ابوبكر السيد28253دمليج ا للبنات منوف
245نــاجــح  245محمد طارق محمد حريبه28254دمليج ا للبنات منوف



206نــاجــح  206محمد مبروك محمود قاسم28255دمليج ا للبنات منوف
261.5نــاجــح  261.5محمد نادى محمود ملش28256دمليج ا للبنات منوف
230نــاجــح  230محمود حماده محمد سلمان28257دمليج ا للبنات منوف
235.5نــاجــح  235.5محمود خالد محمد الكرته28258دمليج ا للبنات منوف
249.5نــاجــح  249.5محمود سامى جادالحق شاھين28259دمليج ا للبنات منوف
240.5نــاجــح  240.5محمود سمير محمد غائبباشى28260دمليج ا للبنات منوف
227نــاجــح  227مصطفى امين محمودالسمرى28261دمليج ا للبنات منوف
224.5نــاجــح  224.5مصطفى محمودعبده زكى28262دمليج ا للبنات منوف
188نــاجــح  188آية حبيب محمود حبيب28263دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
187نــاجــح  187آية كمال محمدالمدبولى حجازى28264دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
202.5نــاجــح  202.5دعاء عرفة سعيد موسى28265دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
دور ثانيدور ثاني153سماح عبد الفتاح محمود عيسى28266دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
247نــاجــح  247سمر محمود ممدوح الدسوقى28267دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
191نــاجــح  191شيماء جمال عبدالعزيز العروى28268دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبشيماء سعيد مرزوق البوھى28269دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
230.5نــاجــح  230.5صباح عيسى محمد ناصف28270دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبصفية عبدالرازق حبيب العربى28271دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
172.5نــاجــح  172.5عبير حبيب محمود حبيب28272دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
235نــاجــح  235فاطمة عبدالعزيز شعبان باظة28273دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
231.5نــاجــح  231.5فاطمة على عبدالموجود دراز28274دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
235نــاجــح  235ندا محمد احمد القرفان28275دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
217.5نــاجــح  217.5ندا مصباح محمد المدبولى حجازى28276دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
205.5نــاجــح  205.5نسمة مجدى ابراھيم الجوھرى28277دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
181نــاجــح  181نعيمة محمد الحفناوى مجر28278دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
220.5نــاجــح  220.5نورا أحمد فضل حريبة28279دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
223نــاجــح  223ھدى رضا محمد شعبان28280دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
165نــاجــح  165ھناء مجدى سليمان عبد 282811دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
193.5نــاجــح  193.5وردة جمعة مصطفى البياع28282دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
172.5نــاجــح  172.5إبراھيم محمد إبراھيم حميد28283دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
دور ثانيدور ثاني156إبراھيم محمد حبيب العربي28284دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبأحمد حافظ أحمد شاھين28285دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
220.5نــاجــح  220.5أحمد خالد عزالى العروى28286دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
214نــاجــح  214أحمد خالد مصباح مخلوف28287دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
202.5نــاجــح  202.5أحمد رمضان عبدالتواب موسى28288دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
175نــاجــح  175أحمد عاطف عبد العظيم عيسى28289دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
228نــاجــح  228أحمد عبدالعظيم عبد العزيز شرف28290دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
203نــاجــح  203أحمد محمد عبدالستار الديب28291دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
161.5نــاجــح  161.5السيد عبدالمنجى عبدالمغائبنى حسوبة28292دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبالسيد كمال محمد المدبولى حجازى28293دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
259نــاجــح  259إس)م ع)ء عبدالعظيم عيسى28294دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
221.5نــاجــح  221.5إس)م محمد صديق الجبالى28295دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
223نــاجــح  223إنسان محمد مصطفى الشريف28296دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
دور ثانيدور ثانيغائببليغائب سيد أحمد بليغائب عباس28297دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
261.5نــاجــح  261.5حسام ياسر عبدالفتاح منتصر28298دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
216نــاجــح  216عبدالستار محمد عبدالستار نصر28299دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
183.5نــاجــح  183.5عبدالفتاح رضا عبدالفتاح عبدالبارى28300دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
193.5نــاجــح  193.5عبدالفتاح عبدالعظيم عبدالفتاح الطوخى28301دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
دور ثانيدور ثاني160عبدالفتاح محمد عبدالتواب السمرى28302دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
188.5نــاجــح  188.5على عبدالرحمن حمادة ابوحمادة28303دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
260.5نــاجــح  260.5على عبدالمنعم السيد الطباخ28304دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
259نــاجــح  259عمرو ابراھيم أحمد عيسى28305دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
206نــاجــح  206عمرو سعد المغائباورى مكرم28306دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبعمرومجدى عبدالمنعم أبوالعطا28307دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
197.5نــاجــح  197.5كريم شعيب محروس شعيب28308دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
198نــاجــح  198محمد السيد عبدالستار حماد28309دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
دور ثانيدور ثاني131محمد حامد محيى الدين البياع28310دمليج اJبتدائية للبناتمنوف



225نــاجــح  225محمد زكى على عبدالجواد28311دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد عبدالقوى فاضل سالم28312دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
170نــاجــح  170محمد مجدى عبدالمنعم ابوالعطا28313دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
240.5نــاجــح  240.5محمود أحمد على الدكانى28314دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
164.5نــاجــح  164.5محمود خالد يحيى موسى28315دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمود رمضان أحمد أبومنا28316دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
245.5نــاجــح  245.5محمود فرج نصر ا�شمونى28317دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
221.5نــاجــح  221.5محمود فواز عبدالوھاب حريبة28318دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
دور ثانيدور ثاني154.5محمود مجدى محمد موسى28319دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
191.5نــاجــح  191.5محمود ناصر محمود حمادة28320دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
231نــاجــح  231محمود نبيل فتح الباب غائبزالة28321دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
259نــاجــح  259مصطفى السيد عبدالتواب الشاذلى28322دمليج اJبتدائية للبناتمنوف
197نــاجــح  197أسماء عبدالھادى جمعة العشماوى28323دمليج للتليم اGساسيمنوف
277.5نــاجــح  277.5أسماء مجدى على اللھلوبى28324دمليج للتليم اGساسيمنوف
251نــاجــح  251أمانى السيد محمد الكرتة28325دمليج للتليم اGساسيمنوف
241.5نــاجــح  241.5أميرة سطوحى عيد الشادلى28326دمليج للتليم اGساسيمنوف
217نــاجــح  217آية أشرف عبدالعظيم العطار28327دمليج للتليم اGساسيمنوف
216.5نــاجــح  216.5آية عيد يوسف محمد28328دمليج للتليم اGساسيمنوف
275نــاجــح  275إيمان توفيق غائبازى البنا28329دمليج للتليم اGساسيمنوف
196نــاجــح  196حسنة شعبان عبدالصادق مبروك28330دمليج للتليم اGساسيمنوف
258نــاجــح  258دعاء إبراھيم شاھين حريبة28331دمليج للتليم اGساسيمنوف
237نــاجــح  237رشا أحمد إبراھيم الجوھرى28332دمليج للتليم اGساسيمنوف
196نــاجــح  196سماح إبراھيم محمد زغائبلول28333دمليج للتليم اGساسيمنوف
201نــاجــح  201فاطمة سعد مختار النجار28334دمليج للتليم اGساسيمنوف
217.5نــاجــح  217.5فايزة أحمد أحمد أبوريشة28335دمليج للتليم اGساسيمنوف
222.5نــاجــح  222.5مروة عبدالمغائبنى رضا خيشة28336دمليج للتليم اGساسيمنوف
239نــاجــح  239ندا محمود محمد اللھلوبى28337دمليج للتليم اGساسيمنوف
175.5نــاجــح  175.5نورا عبدالمحسن مصطفى ملش28338دمليج للتليم اGساسيمنوف
223نــاجــح  223ھاجر أمين عطا أبو خيشة28339دمليج للتليم اGساسيمنوف
229.5نــاجــح  229.5ھبة أحمد درويش الطوخى28340دمليج للتليم اGساسيمنوف
233.5نــاجــح  233.5ھدير طارق محمد عباس28341دمليج للتليم اGساسيمنوف
254نــاجــح  254ياسمين خيرى شاھين خفاجى28342دمليج للتليم اGساسيمنوف
263.5نــاجــح  263.5أحمد رجب عبدالحق الدسوقى28343دمليج للتليم اGساسيمنوف
214.5نــاجــح  214.5أحمد عبد1 عبد العظيم نغائبموش28344دمليج للتليم اGساسيمنوف
229.5نــاجــح  229.5أيمن أحمد درويش الطوخى28345دمليج للتليم اGساسيمنوف
277.5نــاجــح  277.5خالد ھشام محمد س)مة28346دمليج للتليم اGساسيمنوف
214نــاجــح  214سعيد عبداللطيف على بدر28347دمليج للتليم اGساسيمنوف
221نــاجــح  221سليمان محمد يوسف موسى28348دمليج للتليم اGساسيمنوف
251نــاجــح  251عمرو وليد على ملش28349دمليج للتليم اGساسيمنوف
266نــاجــح  266محمد رجب عبد ربه حسن28350دمليج للتليم اGساسيمنوف
260نــاجــح  260محمد سعيد عبدالمقصود السمرى28351دمليج للتليم اGساسيمنوف
254نــاجــح  254محمد س)مة عبده خيشة28352دمليج للتليم اGساسيمنوف
183نــاجــح  183محمد شعبان عبدالفتاح ملش28353دمليج للتليم اGساسيمنوف
207نــاجــح  207محمد صبحى مصطفى سويلم28354دمليج للتليم اGساسيمنوف
261.5نــاجــح  261.5محمد عادل محمود القزعة28355دمليج للتليم اGساسيمنوف
234.5نــاجــح  234.5محمد على عبدالفتاح أبو خيشة28356دمليج للتليم اGساسيمنوف
233نــاجــح  233محمد مبروك محمد عبد283571دمليج للتليم اGساسيمنوف
271.5نــاجــح  271.5محمد مدحت محمدرضا فارس28358دمليج للتليم اGساسيمنوف
244نــاجــح  244محمود حاتم محمد حرحش28359دمليج للتليم اGساسيمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمرسى منصور مرسى خيشة28360دمليج للتليم اGساسيمنوف
270.5نــاجــح  270.5مصطفى جمعة عبدالحق الدسوقى28361دمليج للتليم اGساسيمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمصطفى عبد الغائبفار عبد الحافظ حمص28362دمليج للتليم اGساسيمنوف
238.5نــاجــح  238.5مصطفى محمد محمود س)مة28363دمليج للتليم اGساسيمنوف
274نــاجــح  274ھانى بكار عبد1 حمص28364دمليج للتليم اGساسيمنوف
248نــاجــح  248ايه ص)ح لطفى فاضل28365 عبد المنصف محمود عزبة العربمنوف
241.5نــاجــح  241.5اية فرج سعد  عبد المجيد28366 عبد المنصف محمود عزبة العربمنوف



223نــاجــح  223اية محمد سعيد مناع28367 عبد المنصف محمود عزبة العربمنوف
233.5نــاجــح  233.5اسراء منصور فرج ابو كريشة28368 عبد المنصف محمود عزبة العربمنوف
247نــاجــح  247اسماء عبداللة عيد عطية28369 عبد المنصف محمود عزبة العربمنوف
225.5نــاجــح  225.5امال عيد ممدوح عيد28370 عبد المنصف محمود عزبة العربمنوف
254نــاجــح  254اميرة عيد فرحات عندالمجيد28371 عبد المنصف محمود عزبة العربمنوف
195نــاجــح  195خلود سالم عبد الھادى عبدالنبى28372 عبد المنصف محمود عزبة العربمنوف
276.5نــاجــح  276.5دعاءجبريل صالح جبريل28373 عبد المنصف محمود عزبة العربمنوف
224نــاجــح  224رحاب احمد عفيفى المعداوى28374 عبد المنصف محمود عزبة العربمنوف
239.5نــاجــح  239.5رحمة جمال عبد الحافظ ھدية28375 عبد المنصف محمود عزبة العربمنوف
241.5نــاجــح  241.5سلوى بدر رمضان طواح28376 عبد المنصف محمود عزبة العربمنوف
189.5نــاجــح  189.5عبير عبدالغفار عبد المعز البكراوى28377 عبد المنصف محمود عزبة العربمنوف
269.5نــاجــح  269.5فاطمة يوسف محمد يوسف28378 عبد المنصف محمود عزبة العربمنوف
200نــاجــح  200كريمة عبدالھادى عبدالعليم ابوكريشة28379 عبد المنصف محمود عزبة العربمنوف
215نــاجــح  215مھا عبد التواب عبدالفتاح الشافعى28380 عبد المنصف محمود عزبة العربمنوف
244.5نــاجــح  244.5ھبة ج)ل عبد العظيم كساب28381 عبد المنصف محمود عزبة العربمنوف
243نــاجــح  243ياسمين ع)ء محمد الجداوى28382 عبد المنصف محمود عزبة العربمنوف
دور ثانيدور ثاني120.5احمد رمضان مبروك نصار28383 عبد المنصف محمود عزبة العربمنوف
دور ثانيدور ثاني131احمد شوقى عبدالمعطى معوض28384 عبد المنصف محمود عزبة العربمنوف
دور ثانيدور ثاني149باسم عبدالھادى عبدالعليم ابوكريشة28385 عبد المنصف محمود عزبة العربمنوف
دور ثانيدور ثاني147خالد سالم عبدالھادى عبدالنبى28386 عبد المنصف محمود عزبة العربمنوف
دور ثانيدور ثاني143.5سامح ايمن رمضان الكردى28387 عبد المنصف محمود عزبة العربمنوف
220.5نــاجــح  220.5ضياء نصر السيد احمد28388 عبد المنصف محمود عزبة العربمنوف
155.5نــاجــح  155.5عبدالرؤف على عبدالرؤف ابوعمر28389 عبد المنصف محمود عزبة العربمنوف
159.5نــاجــح  159.5عبدالقادر عبدالنبى عبدالقادرابوكريشة28390 عبد المنصف محمود عزبة العربمنوف
222نــاجــح  222عبدالمنعم محمدعبدالمنعم قراة28391 عبد المنصف محمود عزبة العربمنوف
217نــاجــح  217فاروق فراج مصطفى البركى28392 عبد المنصف محمود عزبة العربمنوف
دور ثانيدور ثاني145.5ماھر عادل جمعة الكردى28393 عبد المنصف محمود عزبة العربمنوف
199نــاجــح  199محمد رفعت رمضان محمد28394 عبد المنصف محمود عزبة العربمنوف
231.5نــاجــح  231.5محمد صبحى عبد ربة عيسى28395 عبد المنصف محمود عزبة العربمنوف
دور ثانيدور ثاني153محمد فايز ابو عجيلة العربى28396 عبد المنصف محمود عزبة العربمنوف
249نــاجــح  249اسماء محمد عبدالغفار القن28397ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
258.5نــاجــح  258.5اسماء رضا نوح الشھالى28398ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني155.5اسماء رضا السيد عمرو28399ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني149اسماء محمد على السامونى28400ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
263.5نــاجــح  263.5اسماء عيد محمد شاھين28401ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
263.5نــاجــح  263.5اسراء ربيع رمضان عيد28402ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
258نــاجــح  258اسراء محمد صالح السيد خلف 284031ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
224نــاجــح  224اسراء محمد ابوطالب س)مه28404ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
188نــاجــح  188اسراء مختار محمد شعبان28405ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
246نــاجــح  246اعتماد عبدالمنعم عبدالفضيل مرسى28406ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبامل عبدالسميع عبد1 ليله28407ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
254.5نــاجــح  254.5اميره احمد الرفاعى شرف28408ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
195نــاجــح  195اميره محمد عبدالرازق نجم28409ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
257.5نــاجــح  257.5امينه سعيد السيد الغنام28410ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
187نــاجــح  187ايمان محمد محد الشندى28411ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني154.5ايمان محمد محمود الفقى28412ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني150ايمان رضا عبدالسيد الزيات28413ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
201نــاجــح  201ايمان محمود محمد عوض28414ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
207نــاجــح  207ايمان عريف منشاوى الم)ح28415ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني163.5ايمان محمد عبدالرازق محمد جاد28416ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبايمان محمود محمد عيله28417ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
222.5نــاجــح  222.5ايمان محمود عبدالعظيم الروبى28418ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
170نــاجــح  170ايمان عادل فرج ابو س)مه28419ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبايه مبروك السيد العفيفى28420ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني151.5ايه مختار على خريبش28421ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني121.5ايه ج)ل عبدالغفار شرف28422ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف



دور ثانيدور ثانيغائبايه محمود جابر البسيونى28423ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
225.5نــاجــح  225.5ايه ياسر عبد1 التلوانى28424ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني125ايه محمد عبدالونيس الم)ح28425ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
164نــاجــح  164ايه صبحى عبدالسميع سعفان28426ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني124.5ايه صبحى محمد الجبالى28427ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني166ايه احمد مبروك س)م28428ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
176.5نــاجــح  176.5ايه الشحات محمد الشيخ على28429ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني137ايه ج)ل اسماعيل سعفان28430ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
239.5نــاجــح  239.5ايه رشاد محمد سالم28431ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
172نــاجــح  172ايه سمير احمد سعفان28432ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
233.5نــاجــح  233.5ايه محمد عبدالمنعم الطم)وى28433ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
259نــاجــح  259ايه عبد1 نوح شرف28434ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبايه مختار محمد الشعراوى28435ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني139ايه رضا السيد عمرو28436ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
268.5نــاجــح  268.5بسمه عبدالھادى عبد1 جمعه28437ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
235نــاجــح  235بھيه صبحى محمد محمود ابو ليله28438ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني156بوسى رضا ضيف حسن عيسى28439ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني158.5تريزا مجدى توفيق سعد نصر 284401ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني166.5جمال سعيد محمد ابو ليله28441ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني134جميله رمضان عبدالغنى حسان28442ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبجيھان خالد عبدالونيس منصور28443ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
237نــاجــح  237حنان احمد محمود الطم)وى28444ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
192.5نــاجــح  192.5داليا صبحى موسى على عمران28445ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني127دعاء الرفاعى عبدالموجود السامونى28446ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
162نــاجــح  162دعاء صبحى محمد س)م28447ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
222نــاجــح  222دعاء ص)ح محمود الفرماوى28448ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
238نــاجــح  238دعاء محمد احمد قمبر28449ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
202.5نــاجــح  202.5دعاء محمد معوض السباعى28450ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
204.5نــاجــح  204.5دنيا عبدالحق عبدالجيد قوره28451ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
157نــاجــح  157دنيا عبد1 ابراھيم شاھين28452ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني177دنيا على عباس ابو عامر28453ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
264نــاجــح  264دينا مختار محمد ابو حسين28454ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
236.5نــاجــح  236.5رانيا عاطف اسماعيل عبدالس)م28455ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني148رانيا مصطفى معوض شاھين28456ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
216.5نــاجــح  216.5رحاب رمضان محمد سالم28457ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
234.5نــاجــح  234.5رشا عبدالعزيز عبدالمعز الفيشاوى28458ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني152.5رھام رضا عبدالغفار طايل28459ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
176.5نــاجــح  176.5ريھام عبده عبدالغنى الفقى28460ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبرضا محمد منصور ا�بيض28461ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
248.5نــاجــح  248.5سارة رضا عبدالغفار الرفاعى28462ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني149.5سحر محمد مصطفى الفيشاوى28463ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبسمر ابو بكر ابراھيم سليمان28464ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبسعاد صبرى مھدى شرف28465ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني146سميرة احمد عبدالحافظ سليمان28466ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
240نــاجــح  240سھام محمود جابر العرابى28467ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبشيماء محمد السيد عيد صالح28468ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
202نــاجــح  202شيماء احمد محمود اسماعيل28469ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
190نــاجــح  190شيماء جابر محمد عبدالس)م28470ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
244.5نــاجــح  244.5شيماء جابر محمود درغام28471ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
170نــاجــح  170شيماء ج)ل ابراھيم المشطاوى28472ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
220.5نــاجــح  220.5شيماء محمد سليمان حافظ28473ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
239.5نــاجــح  239.5شيماء محمود حامد ابو غالب28474ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
236نــاجــح  236صفاء ج)ل عبدالغفار السامونى28475ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
165نــاجــح  165عبير محمود محمد ليله28476ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
240نــاجــح  240عزيزه السعودعبدالفتاح بدوى28477ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
242.5نــاجــح  242.5عفاف اسماعيل اسماعيل شماته28478ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف



دور ثانيدور ثانيغائبعطيات شوقى عبدالحميد نوفل28479ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني143غادة محمد عبدالغفار حافظ28480ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
184نــاجــح  184فاطمه جابر السيد بدوى28481ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبفاطمه رافت كويده توفيق28482ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
206نــاجــح  206فاطمه مھدى مھدى السامونى28483ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
185نــاجــح  185فاطمه ج)ل محمد الصيفى28484ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبفاطمه محمد فريد احمد ابو عامر28485ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني145.5فاطمه محمود السيد البيومى28486ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
261نــاجــح  261ماجدة قدرى اسكندر اسكندر28487ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
261.5نــاجــح  261.5مبروكة عوض 1 نعمة 1 خليوه28488ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني138مروة عبدالمحسن ابراھيم غنيم28489ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني171مروة محمد محمد الفرماوى28490ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني140مريم اشرف شفيق ابراھيم28491ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
219نــاجــح  219مريم رافت منصور ابراھيم28492ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني147.5منى محمد على قمبر28493ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمنى عوض 1 محمد العاصى28494ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
249.5نــاجــح  249.5ميادة على محمد مظال28495ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
268.5نــاجــح  268.5ميادة يحيى عيد الزناتى28496ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبميادة على شحاته س)م28497ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني99مھا سمير عبدالعال احمد28498ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
251.5نــاجــح  251.5مھا محمود محمد الطم)وى28499ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
155.5نــاجــح  155.5نادرة محمد احمد ھ)ل28500ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
236.5نــاجــح  236.5ناديه مصطفى السيد الزناتى28501ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
171.5نــاجــح  171.5ناديه السيد محمد شرف28502ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
224.5نــاجــح  224.5ناھد جمال محمد ابو طالب28503ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني123.5ناھد عبد1 عبدالعظيم الشافعى28504ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني130نج)ء فتحى احمد سليم28505ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
167نــاجــح  167نرمين صبحى داود ابراھيم داود28506ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
166نــاجــح  166نورا خيرى عبدالغنى زيدان28507ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
218نــاجــح  218نورا عادل عبدالفتاح العفيفى28508ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
184.5نــاجــح  184.5نورا على محمود عباس28509ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبنورا احمد متولى الشيخ28510ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبنورا شوقى محمد الطباخ28511ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
200.5نــاجــح  200.5نورھان صبحى ضيف حسن ابراھيم28512ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
170نــاجــح  170ھبه فتحى محمد عبدالفتاح28513ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
211.5نــاجــح  211.5ھدى سلمان محمد الصعيدى28514ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبھدير عبدالعزيز عبدالغفار محمد28515ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
212نــاجــح  212ھناء صالح عبدالعظيم الروبى28516ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
209.5نــاجــح  209.5ھيام مختار فتحى سيد احمد28517ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
164نــاجــح  164و�ء جابر رس)ن محمد جمعه28518ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
185نــاجــح  185و�ء يحيى اسماعيل خريبش28519ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبوفاء محمد عبد1 ليله28520ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
170نــاجــح  170وفاء مصطفى محمد الفيشاوى28521ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني137يارا محمد عبدالعظيم المرلى28522ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبياسمين جابر عبدالھادى الطم)وى28523ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
204نــاجــح  204ياسمين درغام محمد رضوان28524ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
184.5نــاجــح  184.5ياسمين محمد حسن عيد28525ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
159.5نــاجــح  159.5ياسمين عاطف محمود شعبان28526ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
267.5نــاجــح  267.5ابراھيم احمد محفوظ محمد28527ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
203.5نــاجــح  203.5ابراھيم محمد رضا ابراھيم الطويل28528ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبابراھيم كمال عبدالعظيم شعبان28529ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني142ابراھيم خالد ابراھيم عبدالسميع28530ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
162نــاجــح  162احمد الرفاعى محمد محمد الصيفى 28531ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
260نــاجــح  260احمد السيد محمد المصرى28532ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
255.5نــاجــح  255.5احمد جاد عبدالحميد ابو عيسى28533ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني167.5احمد سعيد عبدالغار منصور28534ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف



217نــاجــح  217احمد سعيد محمد غيطاس28535ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني134.5احمد ربيع فتحى ابو شوشه28536ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباحمد جابر البيومى محمد البيومى28537ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
248نــاجــح  248احمد عبدالفتاح ابو الع) عيسى28538ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني100احمد عبد1 فھمى ابو ليله28539ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
258.5نــاجــح  258.5احمد محمد عبد1 محمود28540ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباحمد محمد محمد درغام28541ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني107.5احمد مختار السيد شماته28542ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباحمد محمد عبدالسيد مراد28543ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباحمد عبدالسميع عبد1 ليله28544ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباحمد عبدالرازق عبدالعزيز نول28545ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
213نــاجــح  213احمد محمد محمد السامونى28546ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني130احمد رضا محمد السيد رجب28547ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
157.5نــاجــح  157.5احمد محمد احمد سعفان28548ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني98احمد محمد اسماعيل محمد28549ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
233نــاجــح  233احمد محمود عبدالرسول مصطفى28550ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
207نــاجــح  207احمد محمود عبدالعال الطم)وى28551ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني163.5احمد مصطفى محمد ا�بيض28552ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني159.5احمد فتحى محمود زمزم28553ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني122.5اس)م صبحى ابراھيم فتح 285541ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني144.5اس)م ماھر حسين مھنا28555ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني155اس)م عيسى محمد الفيشاوى28556ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني163.5اس)م محمد محمد احمد خير285571ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
187.5نــاجــح  187.5اس)م نوح رزق الشھالى28558ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباس)م محمد احمد ابو غالب28559ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباس)م عصام محمد ابو شما28560ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني109.5اس)م عبد1 سليمان ا�بيض28561ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
154.5نــاجــح  154.5اس)م محمد عبدالفتاح الفيشاوى28562ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
183.5نــاجــح  183.5اس)م ابو صليحه محمد ابو صليحة28563ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباسماعيل سعد اسماعيل ابو سيد احمد28564ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبالسيد اسامه مبروك ابو خطوة28565ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
168.5نــاجــح  168.5العدوى على محمد على ابو طالب28566ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني174بشوى اشرف سعيد نصر285671ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
212.5نــاجــح  212.5بدر جابر سيد احمد عيد القن28568ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
175نــاجــح  175جابر على جابر درغام28569ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
247.5نــاجــح  247.5حازم مصطفى ابراھيم ابو ليله28570ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
220.5نــاجــح  220.5حاتم محمود عبدالرازق مدينة28571ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
191.5نــاجــح  191.5حسن على حسن على28572ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبحماده الشحات فرج الشافعى28573ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني98.5خالد احمد عبدالحميد ابو غالب28574ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني132.5خالد صبحى محمد رس)ن28575ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبربيع سعيد الرفاعى الصعيدى28576ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبرجب جمال زكريا عثمان28577ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني196.5رضا نوح محمد السيد مشحوت28578ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبرياض الشحات رياض الجزيرى28579ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني174.5زيدان عبدالس)م زيدان ابو زينة28580ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
194نــاجــح  194سامح منصور عادل فتحى28581ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني137.5سعيد محمود بكر الفيشاوى28582ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
204نــاجــح  204سعيد محمد احمد سليم28583ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني147.5سمير فتحى رياض ابو ليله28584ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
159نــاجــح  159شريف ايمن محمد الصيفى28585ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
176نــاجــح  176عادل ابراھيم عبد1 اسماعيل28586ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
224نــاجــح  224شريف رضا محمد الطم)وى28587ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
263.5نــاجــح  263.5عبدالرحمن محمد عبدالعظيم القن28588ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
278نــاجــح  278عبد1 محمد محمد المغربى28589ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبعبدالمنعم عبد1 سعيد محمد28590ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف



دور ثانيدور ثاني146.5عبدالغنى زيدان عبدالغنى عيسى28591ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
181.5نــاجــح  181.5عبدالعزيز مصطفى عبد1 شعبان28592ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبعبدالغفار فتحى محمد شعبان28593ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني145.5عبدالرازق صبحى عبدالرازق عرفات28594ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
200نــاجــح  200عاطف مختار ابراھيم سعفان28595ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبعصام رجب عبده حسانين28596ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبع)ء عبدالغنى محمد الشيخ على28597ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
213نــاجــح  213ع)ء عبدالغنى اسماعيل ابو العيص28598ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبعماد محمد مبروك خليفه28599ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
180.5نــاجــح  180.5عماد ياسر مصطفى مراد28600ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني95كريم لطفى عبدالغفار طايل28601ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
204نــاجــح  204كريم محمد عبدالعظيم شعبان28602ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
216.5نــاجــح  216.5كريم محمد نعمة 1 خليوه28603ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني160كمال خالد كمال عزيز نصر 286041ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد الشحات احمد الشال28605ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
241نــاجــح  241محمد احمد محمد فودة28606ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني134.5محمد احمد محمود السيد28607ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
203.5نــاجــح  203.5محمد ابراھيم محمد عيسى28608ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
245نــاجــح  245محمد جمال منير الفرماوى28609ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني108محمد ربيع عبدالونيس الم)ح28610ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
254.5نــاجــح  254.5محمد رضا عبدالمعطى الطم)وى28611ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد بنيامين محمود درغام28612ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد محمد عبدالغفار الفقى28613ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد ناجح محمد سعفان28614ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد فتحى محمد شعبان28615ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد حمدى عبدالعظيم الضب28616ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد مصطفى ابراھيم الجزيرى28617ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد رضا محمد العاصى28618ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني128محمد صبرى احمد شماته28619ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد سعيد عبدالعال احمد28620ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني95.5محمد احمد محمد عبدالخالق28621ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
180.5نــاجــح  180.5محمد سعيد فتحى محمد طايل28622ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني147محمد عادل عبدالرسول عيد28623ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد عبدالغفار محمد شاھين28624ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
205.5نــاجــح  205.5محمد محمود منير الفرماوى28625ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني107.5محمد مختار محمد س)م28626ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني128محمد نوح عبدالعظيم الفرماوى28627ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني138.5محمد درغام عنتر درغام28628ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد رشاد نوح على الشافعى28629ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني142محمد صبحى مبروك ابو زيد28630ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني178محمد مختار محمد ابو س)مة28631ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني101محمد محمد احمد عيسى28632ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني131.5محمد محمود عبدالحكم شھاب28633ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
168.5نــاجــح  168.5محمود جابر محمد الفيشاوى28634ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني159محمود حسن محمد العاصى28635ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني109محمود عبدالمجيد محمد قمبر28636ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
255نــاجــح  255محمود مبروك عبدالغفار مشحوت28637ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
264.5نــاجــح  264.5محمود محمد احمد الفرماوى28638ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني132.5محمود احمد محمد محمد عبدالمنعم28639ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني160مصطفى ج)ل عبدالعظيم ابو غالب28640ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
259نــاجــح  259مصطفى جابر مصطفى عبدالبارى28641ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
220.5نــاجــح  220.5مصطفى نوح محمد سالم28642ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمعوض مختار محمد الشعراوى28643ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
259نــاجــح  259مي)د محمد مسعود صالح العربى28644ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني133.5نادر ج)ل محمد سليمان الصعيدى28645ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني157.5ھادى محمد محمود المسيدى28646ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف



244.5نــاجــح  244.5ھانى محمد عبدالرسول عيد28647ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني155.5ھشام محمد احمد ھ)ل28648ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبوليد محمد احمد ابراھيم28649ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني129ياسر ابو فراج سيد احمد مراد28650ا�ستق)ل ١ زاوية رزينمنوف
233نــاجــح  233أح)م عادل محمد الفيشاوى28651اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني149اح)م على مبروك س)م28652اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
225.5نــاجــح  225.5إسراء حامد محمود الفقى28653اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
204.5نــاجــح  204.5إسراء خالد محمود محمد28654اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
233نــاجــح  233اسراء عوض 1 محمد ابو الع)28655اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
268نــاجــح  268أسماء رفعت احمد عوض28656اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبأمال على عبد 1 ا� بيض28657اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
230نــاجــح  230أمانى نوح ع)م السيد ع)م28658اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
243نــاجــح  243أميرة محمود محمد الفيشاوى28659اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني176.5اميرة يحيى عبده الطباخ28660اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
216.5نــاجــح  216.5أية عبد الحكم محمد محمد مجاور28661اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبأية عماد عبد العزيز شحاتة28662اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني189أية مبروك عبدالموجود الطم)وى28663اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
247.5نــاجــح  247.5أية نوح رس)ن محمد رس)ن28664اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني167.5إيمان عماد محمد درغائبام28665اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني142ايمان كمال مصطفى السامونى28666اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
251.5نــاجــح  251.5إيمان محمد عبد الغائبفار الرخاوى28667اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
235.5نــاجــح  235.5ايناس عادل ماھر اسكندر28668اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
225.5نــاجــح  225.5بسمة اسماعيل عبد الحميد قنبر28669اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني135.5بسمة سمير محمود قشوة28670اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
242.5نــاجــح  242.5بشرى سعيد موسى شاھين28671اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني169داليا صبحى عبد المؤمن الفيومى28672اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني182داليا محمود محمد قشوة28673اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
266نــاجــح  266دليا رضا زايد الطباخ28674اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
260.5نــاجــح  260.5راندا اسماعيل عبد الغفار خير 286751اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
234نــاجــح  234رانيا محمد محمود الكورانى س)م28676اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبرضا مبروك محمد غيطاس28677اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
166نــاجــح  166سارة احمد عبد العظيم شاھين28678اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبسحر عبد1 احمد خير286791اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
237.5نــاجــح  237.5سعدية محمد محمود البيومى28680اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
268نــاجــح  268سلمى عبد الھادى محمد الخمرى28681اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبشيماء القطب فتحى الفقى 28682اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
256نــاجــح  256شيماء رضا عبد 1 الشافعى 28683اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
202نــاجــح  202شيماء عاطف ابراھيم شرف 28684اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
252.5نــاجــح  252.5شيماء محمود خلف 1 علوش28685اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
251نــاجــح  251صابرين رضا درويش ابو العزم28686اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
216نــاجــح  216صفاء عبد الفتاح محمد فرج28687اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
203.5نــاجــح  203.5غادة محمد احمد عبد اللطيف28688اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
268.5نــاجــح  268.5فاطمة محمد محمد حبشى28689اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني184.5فتحية خالد يوسف الفقى28690اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
268.5نــاجــح  268.5مارى رضا ابراھيم ابراھيم28691اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني190.5مريم ايمن منصور سليمان28692اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
195.5نــاجــح  195.5مريم جمعة فرج حسيب28693اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
261نــاجــح  261منار اشرف عبد الرسول العاصى28694اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني163منار عادل محمد الفقى28695اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمھا محمود سليمان الرشيدى28696اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
207.5نــاجــح  207.5مى يحى محمود الفيشاوى28697اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني178ميادة خيرى صابر الفيشاوى28698اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
218نــاجــح  218نسمة ياسر محمود عيسى28699اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
219.5نــاجــح  219.5نفين أيمن محمد العطار28700اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني208.5نورا خالد محمد حواش28701اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
246نــاجــح  246نورا عبدالعظيم ابراھيم شعبان28702اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف



203.5نــاجــح  203.5نورا عيد مشحوت عيد28703اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني187.5نورا محمود عبد الشافى الخمرى28704اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبنورا مختار مصطفى مدينة28705اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
162.5نــاجــح  162.5نورا ناصر عبد1 محمد ندا28706اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
268نــاجــح  268نورھان على عبدالس)م نوفل28707اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
263.5نــاجــح  263.5ھاله حسنى خير 1 المسيدى28708اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
233نــاجــح  233ھالة محمد محمد عمران28709اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
257.5نــاجــح  257.5ھند سمير عبد العزيز شحاتة28710اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبوفاء عبدالغائبفار عبدالغائبفار سعفان28711اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني123.5و�ء شوقى فتحى الفيشاوى28712اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
254.5نــاجــح  254.5و�ء على حسن الصيفى28713اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
262نــاجــح  262و�ء وائل نوح ابو زمزم28714اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني169.5ياسمين رضا سعيد غائبازى الكومى28715اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
172.5نــاجــح  172.5ياسمين مھدى محمد على سليمان28716اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبابراھيم رضا محمد ابوحطب28717اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
267.5نــاجــح  267.5احمد الكورانى محمود س)م28718اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
218.5نــاجــح  218.5احمد خير 1 أحمد خير 287191اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني131.5احمد رضا السيد بدوى28720اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباحمد زكريا عبد1 س)م28721اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني155.5احمد سعيد اسماعيل الصيفى28722اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني161.5احمد عبد الرحمن عبد القادر المصرى28723اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
197.5نــاجــح  197.5احمد عبد1 عبدالرؤف ليلة28724اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
236نــاجــح  236احمد على عبد المؤمن خير 287251اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني152.5احمد محمد محمد الجزيرى28726اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني144.5احمد محمود محمد الفقى28727اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني105.5احمد مصطفى عبد1 الطم)وى28728اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
250.5نــاجــح  250.5احمد ھانى محمد عوف28729اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
205.5نــاجــح  205.5احمد ياسر زكى سعفان28730اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
242نــاجــح  242اس)م حسنى جابر شعبان28731اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني158.5اسماعيل حربى اسماعيل محمد28732اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني161.5اسماعيل فرج اسماعيل القن28733اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني151.5امين الشحات امين عبدالدايم28734اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
185نــاجــح  185ايمن اشرف عبدالمعطى سعفان28735اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
223نــاجــح  223باسم رأفت السيد التلوانى28736اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
258.5نــاجــح  258.5حازم جمال محمد عفيفى28737اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
232.5نــاجــح  232.5حسام رضا على عوض28738اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
244نــاجــح  244حمد اسامة عبد العاطى حمد28739اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
225.5نــاجــح  225.5حمدى عبد الفتاح محمد س)م28740اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني178خالد محمد صبحى قمبر28741اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني146رامى سمير داود ابراھيم28742اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني158.5رضا مصطفى محمود الجزيرى28743اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبسامح زكى ظريف تدرس28744اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
192نــاجــح  192شادى سمير سعيد أحمد28745اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبشعبان محمد عبد الصادق الجناينى28746اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني195.5طارق محمود على عوض28747اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبعبده رضا عبدالسيد الزيات28748اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
239.5نــاجــح  239.5عمرو خليفة سعيد ابو السعود28749اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
165نــاجــح  165عمرو عبد الفتاح محمد ابو ليلة28750اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبعيد صبحى اسماعيل القن28751اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
253.5نــاجــح  253.5فادى داود منصور داود28752اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
190نــاجــح  190كيرلس رضا فرج سليمان28753اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمبروك ابو الحديد مبروك ا�خصاصى28754اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
233.5نــاجــح  233.5محمد ابراھيم محمد س)م28755اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
272نــاجــح  272محمد احمد عوض 1 س)م28756اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني147محمد احمد محمد اسماعيل28757اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
196.5نــاجــح  196.5محمد السيد فرج ابو س)مة28758اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف



دور ثانيدور ثانيغائبمحمد الشحات جابر الشافعى28759اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
258.5نــاجــح  258.5محمد جمال محمد سعيد28760اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد ج)ل اسماعيل سعفان28761اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
167.5نــاجــح  167.5محمد خالد محمد درغائبام28762اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد رضا عبد الموجود بكر28763اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
245.5نــاجــح  245.5محمد سعيد السيد يونس28764اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني160.5محمد شھاب الدين عوض 1 شھاب28765اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
224.5نــاجــح  224.5محمد صبحى الرفاعى السامونى28766اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
269.5نــاجــح  269.5محمد عادل عبدة محمد28767اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني195.5محمد عبد 1 ابراھيم المسيدى28768اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
206.5نــاجــح  206.5محمد مبروك توفيق س)م28769اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني127.5محمد محمد عبد الحميد مراد28770اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني181.5محمد مختار حسن ابو حسين28771اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
270.5نــاجــح  270.5محمد مصطفى نوح فارس28772اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
220.5نــاجــح  220.5محمد موسى محمد شعبان28773اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
244نــاجــح  244محمود رمضان محمد حبشى28774اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني130محمود سعد مبروك س)م28775اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
190.5نــاجــح  190.5محمود سعيد حسن عيسى28776اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني177.5محمود صبحى محمود ليلة28777اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني156محمود ص)ح عبد الحميد نوفل28778اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
166نــاجــح  166محمود محمد السيد الطم)وى28779اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
164.5نــاجــح  164.5محمود مختار عبدالمؤمن الفيومى28780اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني181.5مختار احمد محمد الشاعر28781اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
196نــاجــح  196مصطفى احمد اسماعيل الصيفى28782اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
273نــاجــح  273مصطفى رضا عبد الحكيم خليفة28783اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
165.5نــاجــح  165.5مصطفى محمد مصطفى الفيشاوى28784اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني145ھانى محمد نوح مدينة28785اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
273نــاجــح  273وليد نوح عبد المؤمن الفيومى28786اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
دور ثانيدور ثاني128يوسف فتحى محمد خريبش28787اJسق)ل ٢ بزاوية رزينمنوف
253.5نــاجــح  253.5أروى أحمد عبدالباقى أحمد تمراز28788ضصفط ا المشتركة منوف
250.5نــاجــح  250.5إسراء محمد ابراھيم علوانى28789ضصفط ا المشتركة منوف
196نــاجــح  196أسماء إبراھيم مصطفى حماد28790ضصفط ا المشتركة منوف
200.5نــاجــح  200.5أسماء اسماعيل إبراھيم أبوشادى28791ضصفط ا المشتركة منوف
242.5نــاجــح  242.5أسماء ربيع مغائبازى عبدالمطلب ش28792ضصفط ا المشتركة منوف
150.5نــاجــح  150.5أسماء رمضان عبدالجواد دويدار28793ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثانيغائبأسماء سعيد على شھاب28794ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني189أسماء عادل غائبازى الشامى28795ضصفط ا المشتركة منوف
248.5نــاجــح  248.5أسماء عبدالجواد عبدالصبور طه28796ضصفط ا المشتركة منوف
228.5نــاجــح  228.5أسماء عوض خطاب على28797ضصفط ا المشتركة منوف
256نــاجــح  256أسماء كرم معوض محمود خفاجه28798ضصفط ا المشتركة منوف
238نــاجــح  238أسماء محمد عبدالحميد صقر28799ضصفط ا المشتركة منوف
244.5نــاجــح  244.5أسماء نبوى فتحى اسماعيل28800ضصفط ا المشتركة منوف
268.5نــاجــح  268.5أ�ء عبد1 حامد ابراھيم منصور28801ضصفط ا المشتركة منوف
235نــاجــح  235آ�ء فتحى جابر أبوقوره28802ضصفط ا المشتركة منوف
237نــاجــح  237آ�ء ياسر جاب 1 محمد على28803ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني146أمانى رمضان عبدالباقى دويدار28804ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني185أمانى ص)ح حماد أبوالفتوح28805ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني172.5أمانى عبدالقادر فتحى ع)م28806ضصفط ا المشتركة منوف
171نــاجــح  171أمانى ممدوح رمضان عليوه28807ضصفط ا المشتركة منوف
232نــاجــح  232أمل أبوطالب خير1 نصر28808ضصفط ا المشتركة منوف
219نــاجــح  219أميره الشحات عبدالرسول ناھض28809ضصفط ا المشتركة منوف
237نــاجــح  237اميره شعبان محمد عبدالمنعم 28810ضصفط ا المشتركة منوف
229.5نــاجــح  229.5أميره محمد مبروك ناھض28811ضصفط ا المشتركة منوف
214.5نــاجــح  214.5أمينه أشرف مصطفى الجوھرى نا28812ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثانيغائبإيمان عبدالرازق أحمد السعدنى28813ضصفط ا المشتركة منوف
177نــاجــح  177إيمان عبدالمنعم إبراھيم منتصر28814ضصفط ا المشتركة منوف



231.5نــاجــح  231.5إيمان مبروك إبراھيم غائبزال28815ضصفط ا المشتركة منوف
256.5نــاجــح  256.5أيه أبوالفتح عبدالحليم ابوطالب 28816ضصفط ا المشتركة منوف
204نــاجــح  204أيه احمد فتح 1 قتدبل28817ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثانيغائبأيه جمعه عبدالفتاح بركات28818ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثانيغائبأيه جمعة عرابى كسار28819ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني168أيه سعيد محمد مبروك البسيونى28820ضصفط ا المشتركة منوف
258نــاجــح  258آيه عبد1 فوزى عبدالغائبفار28821ضصفط ا المشتركة منوف
235.5نــاجــح  235.5آيه مصباح إبراھيم نصر منتصر28822ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني163.5آيه مصطفى اسماعيل احمد بيرو28823ضصفط ا المشتركة منوف
174.5نــاجــح  174.5بسمه عبدالفتاح ابراھيم شعير28824ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني169تھانى رضا محمد عوض 288251ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني177داليا عرفه أحمد السيد السعدنى28826ضصفط ا المشتركة منوف
183نــاجــح  183دعاء صابر عبدالقوى البسيونى28827ضصفط ا المشتركة منوف
186.5نــاجــح  186.5دعاء محمد سعيد محمد على28828ضصفط ا المشتركة منوف
173.5نــاجــح  173.5دنيا ناصر خميس س)مه28829ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثانيغائبرانيا رضا محمد عبدالس)م28830ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني156رشا فتحى عبدالمنطلب ناھض28831ضصفط ا المشتركة منوف
249.5نــاجــح  249.5ساره عبدالرحمن عبدالحكم الشاعر28832ضصفط ا المشتركة منوف
242.5نــاجــح  242.5سعيده سعيد عبدالعاطى الغائبندور28833ضصفط ا المشتركة منوف
187.5نــاجــح  187.5سميره سعيد النجيلى اسماعيل28834ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثانيغائبسھام محمد غائبازى عبدالعال28835ضصفط ا المشتركة منوف
257.5نــاجــح  257.5سھيلة عبدالمقصود عبدالحكم صمول28836ضصفط ا المشتركة منوف
253.5نــاجــح  253.5شھيره عبدالعليم الباجورى احمد28837ضصفط ا المشتركة منوف
226.5نــاجــح  226.5شيماء إبراھيم على الصعيدى28838ضصفط ا المشتركة منوف
181.5نــاجــح  181.5شيماء عصام السيد عبدالحكم28839ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثانيغائبشيماء نبوى حسن سويلم28840ضصفط ا المشتركة منوف
202نــاجــح  202صابرين عبدالمرضى خطاب محمد 28841ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني36صباح رضا خنيزى البسيونى28842ضصفط ا المشتركة منوف
241.5نــاجــح  241.5عائشه أحمد على محمد أبوشادى28843ضصفط ا المشتركة منوف
169.5نــاجــح  169.5عبير عبدالعظيم عبدالعظيم شاھين28844ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثانيغائبعزة إبراھيم عبدالفتاح طنش28845ضصفط ا المشتركة منوف
211.5نــاجــح  211.5عزه حامد محمد اسماعيل28846ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني154عزيزه رضا عدلى الجندى28847ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثانيغائبعفاف ص)ح عيسوى الجندى28848ضصفط ا المشتركة منوف
247نــاجــح  247ع) عيد محمد خليفه28849ضصفط ا المشتركة منوف
191نــاجــح  191غائباده رافت فوزى عبدالجيد28850ضصفط ا المشتركة منوف
235نــاجــح  235غائباده رجب على الجبالى28851ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني159.5غائباده رضا عبدالرؤف غائبنيم28852ضصفط ا المشتركة منوف
254.5نــاجــح  254.5فاتن محمد عبدالباقى اسماعيل28853ضصفط ا المشتركة منوف
260نــاجــح  260فاطمه سمير لطفى مبروك احمد28854ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثانيغائبفاطمة صابر يونس رمضان28855ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني112فتحيه محمود حسن الطحان28856ضصفط ا المشتركة منوف
272.5نــاجــح  272.5مريم عبدالمتعال فؤاد حسن28857ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني150مريم على عبداللطيف جعفر28858ضصفط ا المشتركة منوف
243نــاجــح  243منى جمال عبدالعزيز زيدان28859ضصفط ا المشتركة منوف
254.5نــاجــح  254.5مى ص)ح إسماعيل عمر28860ضصفط ا المشتركة منوف
270نــاجــح  270مى عادل محمد زنون28861ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثانيغائبنرمين زغائبلول على صالح28862ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني146.5نورھان سامى عبدالصبور الدبركى28863ضصفط ا المشتركة منوف
195نــاجــح  195ھاديه ع)ء الدسوقى محمد ناھض28864ضصفط ا المشتركة منوف
241نــاجــح  241ھاله عاطف زھران عبدالمنعم28865ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثانيغائبھانم إبراھيم يوسف فوده28866ضصفط ا المشتركة منوف
199نــاجــح  199ھدير صابر محمد الدرغائبامى28867ضصفط ا المشتركة منوف
233.5نــاجــح  233.5ھدى فتحى اسماعيل حماد28868ضصفط ا المشتركة منوف
243.5نــاجــح  243.5ھدى نبوى فرج ابراھيم فليفل28869ضصفط ا المشتركة منوف
255.5نــاجــح  255.5ھند شعبان عبدالجيد محمد على28870ضصفط ا المشتركة منوف



159.5نــاجــح  159.5ورده عبدالصمد توفيق إبراھيم28871ضصفط ا المشتركة منوف
233نــاجــح  233وفاء ظريف فرج فليفل28872ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني50احمد ابراھيم ابراھيم شاھين28873ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني109.5أحمد آدم محمد حسن28874ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني146أحمد السيد إبراھيم نصر28875ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني160أحمد السيد حلمى س)مه28876ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني160.5أحمد السيد مشحوت السيد28877ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني139أحمد باسم عبدالجواد على دويدار28878ضصفط ا المشتركة منوف
191.5نــاجــح  191.5أحمد جمال محمد محمد تمراز28879ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني150أحمد حمدى عبدالفتاح عبدالغائبفار28880ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني137.5أحمد حمدى عبدالھادى عبد288811ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني117.5احمد رضا السيد على تمراز28882ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني148.5أحمد سامى عبدالرحمن السيد28883ضصفط ا المشتركة منوف
197نــاجــح  197أحمد سعيد إسماعيل حماد28884ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثانيغائباحمد عبدالرازق أنور عليوه28885ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني138.5أحمد عبدالمرضى عبدالفتاح عبدالجليل28886ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني119.5أحمد مصطفى إسماعيل عبدربه م28887ضصفط ا المشتركة منوف
172.5نــاجــح  172.5أحمد وليد شعبان الطحان28888ضصفط ا المشتركة منوف
229.5نــاجــح  229.5أسامه رجب فتحى عبدالوھاب حسن28889ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني108أسامه محمود بدوى حماد28890ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثانيغائبإس)م صابر عبدالمحسن السينيتى28891ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني123إس)م مصطفى رجب فليفل28892ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني116إسماعيل مصطفى إسماعيل عبدربه28893ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني138ايھاب عادل حسنى عبدالبر28894ضصفط ا المشتركة منوف
246.5نــاجــح  246.5خالد الشحات خنيزى غائبنيم28895ضصفط ا المشتركة منوف
170نــاجــح  170ربيع عبدالفتاح ربيع زنون28896ضصفط ا المشتركة منوف
170.5نــاجــح  170.5رجب عبدالقوى رجب عبدالقوى28897ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني180.5رمضان عبدالفتاح صالح عمر28898ضصفط ا المشتركة منوف
231نــاجــح  231ص)ح سعيد محمد أبومصطفى28899ضصفط ا المشتركة منوف
265.5نــاجــح  265.5عبدالرحمن صبرى على الجبالى28900ضصفط ا المشتركة منوف
192نــاجــح  192عبدالمرضى رضا عبدالمرضى عامر 28901ضصفط ا المشتركة منوف
163.5نــاجــح  163.5عبدالنعيم مجدى أبو الخير مدكور28902ضصفط ا المشتركة منوف
153.5نــاجــح  153.5عدلى رضا عدلى الجندى28903ضصفط ا المشتركة منوف
255نــاجــح  255على زينھم صالح البسيونى28904ضصفط ا المشتركة منوف
216نــاجــح  216عماد عبدالحليم مدين حماد28905ضصفط ا المشتركة منوف
217نــاجــح  217عمر عبدالوارث حسن محمد 28906ضصفط ا المشتركة منوف
255نــاجــح  255عمرو أشرف مبروك عرفه28907ضصفط ا المشتركة منوف
265.5نــاجــح  265.5فرج السطوحى فرج عليوه28908ضصفط ا المشتركة منوف
194.5نــاجــح  194.5محمد أحمد عبدالشافى عبدالشافى28909ضصفط ا المشتركة منوف
184.5نــاجــح  184.5محمد أحمد عبدالغائبفار مصطفى 28910ضصفط ا المشتركة منوف
193نــاجــح  193محمد الشحات حسن حسين28911ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد بركات عبدالمنعم بركات28912ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني158محمد جمعه ھاشم محمد على28913ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني168.5محمد ربيع عبدالجيد ابراھيم28914ضصفط ا المشتركة منوف
167نــاجــح  167محمد رجب عبدالباقى اللحام28915ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني147محمد زكرى محمد عبدالحميد 28916ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني166.5محمد سامى عبدالحليم الشافعى28917ضصفط ا المشتركة منوف
258نــاجــح  258محمد سعيد شبل اللحام28918ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد سمير عبد1 سليمان28919ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني133.5محمد شوقى عبدالعظيم محمد 28920ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني143محمد صبحى طلبه تمراز28921ضصفط ا المشتركة منوف
168.5نــاجــح  168.5محمد ص)ح سالم عبد289221ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني102.5محمد ص)ح عبدالفتاح إسماعيل28923ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني131محمد عبدالراضى محمد حسن 28924ضصفط ا المشتركة منوف
222.5نــاجــح  222.5محمد عبدالرسول عبدالواحد الغائبندور28925ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد عبدالسيد شعبان فضل28926ضصفط ا المشتركة منوف



دور ثانيدور ثاني7.5محمد عبدالصبور رشدى حسن28927ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني29محمد عبدالصبور محمد صالح28928ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني145محمد عبدالعظيم عبدالعليم غائبنيم28929ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني138محمد عبدالمرضى عبدالجيد ابراھيم28930ضصفط ا المشتركة منوف
153.5نــاجــح  153.5محمد عبدالناصر عبدالجواد دويدار28931ضصفط ا المشتركة منوف
207نــاجــح  207محمد عبدالواحد عبدالرحمن تمراز28932ضصفط ا المشتركة منوف
250نــاجــح  250محمد على احمد غائبانم28933ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني153.5محمد على توفيق رمضان28934ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني85.5محمد مجاھد مجاھد فليفل28935ضصفط ا المشتركة منوف
172.5نــاجــح  172.5محمد محمود عبدالصبور ا�شمونى28936ضصفط ا المشتركة منوف
217نــاجــح  217محمد محمود محمد دياب28937ضصفط ا المشتركة منوف
178نــاجــح  178محمد مصطفى السيد نصر28938ضصفط ا المشتركة منوف
241.5نــاجــح  241.5محمد معوض محمد غائبنيم28939ضصفط ا المشتركة منوف
196نــاجــح  196محمود الرفاعى عبدربه البسيونى28940ضصفط ا المشتركة منوف
224.5نــاجــح  224.5محمود جمعه عبدالرؤف س)مه28941ضصفط ا المشتركة منوف
192نــاجــح  192محمود حافظ عوض مدكور28942ضصفط ا المشتركة منوف
192.5نــاجــح  192.5محمود ربيع عبدالغائبنى تمراز28943ضصفط ا المشتركة منوف
197.5نــاجــح  197.5محمود صبحى عيد ابوطالب ع)م28944ضصفط ا المشتركة منوف
201.5نــاجــح  201.5محمود عبدالتواب طلبه فوده28945ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثاني181محمود عبدالحفيظ عبدالمحسن الحجرى28946ضصفط ا المشتركة منوف
211.5نــاجــح  211.5محمود عبدالعاطى على الصعيدى28947ضصفط ا المشتركة منوف
167نــاجــح  167محمود محمد السيد شحاته28948ضصفط ا المشتركة منوف
220.5نــاجــح  220.5محمود محمد محمود حسن28949ضصفط ا المشتركة منوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمود نجاح عبد1 عامر28950ضصفط ا المشتركة منوف
259.5نــاجــح  259.5مصطفى سعيد عبدالباقى قورة28951ضصفط ا المشتركة منوف
223نــاجــح  223نبوى أيمن نبوى الحجرى28952ضصفط ا المشتركة منوف
188.5نــاجــح  188.5وليد أيمن عبدالعظيم فوزى28953ضصفط ا المشتركة منوف
172نــاجــح  172يوسف فوزى أنور إبراھيم28954ضصفط ا المشتركة منوف
183.5نــاجــح  183.5يوسف محمد يوسف فوده28955ضصفط ا المشتركة منوف
241.5نــاجــح  241.5اسماء اشر ف محمد عرفه28956صنصفط تعليم اساسىمنوف
دور ثانيدور ثاني149.5اسماء حمدى عبد النبى مدين28957صنصفط تعليم اساسىمنوف
193نــاجــح  193اسماء سبيويه عبد الرازق شاھين 28958صنصفط تعليم اساسىمنوف
190.5نــاجــح  190.5اسماء عطا 1 احمد غزال28959صنصفط تعليم اساسىمنوف
211.5نــاجــح  211.5امارة على محمد عبد النبى28960صنصفط تعليم اساسىمنوف
209.5نــاجــح  209.5امانى امبابى احمد محمد جعدر28961صنصفط تعليم اساسىمنوف
دور ثانيدور ثاني119.5اميرة احمد عبد المنعم على 28962صنصفط تعليم اساسىمنوف
203نــاجــح  203اميرة صابر احمد ا�شمونى 28963صنصفط تعليم اساسىمنوف
248نــاجــح  248اميرة عبد الصبور البكرى الشنشورى 28964صنصفط تعليم اساسىمنوف
231نــاجــح  231اميرة عبد الصبور عبود زنون28965صنصفط تعليم اساسىمنوف
263نــاجــح  263اميمة صالح عبد المرضٮصالح عمارة 28966صنصفط تعليم اساسىمنوف
دور ثانيدور ثاني119.5ايمان عبد 1 السيد شحاته28967صنصفط تعليم اساسىمنوف
دور ثانيدور ثاني167ايه عبد الرازق احمد شعير 28968صنصفط تعليم اساسىمنوف
254.5نــاجــح  254.5ايه فوزى فتح 1 مجاھد العبد28969صنصفط تعليم اساسىمنوف
174نــاجــح  174ايه مبروك سعيد الصاوى ھندى28970صنصفط تعليم اساسىمنوف
196نــاجــح  196ايه مرسى عبد العال السعدنى28971صنصفط تعليم اساسىمنوف
258.5نــاجــح  258.5بسمة رضا مغازى عبد المطلب 28972صنصفط تعليم اساسىمنوف
198.5نــاجــح  198.5بسمة عادل زھران عبد المنعم  قرله28973صنصفط تعليم اساسىمنوف
258.5نــاجــح  258.5حكمت محمد عبد الصبور ھارون 28974صنصفط تعليم اساسىمنوف
206نــاجــح  206دينا فتحى على على شعير 28975صنصفط تعليم اساسىمنوف
276نــاجــح  276رانيا ماھر احمد عيد 28976صنصفط تعليم اساسىمنوف
232.5نــاجــح  232.5سارة احمد محمد احمد صقر28977صنصفط تعليم اساسىمنوف
264نــاجــح  264سمر مبروك مبروك مصطفى 28978صنصفط تعليم اساسىمنوف
204نــاجــح  204سميرة محمود محمد مصطفى 28979صنصفط تعليم اساسىمنوف
214نــاجــح  214سناء عصام احمد غزال28980صنصفط تعليم اساسىمنوف
211.5نــاجــح  211.5سھيلة ص)ح محمد عبد المؤمن أبو الغيط28981صنصفط تعليم اساسىمنوف
211.5نــاجــح  211.5شيماء احمد عبد البارى عبد المحسن حسن28982صنصفط تعليم اساسىمنوف



218نــاجــح  218شيماء امام ادريس الشافعى 28983صنصفط تعليم اساسىمنوف
213نــاجــح  213شيماء بھى عبد العاطى محمد 28984صنصفط تعليم اساسىمنوف
228نــاجــح  228شيماء حسين سليمان على الصيفى28985صنصفط تعليم اساسىمنوف
دور ثانيدور ثاني161.5شيماء فتحى السيد عبد ربه مصطفى28986صنصفط تعليم اساسىمنوف
206نــاجــح  206شيماء مختار فارس محمد السيد 28987صنصفط تعليم اساسىمنوف
260.5نــاجــح  260.5ضحى فؤاد علوى الشنشورى 28988صنصفط تعليم اساسىمنوف
227نــاجــح  227عبير عبد المعطى محمد ھيكل28989صنصفط تعليم اساسىمنوف
198.5نــاجــح  198.5عفاف حافظ على السعدنى 28990صنصفط تعليم اساسىمنوف
252نــاجــح  252علياء فتحى عبد الرازق على اGعمى28991صنصفط تعليم اساسىمنوف
190.5نــاجــح  190.5فتحية حمدى احمد شعير 28992صنصفط تعليم اساسىمنوف
259.5نــاجــح  259.5فريده محمد رجب عيسى 28993صنصفط تعليم اساسىمنوف
259.5نــاجــح  259.5مريم صبرى حسن قورة 28994صنصفط تعليم اساسىمنوف
200.5نــاجــح  200.5مى رزق مشحوت زيدان28995صنصفط تعليم اساسىمنوف
250نــاجــح  250نج)ء سامى  عدلى الشامى 28996صنصفط تعليم اساسىمنوف
270.5نــاجــح  270.5ندا محمد مبارك حامد28997صنصفط تعليم اساسىمنوف
194نــاجــح  194نيرمين خالد سيد احمد عبد الستار 28998صنصفط تعليم اساسىمنوف
217نــاجــح  217نعمه حامد حامد السيد قرله28999صنصفط تعليم اساسىمنوف
213.5نــاجــح  213.5نھاد جمال توفيق شاھين29000صنصفط تعليم اساسىمنوف
211نــاجــح  211نوال عادل موسى قطب 29001صنصفط تعليم اساسىمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبنورھان ابراھيم محمود ابراھيم29002صنصفط تعليم اساسىمنوف
226نــاجــح  226نيرمين حسن محمد فتح 1 حسن 29003صنصفط تعليم اساسىمنوف
203نــاجــح  203نيرمين سعيد محمد الدسوقى الشنشورى 29004صنصفط تعليم اساسىمنوف
227نــاجــح  227ھاجر رمضان عبد الونيس فليفل29005صنصفط تعليم اساسىمنوف
173نــاجــح  173ھاله صبرى حواش زيدان 29006صنصفط تعليم اساسىمنوف
194.5نــاجــح  194.5ھانم وجيه محمد عبد المنعم قورة29007صنصفط تعليم اساسىمنوف
255نــاجــح  255ھدير السباعى محمد مدين 29008صنصفط تعليم اساسىمنوف
دور ثانيدور ثاني129ھدير حمادة محمد حمادة حاتى29009صنصفط تعليم اساسىمنوف
212نــاجــح  212ياسمين جابر على السيد ابو شاھين29010صنصفط تعليم اساسىمنوف
258نــاجــح  258ياسمين جمال عبد 1 سعيد الشنشورى29011صنصفط تعليم اساسىمنوف
228.5نــاجــح  228.5ياسمين عبد الجيد عطا 1 عبد المعطى 29012صنصفط تعليم اساسىمنوف
185.5نــاجــح  185.5احمد حاتم بكار شاھين 29013صنصفط تعليم اساسىمنوف
257.5نــاجــح  257.5احمد سامى قدافى الجبالى 29014صنصفط تعليم اساسىمنوف
224.5نــاجــح  224.5احمد سعيد مصطفى مصطفى ابو نحاس29015صنصفط تعليم اساسىمنوف
220نــاجــح  220احمد سمير عبد النبى فليفل29016صنصفط تعليم اساسىمنوف
241.5نــاجــح  241.5احمد شعيب عبد الرازق قرله29017صنصفط تعليم اساسىمنوف
195نــاجــح  195احمد عبد الخالق عبد المنعم شعير 29018صنصفط تعليم اساسىمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباحمد على عبد ربه على 29019صنصفط تعليم اساسىمنوف
دور ثانيدور ثاني136.5احمد فتحى السيد عبد ربه مصطفى29020صنصفط تعليم اساسىمنوف
271نــاجــح  271احمد محمد ادريس على 29021صنصفط تعليم اساسىمنوف
دور ثانيدور ثاني157امير عبد العاطى محمد عبد المنعم مدين29022صنصفط تعليم اساسىمنوف
دور ثانيدور ثاني141.5ايھاب مصباح عبد الحليم عيد29023صنصفط تعليم اساسىمنوف
دور ثانيدور ثانيغائببكار منيسى بكار شاھين29024صنصفط تعليم اساسىمنوف
276نــاجــح  276حازم محمد حامد شعير 29025صنصفط تعليم اساسىمنوف
185نــاجــح  185حمادة عصام حمادة توفيق29026صنصفط تعليم اساسىمنوف
دور ثانيدور ثاني145رمضان ربيع زھران بھنسى 29027صنصفط تعليم اساسىمنوف
170نــاجــح  170سمحان ص)ح  عبد الحميد ھارون29028صنصفط تعليم اساسىمنوف
200نــاجــح  200سمير محمود عبد 1 مدين 29029صنصفط تعليم اساسىمنوف
222نــاجــح  222ضاحى ص)ح عبد 1 بيومى فليفل29030صنصفط تعليم اساسىمنوف
214.5نــاجــح  214.5عاطف عبد الفتاح منصور عمار29031صنصفط تعليم اساسىمنوف
266.5نــاجــح  266.5عبد الحميد ممدوح عبد الحميد قرله 29032صنصفط تعليم اساسىمنوف
دور ثانيدور ثاني129.5عبد الرحمن ابراھيم حسن الطحان 29033صنصفط تعليم اساسىمنوف
241نــاجــح  241عبد الفتاح عبد السيد عبد الستار فليفل29034صنصفط تعليم اساسىمنوف
دور ثانيدور ثاني131عبد 1 محمود ج)ل محمود29035صنصفط تعليم اساسىمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبع)ء محمد عبد 1 على الشافعى 29036صنصفط تعليم اساسىمنوف
195نــاجــح  195عماد ايمن صبرى ذكى زنون29037صنصفط تعليم اساسىمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبعمر مصطفى محمد نجيب 29038صنصفط تعليم اساسىمنوف



دور ثانيدور ثاني147عمرو العربى رشاد بيومى فليفل 29039صنصفط تعليم اساسىمنوف
208نــاجــح  208كمال حمدان عبد الصبور ھارون29040صنصفط تعليم اساسىمنوف
245.5نــاجــح  245.5مبروك احمد مبارك حامد السيد29041صنصفط تعليم اساسىمنوف
169.5نــاجــح  169.5مبروك محمدى مبروك درويش29042صنصفط تعليم اساسىمنوف
253نــاجــح  253محمد السيد امبابى جعفر29043صنصفط تعليم اساسىمنوف
239نــاجــح  239محمد ايھاب احمد مجاھد29044صنصفط تعليم اساسىمنوف
دور ثانيدور ثاني138محمد حسين عبد النعيم شعير 29045صنصفط تعليم اساسىمنوف
218.5نــاجــح  218.5محمد عبد المؤمن حامد الحضري 29046صنصفط تعليم اساسىمنوف
210.5نــاجــح  210.5محمد عربى محمد عبد المنعم قورة29047صنصفط تعليم اساسىمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد عصام عبد النبى مدين 29048صنصفط تعليم اساسىمنوف
230نــاجــح  230محمد عصام محمد عبد المحسن 29049صنصفط تعليم اساسىمنوف
191.5نــاجــح  191.5محمد على صابر على عليوة29050صنصفط تعليم اساسىمنوف
دور ثانيدور ثاني44.5محمد على محمد عبد الجواد شاھين 29051صنصفط تعليم اساسىمنوف
دور ثانيدور ثاني160محمد فتح 1 احمد فليفل29052صنصفط تعليم اساسىمنوف
252.5نــاجــح  252.5محمد مبروك محمد الشال29053صنصفط تعليم اساسىمنوف
211نــاجــح  211محمد محمدى فتحى عبد الجيد عرفه29054صنصفط تعليم اساسىمنوف
214.5نــاجــح  214.5محمد مصباح محمد سلطان 29055صنصفط تعليم اساسىمنوف
155نــاجــح  155محمود عادل عبد 1 اسماعيل 29056صنصفط تعليم اساسىمنوف
164نــاجــح  164محمود عبد المقصود عبد المقصود العرسه29057صنصفط تعليم اساسىمنوف
دور ثانيدور ثاني134محمود عزت عابدين ھارون29058صنصفط تعليم اساسىمنوف
218نــاجــح  218محمود عطية زھران عبد المنعم قرله29059صنصفط تعليم اساسىمنوف
دور ثانيدور ثاني108محمود محمد ابو يوسف عمار 29060صنصفط تعليم اساسىمنوف
259.5نــاجــح  259.5محمود نجاح عبد المؤمن عبد الحكم نوفل29061صنصفط تعليم اساسىمنوف
251.5نــاجــح  251.5مصطفى اسماعيل عبد الحكيم اسماعيل 29062صنصفط تعليم اساسىمنوف
243نــاجــح  243مصطفى الشحات فتحى اسماعيل  29063صنصفط تعليم اساسىمنوف
169نــاجــح  169مصطفى سعيد غنيم عبد اللطيف29064صنصفط تعليم اساسىمنوف
241.5نــاجــح  241.5مصطفى صابر محمد على 29065صنصفط تعليم اساسىمنوف
دور ثانيدور ثاني158مصطفى مرزوق ابراھيم الدسوقى29066صنصفط تعليم اساسىمنوف
دور ثانيدور ثاني150.5مصطفى نويشى محمد الجبالى 29067صنصفط تعليم اساسىمنوف
دور ثانيدور ثاني145وليد محمد صقر محمد صقر29068صنصفط تعليم اساسىمنوف
دور ثانيدور ثاني140ياسر محمد عبد المعطى عبد الجيد29069صنصفط تعليم اساسىمنوف
227نــاجــح  227أسماء خميس مبروك جابر29070الشھيد خيري ا بعزبة بريكمنوف
201.5نــاجــح  201.5إيمان صابر على ع)م29071الشھيد خيري ا بعزبة بريكمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبإيمان محمد فوزى الغائبنام 29072الشھيد خيري ا بعزبة بريكمنوف
200نــاجــح  200أيه عزت عبد المولٮنصار 29073الشھيد خيري ا بعزبة بريكمنوف
225.5نــاجــح  225.5رانيا محمود عبد المنعم الفرماوى 29074الشھيد خيري ا بعزبة بريكمنوف
دور ثانيدور ثاني162.5زينب عبد العاطى عبد 1 توفيق29075الشھيد خيري ا بعزبة بريكمنوف
231.5نــاجــح  231.5سحر رصا سعيد محمد 29076الشھيد خيري ا بعزبة بريكمنوف
229نــاجــح  229شرين على محمد على29077الشھيد خيري ا بعزبة بريكمنوف
239نــاجــح  239شيماء غائبباشى عبد الحميد جدوع29078الشھيد خيري ا بعزبة بريكمنوف
161نــاجــح  161شرين مشحوت عبد 1 مھناوى 29079الشھيد خيري ا بعزبة بريكمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبصحى نصر عيد سليم 29080الشھيد خيري ا بعزبة بريكمنوف
202.5نــاجــح  202.5فاطمه سعيد فھمى متولى29081الشھيد خيري ا بعزبة بريكمنوف
164.5نــاجــح  164.5فاطمه عبد المطلب عبد الفتاح عبد ربه 29082الشھيد خيري ا بعزبة بريكمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبلبنى سعيد عبد المھدى محمد29083الشھيد خيري ا بعزبة بريكمنوف
222.5نــاجــح  222.5مرفت سعيد عبد العزيز الغائبنام 29084الشھيد خيري ا بعزبة بريكمنوف
241.5نــاجــح  241.5منار خالد السيد الجزيرى 29085الشھيد خيري ا بعزبة بريكمنوف
274نــاجــح  274مياده بدوى صابر محجوب29086الشھيد خيري ا بعزبة بريكمنوف
246.5نــاجــح  246.5ندا أحمد فواز على29087الشھيد خيري ا بعزبة بريكمنوف
دور ثانيدور ثاني183.5نرمين عبد الرازق صابر محمد29088الشھيد خيري ا بعزبة بريكمنوف
205.5نــاجــح  205.5نعمه حسين عبد السيد حسن29089الشھيد خيري ا بعزبة بريكمنوف
200.5نــاجــح  200.5نورھان صبحى محمد عبد الموجود29090الشھيد خيري ا بعزبة بريكمنوف
208نــاجــح  208ھيام موسى على موسى29091الشھيد خيري ا بعزبة بريكمنوف
225.5نــاجــح  225.5و�ء مصطفى محمود الفرماوى 29092الشھيد خيري ا بعزبة بريكمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبأحمد صالح السيد شحاته29093الشھيد خيري ا بعزبة بريكمنوف
دور ثانيدور ثاني131.5أحمدعبد الحليم صابر محمد29094الشھيد خيري ا بعزبة بريكمنوف



194نــاجــح  194أنس حمدان مبروك جابر 29095الشھيد خيري ا بعزبة بريكمنوف
دور ثانيدور ثاني106رمضان فرج ھنداوى العربى 29096الشھيد خيري ا بعزبة بريكمنوف
236نــاجــح  236سعيد مبروك المھدى شرف29097الشھيد خيري ا بعزبة بريكمنوف
212.5نــاجــح  212.5سعيد محمد سعيد عمر 29098الشھيد خيري ا بعزبة بريكمنوف
263نــاجــح  263عبد الس)م عبد العاطى عبد الس)م محمد29099الشھيد خيري ا بعزبة بريكمنوف
دور ثانيدور ثاني135عبد1 أحمد فوزى الغنام 29100الشھيد خيري ا بعزبة بريكمنوف
165.5نــاجــح  165.5على ھانى على منشاوى29101الشھيد خيري ا بعزبة بريكمنوف
161نــاجــح  161عماد مھدى عبد المھدى اGنجباوى 29102الشھيد خيري ا بعزبة بريكمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبعمر سعيد عمرمحمد تله29103الشھيد خيري ا بعزبة بريكمنوف
دور ثانيدور ثاني130.5عمرو محمد مختار ع)م29104الشھيد خيري ا بعزبة بريكمنوف
197.5نــاجــح  197.5مبروك شوقى مبروك إسماعيل29105الشھيد خيري ا بعزبة بريكمنوف
207.5نــاجــح  207.5محمد حمدان مبروك جابر29106الشھيد خيري ا بعزبة بريكمنوف
163.5نــاجــح  163.5محمد رضا سعيد محمد29107الشھيد خيري ا بعزبة بريكمنوف
دور ثانيدور ثاني119محمد عبد العال إبراھيم عبد العال29108الشھيد خيري ا بعزبة بريكمنوف
215نــاجــح  215محمود إنور صالح الغائبنام29109الشھيد خيري ا بعزبة بريكمنوف
199.5نــاجــح  199.5محمود جابر محمدعبد السيد29110الشھيد خيري ا بعزبة بريكمنوف
دور ثانيدور ثاني105معوض عادل معوض منصور 29111الشھيد خيري ا بعزبة بريكمنوف
174.5نــاجــح  174.5نوح رضا سعيد الفرماوى29112الشھيد خيري ا بعزبة بريكمنوف
252.5نــاجــح  252.5آية عبد العزيز سعد عبد العزيز 29113الحامول  ا بنينمنوف
255نــاجــح  255آية محمد عبد الحميد السروي 29114الحامول  ا بنينمنوف
223نــاجــح  223إسراء السيد النبوي محمد 29115الحامول  ا بنينمنوف
170نــاجــح  170إسراء علي حسن خضر 29116الحامول  ا بنينمنوف
280نــاجــح  280إلھام زيد علي سيف الدين 29117الحامول  ا بنينمنوف
230نــاجــح  230إيمان طارق محيى الدين العباسي 29118الحامول  ا بنينمنوف
209.5نــاجــح  209.5إيمان علي محمد عبد ربه 29119الحامول  ا بنينمنوف
258.5نــاجــح  258.5إيمان فيصل عبد السميع محمود 29120الحامول  ا بنينمنوف
271نــاجــح  271أماني محمد عبد الستار محمد عيسوي 29121الحامول  ا بنينمنوف
258نــاجــح  258إيناس محمد السيد جمعة 29122الحامول  ا بنينمنوف
233نــاجــح  233بسمة أنور محمود الخولي 29123الحامول  ا بنينمنوف
247نــاجــح  247بسمة محمد كرم شبل مطر 29124الحامول  ا بنينمنوف
225نــاجــح  225جھاد عبد المنعم محمود العدلى29125الحامول  ا بنينمنوف
248.5نــاجــح  248.5جھاد محمد ع)م محمد 29126الحامول  ا بنينمنوف
222.5نــاجــح  222.5حسناء حمدى عبد الحليم الخولى 29127الحامول  ا بنينمنوف
240.5نــاجــح  240.5حسناء حسنى فتحى حسن 29128الحامول  ا بنينمنوف
237.5نــاجــح  237.5خلود خالد حسن خطاب 29129الحامول  ا بنينمنوف
217نــاجــح  217داليا حسن أحمد حسين 29130الحامول  ا بنينمنوف
218نــاجــح  218رضا عاطف محمد المرسى 29131الحامول  ا بنينمنوف
268.5نــاجــح  268.5ونا محمد عبد النبى السيد 29132الحامول  ا بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني147.5ريھام نبيل رشاد عبد ربه 29133الحامول  ا بنينمنوف
228نــاجــح  228سارة أحمد عبد الحميد السروى29134الحامول  ا بنينمنوف
254نــاجــح  254شيماء علي عبد العزيز الحفناوى 29135الحامول  ا بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني142شيماء محمد جابر محمد 29136الحامول  ا بنينمنوف
217.5نــاجــح  217.5فاطمة خالد زكريا أبو علم 29137الحامول  ا بنينمنوف
195.5نــاجــح  195.5فاطمة ع)ء الدين محمد جاد الحق 29138الحامول  ا بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني177غائبادة غائبريب محمد عبد القوي عبد العال 29139الحامول  ا بنينمنوف
232نــاجــح  232مروة محمود ص)ح إبراھيم 29140الحامول  ا بنينمنوف
204.5نــاجــح  204.5مھا الحسينى العشرى عبد الرحمن 29141الحامول  ا بنينمنوف
210نــاجــح  210مھا سمير عباس عبد المفصود 29142الحامول  ا بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني186.5مى الحسينى العشرى عبد الرحمن 29143الحامول  ا بنينمنوف
230نــاجــح  230نبوية سامى محمد يوسف نصار 29144الحامول  ا بنينمنوف
214نــاجــح  214ندا عاطف السيد خليل 29145الحامول  ا بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني169.5نرمين سامى عبد الحميد خطاب 29146الحامول  ا بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني130نورا شوقى محمد حسن 29147الحامول  ا بنينمنوف
192.5نــاجــح  192.5نورھان أشرف السيد منصور 29148الحامول  ا بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني139.5ھاجر طارق محمد حسن 29149الحامول  ا بنينمنوف
268نــاجــح  268ھاجر محمود علي حسن الدسوقى 29150الحامول  ا بنينمنوف



213.5نــاجــح  213.5ھالة أحمد محمد سيف الدين 29151الحامول  ا بنينمنوف
196.5نــاجــح  196.5ھديل خالد محى الدين العباسى 29152الحامول  ا بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني160.5ھدى محمد عبد السميع العليمى 29153الحامول  ا بنينمنوف
217.5نــاجــح  217.5ھناء طلعت على كيوان 29154الحامول  ا بنينمنوف
251.5نــاجــح  251.5ياسمين النبوى فتحى على 29155الحامول  ا بنينمنوف
231نــاجــح  231ياسمين على على نصار 29156الحامول  ا بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني129.5وردة مصطفى عبد الرؤوف ج)ل 29157الحامول  ا بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني108.5أحمد شعبان محمد حسن سلطان 29158الحامول  ا بنينمنوف
195.5نــاجــح  195.5أحمد شوقى أحمد محمود 29159الحامول  ا بنينمنوف
254نــاجــح  254أحمد عبد الحكيم محمد عامر 29160الحامول  ا بنينمنوف
243.5نــاجــح  243.5أحمد عبد المنعم على عبد النبى 29161الحامول  ا بنينمنوف
245.5نــاجــح  245.5أحمد عبد العزيز محروس عبد العزيز 29162الحامول  ا بنينمنوف
229نــاجــح  229أحمد ماھر رشاد محمد ح)وة 29163الحامول  ا بنينمنوف
218.5نــاجــح  218.5أحمد يحيى عبد المنعم إبراھيم 29164الحامول  ا بنينمنوف
196.5نــاجــح  196.5السيد سعد البرقى أحمد جريدة 29165الحامول  ا بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني117حسام عماد بدوى محمد الشيمى 29166الحامول  ا بنينمنوف
219نــاجــح  219حسن عبد الفتاح محمد ج)ل 29167الحامول  ا بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني57.5زياد السيد محمود ميرة 29168الحامول  ا بنينمنوف
198.5نــاجــح  198.5طه الشحات توفيق طه الحارون 29169الحامول  ا بنينمنوف
231.5نــاجــح  231.5عبد الحميد عبد النبى عبد الحميد خطاب 29170الحامول  ا بنينمنوف
228.5نــاجــح  228.5عبد الرحمن سعد السيد الفقى 29171الحامول  ا بنينمنوف
216نــاجــح  216عبد العزيز سعيد عبد العزيز حسين 29172الحامول  ا بنينمنوف
167.5نــاجــح  167.5على ھاشم عبد الحميد عبود 29173الحامول  ا بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني78عمرو طارق كمال عبد العال 29174الحامول  ا بنينمنوف
221نــاجــح  221محمد سالم فارس صالح 29175الحامول  ا بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني189محمد سامي محمد الفقى 29176الحامول  ا بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني180محمد سامى محمد شديد 29177الحامول  ا بنينمنوف
192نــاجــح  192محمد سمير أحمد صالح 29178الحامول  ا بنينمنوف
205.5نــاجــح  205.5محمد صابر شعبان فراج 29179الحامول  ا بنينمنوف
235نــاجــح  235محمد محسن محمد حسين 29180الحامول  ا بنينمنوف
207نــاجــح  207محمد ناجي محمد سالم 29181الحامول  ا بنينمنوف
242.5نــاجــح  242.5محمد يحيى أحمد سيد أحمد 29182الحامول  ا بنينمنوف
183نــاجــح  183محمود أحمد حسن جريدة 29183الحامول  ا بنينمنوف
213.5نــاجــح  213.5محمود أحمد عبد العليم قاسم 29184الحامول  ا بنينمنوف
197نــاجــح  197محمود أنور محمود عبد ربه 29185الحامول  ا بنينمنوف
223.5نــاجــح  223.5محمود سامى غائبريب الشريف 29186الحامول  ا بنينمنوف
237نــاجــح  237محمود شرشر على سيف الدين 29187الحامول  ا بنينمنوف
258.5نــاجــح  258.5محمود محمد سعيد خليفة 29188الحامول  ا بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني160محمود محمد على نصار 29189الحامول  ا بنينمنوف
261.5نــاجــح  261.5محمود وحيد على محمد 29190الحامول  ا بنينمنوف
215نــاجــح  215مصطفى كرم جابر محمد 29191الحامول  ا بنينمنوف
207نــاجــح  207مصطفي سمير عوض الخولى 29192الحامول  ا بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني92.5نبيل محمد سعد حسين 29193الحامول  ا بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني111.5يوسف أحمد حسن جريدة 29194الحامول  ا بنينمنوف
223نــاجــح  223آ�ء محمد فاروق عبد العال 29195الحامول بنات رقم (٢ )منوف
دور ثانيدور ثانيغائبآية حسام أحمد عيد 29196الحامول بنات رقم (٢ )منوف
256.5نــاجــح  256.5آية مصطفي محمد مصطفي 29197الحامول بنات رقم (٢ )منوف
202.5نــاجــح  202.5أسراء غائبانم عبد المقصود عبود 29198الحامول بنات رقم (٢ )منوف
دور ثانيدور ثانيغائبأسماء محمد اسماعيل شحاته 29199الحامول بنات رقم (٢ )منوف
دور ثانيدور ثاني184أماني عبد العزيز محمد شمس الدين 29200الحامول بنات رقم (٢ )منوف
233نــاجــح  233إيمان علي محمد واصل 29201الحامول بنات رقم (٢ )منوف
241.5نــاجــح  241.5إيمان محمد محمد عبد اللطيف 29202الحامول بنات رقم (٢ )منوف
دور ثانيدور ثاني183.5جھاد قدري عبد العاطي محمود 29203الحامول بنات رقم (٢ )منوف
191.5نــاجــح  191.5حنان السيد محمد أبو النصر 29204الحامول بنات رقم (٢ )منوف
دور ثانيدور ثاني129سارة عبد العزيز أبو زيد الصعيدى 29205الحامول بنات رقم (٢ )منوف
دور ثانيدور ثاني147.5سميرة سعيد عبد الرحمن عبد ربه 29206الحامول بنات رقم (٢ )منوف



215نــاجــح  215سھير رمضان أحمد سيف الدين 29207الحامول بنات رقم (٢ )منوف
168.5نــاجــح  168.5شروق مسعد سعيد عبد الحميد 29208الحامول بنات رقم (٢ )منوف
276نــاجــح  276فاطمة سمير محمد الخولى 29209الحامول بنات رقم (٢ )منوف
244.5نــاجــح  244.5فاطمة مھتدى كامل عبود 29210الحامول بنات رقم (٢ )منوف
259نــاجــح  259 منى علي محمد واصل 29211الحامول بنات رقم (٢ )منوف
دور ثانيدور ثاني96.5ناھد محمد عبد الستار عبد الغائبني 29212الحامول بنات رقم (٢ )منوف
دور ثانيدور ثاني140نورا محمد السيد محمد 29213الحامول بنات رقم (٢ )منوف
256نــاجــح  256نورھان عبد العظيم كامل عبد العال 29214الحامول بنات رقم (٢ )منوف
156.5نــاجــح  156.5ھبه رفيق سعد رمضان 29215الحامول بنات رقم (٢ )منوف
دور ثانيدور ثاني142إبراھيم شاكر محمد مطر 29216الحامول بنات رقم (٢ )منوف
دور ثانيدور ثانيغائبإبراھيم محمد علي سيف الدين 29217الحامول بنات رقم (٢ )منوف
238نــاجــح  238أحمد السيد عبد المقصود أحمد 29218الحامول بنات رقم (٢ )منوف
233.5نــاجــح  233.5أحمد رجب محمد عبد القوي 29219الحامول بنات رقم (٢ )منوف
249نــاجــح  249أحمد مصطفي عبد الرحمن الخولي 29220الحامول بنات رقم (٢ )منوف
دور ثانيدور ثانيغائبأسامة محمد السيد شمس الدين 29221الحامول بنات رقم (٢ )منوف
دور ثانيدور ثانيغائبأس)م العربي حسانين الحفناوي 29222الحامول بنات رقم (٢ )منوف
199نــاجــح  199أس)م مرضي محمد عبد اللطيف 29223الحامول بنات رقم (٢ )منوف
177.5نــاجــح  177.5السيد سعيد السيد اGحوال 29224الحامول بنات رقم (٢ )منوف
213نــاجــح  213السيد علي السيد عبود 29225الحامول بنات رقم (٢ )منوف
202.5نــاجــح  202.5جمال عبد الحميد عبد العاطي جعفر29226الحامول بنات رقم (٢ )منوف
211.5نــاجــح  211.5خالد صبحي عبد الفتاح السيد 29227الحامول بنات رقم (٢ )منوف
دور ثانيدور ثانيغائبشعبان سمير شعبان البرقي 29228الحامول بنات رقم (٢ )منوف
267نــاجــح  267عبد الرحمن إيھاب عبد الستار ع)م 29229الحامول بنات رقم (٢ )منوف
236نــاجــح  236عبد الرحمن مجدي محمد أحمد دياب 29230الحامول بنات رقم (٢ )منوف
247.5نــاجــح  247.5عبد الس)م عبد المنعم عبد الس)م مدكور 29231الحامول بنات رقم (٢ )منوف
173.5نــاجــح  173.5عبد العزيز كرم عبد العزيز البنا 29232الحامول بنات رقم (٢ )منوف
237نــاجــح  237عبد 1 صبحي معروف الشوربجي 29233الحامول بنات رقم (٢ )منوف
237.5نــاجــح  237.5عبد 1 طلعت عبد المعبود 29234الحامول بنات رقم (٢ )منوف
235نــاجــح  235عز الدين عاطف البرقي ابو مسلم 29235الحامول بنات رقم (٢ )منوف
دور ثانيدور ثانيغائبعمر فتحي جابر صقر 29236الحامول بنات رقم (٢ )منوف
229.5نــاجــح  229.5عمرو أسامة أسما عيل أحمد 29237الحامول بنات رقم (٢ )منوف
دور ثانيدور ثانيغائبكريم عبد المرضي محمد حسين 29238الحامول بنات رقم (٢ )منوف
199نــاجــح  199محمد أحمد إبراھيم جمعه 29239الحامول بنات رقم (٢ )منوف
دور ثانيدور ثاني158محمد أحمد صابر الحفني 29240الحامول بنات رقم (٢ )منوف
271.5نــاجــح  271.5محمد سمير عبد التواب محمود 29241الحامول بنات رقم (٢ )منوف
دور ثانيدور ثاني56محمد علي محمود صقر 29242الحامول بنات رقم (٢ )منوف
دور ثانيدور ثاني173.5محمد فتحي الشحات الصباغائب 29243الحامول بنات رقم (٢ )منوف
205.5نــاجــح  205.5محمد فتحي محمد أبو العنين29244الحامول بنات رقم (٢ )منوف
دور ثانيدور ثاني156.5محمد فتحي محمد عبد المقصود 29245الحامول بنات رقم (٢ )منوف
232نــاجــح  232محمود محمد السيد فراج أحمد29246الحامول بنات رقم (٢ )منوف
222.5نــاجــح  222.5نور محمد علي مخلوف 29247الحامول بنات رقم (٢ )منوف
دور ثانيدور ثانيغائبوليد عيد محمد العباسي 29248الحامول بنات رقم (٢ )منوف
دور ثانيدور ثاني188إسراء ماھر إبراھيم على29249الحامول بنات رقم (١)منوف
257.5نــاجــح  257.5أسماء أحمد عبد العزيز ج)ل29250الحامول بنات رقم (١)منوف
235نــاجــح  235إيمان عاطف على حسن29251الحامول بنات رقم (١)منوف
256.5نــاجــح  256.5أمنية كرم عبد المطلب قنديل29252الحامول بنات رقم (١)منوف
181نــاجــح  181آيه أحمد عبد الحميد عمارة29253الحامول بنات رقم (١)منوف
245نــاجــح  245آيه أشرف محمد يوسف29254الحامول بنات رقم (١)منوف
244.5نــاجــح  244.5براءة أحمد زيدان الحفنى29255الحامول بنات رقم (١)منوف
227نــاجــح  227بسنت سامى عبد المعبود ماضى29256الحامول بنات رقم (١)منوف
268.5نــاجــح  268.5جھاد أحمد محمد الصعيدى29257الحامول بنات رقم (١)منوف
226.5نــاجــح  226.5حسناء سيد أحمد حسن سيف الدين29258الحامول بنات رقم (١)منوف
دور ثانيدور ثاني189صفاء محمد حسن قطب29259الحامول بنات رقم (١)منوف
263.5نــاجــح  263.5داليا فھمى على أبو محمد29260الحامول بنات رقم (١)منوف
275.5نــاجــح  275.5دعاء كرم محجوب معروف29261الحامول بنات رقم (١)منوف
دور ثانيدور ثانيغائبراندا فوزى عامر أبو حشيش29262الحامول بنات رقم (١)منوف



195نــاجــح  195رحاب صبحى إبراھيم واصل29263الحامول بنات رقم (١)منوف
دور ثانيدور ثاني192.5رباب ذكى عبد العزيز إبراھيم29264الحامول بنات رقم (١)منوف
260نــاجــح  260سحر أكرم محمود عبد الجواد29265الحامول بنات رقم (١)منوف
211.5نــاجــح  211.5سمر عبد الخالق جاب 292661الحامول بنات رقم (١)منوف
217نــاجــح  217سمر على فؤاد على حسن29267الحامول بنات رقم (١)منوف
263نــاجــح  263شيماء السيد عبد الستار زيدان29268الحامول بنات رقم (١)منوف
209نــاجــح  209شيماء عبد العاطى أحمد رشاد29269الحامول بنات رقم (١)منوف
275.5نــاجــح  275.5شيماء محمد محمود ماضى29270الحامول بنات رقم (١)منوف
211.5نــاجــح  211.5عائشة عبد الجواد أحمد عبد الجواد29271الحامول بنات رقم (١)منوف
209.5نــاجــح  209.5فاطمة رشاد عبد العزيز نجم29272الحامول بنات رقم (١)منوف
202نــاجــح  202مروة أنسى على الفقى29273الحامول بنات رقم (١)منوف
201.5نــاجــح  201.5منة شعبان عبد السيد عبود29274الحامول بنات رقم (١)منوف
221.5نــاجــح  221.5نسمة سعيد محمود جريدة29275الحامول بنات رقم (١)منوف
191نــاجــح  191نرمين خالد محمد نجم29276الحامول بنات رقم (١)منوف
دور ثانيدور ثاني162.5نورھان فوزى محمود أبو المجد29277الحامول بنات رقم (١)منوف
240نــاجــح  240ھبه سعيد عبد العزيز الحفناوى29278الحامول بنات رقم (١)منوف
دور ثانيدور ثاني141.5ھدير الحسنى محمد الفقى29279الحامول بنات رقم (١)منوف
265.5نــاجــح  265.5ياسمين السيد عبد الستار سعيد29280الحامول بنات رقم (١)منوف
دور ثانيدور ثانيغائبإبراھيم فتحى عبد العظيم29281الحامول بنات رقم (١)منوف
273نــاجــح  273إبراھيم سمير محمد جبر29282الحامول بنات رقم (١)منوف
دور ثانيدور ثانيغائبأحمد السيد طه العباسى 29283الحامول بنات رقم (١)منوف
264نــاجــح  264أحمد جمال محمد خليفة 29284الحامول بنات رقم (١)منوف
256.5نــاجــح  256.5أحمد حمدى محمود محجوب29285الحامول بنات رقم (١)منوف
263.5نــاجــح  263.5أحمد سامى محجوب معروف29286الحامول بنات رقم (١)منوف
203.5نــاجــح  203.5أحمد عبد العزيز محمد أسماعيل29287الحامول بنات رقم (١)منوف
234.5نــاجــح  234.5أحمد عادل إسماعيل عبد السميع29288الحامول بنات رقم (١)منوف
245نــاجــح  245أحمد على محمود خطاب29289الحامول بنات رقم (١)منوف
195.5نــاجــح  195.5أحمد كامل عيد مدكور29290الحامول بنات رقم (١)منوف
دور ثانيدور ثاني157.5إسماعيل محمد عبد الغائبفار عبد الواحد29291الحامول بنات رقم (١)منوف
201.5نــاجــح  201.5أمير مؤتمن عبد العزيز زيدان29292الحامول بنات رقم (١)منوف
209نــاجــح  209عمرو خالد السيد قنديل29293الحامول بنات رقم (١)منوف
230.5نــاجــح  230.5على عبد الرحمن على عبد الرحمن29294الحامول بنات رقم (١)منوف
171.5نــاجــح  171.5فايز عاطف عبد الحميد أحمد29295الحامول بنات رقم (١)منوف
204نــاجــح  204كريم شوقى النبوى السبكى29296الحامول بنات رقم (١)منوف
214.5نــاجــح  214.5محمد أيمن محمد أبو زيد29297الحامول بنات رقم (١)منوف
211نــاجــح  211محمد حسين فتحى سيف الدين29298الحامول بنات رقم (١)منوف
212.5نــاجــح  212.5محمد ط)ل عبد الودود زيدان29299الحامول بنات رقم (١)منوف
240نــاجــح  240محمد عبدالمجيد محمد ماضى29300الحامول بنات رقم (١)منوف
259.5نــاجــح  259.5محمد فطيم عبد العزيز الصعيدى29301الحامول بنات رقم (١)منوف
دور ثانيدور ثاني139.5محمد على عبد المقصود عبود29302الحامول بنات رقم (١)منوف
234.5نــاجــح  234.5محمد فوزى الدسوقى حسن29303الحامول بنات رقم (١)منوف
240نــاجــح  240محمد كرم جاب 1 عبد الخالق29304الحامول بنات رقم (١)منوف
210نــاجــح  210محمد كرم عبد 1 ع)م29305الحامول بنات رقم (١)منوف
200.5نــاجــح  200.5محمد نجه عبد الرحمن محمود29306الحامول بنات رقم (١)منوف
دور ثانيدور ثاني130.5محمد عبد المرضى عبد المعطى محمد29307الحامول بنات رقم (١)منوف
195نــاجــح  195محمد أحمد سيد أحمد غائبانم29308الحامول بنات رقم (١)منوف
دور ثانيدور ثاني169محمود حسنى عبد الحميد نجم29309الحامول بنات رقم (١)منوف
206.5نــاجــح  206.5محمود عبد العاطى أحمد رشاد29310الحامول بنات رقم (١)منوف
227نــاجــح  227محمود فوزى محمد خليل29311الحامول بنات رقم (١)منوف
239نــاجــح  239محمود مجدى محمود أبو العينين29312الحامول بنات رقم (١)منوف
208.5نــاجــح  208.5مصطفى وحيد محمد فوزى29313الحامول بنات رقم (١)منوف
209.5نــاجــح  209.5مصطفى كرم مصطفى الفقى29314الحامول بنات رقم (١)منوف
180نــاجــح  180نادر كرم أحمد مدكور29315الحامول بنات رقم (١)منوف
268.5نــاجــح  268.5الشيماء عامر السيد حسين29316كفر شبرا بلولةمنوف
254نــاجــح  254أميرة عبد العزيز محمد مقلد29317كفر شبرا بلولةمنوف
258نــاجــح  258ايمان اكرم جعفر عبد العزيز 29318كفر شبرا بلولةمنوف



253نــاجــح  253ايمان سعيد عبد الفتاح رجب 29319كفر شبرا بلولةمنوف
257.5نــاجــح  257.5ايمان محمد عبد الحميد عتمان29320كفر شبرا بلولةمنوف
257نــاجــح  257ايمان محمد عبد اللطيف ورشان 29321كفر شبرا بلولةمنوف
252نــاجــح  252آية إسماعيل عبد 1 ورشان 29322كفر شبرا بلولةمنوف
188نــاجــح  188آية أشرف علي مقلد 29323كفر شبرا بلولةمنوف
254.5نــاجــح  254.5آية محمد محمود قنديل 29324كفر شبرا بلولةمنوف
234نــاجــح  234تغريد سعيد قطب أحمد29325كفر شبرا بلولةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبدينا حسن فتحي موسي29326كفر شبرا بلولةمنوف
213نــاجــح  213رانيا محمد علي ورشان 29327كفر شبرا بلولةمنوف
240نــاجــح  240رباب محمد جبر عثمان ع)م29328كفر شبرا بلولةمنوف
259نــاجــح  259رنا حمدي محمد بسيوني29329كفر شبرا بلولةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبريھام أسامة محمد عبد العظيم 29330كفر شبرا بلولةمنوف
259نــاجــح  259ريھام جمال صابر علي المرشدي29331كفر شبرا بلولةمنوف
244نــاجــح  244سحر فتحي عبد الرحمن س)م29332كفر شبرا بلولةمنوف
170نــاجــح  170سماح السيد عبد الحليم والي29333كفر شبرا بلولةمنوف
236نــاجــح  236سمر زكريا عبد اللطيف رمضان29334كفر شبرا بلولةمنوف
271نــاجــح  271سھيلة عادل محمود ع)م29335كفر شبرا بلولةمنوف
263.5نــاجــح  263.5شروق شاكر عبده جاويش29336كفر شبرا بلولةمنوف
265نــاجــح  265شيماء خالد محمد طلبة29337كفر شبرا بلولةمنوف
201.5نــاجــح  201.5شيماء علي عبد المحسن عويس29338كفر شبرا بلولةمنوف
270نــاجــح  270ضي منتصر ھمام محمود غانم29339كفر شبرا بلولةمنوف
177نــاجــح  177عبير أحمد أحمد الصعيدي29340كفر شبرا بلولةمنوف
226.5نــاجــح  226.5علياء محمود ذكي خلف 293411كفر شبرا بلولةمنوف
263.5نــاجــح  263.5مديحة محمود شعبان المشد29342كفر شبرا بلولةمنوف
256نــاجــح  256مرام عماد فتحي عبد الجواد29343كفر شبرا بلولةمنوف
224نــاجــح  224مروه محمود غنيم مقلد29344كفر شبرا بلولةمنوف
236.5نــاجــح  236.5منار أشرف مليجي ورشان 29345كفر شبرا بلولةمنوف
270نــاجــح  270منة 1 طارق أبو النور الخولي29346كفر شبرا بلولةمنوف
دور ثانيدور ثاني137نج)ء السيد عبد المنعم سلطان 29347كفر شبرا بلولةمنوف
256نــاجــح  256ندي ابراھيم عبد العظيم المشد29348كفر شبرا بلولةمنوف
224.5نــاجــح  224.5نورھان ايمن محمد حافظ29349كفر شبرا بلولةمنوف
264نــاجــح  264نورھان محمد حسن صقر29350كفر شبرا بلولةمنوف
240نــاجــح  240ھاجر السيد سعيد مقلد29351كفر شبرا بلولةمنوف
262نــاجــح  262ھاجر عبد العظيم عبد المجيد موسي29352كفر شبرا بلولةمنوف
دور ثانيدور ثاني164ھاجر كمال عثمان المشد29353كفر شبرا بلولةمنوف
273نــاجــح  273ھايدي صبحي علي شعلة29354كفر شبرا بلولةمنوف
255.5نــاجــح  255.5ھبه صبحي علي صبيح29355كفر شبرا بلولةمنوف
246.5نــاجــح  246.5ھدي عيد نصر محمد الطم)وي29356كفر شبرا بلولةمنوف
185نــاجــح  185ھدير رجب انور محمد عويس29357كفر شبرا بلولةمنوف
274نــاجــح  274وفاء احمد كمال أحمد ع)م29358كفر شبرا بلولةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبياسمين السيد عبد المنعم سلطان29359كفر شبرا بلولةمنوف
182نــاجــح  182ياسمين ھشام شعبان اسماعيل29360كفر شبرا بلولةمنوف
223.5نــاجــح  223.5ابراھيم ص)ح عبد السميع مقلد29361كفر شبرا بلولةمنوف
263نــاجــح  263أحمد ابراھيم محمد صقر 29362كفر شبرا بلولةمنوف
223نــاجــح  223أحمد طه عبد المجيد ابراھيم29363كفر شبرا بلولةمنوف
211نــاجــح  211أحمد عادل ابراھيم مصطفي29364كفر شبرا بلولةمنوف
197.5نــاجــح  197.5أحمد كرم جعفر رجب29365كفر شبرا بلولةمنوف
174نــاجــح  174أشرف سامي كامل محمد عبد البر29366كفر شبرا بلولةمنوف
دور ثانيدور ثاني185السيد أحمد السيد حسين29367كفر شبرا بلولةمنوف
دور ثانيدور ثاني109.5جعفر مصطفي جعفررجب29368كفر شبرا بلولةمنوف
219.5نــاجــح  219.5رفيق صبحي كمال أبو زيد29369كفر شبرا بلولةمنوف
دور ثانيدور ثاني157.5زياد ص)ح علي ابراھيم النجار29370كفر شبرا بلولةمنوف
183.5نــاجــح  183.5ساھر ابراھيم محمد السيد29371كفر شبرا بلولةمنوف
226.5نــاجــح  226.5شاھين ناصر السيد شاھين29372كفر شبرا بلولةمنوف
227نــاجــح  227شريف أشرف عبده المرشدي29373كفر شبرا بلولةمنوف
دور ثانيدور ثاني154.5عبد الحميد رجب عبد الحميد عتمان 29374كفر شبرا بلولةمنوف



دور ثانيدور ثاني198عبد العزيز صبحي عبد العزيز خضير 29375كفر شبرا بلولةمنوف
دور ثانيدور ثاني111.5عبد 1 جمال عبد الحليم مراد29376كفر شبرا بلولةمنوف
231.5نــاجــح  231.5عبد المجيد صبحي عبد المجيد ع)م 29377كفر شبرا بلولةمنوف
256.5نــاجــح  256.5عزت عادل محمد محمد المشد29378كفر شبرا بلولةمنوف
180نــاجــح  180ع)ء محمد عبد الحكيم يوسف29379كفر شبرا بلولةمنوف
247نــاجــح  247ع)ء الدين محمد عبد المجيد رجب29380كفر شبرا بلولةمنوف
211نــاجــح  211عمر عادل رمضان أبو شادي29381كفر شبرا بلولةمنوف
158.5نــاجــح  158.5فتحي شوقي السيد عثمان ع)م29382كفر شبرا بلولةمنوف
دور ثانيدور ثاني146.5محمد أبو الغيط عمر جروه29383كفر شبرا بلولةمنوف
169.5نــاجــح  169.5محمد أشرف محمد صبحي مصلحي29384كفر شبرا بلولةمنوف
199نــاجــح  199محمد حلمي السيد عبد العزيز صقر29385كفر شبرا بلولةمنوف
190نــاجــح  190محمد صبحي ابراھيم ع)م 29386كفر شبرا بلولةمنوف
173.5نــاجــح  173.5محمد ضيف عاشور موسي29387كفر شبرا بلولةمنوف
221.5نــاجــح  221.5محمد عبد العاطي ابراھيم زلط29388كفر شبرا بلولةمنوف
دور ثانيدور ثاني156محمد عبده عطية شاھين29389كفر شبرا بلولةمنوف
دور ثانيدور ثاني169.5محمد علي جعفر بسيوني رجب29390كفر شبرا بلولةمنوف
250نــاجــح  250محمد عماد جابر ع)م29391كفر شبرا بلولةمنوف
250نــاجــح  250محمد عماد عطية اسماعيل29392كفر شبرا بلولةمنوف
248.5نــاجــح  248.5محمد عماد فتحي خضير29393كفر شبرا بلولةمنوف
191.5نــاجــح  191.5محمد عيد عبد المجيد مقلد29394كفر شبرا بلولةمنوف
271.5نــاجــح  271.5محمد محي خلف 1 محروس29395كفر شبرا بلولةمنوف
دور ثانيدور ثاني144محمود عبد 1 سالم الزنيتي29396كفر شبرا بلولةمنوف
223نــاجــح  223محمود فھمي السيد عطوه29397كفر شبرا بلولةمنوف
263.5نــاجــح  263.5محمود مختار عبد العزيز عليم29398كفر شبرا بلولةمنوف
254نــاجــح  254محمود يحي محمود خضير29399كفر شبرا بلولةمنوف
240نــاجــح  240مروان جابر عبد الرحمن خضير29400كفر شبرا بلولةمنوف
171.5نــاجــح  171.5مصطفي السيد نبوي مراد29401كفر شبرا بلولةمنوف
222.5نــاجــح  222.5مصطفي حمدي عبد الغني ناجي29402كفر شبرا بلولةمنوف
دور ثانيدور ثاني131.5مصطفي عبد 1 سالم الزنيتي29403كفر شبرا بلولةمنوف
249نــاجــح  249آيات إبراھيم عمر عبد الس)م29404ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
دور ثانيدور ثاني211.5آسراء ج)ل السيد محمد29405ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
دور ثانيدور ثانيغائبإيمان جميل كامل رزق29406ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
248.5نــاجــح  248.5إيمان مختار تامر عبد الحميد29407ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
262نــاجــح  262إيمان نجم السيد أحمد نجم29408ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
273نــاجــح  273تقي عبد العظيم إبراھيم الليثي29409ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
237.5نــاجــح  237.5جميلة أحمد عبد الس)م ثابت29410ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
263.5نــاجــح  263.5داليا عثمان إبراھيم محمود29411ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
260نــاجــح  260داليا محمد على سيف النصر 29412ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
246.5نــاجــح  246.5رباب السيد أحمد عبد العال29413ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
221نــاجــح  221ريھام رجب شوقي أحمد عبد الرحمن29414ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
232نــاجــح  232زينب السيد فؤاد الفقي 29415ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
218نــاجــح  218سحر حمدى على إبراھيم29416ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
223نــاجــح  223عزه محمود صادق محمد29417ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
173.5نــاجــح  173.5عطيات سعيد محمد خضر29418ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
271نــاجــح  271ع) محمود حسن السيد 29419ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
207.5نــاجــح  207.5فاطمة الزھراء مجدى عبد 1 حبيب29420ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
239.5نــاجــح  239.5كريمة جابر فرج مصطفي29421ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
دور ثانيدور ثانيغائبكريمة عيسوى غائبازي مصطفي29422ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
271نــاجــح  271مي عادل محمد الحسينى29423ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
245.5نــاجــح  245.5ميادة سعيد محمد خضر29424ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
236نــاجــح  236نجاة محمد عبد المنعم عبد العليم29425ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
273.5نــاجــح  273.5نزيه مجدي عبد الصمدأحمد حسن 29426ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
271.5نــاجــح  271.5ھاجر ياسر السيد سعيد 29427ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
224.5نــاجــح  224.5ھدير عبد الجابر عبد الحميد محروس29428ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
237نــاجــح  237ھدير ھاني ممدوح فھيم29429ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
229نــاجــح  229ھيام السيد عبد الحكيم السيد 29430ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف



260نــاجــح  260أحمد شوقي كامل مصطفى29431ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
255نــاجــح  255أحمد فھمى محمد عيس29432ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
247.5نــاجــح  247.5أس)م زين العابدين عبد الحليم29433ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
237نــاجــح  237السيد جمال السيد عبد السيد29434ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
265نــاجــح  265حماد السيد حماد نصر29435ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
271نــاجــح  271خالد عبد العاطي محمد موسي29436ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
دور ثانيدور ثانيغائبدسوقى عبد الس)م الدسوقي عبد الس)م29437ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
234نــاجــح  234ساھر محمد صبري عبد الس)م29438ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
267.5نــاجــح  267.5عزت فتوح عزت عبد الس)م29439ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
262نــاجــح  262على محمد على عبد العزيز29440ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
234.5نــاجــح  234.5على ممدوح على رمضان29441ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
248نــاجــح  248عمرو محمود كامل حماد29442ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
224نــاجــح  224كمال الدين عبد 1 أحمد زعزع29443ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
258نــاجــح  258محمد أحمد حسين سالم29444ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
249نــاجــح  249محمد حسين على دويدار29445ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
278نــاجــح  278محمد صبحى أحمد عبد 294461ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
273نــاجــح  273محمد عبد الجابر أمام المشد29447ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
236نــاجــح  236محمود خالد عبد المبدئ عبد اللطيف29448ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
256.5نــاجــح  256.5محمودعبد الحميد السيد عبد المحسن29449ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
232نــاجــح  232مصطفي محمود السيد أحمد29450ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
263نــاجــح  263ھشام عبد الجابر معروف عبد المقصود29451ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
دور ثانيدور ثانيغائبيوسف أحمد يوسف خليفة29452ميت ربيعة للتعليم اGساسي منوف
253نــاجــح  253آيه جمال رمضان محمد خضير29453كفر رماح ا منوف
دور ثانيدور ثاني182آيه مسعد حبيب خ)ف29454كفر رماح ا منوف
259نــاجــح  259إسراء عزت عبد 1 عبد الفتاح29455كفر رماح ا منوف
211.5نــاجــح  211.5أسماء رجب محمد منصور زعيمه29456كفر رماح ا منوف
دور ثانيدور ثاني199أميره عطية محمد إمام السعدى29457كفر رماح ا منوف
276.5نــاجــح  276.5دعاء السيد أحمد محمد السعدى29458كفر رماح ا منوف
240.5نــاجــح  240.5دنيا طارق محمود سالم29459كفر رماح ا منوف
209.5نــاجــح  209.5رحاب صبرى أحمد عبد العال29460كفر رماح ا منوف
دور ثانيدور ثاني126.5سماح شعبان حبيب عبد الغائبفار29461كفر رماح ا منوف
251.5نــاجــح  251.5شيرين أحمد سعد السيد وھبة29462كفر رماح ا منوف
202.5نــاجــح  202.5شيماء محمود عبد الحميد سالم29463كفر رماح ا منوف
262نــاجــح  262نورا جمال على السيد قنديل29464كفر رماح ا منوف
236نــاجــح  236نورا عبد 1 أحمد عبد 294651كفر رماح ا منوف
257نــاجــح  257نورھان أسامة محمد عبد 294661كفر رماح ا منوف
223.5نــاجــح  223.5نورھان مجدى عبد الجواد زعيمة29467كفر رماح ا منوف
166.5نــاجــح  166.5نورھان مجدى عبد الحليم زعيمة29468كفر رماح ا منوف
219نــاجــح  219أحمد حمدى عبد الكريم عبد الحليم29469كفر رماح ا منوف
173نــاجــح  173أحمد رجب جاد شحاتة29470كفر رماح ا منوف
دور ثانيدور ثاني15أحمد رمضان حامد خ)ف29471كفر رماح ا منوف
257.5نــاجــح  257.5أحمدعصام رزق السعدى29472كفر رماح ا منوف
208نــاجــح  208أحمد  محمد فوزى أمين يونس29473كفر رماح ا منوف
237.5نــاجــح  237.5أحمد مختار عبد المؤمن محمد إبراھيم29474كفر رماح ا منوف
222.5نــاجــح  222.5إس)م خالد مصطفى شعلة29475كفر رماح ا منوف
دور ثانيدور ثاني172.5إس)م عبد الباسط عبد الونيس حسن29476كفر رماح ا منوف
دور ثانيدور ثاني154إس)م عماد سند عبد العال29477كفر رماح ا منوف
278.5نــاجــح  278.5إس)م محمد حسانين أحمد زعيمة29478كفر رماح ا منوف
268.5نــاجــح  268.5أشرف جمال عبد العزيز عبد 294791كفر رماح ا منوف
212.5نــاجــح  212.5السيد أحمد عاشور صابر خضر29480كفر رماح ا منوف
217نــاجــح  217ب)ل نبيل عبد الصمد حسن القط29481كفر رماح ا منوف
255.5نــاجــح  255.5سعد رمضان سعد السعدى29482كفر رماح ا منوف
221نــاجــح  221عبد 1 محمود محمد حسن29483كفر رماح ا منوف
271نــاجــح  271فارس محمد عبد الحميد الصيفى29484كفر رماح ا منوف
272.5نــاجــح  272.5كريم محمد محمد حسانين29485كفر رماح ا منوف
247.5نــاجــح  247.5كريم محمود جاد حماد29486كفر رماح ا منوف



196نــاجــح  196محمد خالد مصطفى خضر29487كفر رماح ا منوف
279.5نــاجــح  279.5محمد ربيع محمد محمد حسانين29488كفر رماح ا منوف
276نــاجــح  276محمد صبحى عمر أمين شعلة29489كفر رماح ا منوف
245.5نــاجــح  245.5محمد عادل سعد محمد السعدى29490كفر رماح ا منوف
262.5نــاجــح  262.5محمد عيد عبد الس)م الصيفى29491كفر رماح ا منوف
267نــاجــح  267محمد مھنى محمد أحمد حسن29492كفر رماح ا منوف
235نــاجــح  235محمود إبراھيم عبد الجواد حسن29493كفر رماح ا منوف
240نــاجــح  240محمود سعيد عبد المعطى أبو بكر29494كفر رماح ا منوف
155نــاجــح  155محمود صبحى محمود الشافعى29495كفر رماح ا منوف
276.5نــاجــح  276.5محمود عبد الودود عبد الصمد الميھى29496كفر رماح ا منوف
271نــاجــح  271محمود مجدى محمد عبد الواحد29497كفر رماح ا منوف
273نــاجــح  273محمود محمد عطية إبراھيم29498كفر رماح ا منوف
دور ثانيدور ثانيغائبمختار جمال محمد ورورى29499كفر رماح ا منوف
180نــاجــح  180مصطفى خالد محمد منصور29500كفر رماح ا منوف
184.5نــاجــح  184.5ھشام صابر عبد العليم القط29501كفر رماح ا منوف
266نــاجــح  266آية محى الدين رمضان حسنين 29502مختار أبو عيش الكوم اGحمر منوف
دور ثانيدور ثانيغائبالسيدة سعيد ناجى عوض29503مختار أبو عيش الكوم اGحمر منوف
دور ثانيدور ثانيغائبأمانى محمود أحمد محمود29504مختار أبو عيش الكوم اGحمر منوف
273.5نــاجــح  273.5أميرة جمال السيد محمد 29505مختار أبو عيش الكوم اGحمر منوف
264.5نــاجــح  264.5بسمة فوزى مصطفى عيش29506مختار أبو عيش الكوم اGحمر منوف
266.5نــاجــح  266.5تسنيم أسامة عبد الحميد فودة29507مختار أبو عيش الكوم اGحمر منوف
251.5نــاجــح  251.5تھانى محمود أحمد محمود29508مختار أبو عيش الكوم اGحمر منوف
258.5نــاجــح  258.5دعاء أحمد فوزى أحمد 29509مختار أبو عيش الكوم اGحمر منوف
217نــاجــح  217دعاء خالد عبد الحميد الخولى29510مختار أبو عيش الكوم اGحمر منوف
272.5نــاجــح  272.5دعاء على عبد الرحمن عيش29511مختار أبو عيش الكوم اGحمر منوف
274نــاجــح  274سارة إبراھيم عمر الخولى29512مختار أبو عيش الكوم اGحمر منوف
271.5نــاجــح  271.5شروق سعيد عبد القوى شمس الدين29513مختار أبو عيش الكوم اGحمر منوف
225نــاجــح  225ليلى فتحى محمد إبراھيم29514مختار أبو عيش الكوم اGحمر منوف
دور ثانيدور ثاني155.5مسعدة السيد أحمد شحاتة29515مختار أبو عيش الكوم اGحمر منوف
دور ثانيدور ثانيغائبمنار السعيد شحاتة مصطفى29516مختار أبو عيش الكوم اGحمر منوف
260نــاجــح  260ندى طارق نبوى عيد29517مختار أبو عيش الكوم اGحمر منوف
271نــاجــح  271نرمين عاطف توفيق عبد الحميد 29518مختار أبو عيش الكوم اGحمر منوف
269.5نــاجــح  269.5نورھان أشرف فتحى عبود29519مختار أبو عيش الكوم اGحمر منوف
273.5نــاجــح  273.5نورھان محمود سليمان شحاتة29520مختار أبو عيش الكوم اGحمر منوف
243نــاجــح  243ھاله محمود عبد الحميد عبد الغائبفار29521مختار أبو عيش الكوم اGحمر منوف
249نــاجــح  249يسمين يحى عبد العظيم عبد الجواد29522مختار أبو عيش الكوم اGحمر منوف
248نــاجــح  248أحمد صبحى عبد المنعم محمد 29523مختار أبو عيش الكوم اGحمر منوف
253نــاجــح  253أحمد محمد السعيد جودة29524مختار أبو عيش الكوم اGحمر منوف
231نــاجــح  231بسام عماد مصطفى فراج29525مختار أبو عيش الكوم اGحمر منوف
270.5نــاجــح  270.5حماد أحمد فوزى عبد الحميد29526مختار أبو عيش الكوم اGحمر منوف
255نــاجــح  255سامح عبد المقصود عبد النعيم المشد29527مختار أبو عيش الكوم اGحمر منوف
270نــاجــح  270عبد الرحمن أيمن عبد الرحمن إبراھيم29528مختار أبو عيش الكوم اGحمر منوف
267نــاجــح  267على ماھر عبد العزيز محمد الخولى29529مختار أبو عيش الكوم اGحمر منوف
276.5نــاجــح  276.5كريم حمادة المغائباورى مصطفى29530مختار أبو عيش الكوم اGحمر منوف
276نــاجــح  276محمد أشرف مقداد عبد الحميد29531مختار أبو عيش الكوم اGحمر منوف
239.5نــاجــح  239.5محمد حسن محمد الخولى 29532مختار أبو عيش الكوم اGحمر منوف
237.5نــاجــح  237.5محمد شعبان عبد الحميد إسماعيل 29533مختار أبو عيش الكوم اGحمر منوف
264نــاجــح  264محمد عصام عبد العاطى سيد أحمد29534مختار أبو عيش الكوم اGحمر منوف
236نــاجــح  236محمد ع)ء على محمد 29535مختار أبو عيش الكوم اGحمر منوف
265.5نــاجــح  265.5محمد فتحى الجيوشى الخولى29536مختار أبو عيش الكوم اGحمر منوف
267.5نــاجــح  267.5محمد فرج محمد أبو موسى29537مختار أبو عيش الكوم اGحمر منوف
198.5نــاجــح  198.5محمود جمال أحمد أبو الفضل29538مختار أبو عيش الكوم اGحمر منوف
270نــاجــح  270محمود كرم محمد محمد29539مختار أبو عيش الكوم اGحمر منوف
دور ثانيدور ثانيغائبمصطفى أحمد فريد أحمد29540مختار أبو عيش الكوم اGحمر منوف
268.5نــاجــح  268.5مصطفى السيد عبد الحميد الخولى29541مختار أبو عيش الكوم اGحمر منوف
220.5نــاجــح  220.5مصطفى فوزى عبد المجيد محمد29542مختار أبو عيش الكوم اGحمر منوف



دور ثانيدور ثانيغائبھشام أحمد محمود سيف الدين29543مختار أبو عيش الكوم اGحمر منوف
268.5نــاجــح  268.5 اية جميل محمد صابر السيد منصور29544العامرة المشتركةمنوف
274نــاجــح  274اية شعبان عبد الجوادحسن ميرة29545العامرة المشتركةمنوف
270.5نــاجــح  270.5اية طارق احمد عبد المجيد الفقى29546العامرة المشتركةمنوف
272نــاجــح  272اية عاطف على محمد الدسوقى29547العامرة المشتركةمنوف
269نــاجــح  269اية عماد محمد ا�حوق29548العامرة المشتركةمنوف
216.5نــاجــح  216.5اسراء فتحى محمد احمد الشبينى29549العامرة المشتركةمنوف
276نــاجــح  276اسماء شريف عبد الوھاب بدوى29550العامرة المشتركةمنوف
272نــاجــح  272اشرقت صبحى محمد احمد نجم29551العامرة المشتركةمنوف
265نــاجــح  265الشيماء سعيد فرج حسينى فرج29552العامرة المشتركةمنوف
212نــاجــح  212امنية عادل محمد احمد اسماعيل قابيل29553العامرة المشتركةمنوف
271نــاجــح  271اميرة عفيفى محمد فايد29554العامرة المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبامينة شريف جابر ابو حصوة29555العامرة المشتركةمنوف
274نــاجــح  274ايمان صبحى جودة ابو النور29556العامرة المشتركةمنوف
269.5نــاجــح  269.5ايمان عبد العزيز صالح محمد عبد اللطيف29557العامرة المشتركةمنوف
264نــاجــح  264ايمان محمد فرحات محمد احمد29558العامرة المشتركةمنوف
272.5نــاجــح  272.5بسمة عزت عبد المنعم عبد العاطى29559العامرة المشتركةمنوف
271.5نــاجــح  271.5تسنيم صبحى محمد بكرى حسين29560العامرة المشتركةمنوف
268نــاجــح  268داليا محمد عبد المنعم محمود29561العامرة المشتركةمنوف
270نــاجــح  270ريھام عبد العزيز عبد الفتاح فايد29562العامرة المشتركةمنوف
257.5نــاجــح  257.5سارة محمد رشاد منصور29563العامرة المشتركةمنوف
208نــاجــح  208سماح صبرى جمعة السيد الحلفاوى29564العامرة المشتركةمنوف
246.5نــاجــح  246.5سماسم صبحى فتحى عبد النبى عياد29565العامرة المشتركةمنوف
267.5نــاجــح  267.5سمر سامى عبد العال السيد ابراھيم29566العامرة المشتركةمنوف
272.5نــاجــح  272.5شروق حسن عبد الفتاح ابو عيش29567العامرة المشتركةمنوف
256.5نــاجــح  256.5شيماء محمد عطية نور الدين29568العامرة المشتركةمنوف
262.5نــاجــح  262.5عفاف عاطف احمد دويدار29569العامرة المشتركةمنوف
268نــاجــح  268غادة عبد المنعم عبد العليم عبد السميع29570العامرة المشتركةمنوف
225.5نــاجــح  225.5غادة عبدة عبد الحميد عبدة29571العامرة المشتركةمنوف
250.5نــاجــح  250.5فاطمة مصطفى على عبد النبى عياد29572العامرة المشتركةمنوف
273.5نــاجــح  273.5كارولين كمال اسكندر عوض 295731العامرة المشتركةمنوف
246نــاجــح  246ميرنا مجدى ابراھيم مشحوت29574العامرة المشتركةمنوف
274.5نــاجــح  274.5نسمة اھاب عبد الحميد ابراھيم فرج29575العامرة المشتركةمنوف
254نــاجــح  254نعمة رافت حسن محمد حسن29576العامرة المشتركةمنوف
271.5نــاجــح  271.5نھى محمد اسماعيل على مقلد29577العامرة المشتركةمنوف
271.5نــاجــح  271.5نورھان طارق ربيع محمد قنديل29578العامرة المشتركةمنوف
272.5نــاجــح  272.5نوھان فوزى عبد النبى حسن29579العامرة المشتركةمنوف
224نــاجــح  224نورة محمد نبوى محمد29580العامرة المشتركةمنوف
274.5نــاجــح  274.5نيرة ابراھيم محمد ابراھيم عامر29581العامرة المشتركةمنوف
266.5نــاجــح  266.5ھاجر شعبان حسن امام ميرة29582العامرة المشتركةمنوف
274.5نــاجــح  274.5ھاجر محمد محمد حسن محمد طلبة29583العامرة المشتركةمنوف
244.5نــاجــح  244.5وعد محمد فرحات عرفة29584العامرة المشتركةمنوف
247نــاجــح  247ياسمين جمال عبد الستار عفيفى29585العامرة المشتركةمنوف
234نــاجــح  234احمد جمال محمد السيد منصور29586العامرة المشتركةمنوف
222نــاجــح  222احمد حمدى عطية نور الدين29587العامرة المشتركةمنوف
267.5نــاجــح  267.5احمد حمدى محمد صادق دويدار29588العامرة المشتركةمنوف
276نــاجــح  276احمد شريف ربيع محمد قنديل29589العامرة المشتركةمنوف
251.5نــاجــح  251.5احمد عماد الدين عبد العليم عبد السميع29590العامرة المشتركةمنوف
182.5نــاجــح  182.5احمد عماد صديق احمد اسماعيل29591العامرة المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثاني135احمد فتوح احمد س)م29592العامرة المشتركةمنوف
207نــاجــح  207احمد لطفى عبد العزيز زكى29593العامرة المشتركةمنوف
256نــاجــح  256احمد مجدى عبد المنعم محمود عياد29594العامرة المشتركةمنوف
260نــاجــح  260احمد مجدى محمد محمد رزق29595العامرة المشتركةمنوف
268.5نــاجــح  268.5احمد محمود السيد محمود29596العامرة المشتركةمنوف
255.5نــاجــح  255.5احمد موسى احمد الفقى29597العامرة المشتركةمنوف
267نــاجــح  267اس)م محمد نبوى محمد عبد الرحمن29598العامرة المشتركةمنوف



275.5نــاجــح  275.5ب)ل عبد الس)م احمد على نايل29599العامرة المشتركةمنوف
254.5نــاجــح  254.5بو� موريس عزوز حبيب29600العامرة المشتركةمنوف
271.5نــاجــح  271.5حاتم حلمى ربيع محمد قنديل29601العامرة المشتركةمنوف
267نــاجــح  267حمدى احمد جابر سيد احمد29602العامرة المشتركةمنوف
189.5نــاجــح  189.5خليفة نجيب خليفة عمر29603العامرة المشتركةمنوف
236نــاجــح  236صابر سامح نبوى بسيونى29604العامرة المشتركةمنوف
217.5نــاجــح  217.5طارق عبد النبى ونيس محمد جعفر29605العامرة المشتركةمنوف
245.5نــاجــح  245.5عامر محمد عامر صالح29606العامرة المشتركةمنوف
249.5نــاجــح  249.5عبد الرحمن ابراھيم طلبة احمد محمد29607العامرة المشتركةمنوف
265نــاجــح  265عبد 1 عبد المنعم عبد السميع كامل29608العامرة المشتركةمنوف
223.5نــاجــح  223.5على السيد محمد محمود على29609العامرة المشتركةمنوف
214نــاجــح  214فتحى احمد فتحى عبد النبى عياد29610العامرة المشتركةمنوف
177.5نــاجــح  177.5كريم محمد احمد السيد منصور29611العامرة المشتركةمنوف
274نــاجــح  274محمد دسوقى عبد الحميد عفيفى29612العامرة المشتركةمنوف
258.5نــاجــح  258.5محمد مجدى محمود محمد ميرة29613العامرة المشتركةمنوف
254.5نــاجــح  254.5محمد محمود على على مقلد29614العامرة المشتركةمنوف
266.5نــاجــح  266.5محمد نبوى مصطفى على29615العامرة المشتركةمنوف
232نــاجــح  232محمد ھشام عبد الحميد ابراھيم29616العامرة المشتركةمنوف
249نــاجــح  249محمود اشرف عبد الحميد عبد 296171العامرة المشتركةمنوف
258.5نــاجــح  258.5محمود قنديل عبد الحكيم قنديل29618العامرة المشتركةمنوف
260.5نــاجــح  260.5محمود محمد جابر قابيل29619العامرة المشتركةمنوف
251.5نــاجــح  251.5مصطفى احمد مصطفى كشك29620العامرة المشتركةمنوف
255نــاجــح  255مصطفى راضى على عيد عرفة29621العامرة المشتركةمنوف
254.5نــاجــح  254.5مصطفى محمود خليفة الطنطاوى29622العامرة المشتركةمنوف
267.5نــاجــح  267.5مصطفى محمود محمد موسى ا�حوق29623العامرة المشتركةمنوف
272نــاجــح  272ھشام عبد الحميد فراج شاھين29624العامرة المشتركةمنوف
254نــاجــح  254أسماء عبدالباسط محمد سعد29625كفر العمرة للتعليم اGساسي امنوف
253نــاجــح  253أسماء عادلي محمد فھيم29626كفر العمرة للتعليم اGساسي امنوف
دور ثانيدور ثاني198إسراء ص)ح الدين محمود شوقي29627كفر العمرة للتعليم اGساسي امنوف
265.5نــاجــح  265.5أماني فوزي محمد محمد سعد29628كفر العمرة للتعليم اGساسي امنوف
263نــاجــح  263أميرة أمجد محمود الجزيري29629كفر العمرة للتعليم اGساسي امنوف
265نــاجــح  265آية صبحي عبدالموجود راشد29630كفر العمرة للتعليم اGساسي امنوف
264.5نــاجــح  264.5رضا موسى بدر موسى29631كفر العمرة للتعليم اGساسي امنوف
268.5نــاجــح  268.5سارة سعيد عبدالوھاب سعد29632كفر العمرة للتعليم اGساسي امنوف
257نــاجــح  257سمر جمال محمود حسن29633كفر العمرة للتعليم اGساسي امنوف
259نــاجــح  259سمر عبد الس)م أحمد السجاعي29634كفر العمرة للتعليم اGساسي امنوف
268.5نــاجــح  268.5عفاف عادل محمد موسى29635كفر العمرة للتعليم اGساسي امنوف
241نــاجــح  241ميادة حسن حسن أبو طبلة29636كفر العمرة للتعليم اGساسي امنوف
237نــاجــح  237مي عبد الجابر عبد الشافي محمد29637كفر العمرة للتعليم اGساسي امنوف
204.5نــاجــح  204.5ھاجر مجدي علي خالد29638كفر العمرة للتعليم اGساسي امنوف
222نــاجــح  222ھالة ھاني فرج حنفي29639كفر العمرة للتعليم اGساسي امنوف
271.5نــاجــح  271.5أحمد محمد إبراھيم س)م29640كفر العمرة للتعليم اGساسي امنوف
دور ثانيدور ثانيغائبحسن محمد محمد صابر29641كفر العمرة للتعليم اGساسي امنوف
249نــاجــح  249حسيني عبدالحكيم حسيني الجمال29642كفر العمرة للتعليم اGساسي امنوف
260.5نــاجــح  260.5عمر عبد الرحمن محمد شكري29643كفر العمرة للتعليم اGساسي امنوف
175نــاجــح  175فرحات ناصر فرحات البمبي29644كفر العمرة للتعليم اGساسي امنوف
189.5نــاجــح  189.5كريم عبدالقادر سعد عبدالقادر29645كفر العمرة للتعليم اGساسي امنوف
274نــاجــح  274محمد سعيد عبدالصمد عياد29646كفر العمرة للتعليم اGساسي امنوف
269نــاجــح  269محمد مجدي حسن محمد حسن29647كفر العمرة للتعليم اGساسي امنوف
258نــاجــح  258محمد محمود عبدالغائبفار دحروج29648كفر العمرة للتعليم اGساسي امنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمود محمد جابر إسماعيل29649كفر العمرة للتعليم اGساسي امنوف
235نــاجــح  235إسراء أشرف محمد الجذير29650شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
255نــاجــح  255إسراء دياب جودة دياب29651شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
256نــاجــح  256إسراء سعيد حسن عطوة29652شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
219.5نــاجــح  219.5أسماء السيد محمد إسماعيل29653شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
262نــاجــح  262الشيماء علي عبد الحميد شديد29654شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف



261نــاجــح  261ألفت السيد معوض مصلحي29655شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
دور ثانيدور ثاني108.5أماني جاد الحق عبد الحميد29656شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
199.5نــاجــح  199.5أمينة محمد محمد السيد29657شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
274نــاجــح  274إيناس وجيه حامد أبو حسين29658شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
199نــاجــح  199آية حامد إبراھيم الشيمي29659شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
203.5نــاجــح  203.5آية صابر فاروق السيد29660شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
245.5نــاجــح  245.5آية علي سعد شمس29661شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
دور ثانيدور ثاني164.5آية مصطفى محمد السيد29662شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
216.5نــاجــح  216.5بسمة محمود محمد حسانين29663شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
265نــاجــح  265بسنت محمود السيد خلف 296641شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
268.5نــاجــح  268.5تھاني حامد ص)ح عطوة29665شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
191.5نــاجــح  191.5دعاء عبد الحميد حواس عبد الحميد29666شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
170.5نــاجــح  170.5دعاء محمد عبد الحميد موسى29667شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
221.5نــاجــح  221.5دينا صابر معوض رجب29668شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
255نــاجــح  255رانيا جمال محمد ريحان29669شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
167نــاجــح  167رانيا عاطف محمد عطوة29670شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
244.5نــاجــح  244.5رانيا محمد السيد حسانين29671شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
225نــاجــح  225رضا جمال سيف النصر عبد الجواد29672شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
249.5نــاجــح  249.5سارة أشرف سعيد عبد الحميد29673شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
266.5نــاجــح  266.5سارة سعد حسن سعد29674شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
223.5نــاجــح  223.5سماح لطفي حسن رجب29675شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
270نــاجــح  270سمر عبد الناصر عبد الحميد ھنداوي29676شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
252.5نــاجــح  252.5شيماء السيد صابر المصري29677شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
238.5نــاجــح  238.5شيماء ماھر عبد العظيم النبوي29678شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
240نــاجــح  240شيماء محمود مشحوت جابر29679شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
238نــاجــح  238شيماء ياسر محمد عبد الحميد29680شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
233.5نــاجــح  233.5ع) عيد أحمد مصطفى29681شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
263.5نــاجــح  263.5مروة مصطفى عبده عبد الرحمن29682شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
244نــاجــح  244نسمة محمود عبده محمود29683شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
دور ثانيدور ثانيغائبنوارة عبد الفتاح عبد المجيد إبراھيم29684شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
186.5نــاجــح  186.5نوال عبد 1 عبد الحليم أحمد29685شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
دور ثانيدور ثانيغائبنوره محمد نبوي عباس29686شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
241.5نــاجــح  241.5نورھان أشرف فريد أحمد29687شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
246.5نــاجــح  246.5ھاجر خالد الشحات علي29688شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
265نــاجــح  265ھاجر طارق سالم عبد الس)م29689شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
264.5نــاجــح  264.5ھبة 1 محمد عبد الحميد شديد29690شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
237نــاجــح  237ھبة جابر عبداللطيف جابر29691شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
239نــاجــح  239ھدير محمد حسن عطوة29692شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
دور ثانيدور ثانيغائبھناء شعبان علي فرحات29693شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
205.5نــاجــح  205.5ياسمين أحمد مصطفى شعبان29694شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
254.5نــاجــح  254.5ياسمين شاكر محمد عبد العزيز29695شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
268نــاجــح  268يوستينا ھشام أسعد رزق29696شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
275.5نــاجــح  275.5أحمد حمدي عبد الكريم عراقي29697شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
217.5نــاجــح  217.5أحمد راضي مصطفى أبو حسين29698شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
254نــاجــح  254أحمد عاطف محمد حسيني29699شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
265نــاجــح  265أحمد عبد العزيز فرحات29700شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
235.5نــاجــح  235.5أحمد مجدي شبل عطوة29701شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
273نــاجــح  273أحمد محمد السيد سليمان29702شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
278.5نــاجــح  278.5أحمد محمد عبد المولي عبد الرحمن29703شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
213نــاجــح  213أحمد محمد محمود خلف 297041شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
246نــاجــح  246أدھم محمود عبد اللطيف جابر29705شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
205.5نــاجــح  205.5إس)م جمال عبد الحميد أحمد29706شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
261.5نــاجــح  261.5السيد حامد علي عبد الحميد29707شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
247.5نــاجــح  247.5أيمن عادل راشد عطا 297081شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
245نــاجــح  245جمال محمد جمال السخاوي29709شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
271نــاجــح  271جورج فريد أسعد رزق29710شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف



278نــاجــح  278حازم محمود عبد الحميد رجب29711شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
221نــاجــح  221حسن عيد جابر مصطفى29712شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
234نــاجــح  234سالم خالد سالم دياب29713شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
254.5نــاجــح  254.5سامح سعيد فتحي البنداري29714شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
201.5نــاجــح  201.5سامي السيد أبو الغائبيط سويلم29715شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
185نــاجــح  185سعيد محمود مصطفى شديد29716شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
229.5نــاجــح  229.5عبد الرحمن أحمد جابر السيد29717شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
248.5نــاجــح  248.5عبد الرحمن السيد محمد السيد29718شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
208نــاجــح  208عبد الرحمن سامي السيد دياب29719شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
230نــاجــح  230عبد 1 خالد عبد 1 علي29720شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
219.5نــاجــح  219.5عبد المجيد محمد عبد المجيد عبده29721شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
دور ثانيدور ثانيغائبعلي المحمدي أحمد حمزة29722شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
دور ثانيدور ثاني162.5عمرو محمد سالم محمود29723شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
248نــاجــح  248محمد أحمد حلمي عبد الحليم29724شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
238.5نــاجــح  238.5محمد أحمد صقر سالم29725شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
257.5نــاجــح  257.5محمد السيد جبر السيد29726شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
257.5نــاجــح  257.5محمد حلمي رس)ن ع)م29727شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
206.5نــاجــح  206.5محمد سعيد عبد الحميد رجب29728شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
250نــاجــح  250محمد عبد المنصف محمد جابر29729شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
228.5نــاجــح  228.5محمد عبد المنعم محمود حسين29730شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
203نــاجــح  203محمد وھبه عزت عبد الباسط29731شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
233.5نــاجــح  233.5محمود أشرف شعبان القصاص29732شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
208نــاجــح  208محمود عادل عبده السطوحي29733شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
244.5نــاجــح  244.5محمود عبد الرازق عطوة قطب29734شبرا بلولة اJبتدائية رقم ( ٢ ) منوف
240.5نــاجــح  240.5آية أشرف محمد نبوى 29735سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
243نــاجــح  243آية 1 مصطفى محمد العدوى29736سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
دور ثانيدور ثاني174آية رمضان عبد 1 عبد الحليم29737سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
252.5نــاجــح  252.5آية عبد الرحمن عبد العال عبد الرحمن29738سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
201.5نــاجــح  201.5آية محمد النبوى مصطفى أحمد29739سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
دور ثانيدور ثاني214.5آية محمد عبد الجواد حامد29740سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
243.5نــاجــح  243.5آية محمد فراج اسماعيل فراج29741سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
253.5نــاجــح  253.5أح)م جمال حامد محمد مخلوف29742سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
دور ثانيدور ثاني32.5إسراء أبوبكر صبحى صابر29743سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
235نــاجــح  235إسراء أحمد محمد عطوة29744سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
193.5نــاجــح  193.5إسراء سعيد عبد الحميد محمد29745سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
دور ثانيدور ثاني144.5أسماء الشحات نبوى تاج الدين29746سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
232نــاجــح  232أسماء محمد عبد الدايم محمود29747سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
232نــاجــح  232أمانى إمام محمد إمام خليل29748سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
226.5نــاجــح  226.5أمل عيد معوض أبو حسن29749سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
230.5نــاجــح  230.5إلھام ابراھيم على حواس29750سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
256.5نــاجــح  256.5إيمان ج)ل عيد محمود29751سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
171نــاجــح  171إيمان سعيد حسين فرحات29752سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
238نــاجــح  238إيمان محمد محمود عبد العاطى29753سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
242.5نــاجــح  242.5دعاء عبد الرازق جبر عمر29754سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
193نــاجــح  193رانيا محمد صبيح أحمد ابراھيم29755سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
266نــاجــح  266سارة عصام عبد اللطيف محمود29756سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
260نــاجــح  260سماح صابر عبد الحميد سالم الميھى29757سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
254نــاجــح  254شيماء أحمد ابراھيم عبد الرحمن29758سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
220.5نــاجــح  220.5شيماء يوسف محمود عبد الحميد29759سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
259.5نــاجــح  259.5نادية ج)ل حامد محمد عمر29760سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
173نــاجــح  173نج)ء على حسن أبوسالم29761سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
دور ثانيدور ثانيغائبنھا السيد على فرحات29762سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
255.5نــاجــح  255.5نورھان صبرى فتحى حميدة29763سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
240نــاجــح  240ھاجر نبوى عبد الرحمن محمد29764سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
237.5نــاجــح  237.5وفاء محمد عبد الحميد محمد29765سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
157.5نــاجــح  157.5ياسمين خميس محمد أحمد الشيمى29766سبرا بلولة تعليم أساسي منوف



248.5نــاجــح  248.5أحمد جمال حسين محمود29767سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
دور ثانيدور ثاني141.5أحمد حسين على سويلم 29768سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
209.5نــاجــح  209.5أحمد رجب حسن جعفر29769سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
263.5نــاجــح  263.5أحمد س)مه حمدى ع)م29770سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
194نــاجــح  194أحمد صبرى مبروك مطاوع29771سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
234.5نــاجــح  234.5أحمد عبد الحميد سالم محمد الميھى29772سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
دور ثانيدور ثاني72.5أحمد عبد اللطيف أحمد اسماعيل29773سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
264.5نــاجــح  264.5أحمد محمد أمين السيد رجب29774سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
245.5نــاجــح  245.5أحمد محمد جودة دياب أبو المجد29775سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
209.5نــاجــح  209.5أحمد محمد عبد العال عبد العاطى29776سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
251.5نــاجــح  251.5أسامة حمدى عبد الجواد حامد29777سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
261نــاجــح  261إس)م عماد أحمد محمد أبو الع)29778سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
دور ثانيدور ثاني147.5السيد عبد الس)م حسن السيد29779سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
دور ثانيدور ثاني157السيد محمد حسن عبد 297801سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
234.5نــاجــح  234.5أنس نبوى محمد ع)م29781سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
215.5نــاجــح  215.5حسام عبد الصادق محى الدين السيد29782سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
دور ثانيدور ثاني194حسام ياسر قطب جابر قطب29783سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
دور ثانيدور ثاني161.5حسن عطية حسن محمد رجب29784سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
دور ثانيدور ثاني160خالد عادل معوض عبده29785سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
217.5نــاجــح  217.5رجب سعيد الحمزاوى على29786سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
دور ثانيدور ثاني169.5طارق ياسر على ابراھيم الوكيل29787سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
236نــاجــح  236عبد السميع نبيل محمد طايل29788سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
227نــاجــح  227عبد المنصف عيد عبد المنصف عبد الدايم29789سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
229نــاجــح  229عبد 1 طارق عبد 1 حسان29790سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
دور ثانيدور ثانيغائبعبد 1 عطوه محمد عطوه29791سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
دور ثانيدور ثاني152عطوه السيد عطوه سالم29792سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
دور ثانيدور ثاني158.5عمرو جمال سعيد السيد29793سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
دور ثانيدور ثاني115.5على نبوى على عبد المجيد29794سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
دور ثانيدور ثاني133.5فيصل السيد عبد المقصود الصيفى29795سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
238نــاجــح  238محمد أحمد دياب ذكى شديد29796سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
227.5نــاجــح  227.5محمد ربيع محمودعطية29797سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
211.5نــاجــح  211.5محمد منصور نعيم منصور29798سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
دور ثانيدور ثاني180.5محمود خميس محمد أحمد الشيمى29799سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
دور ثانيدور ثاني165محمود محمد محمد على رجب29800سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
206نــاجــح  206محمود ياسر محمود عبد الحميد29801سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
217.5نــاجــح  217.5وليد أحمد ابراھيم محمد29802سبرا بلولة تعليم أساسي منوف
278نــاجــح  278إسراء أحمد محمود فاضل29803مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
276.5نــاجــح  276.5إسراء أحمد مصطفى شادى29804مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
270.5نــاجــح  270.5إسراء زاھر عبد الرحمن غائبانم29805مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
263نــاجــح  263إسراء محمد بسيونى نصر29806مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
227.5نــاجــح  227.5أسماء أحمد خليفة عبد 298071مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
266نــاجــح  266آ�ء مھدى فريد عيسوى29808مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
257.5نــاجــح  257.5إلھام محمد محمود عماره29809مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
272نــاجــح  272أمانى سعيد على عمار29810مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
272نــاجــح  272أمنية عصام سعيد أمين29811مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
252.5نــاجــح  252.5أميرة محمود إبراھيم عبد العال29812مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
225.5نــاجــح  225.5أميره محمد سعيد فاضل29812مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
256.5نــاجــح  256.5آيه جمال محمد مصطفى29814مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
272نــاجــح  272آيه سعيد عبد العزيز نصار29815مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
268نــاجــح  268ّاية عبد الكريم جاد السطوحى29816مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
269.5نــاجــح  269.5إيمان عبد الغائبنى عبد المنصف موسى29817مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
256نــاجــح  256إيمان كمال محمد عبد الحميد29818مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
242نــاجــح  242إيمان محمود عبد الحميد محمود29819مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
265نــاجــح  265إيمان يحيى حسن عزام29820مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
199نــاجــح  199إيناس ص)ح السيد ھيبه29821مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
193.5نــاجــح  193.5جھاد مصطفى عبد 1 عامر29822مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف



197نــاجــح  197حنان عبد الفتاح سعيد عون29823مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
273.5نــاجــح  273.5دينا أحمد محمد شادي29824مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
245.5نــاجــح  245.5زھراء على محمود ھيبه29825مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
256نــاجــح  256سارة أشرف عبد الغائبفار عبد الغائبفار29826مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
257.5نــاجــح  257.5سارة السيد محمد عشماوى29827مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
252نــاجــح  252ساره عصام الدين عبد الحميد طه29828مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
275نــاجــح  275سارة محمود سعد فاضل29829مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
217نــاجــح  217سحر عبد المنعم محمد اسماعيل29830مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
267نــاجــح  267سماء ص)ح عبد الغائبفار شادى29831مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
258.5نــاجــح  258.5سمر عماد عبدالرحمن عماره29832مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
173نــاجــح  173لبنى أيمن ياسين عزام29833مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
267نــاجــح  267منى غائبالب عبد التواب اGعصر29834مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
246.5نــاجــح  246.5مى محمد عدلى طايل29835مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
240نــاجــح  240مياده سعيد عبد العليم س)مه29836مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
205نــاجــح  205نجوى جمال محمود عون29837مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
254نــاجــح  254نرمين ناجى عطيه سعد29838مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
237.5نــاجــح  237.5نورا جابر محمود مرعى29839مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
260.5نــاجــح  260.5نورھان جابر عبد الخالق مدكور29840مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
251نــاجــح  251نفين عماد لطفى عطا29841مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبھبة توفيق محمد عبدالمطلب29842مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
197.5نــاجــح  197.5ھدير جمال عبد الخالق سيد أحمد29843مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
205نــاجــح  205ھناء محمود عبد العزيز مكاوى29844مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
164.5نــاجــح  164.5ھند محمد محمد محمود29845مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
دور ثانيدور ثاني174و�ء عبد 1 أحمد سليمان29846مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
227نــاجــح  227أحمد السيد إبراھيم الشجيرى29847مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
205نــاجــح  205أحمد سامى عبد 1 إبراھيم29848مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
232.5نــاجــح  232.5أحمد فتحى أحمد غائبانم29849مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
180نــاجــح  180أحمد فريد أحمد محمود29850مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
221نــاجــح  221أحمد محمد أحمد بدر29851مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
دور ثانيدور ثاني167أحمد محمد محمد أبو سليمان29852مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
256نــاجــح  256أحمد محمود محمد فتح 298531مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
255نــاجــح  255إس)م أحمد عبد الحكيم خضر29854مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
214.5نــاجــح  214.5أمير مجدى كامل عطا29855مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
205نــاجــح  205خالد جبر فھيم سمرة29856مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
233.5نــاجــح  233.5عبد الدايم سليمان عبد الدايم عطيه29857مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
206نــاجــح  206عبد الرحمن مھدى محمد الحاوى29858مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
256.5نــاجــح  256.5عصام محمد عبدالعزيز بدر29859مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبع)ء فريد فريد عبدالعال29860مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
210.5نــاجــح  210.5على عماد الدين على بحلق29861مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
249.5نــاجــح  249.5عمرو محمد أحمد فاضل29862مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
203.5نــاجــح  203.5فارس خالد عباس خالد29863مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
171.5نــاجــح  171.5محمد أحمد محمد أبو يونس29864مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
252نــاجــح  252محمد السطوحى محمد عبد العال29865مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
170.5نــاجــح  170.5محمد حسن محمد عبد العاطى29866مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
274.5نــاجــح  274.5محمد سعيد عبد العزيز نصار29867مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد سعيد على عبداللطيف29868مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
249نــاجــح  249محمد عبد1 إسماعيل عون29869مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
دور ثانيدور ثاني123.5محمد عبدالمحسن سعيد عبدالنبى29870مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
156نــاجــح  156محمد متولى محمود أبو شلب29871مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
267نــاجــح  267محمد يحيى عبده الحداد29872مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
174.5نــاجــح  174.5محمود أحمد أحمد أبو خليفه29873مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
270.5نــاجــح  270.5محمود طه محمد عبدالدايم29875مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
251نــاجــح  251محمود فتحى عبدالغائبفور عامر29875مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
242.5نــاجــح  242.5محمود قطب محمد شھاب29876مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
264نــاجــح  264محمود محيى محمد إسماعيل غائبانم29877مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
253.5نــاجــح  253.5مصطفى حسين عبد الس)م أبو شادى29878مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف



دور ثانيدور ثاني126مصطفى شعبان عبد 1 أبو النجا29879مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
دور ثانيدور ثاني16.5ياسر سعيد محمد مرعى29880مبارك اJبتدائية بسنجرجمنوف
265.5نــاجــح  265.5اية فتحى سعيد فھيم29881عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
273.5نــاجــح  273.5ايه محمود احمد ع)م29882عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
216نــاجــح  216اسراء السيد عبد الفتاح مخلوف29883عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
258نــاجــح  258اسراء فتحى عبد العزيز عامر29884عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
265نــاجــح  265اسراء محمود محمود حسانين29885عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
174.5نــاجــح  174.5اسماء محمد محمد مرسى29886عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
267.5نــاجــح  267.5امانى زايد زايد عمارة29887عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
265.5نــاجــح  265.5امنية ايمن عبد الھادى عمارة29888عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
دور ثانيدور ثاني122.5امينة عبد المحسن سعيد عبد النبى 29889عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
275نــاجــح  275اميرة عبدالعزيزعبدالعزيزالقزاز29890عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
268.5نــاجــح  268.5ايمان محمد احمدفاضل29891عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
246.5نــاجــح  246.5ايمان محمدعبداللطيف محمد29892عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
175.5نــاجــح  175.5بشرى عبدالغائبفارغائبالب عبدالواحد29893عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
245.5نــاجــح  245.5تسنيم محمدعبد الرحمن غائبانم29894عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
دور ثانيدور ثاني145.5خلود صديق محمد نصر29895عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
258نــاجــح  258خلود محمد محمد ع)م29896عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
208.5نــاجــح  208.5داليا ناجي محمد عمارة29897عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
196نــاجــح  196رانيا عبد الستار حسين طه29898عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
267.5نــاجــح  267.5رغدا محمد رحيم محمد29899عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
254نــاجــح  254ريھام اشرف محمود سمرة29900عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
دور ثانيدور ثاني176زينب عبد الدايم عبد الس)م عبدالدايم29901عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
دور ثانيدور ثاني132سھام احمد السيد عبد العال29902عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
دور ثانيدور ثاني187.5سھام ص)ح محمد بدر29903عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبسھام علي زكي ھدھود29904عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
225نــاجــح  225شھد محمد عبد الرحمن فتح 299051عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
203.5نــاجــح  203.5شيماء عبد 1 مساعد متولي29906عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
181نــاجــح  181شٮماء محمد اسماعٮل زھران 29907عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبصباح سعيد عبد الس)م طه  29908عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
257نــاجــح  257ع) مھدى عبدالجواد عيسى29909عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
255.5نــاجــح  255.5غائبادة محمود زكى ھدھود 29910عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
280نــاجــح  280غائبيداء عادل عبدالرحمن شرف الدين29911عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
267نــاجــح  267مي عبد العزيز محمد الدھشان29912عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
246.5نــاجــح  246.5نادية سعيد عباس احمد29913عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
225.5نــاجــح  225.5نرمين محمدمحمد عبد السميع29914عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
223نــاجــح  223ھاجر طارق محمد اسماعيل29915عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
277نــاجــح  277ھبة محمد احمد س)مة29916عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
274.5نــاجــح  274.5ھدير مھدي عبد العزيز نصر29917عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
235.5نــاجــح  235.5وفاء فتحي عبد الرحمن مصيلحي29918عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
210نــاجــح  210ياسمين احمد محمود خليفة 29919عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
دور ثانيدور ثاني125احمد السيد عبد 1 زھران29920عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
دور ثانيدور ثاني161.5احمد السيد عبد 1 عمار29921عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
219.5نــاجــح  219.5احمد رجب المرسي ابو عيسى29922عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
244.5نــاجــح  244.5احمد طاھر محمود عيد29923عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
254نــاجــح  254احمد محمدعبد الرحمن فاضل29924عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
232.5نــاجــح  232.5احمد محمد عبد العظيم ابو ھدھود29925عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
257.5نــاجــح  257.5احمد محمد فؤاد ابو شادي29926عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
259.5نــاجــح  259.5اسامة محمد عبد المعم بدر 29927عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
234.5نــاجــح  234.5اس)م محمد جابر عبد الرحيم29928عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
182نــاجــح  182اس)م محمد محمد نصار29929عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
236.5نــاجــح  236.5رمزي م)ك رمزي ابو السعد29930عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
دور ثانيدور ثاني140حسام عبدالواحدعبدالواحد عبد الغائبفار29931عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
195.5نــاجــح  195.5حسام عشماوي محمود عشماوي29932عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
195نــاجــح  195صابر محمد عبدالخالق ع)م29933عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
204نــاجــح  204عبدالرحمن محمد الرحمن خطاب29934عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف



دور ثانيدور ثاني196.5عبدالرحمن محمد عطية الحاوي29935عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
234.5نــاجــح  234.5عبدالغائبفارمحمود عبدالغائبفار السبكي29936عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
260نــاجــح  260عبد1 اشرف محمدعبد الغائبفار29937عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
دور ثانيدور ثاني170عزام محمد عبد العزيز محمود29938عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
249.5نــاجــح  249.5عصام محمد محمود محمد ھيبة29939عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
263.5نــاجــح  263.5علي عبدالمطلب علي فاضل29940عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
261.5نــاجــح  261.5علي محمد احمد خليفة29941عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
209نــاجــح  209ع)ء عبداللطيف عباس ابوسمرة29942عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
227نــاجــح  227عمر عبد 1 اسماعيل ابراھيم29943عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
169نــاجــح  169عمر على عمر حماد 29944عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
190نــاجــح  190عمر لطفى محمد عمارة29945عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
دور ثانيدور ثاني199عمرو عصام عبد العظيم عبد العال29946عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
179نــاجــح  179فتحى سعيد عبد الحميد مصطفى 29947عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
217.5نــاجــح  217.5فريد على فريد طه29948عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
271نــاجــح  271كريم السيد طلبة عبد العال29949عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
160نــاجــح  160محمد ابراھيم عبدالرحمن محمود شادى29950عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
270نــاجــح  270محمد احمد عبد الرحمن شادى29951عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
250.5نــاجــح  250.5محمد احمد محمد حسن29952عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
186.5نــاجــح  186.5محمد ب)ل محمد اسماعيل29953عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
220نــاجــح  220محمد سعيد محمد حماد29954عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
261نــاجــح  261محمد ص)ح عبد الرحمن فاضل29955عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
265.5نــاجــح  265.5محمدطاھرعبدالخالق عبدالعال احمد29956عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
دور ثانيدور ثاني156محمد عبد الحمن عبد الفتاح ا�عصر29957عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
182نــاجــح  182محمد فؤاد محمد فاضل29958عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
237.5نــاجــح  237.5محمد قدرى على عزام29959عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
دور ثانيدور ثاني161محمد محمود سليمان شادى29960عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
270نــاجــح  270محمد محمودعبدالرحمن اسماعيل شادى29961عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
209نــاجــح  209محمد محمود محمد عثمان29962عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
259.5نــاجــح  259.5محمد محمود محمود شادى29963عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
200.5نــاجــح  200.5محمد نصار محمود نصار29964عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
209نــاجــح  209محمد ياسين محمد عزام29965عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
221.5نــاجــح  221.5محمود خالد عبد السميع الكومى29966عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
دور ثانيدور ثاني127.5محمود عادل محمد امام29967عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
250نــاجــح  250محمود عبد الغائبفار محمود طه29968عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمود محمود مصطفى نصار29969عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
262نــاجــح  262مصطفى حلمى عبد الرحمن شادى29970عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
273نــاجــح  273مصطفى عبد الحليم محمد اسماعيل29971عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
266.5نــاجــح  266.5مصطفى عبد الحميد عبد الدايم خليفة29972عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
264نــاجــح  264مصطفى فھيم محمد فھيم29973عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرجمنوف
276نــاجــح  276إسراء طلعت عبد الجواد شادى29974البنات اJبتدائية بسنجرج منوف
دور ثانيدور ثاني175.5أمانى أيمن أحمد قميحة29975البنات اJبتدائية بسنجرج منوف
217.5نــاجــح  217.5أمل محمد محمد قابل29976البنات اJبتدائية بسنجرج منوف
245.5نــاجــح  245.5إيمان عبد 1 حماد موسى29977البنات اJبتدائية بسنجرج منوف
257نــاجــح  257أية أيمن محمد عبد العاطى29978البنات اJبتدائية بسنجرج منوف
225نــاجــح  225بشرى جاد 1 محمد جاد 299791البنات اJبتدائية بسنجرج منوف
دور ثانيدور ثانيغائبحنان أحمد فريد عبد العال29980البنات اJبتدائية بسنجرج منوف
243نــاجــح  243دينا محمود السيد كرشة29981البنات اJبتدائية بسنجرج منوف
دور ثانيدور ثاني155.5سمر عبدالرحيم محمدعبدالسيد29982البنات اJبتدائية بسنجرج منوف
246نــاجــح  246سھا محمدعبدعبدالغفار29983البنات اJبتدائية بسنجرج منوف
264نــاجــح  264شيماء سميرعبدالس)م جاد29984البنات اJبتدائية بسنجرج منوف
250نــاجــح  250ليلى محمدى السيدعويس29985البنات اJبتدائية بسنجرج منوف
دور ثانيدور ثاني145.5منال عبد 1 زكى التقيب29986البنات اJبتدائية بسنجرج منوف
218نــاجــح  218نجاح عبدالس)م عبدالس)م ھدھود29987البنات اJبتدائية بسنجرج منوف
195نــاجــح  195نجوى ابراھيم ممد عون29988البنات اJبتدائية بسنجرج منوف
236.5نــاجــح  236.5نورا رزق يوسف سعد29989البنات اJبتدائية بسنجرج منوف
259نــاجــح  259ھبه احمد البھنسى محمد29990البنات اJبتدائية بسنجرج منوف



195نــاجــح  195ياسمين سعد معوض زغلول29991البنات اJبتدائية بسنجرج منوف
دور ثانيدور ثاني145احمد اشرف احمد ابو العينين29992البنات اJبتدائية بسنجرج منوف
227.5نــاجــح  227.5احمد سعيد زكى  النقيب29993البنات اJبتدائية بسنجرج منوف
دور ثانيدور ثاني145.5احمد شعبان محمد عيسى29994البنات اJبتدائية بسنجرج منوف
246.5نــاجــح  246.5احمد على عبد الس)م الصغير29995البنات اJبتدائية بسنجرج منوف
229.5نــاجــح  229.5طه حميده عطيه سبيع29996البنات اJبتدائية بسنجرج منوف
159نــاجــح  159عبد الواحد عبد الجليل عبد الواحدعبد الغفار29997البنات اJبتدائية بسنجرج منوف
216.5نــاجــح  216.5عبد الوھاب شعبان حسين عبد الرحمن29998البنات اJبتدائية بسنجرج منوف
201.5نــاجــح  201.5عمرومحمدجابر موسى29999البنات اJبتدائية بسنجرج منوف
دور ثانيدور ثاني153.5 فھمى عبد الستار عبدالرحمن سمره30000البنات اJبتدائية بسنجرج منوف
دور ثانيدور ثاني159.5 فؤاد محمد فؤاد انور فھمى 30001البنات اJبتدائية بسنجرج منوف
دور ثانيدور ثاني184.5محروس الشحات ع)م ع)م30002البنات اJبتدائية بسنجرج منوف
201نــاجــح  201 محمد جمال حسب 1 حسب 300031البنات اJبتدائية بسنجرج منوف
186.5نــاجــح  186.5 محمد رأفت سليمان الدھشان30004البنات اJبتدائية بسنجرج منوف
دور ثانيدور ثاني143محمد محمد زكى النقيب30005البنات اJبتدائية بسنجرج منوف
دور ثانيدور ثانيغائب محمد محمود سليمان المزين30006البنات اJبتدائية بسنجرج منوف
دور ثانيدور ثاني154.5 محمود سعيد محمد اسماعيل30007البنات اJبتدائية بسنجرج منوف
243.5نــاجــح  243.5 مصطفى محمد السيد عيسوى30008البنات اJبتدائية بسنجرج منوف
دور ثانيدور ثاني145.5  وليد احمد احمد ابو خليفه30009البنات اJبتدائية بسنجرج منوف
278نــاجــح  278اية اسامة محمد احمد سامى30010كفر سنجرج للتعليم اGساسي منوف
218نــاجــح  218اميرة عبد العزيز موسى حسين 30011كفر سنجرج للتعليم اGساسي منوف
264نــاجــح  264الھام سمير عبد الرحمن محمد ابو العينين30012كفر سنجرج للتعليم اGساسي منوف
200نــاجــح  200ايمان ابراھيم احمد ابراھيم 30013كفر سنجرج للتعليم اGساسي منوف
277نــاجــح  277ايمان عبد الس)م عبد الس)م حسن 30014كفر سنجرج للتعليم اGساسي منوف
219.5نــاجــح  219.5ايمان عادل محمد احمد ھنداوى 30015كفر سنجرج للتعليم اGساسي منوف
267نــاجــح  267ايمان يحى فؤاد النبوى 30016كفر سنجرج للتعليم اGساسي منوف
248نــاجــح  248حسناء وجيه محمد ھنداوى 30017كفر سنجرج للتعليم اGساسي منوف
248.5نــاجــح  248.5داليا احمد سعيد ابراھيم 30018كفر سنجرج للتعليم اGساسي منوف
250نــاجــح  250رنا مجدى محمد ابراھيم سامى 30019كفر سنجرج للتعليم اGساسي منوف
271نــاجــح  271شروق احمد ابراھيم احمد 30020كفر سنجرج للتعليم اGساسي منوف
269.5نــاجــح  269.5شيماء احمد عبد الغفار سامى30021كفر سنجرج للتعليم اGساسي منوف
دور ثانيدور ثاني204نادية محمد محمود عبد الرازق 30022كفر سنجرج للتعليم اGساسي منوف
262نــاجــح  262ابراھيم محمد محمد النبوى 30023كفر سنجرج للتعليم اGساسي منوف
200نــاجــح  200احمد توفيق منصور السيد 30024كفر سنجرج للتعليم اGساسي منوف
230.5نــاجــح  230.5احمدممدوح عبده عبد العزيز 30025كفر سنجرج للتعليم اGساسي منوف
231نــاجــح  231رمزى اسامة احمد ابراھيم 30026كفر سنجرج للتعليم اGساسي منوف
187.5نــاجــح  187.5شادى عادل محمد ابراھيم 30027كفر سنجرج للتعليم اGساسي منوف
234.5نــاجــح  234.5كريم عبد1 احمد احمد سعد 30028كفر سنجرج للتعليم اGساسي منوف
247.5نــاجــح  247.5عبد1 محمود محمد احمد 30029كفر سنجرج للتعليم اGساسي منوف
231نــاجــح  231محمد رأفت حلمى عبد الغفار 30030كفر سنجرج للتعليم اGساسي منوف
249.5نــاجــح  249.5محمد صابر محمد السيد سالم 30031كفر سنجرج للتعليم اGساسي منوف
253.5نــاجــح  253.5مصطفى نبيل محمود عبد الرازق30032كفر سنجرج للتعليم اGساسي منوف
262نــاجــح  262يوسف محمد محمد عبد الدايم 30033كفر سنجرج للتعليم اGساسي منوف
218نــاجــح  218أية أحمد رجب عون30034ا�قباط بعزبة تتامنوف
230نــاجــح  230اسماءمحمد عبدالفتاح مرجان30035ا�قباط بعزبة تتامنوف
189.5نــاجــح  189.5ايمان أحمد حسن حشيش30036ا�قباط بعزبة تتامنوف
271.5نــاجــح  271.5جاكلين عزيز فھمي رياض30037ا�قباط بعزبة تتامنوف
271نــاجــح  271سميرة أحمد حامد نور الدين30038ا�قباط بعزبة تتامنوف
179نــاجــح  179سميرة عبدالعزيز محمد عثمان30039ا�قباط بعزبة تتامنوف
221نــاجــح  221سميرة محمد رشاد غنيم30040ا�قباط بعزبة تتامنوف
266.5نــاجــح  266.5سھام سامح فھمي عليوة30041ا�قباط بعزبة تتامنوف
202.5نــاجــح  202.5شيماء محمد عبدالعزيز شادي30042ا�قباط بعزبة تتامنوف
195نــاجــح  195مارينا مجدي تادرس سليمان30043ا�قباط بعزبة تتامنوف
210.5نــاجــح  210.5مارينا مسيحة حلمي سليمان30044ا�قباط بعزبة تتامنوف
دور ثانيدور ثاني150مروة عاطف محمد سعيد30045ا�قباط بعزبة تتامنوف
219نــاجــح  219مروة محمود حسن مصطفي30046ا�قباط بعزبة تتامنوف



230نــاجــح  230ميرنا مجدي بشري ذكي30047ا�قباط بعزبة تتامنوف
210.5نــاجــح  210.5مي مجدي ابراھيم وھبة30048ا�قباط بعزبة تتامنوف
259نــاجــح  259مي محمد عبد1 سعيد30049ا�قباط بعزبة تتامنوف
235نــاجــح  235مي محمد سعيد القليوبي30050ا�قباط بعزبة تتامنوف
دور ثانيدور ثاني115.5نجوي خليفة جمعة مدكور30051ا�قباط بعزبة تتامنوف
226.5نــاجــح  226.5نرمين سعد منير سعد30052ا�قباط بعزبة تتامنوف
203.5نــاجــح  203.5ھانم عبد1 عبدالفتاح مرجان30053ا�قباط بعزبة تتامنوف
192.5نــاجــح  192.5ھدي خالد ابراھيم عمارة30054ا�قباط بعزبة تتامنوف
232.5نــاجــح  232.5ھناء فتحي عبدالشھيد حنا30055ا�قباط بعزبة تتامنوف
212نــاجــح  212أحمد جابر عباس عليان30056ا�قباط بعزبة تتامنوف
دور ثانيدور ثاني162.5أحمد عادل السيد عبدالھادي30057ا�قباط بعزبة تتامنوف
249.5نــاجــح  249.5أحمد عبد1 محمود عبد300581ا�قباط بعزبة تتامنوف
دور ثانيدور ثاني166إسماعيل السيد شحاته عمارة30059ا�قباط بعزبة تتامنوف
245نــاجــح  245السيد محمود السيد الطايع30060ا�قباط بعزبة تتامنوف
248نــاجــح  248حامد فؤاد حامد نور الدين30061ا�قباط بعزبة تتامنوف
دور ثانيدور ثاني163رضا سمعان حنا سعد30062ا�قباط بعزبة تتامنوف
236نــاجــح  236علي عبدالھادي عبدالستار حشيش30063ا�قباط بعزبة تتامنوف
دور ثانيدور ثانيغائبعماد محمود عبدالس)م عوض30064ا�قباط بعزبة تتامنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد عادل محمد عبد300651ا�قباط بعزبة تتامنوف
188.5نــاجــح  188.5محمود علي سليمان ابوالنجا30066ا�قباط بعزبة تتامنوف
دور ثانيدور ثانيغائبھاني جرجس صبري ذكي30067ا�قباط بعزبة تتامنوف
264.5نــاجــح  264.5ا�ء صابر سليمان الزرقاني30068الشھيد الحلفاوي رقم (١ ) منوف
222نــاجــح  222اماني سمير سعد عبد الحق30069الشھيد الحلفاوي رقم (١ ) منوف
264.5نــاجــح  264.5إيمان البكري جمعة الزرقاني30070الشھيد الحلفاوي رقم (١ ) منوف
209نــاجــح  209جھاد ج)ل جودة إدريس30071الشھيد الحلفاوي رقم (١ ) منوف
271نــاجــح  271جھاد سليمان محمد ابو شوشة30072الشھيد الحلفاوي رقم (١ ) منوف
273.5نــاجــح  273.5جھاد عبد المنعم عبد لعزيز البحيري30073الشھيد الحلفاوي رقم (١ ) منوف
دور ثانيدور ثانيغائبحنان رشاد محمد الشھالي30074الشھيد الحلفاوي رقم (١ ) منوف
235نــاجــح  235دنيا حسني سعيد البية30075الشھيد الحلفاوي رقم (١ ) منوف
247.5نــاجــح  247.5دينا رمضان عبد الفتاح شھاب الدين30076الشھيد الحلفاوي رقم (١ ) منوف
دور ثانيدور ثاني143.5زكية عبد الس)م حامد السرسي30077الشھيد الحلفاوي رقم (١ ) منوف
263.5نــاجــح  263.5سارة حسن عبد الستار شرف30078الشھيد الحلفاوي رقم (١ ) منوف
275نــاجــح  275سمر رفعت امين شحاتة30079الشھيد الحلفاوي رقم (١ ) منوف
223.5نــاجــح  223.5شروق ناجي عبد الفضيل القليوبي30080الشھيد الحلفاوي رقم (١ ) منوف
269.5نــاجــح  269.5شيماء جمال رجب جربيدة30081الشھيد الحلفاوي رقم (١ ) منوف
دور ثانيدور ثاني133.5عبير عيد المجيد حسن القليوبى  30082الشھيد الحلفاوي رقم (١ ) منوف
226نــاجــح  226مروه خيرى فوزى الشھالى30083الشھيد الحلفاوي رقم (١ ) منوف
274نــاجــح  274منار ابراھيم عيد ابو عيشة30084الشھيد الحلفاوي رقم (١ ) منوف
235.5نــاجــح  235.5مي عماد صابر عبدة30085الشھيد الحلفاوي رقم (١ ) منوف
262نــاجــح  262مي عادل نبوي حجازي30086الشھيد الحلفاوي رقم (١ ) منوف
207نــاجــح  207ھاجر خالد محمد معوض30087الشھيد الحلفاوي رقم (١ ) منوف
222نــاجــح  222ھبه عادل سعيد المليجي30088الشھيد الحلفاوي رقم (١ ) منوف
دور ثانيدور ثاني129.5ابراھيم حنفي ابراھيم فاضل30089الشھيد الحلفاوي رقم (١ ) منوف
229.5نــاجــح  229.5احمد سعيد محمد الطايع30090الشھيد الحلفاوي رقم (١ ) منوف
دور ثانيدور ثانيغائباحمد شعبان عبد المعطي دراز30091الشھيد الحلفاوي رقم (١ ) منوف
216.5نــاجــح  216.5احمد شوقي السيد الشھالي30092الشھيد الحلفاوي رقم (١ ) منوف
232نــاجــح  232احمد عزت عبد الشافي الفقي30093الشھيد الحلفاوي رقم (١ ) منوف
209نــاجــح  209اس)م فارس عبد العزيز البحيري30094الشھيد الحلفاوي رقم (١ ) منوف
227نــاجــح  227سعد نزية سعيد غادي30095الشھيد الحلفاوي رقم (١ ) منوف
221.5نــاجــح  221.5سليمان احمد معوض الشھالي30096الشھيد الحلفاوي رقم (١ ) منوف
231نــاجــح  231عبد 1 عبد الدايم سالم الشافعي30097الشھيد الحلفاوي رقم (١ ) منوف
192.5نــاجــح  192.5عبد المنعم عبد 1 صالح عبد الحق30098الشھيد الحلفاوي رقم (١ ) منوف
218نــاجــح  218عماد حمدي احمد ابو ناشي30099الشھيد الحلفاوي رقم (١ ) منوف
224نــاجــح  224عمر سعيد عبد المنعم منتصر30100الشھيد الحلفاوي رقم (١ ) منوف
226نــاجــح  226عمر صابر سليمان الزرقاني30101الشھيد الحلفاوي رقم (١ ) منوف
211نــاجــح  211عمرو عبد الس)م حامد السرسي30102الشھيد الحلفاوي رقم (١ ) منوف



دور ثانيدور ثاني138محمد جابر مسعد محمد مجاھد30103الشھيد الحلفاوي رقم (١ ) منوف
214.5نــاجــح  214.5محمد زكريا سالم س)مة30104الشھيد الحلفاوي رقم (١ ) منوف
220نــاجــح  220محمد ص)ح عبد الفتاح دياب30105الشھيد الحلفاوي رقم (١ ) منوف
210نــاجــح  210محمد ع)ء صابر عبدة30106الشھيد الحلفاوي رقم (١ ) منوف
252.5نــاجــح  252.5محمد علي محمد القليوبي30107الشھيد الحلفاوي رقم (١ ) منوف
219نــاجــح  219محمد فوزي خطاب ابو خطوة30108الشھيد الحلفاوي رقم (١ ) منوف
204نــاجــح  204محمود محمود صالح الفخراني30109الشھيد الحلفاوي رقم (١ ) منوف
دور ثانيدور ثاني135مصطفى زكى سعد الوسيمى 30110الشھيد الحلفاوي رقم (١ ) منوف
185.5نــاجــح  185.5مصطفى عيد السيد حماد30111الشھيد الحلفاوي رقم (١ ) منوف
دور ثانيدور ثانيغائبوليد محمد سعيد محمد سليمان 30112الشھيد الحلفاوي رقم (١ ) منوف
217نــاجــح  217يوسف عبد الفتاح عبد المجيد الحلفاوي30113الشھيد الحلفاوي رقم (١ ) منوف
208نــاجــح  208إسراء محمد عبد الواحد الجمل 30114الشھيد الحلفاوي رقم ( ٢ ) بنينمنوف
223.5نــاجــح  223.5أماني محمد محمود البغدادي 30115الشھيد الحلفاوي رقم ( ٢ ) بنينمنوف
260نــاجــح  260بسمة بكري حسين عليوة 30116الشھيد الحلفاوي رقم ( ٢ ) بنينمنوف
216.5نــاجــح  216.5بسمة محمد أبو بكر نوار 30117الشھيد الحلفاوي رقم ( ٢ ) بنينمنوف
223نــاجــح  223حسناء عصام سعيد شرف 30118الشھيد الحلفاوي رقم ( ٢ ) بنينمنوف
254.5نــاجــح  254.5سارة حسن زھدي البحيري 30119الشھيد الحلفاوي رقم ( ٢ ) بنينمنوف
220نــاجــح  220شروق ناصر محمد البحيري 30120الشھيد الحلفاوي رقم ( ٢ ) بنينمنوف
275نــاجــح  275شيماء شكري صالح الشھالي 30121الشھيد الحلفاوي رقم ( ٢ ) بنينمنوف
261.5نــاجــح  261.5ليلي جمال عبد الحي النحاس 30122الشھيد الحلفاوي رقم ( ٢ ) بنينمنوف
232.5نــاجــح  232.5مروة الشحات إبراھيم السيد 30123الشھيد الحلفاوي رقم ( ٢ ) بنينمنوف
248نــاجــح  248منار محمد عبد المتجلي أبو شديد 30124الشھيد الحلفاوي رقم ( ٢ ) بنينمنوف
209نــاجــح  209نيرة طلعت بھاء الدين الشھالي 30125الشھيد الحلفاوي رقم ( ٢ ) بنينمنوف
231.5نــاجــح  231.5و�ء علي عبد 1 جوھر 30126الشھيد الحلفاوي رقم ( ٢ ) بنينمنوف
238نــاجــح  238ياسمين مسعود عبد 1 شحاته 30127الشھيد الحلفاوي رقم ( ٢ ) بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني166أحمد علي عبد العليم الشامي 30128الشھيد الحلفاوي رقم ( ٢ ) بنينمنوف
270.5نــاجــح  270.5أحمد عوض عبد الحميد عبد الفتاح 30129الشھيد الحلفاوي رقم ( ٢ ) بنينمنوف
238.5نــاجــح  238.5أحمد ماھر محمد السيد 30130الشھيد الحلفاوي رقم ( ٢ ) بنينمنوف
233.5نــاجــح  233.5أحمد محمد عبد القادر عبد الس)م 30131الشھيد الحلفاوي رقم ( ٢ ) بنينمنوف
246نــاجــح  246بدر محمد فتحي الشامي 30132الشھيد الحلفاوي رقم ( ٢ ) بنينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائببكر محمد أبو بكر نوار 30133الشھيد الحلفاوي رقم ( ٢ ) بنينمنوف
212.5نــاجــح  212.5حمادة أحمد عنتر طبل 30134الشھيد الحلفاوي رقم ( ٢ ) بنينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبعامر محمد عبد الحميد عامر 30135الشھيد الحلفاوي رقم ( ٢ ) بنينمنوف
210.5نــاجــح  210.5عبد العظيم عبد الحكم عبد العظيم عليوة30136الشھيد الحلفاوي رقم ( ٢ ) بنينمنوف
200.5نــاجــح  200.5عبد 1 حسني فارس شرف 30137الشھيد الحلفاوي رقم ( ٢ ) بنينمنوف
211نــاجــح  211عبد 1 سمير فتحي س)مة 30138الشھيد الحلفاوي رقم ( ٢ ) بنينمنوف
227نــاجــح  227ع)ء رمضان عبد العظيم أبو فارس 30139الشھيد الحلفاوي رقم ( ٢ ) بنينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبعماد مرعي عبد العظيم مرعي 30140الشھيد الحلفاوي رقم ( ٢ ) بنينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبعمرو عثمان صديق الفقي 30141الشھيد الحلفاوي رقم ( ٢ ) بنينمنوف
228نــاجــح  228فتحي شريف فتحي الطباخ 30142الشھيد الحلفاوي رقم ( ٢ ) بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني189.5ماھر السيد ماھر زيدان 30143الشھيد الحلفاوي رقم ( ٢ ) بنينمنوف
216.5نــاجــح  216.5محمد إبراھيم بشندي تمراز 30144الشھيد الحلفاوي رقم ( ٢ ) بنينمنوف
212نــاجــح  212محمد خالد محمد البغدادي 30145الشھيد الحلفاوي رقم ( ٢ ) بنينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد سعيد عبد السميع أبو سليمان 30146الشھيد الحلفاوي رقم ( ٢ ) بنينمنوف
231نــاجــح  231محمد شعبان علي عليوة 30147الشھيد الحلفاوي رقم ( ٢ ) بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني66محمد صبحي علي السرساوي 30148الشھيد الحلفاوي رقم ( ٢ ) بنينمنوف
262.5نــاجــح  262.5محمد طارق محمد خ)ف 30149الشھيد الحلفاوي رقم ( ٢ ) بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني176محمد عبد 1 مبروك الساروخ 30150الشھيد الحلفاوي رقم ( ٢ ) بنينمنوف
229نــاجــح  229محمود الشحات عبد الحكم الزرقاني 30151الشھيد الحلفاوي رقم ( ٢ ) بنينمنوف
219نــاجــح  219محمود مبروك عبد 1 شحاته 30152الشھيد الحلفاوي رقم ( ٢ ) بنينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمصطفي محمد عبد القادر دراز 30153الشھيد الحلفاوي رقم ( ٢ ) بنينمنوف
242.5نــاجــح  242.5معتمد خالد معتمد فشكل 30154الشھيد الحلفاوي رقم ( ٢ ) بنينمنوف
199.5نــاجــح  199.5منصور نجيب أبو مشمشة30155الشھيد الحلفاوي رقم ( ٢ ) بنينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبنادر أحمد أحمد مرعي 30156الشھيد الحلفاوي رقم ( ٢ ) بنينمنوف
264.5نــاجــح  264.5آ�ء مجدي أحمد السرسي 30157  تتا الجديدة منوف
266.5نــاجــح  266.5آية عثمان محمد إبراھيم 30158  تتا الجديدة منوف



236.5نــاجــح  236.5آية محمد فتح الباب الحلفاوي 30159  تتا الجديدة منوف
231نــاجــح  231إسراء خالد محمد عبد الحق 30160  تتا الجديدة منوف
266نــاجــح  266إسراء سعيد محمد علي 30161  تتا الجديدة منوف
207نــاجــح  207إسراء محمد سالم البغدادي 30162  تتا الجديدة منوف
246نــاجــح  246أسماء أمين محمد أبو النجا 30163  تتا الجديدة منوف
270.5نــاجــح  270.5آمال مجدي حسين عبد المنجي 30164  تتا الجديدة منوف
267.5نــاجــح  267.5أماني أحمد محمد الطباخ 30165  تتا الجديدة منوف
دور ثانيدور ثانيغائبأمل محمد عبد الفتاح جمعة 30166  تتا الجديدة منوف
192.5نــاجــح  192.5إيمان محمد محمد كتع 30167  تتا الجديدة منوف
219.5نــاجــح  219.5دعاء خالد عبد الفتاح الفقي 30168  تتا الجديدة منوف
255.5نــاجــح  255.5دعاء فتحي عبد الفتاح سمسم 30169  تتا الجديدة منوف
252.5نــاجــح  252.5دينا سامي سعيد عمران 30170  تتا الجديدة منوف
259نــاجــح  259دينا عبد المجيد عامر أبو خضر 30171  تتا الجديدة منوف
261نــاجــح  261رحاب أشرف علي المشد 30172  تتا الجديدة منوف
256نــاجــح  256رحاب عماد فھمي صدر 30173  تتا الجديدة منوف
دور ثانيدور ثانيغائبرضا محمد السيد العوني 30174  تتا الجديدة منوف
206.5نــاجــح  206.5زينب محمد السيد الشعراوي 30175  تتا الجديدة منوف
دور ثانيدور ثاني158.5سامية عبد المنعم عبد الحميد سالم 30176  تتا الجديدة منوف
239نــاجــح  239سحر أحمد رمضان حمد 30177  تتا الجديدة منوف
172نــاجــح  172سعدية إبراھيم عبد النبي حسن 30178  تتا الجديدة منوف
دور ثانيدور ثاني139.5سعدية عبد الراضي محمد الشھالي 30179  تتا الجديدة منوف
210.5نــاجــح  210.5سماح عبد العزيز بدوي حجازي 30180  تتا الجديدة منوف
228.5نــاجــح  228.5سمية عاطف محمود داھش 30181  تتا الجديدة منوف
272.5نــاجــح  272.5شروق شعبان حسن الشھالي 30182  تتا الجديدة منوف
273نــاجــح  273شيماء أيمن الحسيني البنا 30183  تتا الجديدة منوف
248.5نــاجــح  248.5غادة رجب أحمد أبو جمعة 30184  تتا الجديدة منوف
190نــاجــح  190فاطمة جمال حسن حاسن 30185  تتا الجديدة منوف
189نــاجــح  189لولو ج)ل مأمون الشعراوي 30186  تتا الجديدة منوف
257نــاجــح  257منار محمود محمد الطباخ 30187  تتا الجديدة منوف
241.5نــاجــح  241.5منار منصور عبد الھادي الشوربجي 30188  تتا الجديدة منوف
دور ثانيدور ثاني141مھا جمال السيد محمد الطواب 30189  تتا الجديدة منوف
185.5نــاجــح  185.5مھا راضي مرسي الشافعي 30190  تتا الجديدة منوف
170نــاجــح  170ناريمان عيد محمد عبد 1 كتع 30191  تتا الجديدة منوف
264.5نــاجــح  264.5ندا مرضي عبد السميع عبد الحميد 30192  تتا الجديدة منوف
218نــاجــح  218نسمة سليمان سعيد سليمان 30193  تتا الجديدة منوف
238نــاجــح  238نورھان محمد ص)ح خطوة 30194  تتا الجديدة منوف
274نــاجــح  274نورھان مرضي عبد السميع عبد الحميد30195  تتا الجديدة منوف
270.5نــاجــح  270.5نيرة عبد الحميد السيد الفرماوي 30196  تتا الجديدة منوف
267نــاجــح  267نيرة محمد علي عامر 30197  تتا الجديدة منوف
270.5نــاجــح  270.5ھاجر محي فتحي عتيم 30198  تتا الجديدة منوف
217.5نــاجــح  217.5ھبة راضي مرسي الشافعي 30199  تتا الجديدة منوف
205.5نــاجــح  205.5ھبة سيد أحمد محمد سيد أحمد 30200  تتا الجديدة منوف
185.5نــاجــح  185.5ھبة ص)ح أحمد حشيش 30201  تتا الجديدة منوف
221نــاجــح  221يارا ص)ح زكي الحلفاوي 30202  تتا الجديدة منوف
221نــاجــح  221ياسمين جمال عبد 1 شرف الدين 30203  تتا الجديدة منوف
220.5نــاجــح  220.5ياسمين شعبان عبد الغفار اJط)وي 30204  تتا الجديدة منوف
208نــاجــح  208ياسمين عبد النبي محمد المشد 30205  تتا الجديدة منوف
267نــاجــح  267إبراھيم حامد إبراھيم بكر 30206  تتا الجديدة منوف
275نــاجــح  275أحمد جمعة ص)ح زين الدين 30207  تتا الجديدة منوف
270نــاجــح  270أحمد سعيد مرسي إبراھيم 30208  تتا الجديدة منوف
274نــاجــح  274أحمد س)مة عبد الفتاح صبره 30209  تتا الجديدة منوف
202.5نــاجــح  202.5أحمد سليمان محمد حمد 30210  تتا الجديدة منوف
215نــاجــح  215أحمد سمير عبد اللطيف سليمان 30211  تتا الجديدة منوف
263.5نــاجــح  263.5أحمد شكري محمد عيسي 30212  تتا الجديدة منوف
250نــاجــح  250أحمد عادل فتحي الشھالي 30213  تتا الجديدة منوف
دور ثانيدور ثاني45أحمد عبد الباسط محمد دراز 30214  تتا الجديدة منوف



دور ثانيدور ثانيغائبأحمد عبد الرسول عبد الفتاح خضر 30215  تتا الجديدة منوف
183.5نــاجــح  183.5أحمد عبد السميع عبد العظيم الشھالي30216  تتا الجديدة منوف
195.5نــاجــح  195.5أحمد عبد المرضي زكي دراز 30217  تتا الجديدة منوف
258.5نــاجــح  258.5أحمد فوزي داود جمعة 30218  تتا الجديدة منوف
216نــاجــح  216أحمد لطفي سيد أحمد نور الدين 30219  تتا الجديدة منوف
224نــاجــح  224أحمد محمد السيد شلبي 30220  تتا الجديدة منوف
251.5نــاجــح  251.5أحمد محمد محمد السرسي 30221  تتا الجديدة منوف
191.5نــاجــح  191.5أحمد محمد محمد زين الدين 30222  تتا الجديدة منوف
دور ثانيدور ثاني124أحمد نبوي علي فشكل 30223  تتا الجديدة منوف
دور ثانيدور ثاني166.5أسعد صبري أسعد جرجس 30224  تتا الجديدة منوف
169.5نــاجــح  169.5إس)م إبراھيم عبد 1 جمعة 30225  تتا الجديدة منوف
دور ثانيدور ثانيغائبإس)م حمدي سعيد البغل 30226  تتا الجديدة منوف
دور ثانيدور ثاني147.5إس)م سامي جابر معوض 30227  تتا الجديدة منوف
191.5نــاجــح  191.5إس)م شعبان عبد العاطي بسيوني 30228  تتا الجديدة منوف
174نــاجــح  174إس)م محمد رمضان شلبي 30229  تتا الجديدة منوف
170.5نــاجــح  170.5حامد خالد حامد عمر 30230  تتا الجديدة منوف
249.5نــاجــح  249.5حسام شكري محمد عويضة 30231  تتا الجديدة منوف
215.5نــاجــح  215.5خالد زكي أحمد العسكري 30232  تتا الجديدة منوف
دور ثانيدور ثاني160.5خالد عبد الرحيم محمد أحمد 30233  تتا الجديدة منوف
226.5نــاجــح  226.5زكريا محمد سلميان دراز 30234  تتا الجديدة منوف
196.5نــاجــح  196.5سامح خالد أبو الحديد أبو مدينة 30235  تتا الجديدة منوف
180نــاجــح  180سمير مسعود لبيب عازر 30236  تتا الجديدة منوف
275.5نــاجــح  275.5عبد الرحمن محمد رمضان محمد 30237  تتا الجديدة منوف
دور ثانيدور ثانيغائبعبد 1 عثمان عبد 1 الطباخ 30238  تتا الجديدة منوف
224نــاجــح  224ع)ء خيري السعداوي أبو زور 30239  تتا الجديدة منوف
227.5نــاجــح  227.5ع)ء فتحي عبد العظيم الفقي 30240  تتا الجديدة منوف
دور ثانيدور ثاني166.5علي سليمان علي شاھين 30241  تتا الجديدة منوف
238نــاجــح  238عمر ع)ء حسين أبو حسين 30242  تتا الجديدة منوف
دور ثانيدور ثاني45.5عمرو حسن علي الحليفي 30243  تتا الجديدة منوف
179.5نــاجــح  179.5عمرو عبد المحسن دراز العشماوي 30244  تتا الجديدة منوف
247نــاجــح  247كريم سليمان فتحي سليمان 30245  تتا الجديدة منوف
183.5نــاجــح  183.5ماجد كمال محمد نور الدين 30246  تتا الجديدة منوف
177.5نــاجــح  177.5محمد أحمد ص)ح زين الدين 30247  تتا الجديدة منوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد ج)ل سليمان الخولي 30248  تتا الجديدة منوف
210.5نــاجــح  210.5محمد رمضان عبد المرضي عمران 30249  تتا الجديدة منوف
205نــاجــح  205محمد عبد المرضي بدر شحاته 30250  تتا الجديدة منوف
271.5نــاجــح  271.5محمد فتحي السعداوي نجم 30251  تتا الجديدة منوف
256نــاجــح  256محمد فتحي كمال محرم 30252  تتا الجديدة منوف
169نــاجــح  169محمد معوض محمد الشعراوي 30253  تتا الجديدة منوف
270نــاجــح  270محمد ناجي إبراھيم سويلم 30254  تتا الجديدة منوف
215.5نــاجــح  215.5محمود السيد عيد الشھالي 30255  تتا الجديدة منوف
202نــاجــح  202محمود عبد 1 محمد الشھالي 30256  تتا الجديدة منوف
202.5نــاجــح  202.5محمود علي عبد القادر شقيطة 30257  تتا الجديدة منوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمود محمد معوض السيد 30258  تتا الجديدة منوف
270نــاجــح  270محمود محي فتحي عتيم 30259  تتا الجديدة منوف
210نــاجــح  210مصطفي عبد النبي محمد حمد 30260  تتا الجديدة منوف
269نــاجــح  269مصطفي فوزي سعيد حجازي 30261  تتا الجديدة منوف
252.5نــاجــح  252.5مصطفي مجدي محمد الحلفاوي 30262  تتا الجديدة منوف
206نــاجــح  206مصطفي نصر أبو الحديد عبده 30263  تتا الجديدة منوف
دور ثانيدور ثانيغائبھاني سمير عيد حجازي 30264  تتا الجديدة منوف
263.5نــاجــح  263.5يوسف عبد المنعم محمود الشيخ 30265  تتا الجديدة منوف
دور ثانيدور ثاني157اسراء صبحى محمد الساروخ30266تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
276.5نــاجــح  276.5اسراء محمد ابراھيم سويلم30267تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
215.5نــاجــح  215.5 امانى ناصر رجب بحيرى30268تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
235.5نــاجــح  235.5اية على محمد علٮالعرابى30269تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
219نــاجــح  219ايمان شعبان محمد محمود30270تتا بنات رقم ( ١ ) منوف



182.5نــاجــح  182.5رانيا على عبد الحميد السيد30271تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
264.5نــاجــح  264.5رحاب شعبان السيد ابو فارس30272تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
172.5نــاجــح  172.5ريھام بدر عبد الفتاح النادرى30273تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
240.5نــاجــح  240.5سمر سمير حامد نعيم30274تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
171نــاجــح  171شيماء مجدى شعبان الشامى30275تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
225نــاجــح  225شيماء محمود سعيد السرسى30276تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
213.5نــاجــح  213.5شيماء يحيى رجب جوھر30277تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
277نــاجــح  277منار حسنى سليمان حسن30278تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
255.5نــاجــح  255.5منى عبد الغنى عبد الھادى العربى30279تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
259.5نــاجــح  259.5منى كامل سعيد السرسى30280تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
274.5نــاجــح  274.5ميادة احمد محمد رمضان عويضة30281تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
236.5نــاجــح  236.5ميرھان منصور عزيز عازر30282تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
225نــاجــح  225مى مجدى عبد المرضٮحاسن30283تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
169.5نــاجــح  169.5ناديةجميل عبد المعبودالعسكرى30284تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
240نــاجــح  240نورا عوض عبد الظاھر الشامى30285تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
222.5نــاجــح  222.5ھاجرأنورحامد مشمشة30286تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
254نــاجــح  254ھاجر محمد عبد 1 سبيع30287تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
209نــاجــح  209ھاجر محمود عبد السميع محرم30288تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
240نــاجــح  240ھبة عبد الناصر البكرى ابو ناشى30289تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
179نــاجــح  179و�ء ع)ء صابر عويضة30290تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
250.5نــاجــح  250.5و�ء مرزوق عبد الظاھر الشامى30291تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
212.5نــاجــح  212.5ياسمين حسن عبد العزيز دراز30292تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
دور ثانيدور ثاني151.5ياسمين شعبان محمد الفار30293تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
260.5نــاجــح  260.5احمد فوزى شعبان عبد الحميد30294تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
237.5نــاجــح  237.5احمد ناجى عبد الصادق عزيز30295تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
دور ثانيدور ثانيغائباس)م شعبان موسى عمر30296تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
181نــاجــح  181اس)م عبد النبى مھدى الجندى30297تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
دور ثانيدور ثاني171.5اس)م رزق عبد العاطى الصاروخ30298تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
257.5نــاجــح  257.5اس)م محمد عبد المرضى شاھين30299تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
248.5نــاجــح  248.5بكرى جمال البكرى ناشى30300تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
260نــاجــح  260ج)ل عمرو ج)ل عويضة30301تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
دور ثانيدور ثانيغائبج)ل شفيق ج)ل سعد30302تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
231.5نــاجــح  231.5حسام اشرف عبد الفتاح موسى30303تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
254.5نــاجــح  254.5حسام عبد الواحد عبد الواحد شلبى30304تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
دور ثانيدور ثاني138حسين شعبان محمد الفار30305تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
دور ثانيدور ثاني156على سعيد على عيسى30306تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
188.5نــاجــح  188.5على شعبان محمد محمود30307تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
231.5نــاجــح  231.5ماجد محمد عبد الرسول عبد الرحمن30308تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
235.5نــاجــح  235.5محمد مجدى عبد العظيم الحلفاوى30309تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
256نــاجــح  256محمد خالد محمد حمد30310تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
دور ثانيدور ثاني130محمد شعبان سيد عمارة30311تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
218نــاجــح  218محمد على مصطفى الكشك30312تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد عبد المنعم احمد ابو ناشى30313تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
185.5نــاجــح  185.5وائل ايمن فوزى المش)وى30314تتا بنات رقم ( ١ ) منوف
262نــاجــح  262آية صبحى محمود الطم)وى30315تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
271.5نــاجــح  271.5آية على عبد 1 ا�ط)وى30316تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
256نــاجــح  256آية محمد سليمان دراز30317تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
160نــاجــح  160آية محمد عيد الحلفاوى30318تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
249.5نــاجــح  249.5آية مھدى معوض أبو شكر30319تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
245نــاجــح  245أزھار محمد عبد الحميد الرخ30320تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
261.5نــاجــح  261.5إسراء حسن محمد الجندى30321تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
249.5نــاجــح  249.5إسراء سعيد عبد العاطى الشبولى30322تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
250.5نــاجــح  250.5إسراء عماد حلمى الفقى30323تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
229نــاجــح  229آمال نجاح محمود البغدادى30324تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
191.5نــاجــح  191.5أمل حمدى عبد الفتاح عبد المقصود 30325تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
165.5نــاجــح  165.5أميرة عبد الصادق عبد 1 عبده30326تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف



252.5نــاجــح  252.5أمينة محمد مھدى القديم30327تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
236نــاجــح  236حسناء محمد سليمان القديم30328تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
دور ثانيدور ثانيغائبداليا مجدى ج)ل البحيرى30329تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
241.5نــاجــح  241.5دينا عبد 1 زكى بسيونى30330تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
261نــاجــح  261دينا عبد 1 عبد الرازق زين الدين30331تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
دور ثانيدور ثانيغائبسامية السيد عبد الفتاح خليل30332تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
219.5نــاجــح  219.5سحر عبد الجيدعيد أبو ط)س30333تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
دور ثانيدور ثاني181سماح زاھر عبد القادر شقيطة30334تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
دور ثانيدور ثاني187.5سمر السيد أحمد رزق30335تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
دور ثانيدور ثاني165.5سمر محمد معوض مراد30336تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
233.5نــاجــح  233.5شروق محمد فرج الفار30337تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
205نــاجــح  205عبير السيد عبد القادر دراز30338تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
دور ثانيدور ثانيغائبعزة رمضان فتحى خضر30339تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
198.5نــاجــح  198.5غادة أحمد عبد المنجى العرابى30340تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
233نــاجــح  233فايزة راضى محمد عمر30341تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
دور ثانيدور ثاني151لبيبة السيد عبد الرحمن عبد الحق30342تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
دور ثانيدور ثاني166.5مھا سعيد سليمان رزق30343تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
238.5نــاجــح  238.5نيرة محمد عبد المرضى دراز30344تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
دور ثانيدور ثاني162.5ھاجر على عبد العزيز عبد الجواد30345تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
دور ثانيدور ثانيغائبھدير رمضان فتحى خضر30346تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
205.5نــاجــح  205.5ھدير رمضان مصطفى الحلفاوى30347تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
232.5نــاجــح  232.5و�ء فتحى عبد الرحمن الشاذلى30348تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
242.5نــاجــح  242.5ياسمين شريف نبوى فارس30349تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
166نــاجــح  166ياسمين عيد السيد عويضة30350تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
267.5نــاجــح  267.5يسرا أيمن عبد الصادق الخولى30351تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
دور ثانيدور ثاني140أحمد حمدى الشرقاوى زين الدين30352تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
دور ثانيدور ثانيغائبأحمد خالد على عبد الشافى30353تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
دور ثانيدور ثاني145أحمد ظريف أحمد قميحة30354تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
177نــاجــح  177أحمد عبد الستار عبد الواحد حجازى30355تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
199.5نــاجــح  199.5أحمد عصام عبد الفتاح عبد المقصود30356تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
245.5نــاجــح  245.5أحمد محمد حسن صبره30357تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
226.5نــاجــح  226.5أحمدمحمود عبد الفتاح حشاد30358تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
196نــاجــح  196إس)م أحمد عبد الحميد مدين30359تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
269نــاجــح  269إيھاب عادل عبد النبى إبراھيم30360تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
161نــاجــح  161حماده ص)ح محمد شرف30361تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
دور ثانيدور ثانيغائبحمدى ص)ح محمد الخولى 30362تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
159.5نــاجــح  159.5رمضان شريف شرف الدين أبو حسين30363تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
دور ثانيدور ثاني163سعد سليمان سعد سليمان30364تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
187.5نــاجــح  187.5سعيد فارس سعيد المصرى30365تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
دور ثانيدور ثانيغائبصبرى أحمد عبد الفتاح زين الدين30366تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
214نــاجــح  214طه مصطفى دراز محمد30367تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
دور ثانيدور ثانيغائبعادل إبراھيم سعيد جادو30368تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
دور ثانيدور ثاني120.5عبد الفتاح سمير عيد حجازى30369تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
دور ثانيدور ثاني145.5عبد الفتاح ناصر عبد الفتاح المبروك30370تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
182نــاجــح  182عبد الوھاب عثمان عبد الوھاب محمد 30371تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
204.5نــاجــح  204.5عمرمحمد زكى أبو حسين30372تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
دور ثانيدور ثانيغائبعمرو محمد أحمد عبد الشافى30373تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
168نــاجــح  168محمد الشحات عبد الفتاح الفار30374تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
191نــاجــح  191محمد راضى عبد 1 مبارك30375تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
152.5نــاجــح  152.5محمد زين عبد القوى إبراھيم30376تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
207.5نــاجــح  207.5محمد ص)ح محمد الحلفاوى30377تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
244نــاجــح  244محمد عصام عبد الفتاح عبد المقصود30378تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
245.5نــاجــح  245.5محمد معتمد أمين شحاته30379تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
دور ثانيدور ثاني153محمد ناصر حسن ب)ل30380تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
187.5نــاجــح  187.5محمد نزيه داود محرم30381تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
229.5نــاجــح  229.5محمود خالد معوض البھلول30382تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف



156نــاجــح  156محمود أبو زيد محمد أبو زيد30383تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
دور ثانيدور ثاني124محمود رمضان مرسى س)مة30384تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
174نــاجــح  174محمود عبد المجيد إبراھيم القصاص30385تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
دور ثانيدور ثاني139.5مصطفى رمضان مرسى س)مة 30386تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
دور ثانيدور ثاني142معتز ممدوح السيد محمد أبو سيد30387تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
222نــاجــح  222مھند محمد عبد الفتاح سويلم30388تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
دور ثانيدور ثانيغائبنبوى عادل نبوى محمد موسى30389تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
178.5نــاجــح  178.5ياسر خالد السيد الفار30390تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
168.5نــاجــح  168.5يونس سعد يونس أحمد30391تتا بنات رقم ( ٢ ) منوف
268.5نــاجــح  268.5أ�ء محمدعبد1 القليوبى30392مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
240.5نــاجــح  240.5أية رمضان سعيد غادى30393مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
200.5نــاجــح  200.5 أية عبد1 فوزى أبوخريبة30394مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
دور ثانيدور ثاني187.5اسراء طارق ص)ح ابوناشى30395مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
275.5نــاجــح  275.5اسراء عوض عبد1 القليوبى30396مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبأمل زكريا ذكى الحقر30397مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
232.5نــاجــح  232.5اميرة مجدى عبدالحميد نورالدين30398مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
245نــاجــح  245ايمان جمال عبدالمنعم ابوسعدة30399مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
247.5نــاجــح  247.5بسنت سمير ابوالع) طوطح30400مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
226.5نــاجــح  226.5دعاء سمير حسن حمد30401مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبدينا عبدالغفار السيد ابوشيب30402مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
264.5نــاجــح  264.5ديناعمر محمد رشدى عمارة30403مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
272.5نــاجــح  272.5دينا فتحى مھدى زين30404مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
214.5نــاجــح  214.5زينب جمال عبدالرحمن الزرقانى30405مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
253نــاجــح  253شروق رمضان مبروك سلمان30406مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
276.5نــاجــح  276.5غادة مجدى بيومى الفقى30407مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
248نــاجــح  248مرفت زكريا عبدالواحد الطنطاوى30408مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
186نــاجــح  186منى حسين عبدالبارى الفقى30409مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
200.5نــاجــح  200.5مھا سعيد السيد عبدالفتاح30410مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
209.5نــاجــح  209.5ھالة زكريا ذكى الحقر30411مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
252.5نــاجــح  252.5ھدير ص)ح عبدالوھاب الزنارى30412مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
255.5نــاجــح  255.5ھند رمضان ابراھيم الطنطاوى30413مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
246.5نــاجــح  246.5ھند عبدالحى عبدالحميد الحفناوى30414مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
260نــاجــح  260ھند محمد عبدالمنعم الدمياطى30415مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
241نــاجــح  241وردة سامى على كساب30416مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
264.5نــاجــح  264.5يمنى ابراھيم عبدالمقصود نورالدين30417مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
233نــاجــح  233احمد س)مة عبد المعبود جوھر30418مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
223نــاجــح  223احمد مسعودعبد1 القليوبى30419مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
263.5نــاجــح  263.5احمد منصور السيد القديم30420مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
250.5نــاجــح  250.5اس)م نبوى فتحى ابوغادى 30421مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
233.5نــاجــح  233.5انور احمد انور شھاب الدين30422مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
257.5نــاجــح  257.5النبوى ياسر النبوى بخ30423مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
241نــاجــح  241باسم سعد أيوب الجوھرى 30424مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
265نــاجــح  265حسام خالد سعيد الفقى30425مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
248.5نــاجــح  248.5عبد1 السيد عبد1 السرسى30426مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبعبد1 عبدالرءوف حسين الفقى 30427مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
216.5نــاجــح  216.5عبدالمنعم يحيى عبدالمنعم الزرقانى30428مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
205.5نــاجــح  205.5عمرو محمد رجب محمد30429مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
177نــاجــح  177كريم عادل محمد تمراز30430مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
179نــاجــح  179محمد ابراھيم عبدالفتاح ابوالنور30431مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
دور ثانيدور ثاني162.5محمد انور محمد عبد304321مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد السيد العربى عبدالحكم حشاد30433مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
263.5نــاجــح  263.5محمد حمدى عرفة نور الدين30434مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
دور ثانيدور ثاني178محمدس)مة حسن جابر 30435مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
268نــاجــح  268محمد ص)ح عبدالفتاح ا�خواص30436مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
256نــاجــح  256محمد عبدالعزيز عبدة ا�دھم عبدالحق30437مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
187نــاجــح  187محمد عبد1 ابراھيم حسن30438مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف



232نــاجــح  232محمود عزت محمد الزرقانى30439مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
180.5نــاجــح  180.5محمود احمد محمود ابوموسى30440مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
270نــاجــح  270مصطفى ماجدى مأمون بكر30441مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
192.5نــاجــح  192.5مصطفى محمد ابراھيم الزرقانى30442مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
207نــاجــح  207يوسف محمود عثمان نورالدين30443مدرسة غمرين  ا�بتدائية للبناتمنوف
264نــاجــح  264إسراء على عبد الفتاح أبوموسى30444غمرين بنات  ٢منوف
264نــاجــح  264أسماء سمير عبدالوھاب عويضة30445غمرين بنات  ٢منوف
259.5نــاجــح  259.5أسماء عصام فتحى الزرقانى30446غمرين بنات  ٢منوف
221.5نــاجــح  221.5أمانٮخالد عبدالفتاح حشاد30447غمرين بنات  ٢منوف
249.5نــاجــح  249.5أمانى صابر الشناوى النادرى30448غمرين بنات  ٢منوف
246نــاجــح  246أميرة عبدالفتاح عبد1 طبل30449غمرين بنات  ٢منوف
258نــاجــح  258أميرة عبدالس)م محمد سبيع30450غمرين بنات  ٢منوف
225نــاجــح  225أميتة نوح محمد كساب30451غمرين بنات  ٢منوف
189نــاجــح  189ايه الشحات عبدالعظيم طبل30452غمرين بنات  ٢منوف
259نــاجــح  259أميرة ص)ح جوھر ايو طالب30453غمرين بنات  ٢منوف
260نــاجــح  260بسه السيد زكى صبره30454غمرين بنات  ٢منوف
258.5نــاجــح  258.5دعاءعبد العزيزعبدالواحدبكر30455غمرين بنات  ٢منوف
210نــاجــح  210سارة راضى حواش النادرى30456غمرين بنات  ٢منوف
262نــاجــح  262سميحة محمدعبد الحى الشال30457غمرين بنات  ٢منوف
229نــاجــح  229شرو ق أشرف على مأمون30458غمرين بنات  ٢منوف
182نــاجــح  182شيماء بكرى عبد المولى حاسن30459غمرين بنات  ٢منوف
238.5نــاجــح  238.5غصون شعبان فتحى أبو غادى30460غمرين بنات  ٢منوف
251.5نــاجــح  251.5نورا محمد عبد 1 الشعار30461غمرين بنات  ٢منوف
279.5نــاجــح  279.5ميام محمد فريد عزيز30462غمرين بنات  ٢منوف
277نــاجــح  277ميار محمد فريد عزيز30463غمرين بنات  ٢منوف
259.5نــاجــح  259.5ھدير أشرف عبد المعطى سلطان30464غمرين بنات  ٢منوف
257.5نــاجــح  257.5ھاجر عبد1 جادمحمد القديم30465غمرين بنات  ٢منوف
250نــاجــح  250ھدير ياسر عبد1 أبوسعدة30466غمرين بنات  ٢منوف
208.5نــاجــح  208.5ياسمين ياسر أمين طوطح30467غمرين بنات  ٢منوف
255نــاجــح  255أبو بكر محمودأبوبكر الجزلة30468غمرين بنات  ٢منوف
241.5نــاجــح  241.5أحمد فتحى محمد خ)ف30469غمرين بنات  ٢منوف
دور ثانيدور ثاني136.5إس)م السيدمحمد الشامى30470غمرين بنات  ٢منوف
200نــاجــح  200أمين ياسر أمين طوطح30471غمرين بنات  ٢منوف
224نــاجــح  224السيد فتحى عبد 1 زللو30472غمرين بنات  ٢منوف
دور ثانيدور ثانيغائبع)ء وجيه عبد 1 قابيل30473غمرين بنات  ٢منوف
172نــاجــح  172كريم الشحات حمدى القليوبى30474غمرين بنات  ٢منوف
198.5نــاجــح  198.5كريم السيد محمد أبو النور30475غمرين بنات  ٢منوف
239.5نــاجــح  239.5محب أشرف محمود عبد الحق30476غمرين بنات  ٢منوف
151.5نــاجــح  151.5محمد خالد محمد المھدى طبل30477غمرين بنات  ٢منوف
278.5نــاجــح  278.5محمد سامى محمد المرسى الشامى30478غمرين بنات  ٢منوف
231.5نــاجــح  231.5محمد سمير على القصا ص30479غمرين بنات  ٢منوف
228نــاجــح  228محمد ماھر محمد محمود العدوى30480غمرين بنات  ٢منوف
217.5نــاجــح  217.5محمد أحمد عبد المنعم الدميا طى30481غمرين بنات  ٢منوف
دور ثانيدور ثانيغائبفارس جمال حامد السيد30482غمرين بنات  ٢منوف
221.5نــاجــح  221.5محمود سعيد موافى النادرى30483غمرين بنات  ٢منوف
243نــاجــح  243محمود وجدى محمد الحسانين30484غمرين بنات  ٢منوف
221نــاجــح  221محمود عبد1 محمود الفقى30485غمرين بنات  ٢منوف
237نــاجــح  237مصطفى سعيد فتح 1 الدحروج30486غمرين بنات  ٢منوف
157.5نــاجــح  157.5مصطفٮمحمود عبد المتجلى تمراز30487غمرين بنات  ٢منوف
دور ثانيدور ثاني135.5وليد رمضان إبراھيم محمد30488غمرين بنات  ٢منوف
دور ثانيدور ثانيغائبأسراء عبد العاطي كامل أبو غادي30489الت)وى ١بغمرينمنوف
201نــاجــح  201أسراء كمال حسنين شرف30490الت)وى ١بغمرينمنوف
238.5نــاجــح  238.5اسماء محمد سعيد ابوموسى30491الت)وى ١بغمرينمنوف
248نــاجــح  248اسماء حسنى عبدالعاطى زللو30492الت)وى ١بغمرينمنوف
192.5نــاجــح  192.5اسماء صالح عبدالمتجلى احمد30493الت)وى ١بغمرينمنوف
202نــاجــح  202اسماء صبرى عبدالمعبود طبل30494الت)وى ١بغمرينمنوف



210نــاجــح  210اسماء عادل ج)ل نور الدين30495الت)وى ١بغمرينمنوف
236نــاجــح  236اسماء مصطفى عبدالعليم ابودنيا30496الت)وى ١بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني141امانى السيدعبدالعزيز ا�خوص30497الت)وى ١بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباميره ص)ح على التراس30498الت)وى ١بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني165اميره مرزوق عبدالمرضى حمد30499الت)وى ١بغمرينمنوف
244نــاجــح  244اميره نجاح عبدالمعبود خ)ف30500الت)وى ١بغمرينمنوف
230نــاجــح  230امينه فتحى حسن غادى30501الت)وى ١بغمرينمنوف
189نــاجــح  189ايه عبدالمنعم السيد ابوناشى30502الت)وى ١بغمرينمنوف
173.5نــاجــح  173.5ايه عبدالوھاب امين الزرقانى30503الت)وى ١بغمرينمنوف
236.5نــاجــح  236.5ايمان فتحى عبدالحليم شحاته30504الت)وى ١بغمرينمنوف
213نــاجــح  213بسمه سلمى عبدالعاطٮالھنداوى30505الت)وى ١بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني162.5بسمه محمدعبدالواحد بخيت30506الت)وى ١بغمرينمنوف
257.5نــاجــح  257.5جيھان سعيسد محمد صبره30507الت)وى ١بغمرينمنوف
240نــاجــح  240حنان عزت الشحات الفقى30508الت)وى ١بغمرينمنوف
216.5نــاجــح  216.5دعاء احمد رمضان القصاص30509الت)وى ١بغمرينمنوف
243نــاجــح  243ريھام عادل عبدالعاطى معوض30510الت)وى ١بغمرينمنوف
179نــاجــح  179ساره بركاتت سعيد ابوعدس30511الت)وى ١بغمرينمنوف
242نــاجــح  242ساره محمد عبدالمنعم القديم30512الت)وى ١بغمرينمنوف
251نــاجــح  251ساره مصليحى جابر صبره30513الت)وى ١بغمرينمنوف
245.5نــاجــح  245.5سالمه محمد عبدالحكم ابوطبل30514الت)وى ١بغمرينمنوف
197نــاجــح  197ساميه عبدالحفيظ محمد كساب30515الت)وى ١بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني129.5سمر نجاح احمد بكر30516الت)وى ١بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني159.5شيرين محمد رشاد عبدالواحد صالح30517الت)وى ١بغمرينمنوف
256نــاجــح  256شيماء كرم على الزيات30518الت)وى ١بغمرينمنوف
210.5نــاجــح  210.5صباح عبدالمنعم محمد الزرقانى 30519الت)وى ١بغمرينمنوف
239نــاجــح  239صفاء بكرى فتحى عليوه30520الت)وى ١بغمرينمنوف
241.5نــاجــح  241.5علياء محمود ج)ل ابو عدس30521الت)وى ١بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني134فاطمه حسن ابوالحديد ابواحمد30522الت)وى ١بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني172.5فاطمه محمد محمود السعيد الدمياطى.30523الت)وى ١بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني24فاطمه س)مه عبدالمعبود ضيف30524الت)وى ١بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني152.5فيفى عبدالفتاح زكى نور الدين30525الت)وى ١بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمروه محمد عبدالمرضى ابوناشى30526الت)وى ١بغمرينمنوف
204.5نــاجــح  204.5مروه صابر عبدالرحمن طوطح30527الت)وى ١بغمرينمنوف
256نــاجــح  256مھا صبرى محمد ابوحطب30528الت)وى ١بغمرينمنوف
242.5نــاجــح  242.5ميار نبيل عبد1 القديم30529الت)وى ١بغمرينمنوف
213نــاجــح  213نج)ء فؤاد محمد ناشى30530الت)وى ١بغمرينمنوف
240.5نــاجــح  240.5نشوى عبد1 محمد ابوعزيز30531الت)وى ١بغمرينمنوف
183نــاجــح  183نورا خالد عبدالمنعم القديم30532الت)وى ١بغمرينمنوف
210.5نــاجــح  210.5ھاجر عربى معوض شلبى30533الت)وى ١بغمرينمنوف
202.5نــاجــح  202.5ھاله محمد فوذى تعيلب30534الت)وى ١بغمرينمنوف
266.5نــاجــح  266.5ھيام سعيد امين الشيخ30535الت)وى ١بغمرينمنوف
205.5نــاجــح  205.5وفاء ص)ح راضى شرف30536الت)وى ١بغمرينمنوف
177.5نــاجــح  177.5و�ء عثمان سعيد ا بوعد س30537الت)وى ١بغمرينمنوف
178.5نــاجــح  178.5ياسمين رجب عبدالعزيز ا�خوص30538الت)وى ١بغمرينمنوف
252.5نــاجــح  252.5ياسمين نبوى سعيد ابوغادى30539الت)وى ١بغمرينمنوف
257نــاجــح  257ابراھيم احمد عيد صقر30540الت)وى ١بغمرينمنوف
187نــاجــح  187ابراھيم سعيد ابراھيم حاسن30541الت)وى ١بغمرينمنوف
256نــاجــح  256احمد خالد عبدالمنعم ابوعزيز30542الت)وى ١بغمرينمنوف
224نــاجــح  224احمد زكى النبوى الجما ل30543الت)وى ١بغمرينمنوف
179.5نــاجــح  179.5احمد رجب منصور عويضه30544الت)وى ١بغمرينمنوف
228نــاجــح  228احمد سعيد توفيق القديم30545الت)وى ١بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني165احمد شعبان على التراس30546الت)وى ١بغمرينمنوف
206.5نــاجــح  206.5احمد عاطف علوانى ابواحمد30547الت)وى ١بغمرينمنوف
209.5نــاجــح  209.5احمد عطيه محمد ابوزيد30548الت)وى ١بغمرينمنوف
156نــاجــح  156احمد محمد سعد نور الدين30549الت)وى ١بغمرينمنوف
202نــاجــح  202اس)م اشرف محمد ابو زيد30550الت)وى ١بغمرينمنوف



دور ثانيدور ثاني140اس)م حسن بدر القديم30551الت)وى ١بغمرينمنوف
269نــاجــح  269اس)م حلمى مصطفى النحاس30552الت)وى ١بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني147.5اس)م صابر عبدالسميع شحاته30553الت)وى ١بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني125اس)م طلعت عبدالرازق القديم30554الت)وى ١بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباسماعيل عادل عبدالمجيد الشيخه30555الت)وى ١بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني182.5بسيونى جمل بسيونى خ)ف30556الت)وى ١بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبجوده شعبان عبدالرحمن سالمان30557الت)وى ١بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني166حسام ابوالمعاطى عبدالفتاح نورالدين30558الت)وى ١بغمرينمنوف
226نــاجــح  226حسام عبدالحميد محمد ابوطبل30559الت)وى ١بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني103.5حماده محمد عبدالمنعم حجازى30560الت)وى ١بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبحمدى فتحى محروس الشرقاوى30561الت)وى ١بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبرأفت أحمد سعيد ابو موسى30562الت)وى ١بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني148.5رجب أحمد زايد امين30563الت)وى ١بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني160.5سامى راضى عبدالمرضٮابوالنور30564الت)وى ١بغمرينمنوف
235.5نــاجــح  235.5عبد1 سمير محمد ابوراشد30565الت)وى ١بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبعبد1 عبدالوھاب عبدالرحمن سالمان30566الت)وى ١بغمرينمنوف
221نــاجــح  221عبد1 ھشام عبد1 القديم30567الت)وى ١بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبعصام سراج الدين امين التراس30568الت)وى ١بغمرينمنوف
181.5نــاجــح  181.5عمر ص)ح احمد القليوبى30569الت)وى ١بغمرينمنوف
230نــاجــح  230كريم اشرف زاھر الت)وى30570الت)وى ١بغمرينمنوف
191نــاجــح  191كريم محمد سعيد القديم30571الت)وى ١بغمرينمنوف
198.5نــاجــح  198.5محمد احمد ص)ح القديم30572الت)وى ١بغمرينمنوف
210نــاجــح  210محمد احمد فتحى ابوعدس30573الت)وى ١بغمرينمنوف
245نــاجــح  245محمد اشرف زاھر الت)وى30574الت)وى ١بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني133.5محمد السيد عبدالمولى شرف30575الت)وى ١بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني157محمد جمال زكى على شھاب الدين30576الت)وى ١بغمرينمنوف
184نــاجــح  184محمد جمال محمد ابوحطب30577الت)وى ١بغمرينمنوف
178.5نــاجــح  178.5محمد حسن عبد1 المكاوى30578الت)وى ١بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد حسن عبد1 دحروج30579الت)وى ١بغمرينمنوف
177.5نــاجــح  177.5محمد حماده احمد الفقى30580الت)وى ١بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني31محمد رجب على ابوطبل30581الت)وى ١بغمرينمنوف
213.5نــاجــح  213.5محمد سليمان فتحى الفقس30582الت)وى ١بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد صبرى محمد حشاد30583الت)وى ١بغمرينمنوف
216نــاجــح  216محمد عادل امين العسكرى30584الت)وى ١بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني154محمد عادل عبده اسماعيل30585الت)وى ١بغمرينمنوف
256.5نــاجــح  256.5محمد عبدالكريم السيد حشاد30586الت)وى ١بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد غالب حامد الشيخه30587الت)وى ١بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني150.5محمد ماھر عبدالغفار عويضه30588الت)وى ١بغمرينمنوف
236.5نــاجــح  236.5محمد وجيه كامل الفره30589الت)وى ١بغمرينمنوف
249نــاجــح  249محمود احمد عبدالحكم ابوطبل30590الت)وى ١بغمرينمنوف
183.5نــاجــح  183.5محمود راضى بسيونى خ)ف30591الت)وى ١بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني46أنور طلعت عبدالمنعم حجازى30592الت)وى ١بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني130.5محمود سمير عبدالستار حمد30593الت)وى ١بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني125.5محمود ماھر على عليوه30594الت)وى ١بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمود مجدى محمود ابوحجازى30595الت)وى ١بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني156.5مصطفى السيد عاشور ابوعزيز30596الت)وى ١بغمرينمنوف
218نــاجــح  218مصطفى المھدى عبد1 ابوغادى30597الت)وى ١بغمرينمنوف
208.5نــاجــح  208.5مصطففى عاطف عبدالقوى محمود30598الت)وى ١بغمرينمنوف
222نــاجــح  222ھشام عبدالحى سليما ن القديم30599الت)وى ١بغمرينمنوف
188.5نــاجــح  188.5يوسف عادل عبدالمنعم الشيخ30600الت)وى ١بغمرينمنوف
238نــاجــح  238أية أشرف فتحي الزرقاني 30601الت)وى ٢بغمرينمنوف
189نــاجــح  189آية راضي إبراھيم مسلم 30602الت)وى ٢بغمرينمنوف
189نــاجــح  189آية رمضان رشاد أبو راشد 30603الت)وى ٢بغمرينمنوف
212نــاجــح  212آية عبد الرحمن محمد العسكري 30604الت)وى ٢بغمرينمنوف
225نــاجــح  225آيات رمضان عبد الفتاح صبره 30605الت)وى ٢بغمرينمنوف
241نــاجــح  241ابتھال رجب توفيق شرف 30606الت)وى ٢بغمرينمنوف



188نــاجــح  188إسراء جمعة محمد الشھالي 30607الت)وى ٢بغمرينمنوف
189.5نــاجــح  189.5إسراء حلمي معوض القديم 30608الت)وى ٢بغمرينمنوف
167نــاجــح  167إسراء ھاني عبد المنعم الشيخ 30609الت)وى ٢بغمرينمنوف
228نــاجــح  228أسماء سعيد عبد الرازق القديم 30610الت)وى ٢بغمرينمنوف
195.5نــاجــح  195.5أسماء صبري عبد الفتاح حشاد 30611الت)وى ٢بغمرينمنوف
250.5نــاجــح  250.5أمينة إبراھيم حسن النادري 30612الت)وى ٢بغمرينمنوف
197.5نــاجــح  197.5أميرة زكي مصطفي المسدي 30613الت)وى ٢بغمرينمنوف
212نــاجــح  212أميرة علي عيد أبو عزيز 30614الت)وى ٢بغمرينمنوف
200نــاجــح  200إيمان رمضان محمد شرف 30615الت)وى ٢بغمرينمنوف
258.5نــاجــح  258.5إيمان شريف محمود الشيخ 30616الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائببدرية عبد المنعم محمد شرف 30617الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني147.5دعاء طلعت المھتدي حشاد 30618الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني162.5دعاء عاطف عبد العاطي الھنداوي 30619الت)وى ٢بغمرينمنوف
179.5نــاجــح  179.5دينا طلعت عبد العظيم قابيل 30620الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبرانيا نزيه عبد العظيم القديم 30621الت)وى ٢بغمرينمنوف
229.5نــاجــح  229.5روحية راضي محمد الدمياطي 30622الت)وى ٢بغمرينمنوف
176.5نــاجــح  176.5رضا سمير أبو اليزيد الزرقاني 30623الت)وى ٢بغمرينمنوف
191نــاجــح  191رحاب رأفت محمود أبو حجازي 30624الت)وى ٢بغمرينمنوف
216نــاجــح  216رحاب عاطف أحمد الفقس 30625الت)وى ٢بغمرينمنوف
262نــاجــح  262ريم عماد فتحي الفقي 30626الت)وى ٢بغمرينمنوف
245.5نــاجــح  245.5سارة رجب عبد المجيد عبد الشافي 30627الت)وى ٢بغمرينمنوف
191نــاجــح  191سارة ص)ح فتح 1 أبو عزيز 30628الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني163سارة عبد الغفار فوزي الشامي 30629الت)وى ٢بغمرينمنوف
190.5نــاجــح  190.5سارة محمود عبد المقصود صبرة 30630الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني167سماح شھاب الدين عبد 1 شھاب الدين30631الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني202سماح فؤاد محمد بربار 30632الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني156شيماء ھاشم أحمد رجب 30633الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني166شيماء فوزي محمد علي30634الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني186صباح عبد الحليم السيد أبو حجازي 30635الت)وى ٢بغمرينمنوف
226.5نــاجــح  226.5صابرين محمد صديق القديم 30636الت)وى ٢بغمرينمنوف
254نــاجــح  254غادة محمود عبد الواحد بكر 30637الت)وى ٢بغمرينمنوف
250نــاجــح  250فاطمة حلمي عبد الظاھر سالمان 30638الت)وى ٢بغمرينمنوف
205.5نــاجــح  205.5منال رمضان عبد 1 أبو حميدة 30639الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني163مي سعيد عبد العاطي حجازي 30640الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني188مي محمد مصطفي النحاس 30641الت)وى ٢بغمرينمنوف
223نــاجــح  223مي مكرم عبد الحفيظ القديم 30642الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبميادة عادل عبده الشيخة 30643الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبنورا عبد الحي عبد الحكم حشاد 30644الت)وى ٢بغمرينمنوف
209.5نــاجــح  209.5نورا محمد عبد الھادي عبد السميع 30645الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني187.5نج)ء فتحي محمد الشاذلي 30646الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبنعيمة عبد الفتاح عبد الوھاب سالمان 30647الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني156ھناء فايز المھتدي حشاد 30648الت)وى ٢بغمرينمنوف
215.5نــاجــح  215.5ھند سعيد أمين السوداني 30649الت)وى ٢بغمرينمنوف
210.5نــاجــح  210.5ھبة محمود فھمي سالمان 30650الت)وى ٢بغمرينمنوف
221.5نــاجــح  221.5ھدية عبد الغفور محمدي القديم 30651الت)وى ٢بغمرينمنوف
189نــاجــح  189و�ء عاطف أحمد السراح 30652الت)وى ٢بغمرينمنوف
203نــاجــح  203و�ء ماھر أبو الحسن أبو ھاجر 30653الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبوفاء مجدي جبر القديم 30654الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبياسمين السيد فتح 1 أبو عزيز 30655الت)وى ٢بغمرينمنوف
167.5نــاجــح  167.5ياسمين سعيد محمد الرخ30656الت)وى ٢بغمرينمنوف
192.5نــاجــح  192.5ياسمين عبد العزيز عبد 1 الزرقاني 30657الت)وى ٢بغمرينمنوف
211.5نــاجــح  211.5ياسمين عبد 1 محمد أبو حجازي 30658الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني44.5إبراھيم عبد العظيم إبراھيم قابيل 30659الت)وى ٢بغمرينمنوف
162.5نــاجــح  162.5إبراھيم خالد عبد المرضي الفقي 30660الت)وى ٢بغمرينمنوف
198نــاجــح  198أحمد حافظ معوض الفار 30661الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني140.5أحمد عادل عبد إسماعيل 30662الت)وى ٢بغمرينمنوف



206.5نــاجــح  206.5أحمد خالد بكري أبو عيشة 30663الت)وى ٢بغمرينمنوف
204نــاجــح  204أحمد سمير حمدي أبو غادي 30664الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني48.5أحمد سمير عبد الفتاح الفقي 30665الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبأحمد نبيل عبد الفتاح تمراز 30666الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبأحمد رمضان كمال فھيم الدمياطي 30667الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبأحمد راضي عبد المنعم شرف 30668الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبإس)م سعيد كمال عمارة 30669الت)وى ٢بغمرينمنوف
249.5نــاجــح  249.5إس)م محمد عبد 1 جمل 30670الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني147إس)م عوض عبد المنعم جوھر 30671الت)وى ٢بغمرينمنوف
243نــاجــح  243إسماعيل السيد أحمد الشيخ 30672الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبباسم مبروك السيد عبد اللطيف 30673الت)وى ٢بغمرينمنوف
262.5نــاجــح  262.5حسام يحيي عبد المنعم الشيخ 30674الت)وى ٢بغمرينمنوف
176.5نــاجــح  176.5حسام خالد كمال أبو ناشي 30675الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبحسين كمال عبد الحليم صبرة 30676الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبحمادة محب سعد أبو عزيز 30677الت)وى ٢بغمرينمنوف
198نــاجــح  198حمادة جمال حسن شحاتة 30678الت)وى ٢بغمرينمنوف
187.5نــاجــح  187.5رجب عزت محمود علي 30679الت)وى ٢بغمرينمنوف
168نــاجــح  168شريف محمد عبد 1 المسدي 30680الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبصبحي رجب فھيم النحاس 30681الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبصديق إبراھيم صديق حشاد 30682الت)وى ٢بغمرينمنوف
186.5نــاجــح  186.5طارق أشرف فتحي قريطم 30683الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبعبد الوھاب عبد الفتاح زكي نور الدين 30684الت)وى ٢بغمرينمنوف
157نــاجــح  157علي شعبان علي نصار 30685الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبعماد عادل ج)ل نور الدين 30686الت)وى ٢بغمرينمنوف
278نــاجــح  278عمر محمد عبد المقصود حسن موسي 30687الت)وى ٢بغمرينمنوف
255.5نــاجــح  255.5عمرو مصطفي فھمي القديم 30688الت)وى ٢بغمرينمنوف
177نــاجــح  177كريم سمير عبد الفتاح الفقي 30689الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني195.5كريم محمد سعيد سليمان 30690الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني178كريم أشرف زايد الھنداوي 30691الت)وى ٢بغمرينمنوف
277نــاجــح  277مروان عثمان محمد عبد الوھاب الجزلة 30692الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني153محمد إبراھيم صابر عدس 30693الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني145محمد إبراھيم صديق حشاد 30694الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد بركات محمد حشاد 30695الت)وى ٢بغمرينمنوف
193نــاجــح  193محمد بدوي عبد المقصود صبره 30696الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني190محمد شعبان النبوي دراز 30697الت)وى ٢بغمرينمنوف
232.5نــاجــح  232.5محمد سمير عبد القوي صبره 30698الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني147محمد فكري عابدين الشيخة 30699الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد كامل عبد الس)م الفقس 30700الت)وى ٢بغمرينمنوف
246نــاجــح  246محمد علي عبد الواحد القديم 30701الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمود رمضان محمد طبل 30702الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني128محمد رمضان حسن شحاته 30703الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني150محمد حسين عبد 1 بركات 30704الت)وى ٢بغمرينمنوف
188.5نــاجــح  188.5محمد مكرم محمد العسكري 30705الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني18محمد مسعود سعيد أبو قشوة 30706الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني171.5محمد ماجد عمر عمارة 30707الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد ناجي عبد القوي عدس 30708الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني140.5محمود حلمي عبد الفتاح اGخوص 30709الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمود سليمان عبد الفضيل الدمياطي 30710الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني99.5محمود سعيد محمود عمارة 30711الت)وى ٢بغمرينمنوف
183.5نــاجــح  183.5محمود شكري بكري أبو عيشة 30712الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمود ص)ح محمد عمارة 30713الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني135.5محمود عادل عبد العليم القديم 30714الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمود مجدي صديق عزام 30715الت)وى ٢بغمرينمنوف
213نــاجــح  213مصطفي سعيد عبد 1 جمل 30716الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمصطفي سعيد صابر طبل 30717الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمصطفي شعبان جمعة قابيل 30718الت)وى ٢بغمرينمنوف



دور ثانيدور ثاني54مصطفي ص)ح عبد الفتاح الفقي 30719الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني154.5مصطفي عادل سعد أبو عدس 30720الت)وى ٢بغمرينمنوف
191.5نــاجــح  191.5مصطفي عبد 1 مصطفي حشاد 30721الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني73مصطفي نصر عبد الحكم الجزلة 30722الت)وى ٢بغمرينمنوف
دور ثانيدور ثاني9يوسف عادل عبد الحميد الرخ 30723الت)وى ٢بغمرينمنوف
271نــاجــح  271آية حمدي جمال الدين الضرغامي 30724الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
262.5نــاجــح  262.5آمال احمد سعيد أبو السعادات 30725الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
272.5نــاجــح  272.5إسراء نبيل عبد 1 الصاوي 30726الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
273نــاجــح  273أماني أشرف محمد الجمل 30727الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
249.5نــاجــح  249.5آ�ء الشحات نبوي باص 30728الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
251.5نــاجــح  251.5أماني ناجي أبو بكر عمار 30729الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
240نــاجــح  240آية مصطفي عبد الحي النجار 30730الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
260.5نــاجــح  260.5أميرة عبد الحميد عبد 1 اJمام 30731الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
232.5نــاجــح  232.5أميرة شعبان عبد اللطيف أبو السعادات 30732الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
262نــاجــح  262آية شريف عبد المجيد زايد 30733الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
242.5نــاجــح  242.5أماني السيد أحمد أبو رزق 30734الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
265.5نــاجــح  265.5إيمان رمضان مرسي قاسم 30735الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
260.5نــاجــح  260.5إيمان محمد نصر رشيد 30736الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني191.5آية مھدي محمود اللطف 30737الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
266نــاجــح  266أسماء إبراھيم السيد الفقي 30738الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
210.5نــاجــح  210.5آية أشرف ص)ح أبو نار 30739الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
264نــاجــح  264أسماء محمد سليمان عبد الجواد  30740الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
236نــاجــح  236إيمان محمد محمد غريب الصباغ 30741الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
240نــاجــح  240إسراء يوسف سليمان كبود 30742الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
257نــاجــح  257أسماء سعيد عبد الخالق الصباغ 30743الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
207نــاجــح  207آية جمال عبد الحميد النجار 30744الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
233.5نــاجــح  233.5أسماء نبوي عبد الس)م الدعوشي 30745الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
266نــاجــح  266آيات عبد الحميد محمد حراز 30746الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
269.5نــاجــح  269.5أميرة شفيق عبد المجيد جوھر 30747الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
259.5نــاجــح  259.5أشواق خالد عبد الحكيم أبو السعادات 30748الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
265.5نــاجــح  265.5إيمان السعودي شعبان شرف 30749الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
252نــاجــح  252أماني عاطف حمدي صقر 30750الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
195.5نــاجــح  195.5آية محمد سليمان زايد 30751الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
206.5نــاجــح  206.5إسراء محمود ممدوح اللطف 30752الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
261نــاجــح  261آية مصطفي عبد العزيز البدري 30753الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبأمل ج)ل أحمد الضرغامي 30754الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبالسيدة رجب علي ولي الدين 30755الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
225نــاجــح  225بسمة عبد السميع شوقي الدعوشي 30756الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
252نــاجــح  252بسمة عادل محمود اللطف 30757الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
273.5نــاجــح  273.5تحية فايز عباس أبو فاطمة 30758الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
276.5نــاجــح  276.5جھاد إبراھيم إبراھيم أبو قاسم 30759الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
214نــاجــح  214جھاد نبيل صالح النجار 30760الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
253نــاجــح  253دينا علي مصطفي أبو عوف 30761الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
241نــاجــح  241رقية فتحي محمد شرف 30762الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
251نــاجــح  251رحاب محمد حسن رجب 30763الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
193نــاجــح  193ريھام عثمان إبراھيم حبشي30764الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
237نــاجــح  237رحاب عبد الحافظ ص)ح حمزة 30765الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
224نــاجــح  224رومسياء علي فتحي 1 خليل 30766الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
267نــاجــح  267روفيدا رضا حسين ح)وة 30767الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
245.5نــاجــح  245.5رحاب حمدي إبراھيم عنبر 30768الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
241نــاجــح  241رحاب محمد صبحي اللطف 30769الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
188.5نــاجــح  188.5رحاب علي عبد العليم ح)وة 30770الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
200.5نــاجــح  200.5زھيرة مصليحي نبوي بصارة 30771الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
262نــاجــح  262زينب محمد عبد العزيز البنا 30772الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
264نــاجــح  264سارة ص)ح عبد المقصود النجار 30773الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
271نــاجــح  271سالي رمضان عبد الحميد مرزوق 30774الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف



251.5نــاجــح  251.5سارة جمال السيد السطوحي. 30775الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
177.5نــاجــح  177.5سلمي عادل حسام الدين حسام الدين 30776الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
273.5نــاجــح  273.5سعاد محمد عبد المحسن عوف 30777الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني192سارة الشحات مختار الم) 30778الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
266نــاجــح  266سناء محمد حامد اللطف 30779الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبسارة ج)ل رجب خليل 30780الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
232نــاجــح  232شروق رشيد محمد رشيد 30781الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
234.5نــاجــح  234.5شيماء محمود جابر عجور 30782الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
263نــاجــح  263شيماء أشرف محمد عيسي 30783الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
237.5نــاجــح  237.5شيماء محمد محروس معاذ 30784الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
256نــاجــح  256شروق حامد مصطفي بعث 1 30785الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني157شيماء إبراھيم مصطفي مطر 30786الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
215.5نــاجــح  215.5شيماء س)مة محمد الغريب الشتشاوي 30787الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
232نــاجــح  232شيمتاءمصطفي محمود معاذ 30788الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
264.5نــاجــح  264.5صفاء جمال حسن رجب 30789الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
262نــاجــح  262ع) عيد أبو بكر عمار 30790الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
269نــاجــح  269عبير عبد الھادي إبراھيم بعبه 30791الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني160.5ع) عيد علي العبد 30792الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
199نــاجــح  199غادة عاطف الحسيني الدعوشي 30793الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
217.5نــاجــح  217.5فاطمة سعيد إبراھيم حمودة 30794الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
254.5نــاجــح  254.5فاطمة محمد محمد فتح 1 30795الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
237.5نــاجــح  237.5فاطمة ع)ء الدين يوسف أبو فاطمة 30796الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
259نــاجــح  259فاطمة محمد سليمان أبو عطا 30797الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
242.5نــاجــح  242.5فاطمة علي رمضان شرف الدين 30798الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
256.5نــاجــح  256.5مروة فتحي أحمد زھران 30799الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
250نــاجــح  250مي محمود عبد رب النبي الرفاعي 30800الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
267نــاجــح  267منار أحمد محمود النجار 30801الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
270نــاجــح  270مھا محمود سليمان عبد الجواد 30802الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
272.5نــاجــح  272.5مريم توفيق عبد العليم البنا 30803الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
234نــاجــح  234منه 1 شعبان أحمد أبو فاطمة 30804الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
230.5نــاجــح  230.5مريم رجب رجب خليل 30805الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
269.5نــاجــح  269.5مروة سمير سليمان بصارة 30806الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني123ميادة شحات علي عوف 30807الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني133.5مبروكة حسن حسن خليل 30808الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
262.5نــاجــح  262.5نورة عبد الحميد جمعة شرف الدين 30809الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
231.5نــاجــح  231.5نورھان رمضان رجب يوسف 30810الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
255.5نــاجــح  255.5نورھان سامي محمود ح)وة 30811الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
246نــاجــح  246نورھان فتح 1 السيد أبو حاج علي 30812الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
268.5نــاجــح  268.5ندا شعبان عبد الحميد خليل 30813الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
263.5نــاجــح  263.5نورا فوزي ص)ح النجار 30814الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
272.5نــاجــح  272.5ندا ج)ل محمد الشال 30815الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
198.5نــاجــح  198.5نورا السيد علي يوسف 30816الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
269نــاجــح  269نرمين عيد مصطفي الدعوشي 30817الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني33نوال سامي سليمان اللطف 30818الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
275.5نــاجــح  275.5نرمين عبد الحكم السيد الفقي 30819الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
232.5نــاجــح  232.5نھي بھجت عبد المجيد زايد 30820الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
238نــاجــح  238ندا رزق علي شرف الدين 30821الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
252.5نــاجــح  252.5نفيسه ص)ح محمود حمزة 30822الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
267نــاجــح  267ھدير سمير إبراھيم خليف 30823الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني146ھدير عادل رجب خليل 30824الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
253.5نــاجــح  253.5ھدير السيد محمد بدر 30825الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
231نــاجــح  231ھالة ھ)ل السيد طاحون 30826الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
260.5نــاجــح  260.5ھبه أحمد محمد حمزة30827الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
264نــاجــح  264ھدي مكرم عبد الس)م أبو فاطمة 30828الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني200.5ھيام أحمد مصطفي حبيب 30829الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني46ھدير زكي فتح 1 خليل 30830الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف



دور ثانيدور ثانيغائبھبه السيد رمضان باص 30831الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبھند فوزي عبد الفتاح شرف 30832الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
212نــاجــح  212و�ء محمد علي أبو سعدة 30833الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
257.5نــاجــح  257.5و�ء شعبان سعيد أبو عدس 30834الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
186نــاجــح  186وردة السيد فتح 1 خليل 30835الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
264نــاجــح  264ياسمين محمد احمد حمزة 30836الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
241نــاجــح  241ياسمين فوزي عبد الحميد زھو 30837الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
268.5نــاجــح  268.5أحمد سمير فوزي زين 30838الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
187نــاجــح  187أحمد نصر محمد الغريب الششتاوي 30839الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
228.5نــاجــح  228.5أحمد إسماعيل إسماعيل الفقي 30840الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
197نــاجــح  197أحمد رضا نبوي مخلوف 30841الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
237.5نــاجــح  237.5إبراھيم شوقي إبراھيم الصباغ 30842الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
233نــاجــح  233أحمد سعد محمود اللطف 30843الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
217.5نــاجــح  217.5أحمد السيد عبد الرازق النجار 30844الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
210نــاجــح  210أحمد سليمان زينھم أبو حجازي 30845الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
217نــاجــح  217أحمد مصطفي سيد احمد جحا 30846الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
251نــاجــح  251أحمد عبد المعبود شحاته باص 30847الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
241.5نــاجــح  241.5إس)م محمد عبد العزيز البنا 30848الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
238نــاجــح  238إبراھيم عادل جمعة بعبه 30849الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
227نــاجــح  227أسامة محمد فتحي الدعوشي 30850الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
267نــاجــح  267أحمد إبراھيم فتحي خليف 30851الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
249نــاجــح  249أسامة فوزي ص)ح النجار30852الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
251نــاجــح  251احمد محمد أحمد رزق 30853الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
256.5نــاجــح  256.5أحمد مھدي إبراھيم جوھر 30854الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
209نــاجــح  209إس)م جمعة سعيد طاحون 30855الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
169.5نــاجــح  169.5أحمد فوزي سعيد باص 30856الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبإبراھيم سعيد علي اGسرج 30857الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبالسيد رمضان السيد خضر 30858الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبأحمد سامي إبراھيم أبو نار 30859الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبإبراھيم نجاح مصطفي مرزوق 30860الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبإبراھيم عادل إبراھيم أبو حاج علي 30861الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبأيمن عبد الواحد سليمان طاحون 30862الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبباسم عل عبد العليم ح)وة 30863الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
232نــاجــح  232بسام مھاب فؤاد الضرغامي 30864الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
236نــاجــح  236بسام رأفت فتحي رحال 30865الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
209نــاجــح  209باسم محمد غريب الصباغ 30866الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
181نــاجــح  181حسام رجب سيد احمد جحا 30867الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني138.5حسن رجب حسن خليل 30868الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبحمادة عبد الفتاح حمزة حمزة 30869الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني152.5خالد احمد عبد المقصود النجار 30870الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني176.5رجب محمد محمود أنو 30871الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني180.5سعيد حمدي حسين رمضان 30872الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
219.5نــاجــح  219.5سعيد مھدي علي الدبور 30873الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
238.5نــاجــح  238.5سعيد نبيل سعد جوھر 30874الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني192.5سعيد محمد ص)ح أبو فاطمة30875الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
225نــاجــح  225سعيد رشدي سعيد أبو نار 30876الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني149.5سعيد محمد سليمان زايد 30877الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني129.5سعيد عماد محمد باص 30878الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبسعيد محمود أحمد أبو فاطمة 30879الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبشريف عادل إبراھيم أبو حاج علي 30880الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
182نــاجــح  182شحاته إبراھيم شحاته أبو رزق 30881الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
186نــاجــح  186شعبان سامي شعبان السقا 30882الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
174نــاجــح  174عبد الرحمن عادل ج)ل رمضان 30883الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
254.5نــاجــح  254.5علي عبد 1 علي حمزة 30884الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
231.5نــاجــح  231.5عبد الصمد عادل عبد الصمد سويد 30885الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
242نــاجــح  242علي عبد 1 عبد الراضي شرف الدين 30886الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف



242.5نــاجــح  242.5عبد الرحمن وحيد عبد الرحمن أبو قاسم 30887الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
240نــاجــح  240عبد 1 رجب محمود شرف الدين 30888الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
245.5نــاجــح  245.5ع)ء عبد الكريم عطية النجار 30889الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
217نــاجــح  217عبد 1 مصطفي عبد الفتاح المسيني 30890الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
262نــاجــح  262عبد الرحمن سعيد محمود النجار 30891الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
171.5نــاجــح  171.5عبد 1 محمد عبد الغني الشموني 30892الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني111عادل احمد سعيد شعبان 30893الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبعبد الحميد شعبان عبد الحميد خليل 30894الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبعبد المقصود ناصر عبد المقصود أبو نار30895الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبعبد الرحمن أحمد فؤاد سليم 30896الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبعطية شاكر علي خليل 30897الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
243نــاجــح  243فتحي خالد عبد الحميد الشرنوبي 30898الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
262.5نــاجــح  262.5فادي محمد السيد عبد 1 30899الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
253.5نــاجــح  253.5كريم إبراھيم سعيد العكبر30900الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
224نــاجــح  224كريم إبراھيم مصطفي عبد الغفار 30901الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
174.5نــاجــح  174.5كريم محمد حسن الم) 30902الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
268نــاجــح  268مصطفي سمير عبد الواحد إبراھيم 30903الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
238.5نــاجــح  238.5مصطفي أحمد أحمد أبو رزق 30904الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
214.5نــاجــح  214.5مصطفي رمضان علي مدكور 30905الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
214نــاجــح  214مصطفي إسماعيل خالد أبو نار 30906الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
252نــاجــح  252مصطفي محمد زينھم موسي 30907الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
249.5نــاجــح  249.5محمد عبد الحميد إبراھيم طاحون 30908الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
210.5نــاجــح  210.5محمد رجب محمود أبو نار 30909الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
221نــاجــح  221محمد احمد مصطفي قتابه 30910الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
239نــاجــح  239محمد رجب عبد الرحمن شرف الدين 30911الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
221.5نــاجــح  221.5محمد السيد عبد الفتاح شرف الدين 30912الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
235.5نــاجــح  235.5مختار محمود مختار أبو نار 30913الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
220.5نــاجــح  220.5مصطفي محمد عبد الباري مشعل 30914الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
214.5نــاجــح  214.5محمد سعيد إبراھيم مرزوق 30915الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
212.5نــاجــح  212.5محمد شريف أحمد عبد العال 30916الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني205محمود محمد مصطفي شافعي 30917الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني168.5محمد الشعراوي محمود الجمل 30918الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
213نــاجــح  213محمد شعبان عييد أبو فاطمة 30919الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
250نــاجــح  250محمد ناجي جمعة شرف الدين 30920الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
234.5نــاجــح  234.5محمود كمال شفيق سلطان 30921الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
227نــاجــح  227محمود تاج الدين أحمد الفقي 30922الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني158محمود عبد الظاھر نبوي النضار 30923الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
203نــاجــح  203محمود حمدي محمود عوف 30924الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
262.5نــاجــح  262.5محمد محمود عبد العزيز الم) 30925الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
242نــاجــح  242مصطفي سعيد محروس معاذ 30926الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
250نــاجــح  250محمد مجدي مبروك النجار 30927الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
254نــاجــح  254مصطفي مصطفي محمد النجار 30928الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
256.5نــاجــح  256.5محمود سعيد شعبان السقا 30929الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
269.5نــاجــح  269.5محمد مصطفي عطية النضار 30930الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
228.5نــاجــح  228.5محمود سمير عبد الخالق زھران 30931الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
208.5نــاجــح  208.5محمد زكريا محمود عوف 30932الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
202نــاجــح  202محمد أحمد علي ولي الدين 30933الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني186.5محمد عبد الونيس عبد الونيس أبو نار 30934الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
209.5نــاجــح  209.5محمد ناجي أحمد ح)وة 30935الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
165.5نــاجــح  165.5محمد بكري عبد العليم ح)وة 30936الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني158.5موسي صبحي موسي أبو موسي 30937الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني168.5مصطفي كمال محمد الصباغ 30938الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
197نــاجــح  197محمد عبد الباقي محمد الكوميتي 30939الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
187.5نــاجــح  187.5محمد علي عبد المنعم أبو موسي 30940الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني117محمد وليد محمد بعث 1 30941الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني144.5مصطفي محمد السيد خليف 30942الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف



دور ثانيدور ثاني141.5محمد محمود صالح شھاب 30943الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني135محمد عبد الفتاح عبد الحميد النجار 30944الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني178.5محمود عبد العال رزق فتح 1 30945الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني9.5محمد إبراھيم عطا الج)د 30946الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني135.5محمود محمد محمد شيتا 30947الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني137محمد فوزي محمد أبو حسين 30948الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد رجب علي الحمزاوي 30949الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد حبشي محمد شرف الدين 30950الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمصطفي أشرف مصطفي شافعي 30951الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمصطفي مختار حسن الم) 30952الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني176محمود ناجي محمود أبو فاطمة 30953الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمود أحمد عبد العليم شرف الدين 30954الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني219ھاني ممدوح محمد ح)وة 30955الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني180.5وحيد إسماعيل محمود أبو نار 30956الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبوائل سعيد علي الحمزاوي30957الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
254نــاجــح  254ياسر سعيد بكر عمار 30958الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني171.5ياسر إبراھيم عبد الصمد سويد30959الفتاة الحديثة منشأة سلطانمنوف
268نــاجــح  268آ�ء سعيد إبراھيم المسيني 30960الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
277نــاجــح  277آ�ء عبد الحميد عبد القادر عوف 30961الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
279نــاجــح  279آية إيھاب ص)ح حسام الدين 30962الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني106آيه حمدى عبدالمقصودالرفاعى30963الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني257.5آية صبحي سعيد سليمان 30964الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
260.5نــاجــح  260.5آية عبد القادر حسين ح)وة 30965الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني230.5إسراء أشرف عبد الرازق صالح 30966الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
271نــاجــح  271أسماء عبد الحميد عبد 1 سرحان 30967الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
258.5نــاجــح  258.5أسماء عبدالواحد سعيد الفقي 30968الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
259نــاجــح  259إيمان عبد الواحد سعيد الفقي 30969الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
256.5نــاجــح  256.5إيمان محمد المھدي علي سلطان 30970الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
272.5نــاجــح  272.5بسمة كامل محمد رمضان 30971الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني236.5حسناء رمضان محمد الصباغ 30972الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
259نــاجــح  259دينا ج)ل عبد المجيد عطية 30973الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني226.5زينب مصطفي محمد النعناشي 30974الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
268.5نــاجــح  268.5سھيلة جمال علي عوف 30975الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
280نــاجــح  280سھلة عبدالعزيزمصطفى شافعى30976الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني206.5سوسن ج)ل عبد الراضي حراز 30977الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
245نــاجــح  245صابرين جمال محمد اللطف 30978الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
270نــاجــح  270ضحي أحمد محمود السبكي 30979الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
219.5نــاجــح  219.5فاطمة عبد 1 إبراھيم وھدان 30980الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
272نــاجــح  272مروة صبحي عبد الحميد سعيد30981الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
203نــاجــح  203منار محمد جودة زايد 30982الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
275.5نــاجــح  275.5منة 1 محمد عبدالصمد المساح30983الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
278.5نــاجــح  278.5مھا محمود محمد الوكيل 30984الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
280نــاجــح  280ندا سليمان علي الديب 30985الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
236نــاجــح  236ندا يوسف عبد الس)م إبراھيم أحمد 30986الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
264.5نــاجــح  264.5نرمين محمد محمود البھلول30987الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني219.5نورھان أشرف محمد عبد النبى30988الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
278نــاجــح  278نيرة حازم أنور الدكر 30989الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
256.5نــاجــح  256.5نيرة ص)ح عبدالحميد الشرنوبي30990الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
249نــاجــح  249نيرة مصطفي علوي الجزار 30991الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
271.5نــاجــح  271.5ھاجر محمود شحاته عوف شريف 30992الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
224.5نــاجــح  224.5ياسمين عبد 1 عيد الصباغ 30993الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
272نــاجــح  272ياسمين محمد عباس الصباغ 30994الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبإبراھيم شريف إبراھيم فارس 30995الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبإبراھيم عبد الحميدعبدالحميد معروف 30996الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
269نــاجــح  269أحمد أيمن عبد الرحمن باص 30997الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
190.5نــاجــح  190.5احمد حسن عبد الراضي حراز 30998الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف



267.5نــاجــح  267.5أحمد حمدي سعيد السيسي 30999الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
264نــاجــح  264أحمد عباس عبد المنعم سلطان 31000الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
271.5نــاجــح  271.5أحمد عبد الفتاح عبد المقصود أبو نار 31001الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
204نــاجــح  204أحمد علي عبد الحميد النجار 31002الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
269.5نــاجــح  269.5أحمد فاروق عبد الحميد شافعي 31003الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
221.5نــاجــح  221.5أحمد قطب رشاد شرف الدين 31004الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
220نــاجــح  220احمد محروس مصطفي أبو فاطمة 31005الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
235نــاجــح  235أحمد محمد فتحي زايد 31006الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
230.5نــاجــح  230.5أحمد محمد عبد المنصف الزقلي 31007الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
228.5نــاجــح  228.5أحمد نبوي عبدالس)م الدعوشي31008الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
270نــاجــح  270أسامة إمام علي طاحون 31009الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
232نــاجــح  232إس)م كمال فتحي العكبر 31010الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
276.5نــاجــح  276.5السيد علي عبد الحميد سيد أحمد 31011الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
231.5نــاجــح  231.5إمام محمد إمام شرف الدين 31012الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
279نــاجــح  279إياد طه حامد بحبح 31013الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
212نــاجــح  212حامد أمان 1 حامد بحبح 31014الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
207.5نــاجــح  207.5حسين محمد عبد الحميد زيتون31015الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
230.5نــاجــح  230.5حمدي وحيد محمد الصياد 31016الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني0سطوحي نشات سطوحى عبد الجواد 31017الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
275نــاجــح  275سعيد محمد سعيد الدعوشي 31018الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
254.5نــاجــح  254.5عبد الرحمن شوقي الحسيني عجور31019الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
220نــاجــح  220عبد الرحمن محمد عبدالعزيز يونس31020الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
249نــاجــح  249عبد الرحمن ناجي فؤاد عمارة 31021الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
225.5نــاجــح  225.5عبدالرحمن مصطفي رشاد شرف الدين31022الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
219نــاجــح  219عبد الفتاح ج)ل مصطفى أبو شعبان 31023الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
230نــاجــح  230عبد 1 إمام عبد 1 الدعوشي 31024الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
270.5نــاجــح  270.5عبد 1 محمد عبد1 شرف الدين 31025الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
241.5نــاجــح  241.5عبد 1 وليد حسن أبو خضرة 31026الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
275نــاجــح  275عبد المجيد ھشام عبد المجيد اللطف 31027الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
255.5نــاجــح  255.5عبد الناصر شاكر محمد طاحون 31028الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
268.5نــاجــح  268.5علي إسماعيل على شريف عوف شريف31029الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني204علي رمضان محمد الصباغ 31030الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني221علي صبحي علي أبو زيد 31031الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
256نــاجــح  256علي ناصر عبد الفتاح حمزة31032الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
280نــاجــح  280عمار أيمن حامد بحبح 31033الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
260نــاجــح  260عمر عبد الھادي حداد شھده 31034الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
235.5نــاجــح  235.5عمر فوزي عبد الفتاح حبيب 31035الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
232.5نــاجــح  232.5فادي احمد مصطفي النضار 31036الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
268.5نــاجــح  268.5كريم إسماعيل شعبان سعد 31037الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
278نــاجــح  278كمال مصطفي كمال رمضان 31038الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
249نــاجــح  249محمد أحمد النبوي النضار31039الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
220.5نــاجــح  220.5محمد أحمد عبدالحليم عبد الجواد 31040الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
249.5نــاجــح  249.5محمد ج)ل سليمان النعناشي31041الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
261نــاجــح  261محمد حافظ إبراھيم محمد 31042الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
272نــاجــح  272محمد حسين محمد الصباغ 31043الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
273.5نــاجــح  273.5محمد رجب عبد الس)م شرف الدين 31044الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد شحاته محمد أبو عطا 31045الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد علي محمد التريسي 31046الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد علي محمد الحلفاوي 31047الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
243نــاجــح  243محمد عبد الفتاح عبد العزيز الصباغ 31048الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني168.5محمد نشأت محمد أبو عوف 31049الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
247نــاجــح  247محمد ھاني سعيد السيد السباعي 31050الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
209نــاجــح  209محمد وجيد سليمان الصباغ 31051الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
216نــاجــح  216محمود السعودي السيد مرزوق 31052الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
276.5نــاجــح  276.5محمود ج)ل حمدي السبكي 31053الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
276.5نــاجــح  276.5محمود حسين السيد عموصه 31054الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف



233نــاجــح  233محمود سيد أحمد فتحي أبو عرايس 31055الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
241.5نــاجــح  241.5محمود عادل محمود العكبر 31056الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
261.5نــاجــح  261.5محمود عباس عبد المنعم سلطان 31057الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
279نــاجــح  279محمود فوزي عبد المعبود عبد الجواد 31058الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
235.5نــاجــح  235.5محمود مصطفي رشدي صالح 31059الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني195مصطفي إبراھيم رمضان سعد31060الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمصطفي سامي سعيد الدعوشي 31061الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
212.5نــاجــح  212.5مصطفي شعبان عبد الصمد اللطف 31062الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
259.5نــاجــح  259.5مصطفي محمود عبد الواحد الصباغ 31063الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني210.5وسام فتحي إسماعيل خليفة 31064الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
دور ثانيدور ثاني191.5وليد محمود سطوحي عبد الجواد 31065الشھيد بحبح منشأة سلطانمنوف
272.5نــاجــح  272.5إسراء ص)ح أحمد الدناصوري31066دبركى بنينمنوف
240نــاجــح  240أسماء رمضان الشافعي أبو النجاه31067دبركى بنينمنوف
241.5نــاجــح  241.5أسماء سعيد عبداللطيف إسماعيل31068دبركى بنينمنوف
220.5نــاجــح  220.5أسماء عادل محروس حبيب31069دبركى بنينمنوف
258.5نــاجــح  258.5أسماء مجدي عشري السحيمي31070دبركى بنينمنوف
265.5نــاجــح  265.5أميرة صبري محمد الحاوي31071دبركى بنينمنوف
259نــاجــح  259أميرة ص)ح على السقا31072دبركى بنينمنوف
239نــاجــح  239أميرة محمد شعبان ياسين31073دبركى بنينمنوف
260نــاجــح  260أميمة حسن عبدالحميد صالح31074دبركى بنينمنوف
275.5نــاجــح  275.5أميمة ص)ح مصطفى أبوشادي31075دبركى بنينمنوف
206نــاجــح  206آية السيد عبد الھادى أبو على31076دبركى بنينمنوف
184.5نــاجــح  184.5آية سرحان ابراھيم عطا310771دبركى بنينمنوف
258نــاجــح  258آية صبحى سعد ھنداوى31078دبركى بنينمنوف
272نــاجــح  272آية عبد الحميد أحمد الدناصورى31079دبركى بنينمنوف
215نــاجــح  215آية محمد مبروك مرجان31080دبركى بنينمنوف
274نــاجــح  274ايمان جمعة ابراھيم ياسين31081دبركى بنينمنوف
179نــاجــح  179إيمان خالد مبروك مغربي31082دبركى بنينمنوف
220نــاجــح  220إيمان عبدالصبور أحمد ناصف31083دبركى بنينمنوف
207.5نــاجــح  207.5إيمان علي عطية حمودة31084دبركى بنينمنوف
274نــاجــح  274إيمان نصر عبدالس)م الشافعي31085دبركى بنينمنوف
267نــاجــح  267إيناس محمود محمد رجب31086دبركى بنينمنوف
243نــاجــح  243جھاد حسن كي)نى عبدالعظيم31087دبركى بنينمنوف
268.5نــاجــح  268.5جھاد خالد فوزى الحا�تى31088دبركى بنينمنوف
198نــاجــح  198حياة مشحوت عبد1 عياضي31089دبركى بنينمنوف
198.5نــاجــح  198.5خضرة شعبان محروس حبيب31090دبركى بنينمنوف
263نــاجــح  263دعاء على احمد ناصف31091دبركى بنينمنوف
269.5نــاجــح  269.5دينا رمضان يونس صباح31092دبركى بنينمنوف
233.5نــاجــح  233.5رضا مبروك محمد عبد 310931دبركى بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني182سارة مغربى حسنبن مغربى31094دبركى بنينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبسكينة ص)ح عبد الحميد أبو على31095دبركى بنينمنوف
237.5نــاجــح  237.5سميحة خالد حسن أبو حطب31096دبركى بنينمنوف
240.5نــاجــح  240.5شيماء فرج عبد الستار الحاوى31097دبركى بنينمنوف
278نــاجــح  278غادة عاشور مبروك المجدوب31098دبركى بنينمنوف
193نــاجــح  193مريم ضاحى محمد قطب31099دبركى بنينمنوف
269نــاجــح  269مھا أنور عبد الحى زيدان31100دبركى بنينمنوف
260.5نــاجــح  260.5نعمة حمادة مشحوت السقا31101دبركى بنينمنوف
275.5نــاجــح  275.5ھاجر محمد عبد 1 حسام الدين31102دبركى بنينمنوف
275نــاجــح  275ياسمين أشرف عبد العزيز الشاھد31103دبركى بنينمنوف
223.5نــاجــح  223.5ياسمين ربيع محمود زايد31104دبركى بنينمنوف
215نــاجــح  215ابراھيم جمعة ابراھيم العزباوى31105دبركى بنينمنوف
248.5نــاجــح  248.5ابراھيم فوزى صدبق القواس31106دبركى بنينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبأبو الفتوح عبدالمقصود متولى عبدالمقصود31107دبركى بنينمنوف
204.5نــاجــح  204.5احمد خالد احمد مرجان31108دبركى بنينمنوف
252نــاجــح  252احمد خالد نصر الحواش31109دبركى بنينمنوف
246نــاجــح  246احمد ربيع على صباح31110دبركى بنينمنوف



269.5نــاجــح  269.5احمد عبد الس)م عبد الحى غنيم31111دبركى بنينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبأحمد عبد الس)م فرح أبو غالية31112دبركى بنينمنوف
178.5نــاجــح  178.5احمد عبد الفتاح ابو زيد مرسى31113دبركى بنينمنوف
265نــاجــح  265احمد عبد القادر محى الدين زغلول31114دبركى بنينمنوف
236.5نــاجــح  236.5احمد عبد 1 سعيد فرحانة31115دبركى بنينمنوف
227.5نــاجــح  227.5احمد فايز عبد العليم بسيونى31116دبركى بنينمنوف
236نــاجــح  236احمد كامل أبو الحديد أبو على31117دبركى بنينمنوف
257نــاجــح  257احمد مبروك السيد ابو زيد31118دبركى بنينمنوف
233.5نــاجــح  233.5احمد محروس المصرى الدناصورى31119دبركى بنينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبأحمد مشحوت عبد1 عياضى31120دبركى بنينمنوف
273نــاجــح  273احمد مصطفى عبد التواب عبد 311211دبركى بنينمنوف
205.5نــاجــح  205.5احمد ياسر عبد المنعم الدناصورى31122دبركى بنينمنوف
252نــاجــح  252احمد ياسر نجيب جلھوم31123دبركى بنينمنوف
229نــاجــح  229اسامة خيرى محمد سيد ا�ھل31124دبركى بنينمنوف
266.5نــاجــح  266.5اسامة محمد سعيد صالح31125دبركى بنينمنوف
255.5نــاجــح  255.5اس)م محمد موافى عبد الموجود31126دبركى بنينمنوف
204.5نــاجــح  204.5ايمن السيد عبد الس)م شريف31127دبركى بنينمنوف
253نــاجــح  253رامى ربيع عبد المحسن قابيل31128دبركى بنينمنوف
220.5نــاجــح  220.5زياد ص)ح محمود القواس31129دبركى بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني159سامح جمال زكى الحاوى31130دبركى بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني178.5سامح رمضان محمد مصطفى31131دبركى بنينمنوف
253.5نــاجــح  253.5سعد فوزى سعد كرسوم31132دبركى بنينمنوف
185.5نــاجــح  185.5سعيد محمد سعيد عبد 311331دبركى بنينمنوف
179نــاجــح  179صابر سالم صابر قابيل31134دبركى بنينمنوف
249نــاجــح  249عبد الباسط ابراھيم ابو زيد بكر31135دبركى بنينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبعبد التواب محمود عبد التواب جمعه31136دبركى بنينمنوف
243.5نــاجــح  243.5عبد الحميد ربيع عبد الحميد المغربى31137دبركى بنينمنوف
197نــاجــح  197عبد الحميد شعبان عبد الحميد المنسى31138دبركى بنينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبعبدالرحمن مجدى عبدالرحمن ابراھيم31139دبركى بنينمنوف
233نــاجــح  233عبد الس)م عبد الحميد عبد الس)م س)مة31140دبركى بنينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبعبد العظيم نصر عبد العظيم عيد 311411دبركى بنينمنوف
188.5نــاجــح  188.5عبد اللطيف جابر محى الدين زغلول31142دبركى بنينمنوف
195نــاجــح  195عبد اللطيف جمال عبد اللطيف عثمان31143دبركى بنينمنوف
212.5نــاجــح  212.5عبد 1 نصر عبد 1 اسماعيل31144دبركى بنينمنوف
278.5نــاجــح  278.5عبد المجيد خالد عبدالمجيد ناصف31145دبركى بنينمنوف
240نــاجــح  240عبدالمعطى عثمان عبدالمعطى صقر31146دبركى بنينمنوف
216.5نــاجــح  216.5عز محمد على ابوشعبان31147دبركى بنينمنوف
273.5نــاجــح  273.5عمرو عبد 1 رمضان حامد31148دبركى بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني119.5كريم غريب جودة المزين31149دبركى بنينمنوف
250.5نــاجــح  250.5مبروك محمد ھاشم جعفر31150دبركى بنينمنوف
256نــاجــح  256مجدى عبد الس)م ابو الحديد ابوعلى31151دبركى بنينمنوف
199نــاجــح  199محمد احمد حسن عبد الواحد31152دبركى بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني202محمد اسماعيل يونس الفرسيسى31153دبركى بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني181محمد السيد على العزباوى31154دبركى بنينمنوف
212نــاجــح  212محمد ايمن فوزى برجاس31155دبركى بنينمنوف
274.5نــاجــح  274.5محمد جمال عبد الوھاب عبد 311561دبركى بنينمنوف
216نــاجــح  216محمد جمال فريد العيسوى31157دبركى بنينمنوف
234.5نــاجــح  234.5محمد رجب محمد عثمان31158دبركى بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني142محمد رمضان عبد الس)م عبد 311591دبركى بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني143محمد سعيد حسن ابوحميدة31160دبركى بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني153.5محمد سعيد محمد سعيد31161دبركى بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني221.5محمد شحاتة عبدالعظيم الحارس31162دبركى بنينمنوف
233.5نــاجــح  233.5محمد شعبان على ابو سالم31163دبركى بنينمنوف
274نــاجــح  274محمد ص)ح حامد السيد31164دبركى بنينمنوف
185.5نــاجــح  185.5محمد طارق محمود ابوعلى31165دبركى بنينمنوف
276نــاجــح  276محمد عماد سعد غزية31166دبركى بنينمنوف



229.5نــاجــح  229.5محمد عيد سعد ابو غالية31167دبركى بنينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمدعيد عبد الجيد السحيمى31168دبركى بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني213محمد فايز عبد العليم بسيونى31169دبركى بنينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد فتحى عبدالواحد كرسوم31170دبركى بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني168.5محمد نصر فتحى كرسوم31171دبركى بنينمنوف
230.5نــاجــح  230.5محمود ربيع عبد الس)م محروس31172دبركى بنينمنوف
229نــاجــح  229محمود رمضان عبداللطيف زايد31173دبركى بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني160.5محمود سعد محمد حسب اللة31174دبركى بنينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمود سعيد محمد عبد الجليل31175دبركى بنينمنوف
192.5نــاجــح  192.5محمود صبحى عبد الفتاح الدسوقى31176دبركى بنينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمود ص)ح السيد عبد النبى31177دبركى بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني178محمود محمد مصطفى حسب 311781دبركى بنينمنوف
249.5نــاجــح  249.5محمود نصر احمد عمارة31179دبركى بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني251.5مصطفى سعد السيد احمد31180دبركى بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني187مصطفى شعبان عرفان السيد31181دبركى بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني194.5مصطفى صبحى رمضان السقا31182دبركى بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني161مصفى نزيه سليمان المعداوى31183دبركى بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني218ناصف مبروك ناصف محمروس31184دبركى بنينمنوف
228نــاجــح  228نصر فتحى محمود خلف31185دبركى بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني188.5نعمان رمضان نعمان الحناوى31186دبركى بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني172ھانى شامل عبد العليم بسيونى31187دبركى بنينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبياسر عرفان عبد الحميد عرفان31188دبركى بنينمنوف
275نــاجــح  275اميرة عيد سعد قنديل31189دبركى بناتمنوف
269نــاجــح  269اسراء اسامة محمود الغرابلى31190دبركى بناتمنوف
275نــاجــح  275اسراء عطية عبدالعزيز عطية31191دبركى بناتمنوف
240نــاجــح  240اسماء حمادة البكرى عبدالحميد31192دبركى بناتمنوف
275نــاجــح  275اسماء حسن على كرسوم31193دبركى بناتمنوف
215.5نــاجــح  215.5اسماء عتمان عبدالطيفناصف31194دبركى بناتمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباسماءماجدى عبدالسميع العزباوى31195دبركى بناتمنوف
225نــاجــح  225اسماء نصر عبدالمنعم برجاس31196دبركى بناتمنوف
222.5نــاجــح  222.5اسماءيحى ممصطفى مناع31197دبركى بناتمنوف
234نــاجــح  234السيدة خليفة عبدالعزيز خليفة31198دبركى بناتمنوف
226نــاجــح  226امل شعبان عبدالحكم مبارك31199دبركى بناتمنوف
223.5نــاجــح  223.5امل مرسى نجيييب مرسى31200دبركى بناتمنوف
252نــاجــح  252اميرة محمد ابراھيم ياسين31201دبركى بناتمنوف
274.5نــاجــح  274.5امنية ععبدالوارث س)مة عطية31202دبركى بناتمنوف
249.5نــاجــح  249.5اية اشرف كامل حسباللة31203دبركى بناتمنوف
229.5نــاجــح  229.5اية خالد صديق القواس31204دبركى بناتمنوف
244.5نــاجــح  244.5اية رمضان حمزة اسماعيل31205دبركى بناتمنوف
258نــاجــح  258اية رياض سعد صقر31206دبركى بناتمنوف
272نــاجــح  272اية نصر احمد زغلول31207دبركى بناتمنوف
264.5نــاجــح  264.5اية نصر صافى صالح31208دبركى بناتمنوف
257نــاجــح  257اية ياسسر عبدالعزيز زغلول31209دبركى بناتمنوف
237نــاجــح  237ايمان سعد محمد عياض31210دبركى بناتمنوف
193نــاجــح  193ايمان سعيد حلمى خطاب31211دبركى بناتمنوف
250نــاجــح  250ايمان صبحى حسن الدناصورى31212دبركى بناتمنوف
239نــاجــح  239ايمان ععبدالغنى محمد ابوھيب31213دبركى بناتمنوف
265.5نــاجــح  265.5بسمة اشرف فرج جعفر31214دبركى بناتمنوف
193.5نــاجــح  193.5بسمة عماد ص)ح ابوغالية31215دبركى بناتمنوف
192نــاجــح  192نعمة خالد مصطفى عبداللطيف31216دبركى بناتمنوف
253.5نــاجــح  253.5 دعاء ابراھيم مروك الدناصورى31217دبركى بناتمنوف
169.5نــاجــح  169.5دينا طارق محمود الغارابلي31218دبركى بناتمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبراوية ععبدالمقصود عبداللطيف جمعة31219دبركى بناتمنوف
208نــاجــح  208رضا السيد رجب محمد31220دبركى بناتمنوف
230نــاجــح  230رضا صبحى عبدالحميد الجيزيرى31221دبركى بناتمنوف
217.5نــاجــح  217.5رضا ص)ح حجازى عيد31222دبركى بناتمنوف



263.5نــاجــح  263.5رفقة صبحى سليمان عطية31223دبركى بناتمنوف
231نــاجــح  231زينب مشحوت محمد مناع31224دبركى بناتمنوف
248.5نــاجــح  248.5سماح اشرف مروك داود31225دبركى بناتمنوف
210.5نــاجــح  210.5سميرة سعيد محروس الفرسيسى31226دبركى بناتمنوف
250نــاجــح  250شيماء خالد محمد عاشور31227دبركى بناتمنوف
240.5نــاجــح  240.5شيماء شعبان ابراھيم زايد31228دبركى بناتمنوف
224.5نــاجــح  224.5شيما شوقى رمضان معوض31229دبركى بناتمنوف
266نــاجــح  266يشماء عيد عبدالس)م ابوھييب31230دبركى بناتمنوف
238.5نــاجــح  238.5شيماء نصر ابراھيم السباعى31231دبركى بناتمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبصبحية رمضان عبدالقوى عرفان31232دبركى بناتمنوف
208.5نــاجــح  208.5عبير سعيد عبدالعظيم ابوغالية31233دبركى بناتمنوف
202.5نــاجــح  202.5عزة رمضان عبدالرسول زايد31234دبركى بناتمنوف
269نــاجــح  269فاطمة عيد عبدالصادق محمد عبدالس)م31235دبركى بناتمنوف
262نــاجــح  262فاطمة ققضب عبدالھادى زغلول31236دبركى بناتمنوف
220.5نــاجــح  220.5فاطمة مختار سععيد عبدالھادى31237دبركى بناتمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمبروكة رجب عبدالفتاح السقا31238دبركى بناتمنوف
179نــاجــح  179مرثا ايمن شفيق عبدالسيد31239دبركى بناتمنوف
253نــاجــح  253مفيدة عادل عبدالس)م عبدااللة31240دبركى بناتمنوف
207نــاجــح  207نادية السيد ربيع الفرسيسى31241دبركى بناتمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبنادية ابراھيم عبدالفتاح الدسوقى31242دبركى بناتمنوف
209.5نــاجــح  209.5ناھد ربيع كامل مروك الفرسيسى31243دبركى بناتمنوف
203.5نــاجــح  203.5نج)ء رؤوف عبدالعزيز بدوى31244دبركى بناتمنوف
دور ثانيدور ثاني165ندا شعبان فاضل محمد شعبان31245دبركى بناتمنوف
174نــاجــح  174ھاجر عبدالصمد عبداالة عبدالصمد31246دبركى بناتمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبھانم على عبدالمعبود محروس الواطى31247دبركى بناتمنوف
270.5نــاجــح  270.5ھبة عبدالعليم السيد سعد31248دبركى بناتمنوف
209.5نــاجــح  209.5ھدى احمد على ابوحسين31249دبركى بناتمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبھيام ذكى ذكى محمد الحاوى31250دبركى بناتمنوف
241.5نــاجــح  241.5وسام صبحى نصر صقر31251دبركى بناتمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبو�ء جمعة على متولى تلة31252دبركى بناتمنوف
270.5نــاجــح  270.5و�ء شريف عبدالحق صديق31253دبركى بناتمنوف
235.5نــاجــح  235.5ياسمين اشرف فوزى مبروك31254دبركى بناتمنوف
227نــاجــح  227يا سمين رضا مبروك داود31255دبركى بناتمنوف
232.5نــاجــح  232.5ياسمين عاطف عبدالفتاح عيد31256دبركى بناتمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمنال عبدالرسول عبدالجيد عبدالعال31257دبركى بناتمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبصابرين رمضان عبداللطيف عطا اللة31258دبركى بناتمنوف
195نــاجــح  195احمد عيد ياقوت بداوى31259دبركى بناتمنوف
195نــاجــح  195احمد فايز عبدالرازق حسب اللة31260دبركى بناتمنوف
202.5نــاجــح  202.5احمد محمود محمد ابوھيب31261دبركى بناتمنوف
206نــاجــح  206حمادة سعيد عبدالعزيز كرسوم31262دبركى بناتمنوف
237نــاجــح  237عبدالعزيز صالح عببدالعزيز عبدالحفيظ31263دبركى بناتمنوف
237نــاجــح  237عبدالعظيم لطفى عبدالعظيم حماد31264دبركى بناتمنوف
214نــاجــح  214عبدالفتاح ابراھيم عبدالفتاح الدسوقى31265دبركى بناتمنوف
175نــاجــح  175عبدالمؤمن وحيد عبدالمؤمن الطوخى31266دبركى بناتمنوف
236نــاجــح  236عماد شوقى منقريوس عطية31267دبركى بناتمنوف
250نــاجــح  250فتحى سعيد عبدالفتاح عشماوى31268دبركى بناتمنوف
217نــاجــح  217مروك صقر مبروك الدناصورى31269دبركى بناتمنوف
214.5نــاجــح  214.5محمد السيد عبدالعزيز حسبو31270دبركى بناتمنوف
262نــاجــح  262محمد شكرى محممد جعفر31271دبركى بناتمنوف
233نــاجــح  233محمد مبروك عبدالعظيم ابوطالب31272دبركى بناتمنوف
198نــاجــح  198مصطفى عصام مصطفى الجزيرى31273دبركى بناتمنوف
دور ثانيدور ثاني159اسماء فتحى مبروك أبو عدس31274عزبة ابو عدس أمنوف
220.5نــاجــح  220.5أمل مبروك ايو الحديد منصور 31275عزبة ابو عدس أمنوف
267نــاجــح  267امنة سعيد أبوالحديد الجندى 31276عزبة ابو عدس أمنوف
218.5نــاجــح  218.5أميرة مجدى رمضان فرج 31277عزبة ابو عدس أمنوف
235.5نــاجــح  235.5اية بدران ص)ح الفقى 31278عزبة ابو عدس أمنوف



دور ثانيدور ثاني176بسمة عبد العال محمود فرج 31279عزبة ابو عدس أمنوف
دور ثانيدور ثاني188رحاب وجيه فايز عبد الونيس 31280عزبة ابو عدس أمنوف
205.5نــاجــح  205.5رحمه رمضان ابراھيم الدسوقى 31281عزبة ابو عدس أمنوف
244نــاجــح  244رشا رمضان محمد مبروك 31282عزبة ابو عدس أمنوف
218نــاجــح  218سارة بكرى رشاد حشاد31283عزبة ابو عدس أمنوف
229نــاجــح  229سلمى ناصر محمد عثمان 31284عزبة ابو عدس أمنوف
229.5نــاجــح  229.5سماح السيد عبد الظاھر عثمان31285عزبة ابو عدس أمنوف
193نــاجــح  193سھام ياسر محمد خفاجه 31286عزبة ابو عدس أمنوف
201.5نــاجــح  201.5شمياء عادل عبد الباسط شحاته 31287عزبة ابو عدس أمنوف
دور ثانيدور ثاني172شمياء عبد1 أحمد الجدى 31288عزبة ابو عدس أمنوف
218نــاجــح  218عفاف بدوى عبد الغنى شحاته 31289عزبة ابو عدس أمنوف
214.5نــاجــح  214.5منال مرعى محمود صقر 31290عزبة ابو عدس أمنوف
دور ثانيدور ثاني189.5نبيلة يدر عبد الجواد ابراھيم31291عزبة ابو عدس أمنوف
دور ثانيدور ثاني139.5نجاح مصطفى خير 1 عبد الوھاب 31292عزبة ابو عدس أمنوف
217نــاجــح  217نورا مبروك سعد الدسوقى  31293عزبة ابو عدس أمنوف
240نــاجــح  240ھاله سعيد عبد اللطيف فوده 31294عزبة ابو عدس أمنوف
218نــاجــح  218ھدير شعبان عبد الفتاح رزق 31295عزبة ابو عدس أمنوف
241.5نــاجــح  241.5و�ء طلعت يحيى محمد 31296عزبة ابو عدس أمنوف
211.5نــاجــح  211.5ابراھيم عبد 1 ابراھيم أبوبكر 31297عزبة ابو عدس أمنوف
168نــاجــح  168أحمد ابراھيم سعد ابراھيم 31298عزبة ابو عدس أمنوف
159نــاجــح  159أحمد ابراھيم عبد الغنى شحاته31299عزبة ابو عدس أمنوف
204نــاجــح  204أحمد أبوبكر محمد عبدالكريم 31300عزبة ابو عدس أمنوف
202نــاجــح  202أحمد ربيع محمد إبراھيم 31301عزبة ابو عدس أمنوف
233نــاجــح  233أحمد سعد شحاته منصور محمد 31302عزبة ابو عدس أمنوف
228نــاجــح  228أحمد عبد1 عبدالمعطي نجم 31303عزبة ابو عدس أمنوف
219.5نــاجــح  219.5أحمد محمد سيد أحمد عاشور 31304عزبة ابو عدس أمنوف
184.5نــاجــح  184.5أيمن نايل كامل عبدالس)م 31305عزبة ابو عدس أمنوف
198.5نــاجــح  198.5سعد سليمان محمد أبوحسانين 31306عزبة ابو عدس أمنوف
215.5نــاجــح  215.5عبدالحميد صبري عبدالحميد منصور 31307عزبة ابو عدس أمنوف
183نــاجــح  183عبدالرحمن محمد عبداللطيف سليمان 31308عزبة ابو عدس أمنوف
254.5نــاجــح  254.5ع)ء محمود عبداللطيف فوده 31309عزبة ابو عدس أمنوف
200.5نــاجــح  200.5عماد محمد عبدالمعطي الزرقاني 31310عزبة ابو عدس أمنوف
212.5نــاجــح  212.5محمد إبراھيم محمد محمد 31311عزبة ابو عدس أمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد جميل عبد الجواد موسى 31312عزبة ابو عدس أمنوف
208نــاجــح  208محمد جمعة منصور حسنين 31313عزبة ابو عدس أمنوف
184.5نــاجــح  184.5محمد حسن حسين راشد 31314عزبة ابو عدس أمنوف
211نــاجــح  211محمد سالم السيد عبدالس)م 31315عزبة ابو عدس أمنوف
225.5نــاجــح  225.5محمد سعيد شحاته منصور 31316عزبة ابو عدس أمنوف
220نــاجــح  220محمد عبدالناصر عبدالعزيز أبوزيد 31317عزبة ابو عدس أمنوف
222.5نــاجــح  222.5محمد عبدالنبي حامد فوده31318عزبة ابو عدس أمنوف
190نــاجــح  190مھني على كامل عبد الس)م 31319عزبة ابو عدس أمنوف
268نــاجــح  268يوسف سعيد عبدالستار عبدالحميد 31320عزبة ابو عدس أمنوف
199.5نــاجــح  199.5يوسف شعبان السيد مبارك 31321عزبة ابو عدس أمنوف
دور ثانيدور ثاني184.5اسراء رضه سعد عيسوى31322شبشيرمنوف
257.5نــاجــح  257.5اسماء ابراھيم مدين عطا31323شبشيرمنوف
262.5نــاجــح  262.5اسماء سامى ابوالعنين عيسى31324شبشيرمنوف
267.5نــاجــح  267.5اسماء كرم محمد عفيفى31325شبشيرمنوف
255نــاجــح  255اسماء مبروك محروس الشقيرى31326شبشيرمنوف
244.5نــاجــح  244.5اسماء محمد عباس الشناوى31327شبشيرمنوف
241نــاجــح  241اسماء وجيه سعيد عبدربه31328شبشيرمنوف
261.5نــاجــح  261.5امل جمال عبدالس)م القبانى31329شبشيرمنوف
274نــاجــح  274امل محمد عبدالعظيم ب)ل31330شبشيرمنوف
275.5نــاجــح  275.5امنية انور احمد ابوالمجد31331شبشيرمنوف
263.5نــاجــح  263.5اميرة عبدالعال ابوبكر عبدالرحمن31332شبشيرمنوف
240نــاجــح  240اميرة عبد1 سليمان حسب 313331شبشيرمنوف
250نــاجــح  250اميرة على رجب الغول31334شبشيرمنوف



262.5نــاجــح  262.5ايمان عبدالرحمن عبدالس)م عبدالحليم31335شبشيرمنوف
250.5نــاجــح  250.5ايمان فرج ابراھيم عبدالحليم31336شبشيرمنوف
217نــاجــح  217ايمان فرج سعيد عبدالظاھر عبد313371شبشيرمنوف
265.5نــاجــح  265.5ايمان مشحوت عبدالحميد عيسى31338شبشيرمنوف
234.5نــاجــح  234.5ايمان مختار حامد يوسف31339شبشيرمنوف
230نــاجــح  230ايه فتحى عبدالھادى ابوزيد31340شبشيرمنوف
225.5نــاجــح  225.5ايه على سعد عيسى31341شبشيرمنوف
241نــاجــح  241ايه محمد محمد شع)ن31342شبشيرمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبحنان شعبان ابراھيم درويش31343شبشيرمنوف
195نــاجــح  195خضرة سعيد صديق عمران31344شبشيرمنوف
259نــاجــح  259دعاء محمود مشحوت ابوشيب31345شبشيرمنوف
259.5نــاجــح  259.5دينا سامى مبروك عطية31346شبشيرمنوف
248.5نــاجــح  248.5دينا سعيد مبروك غزال31347شبشيرمنوف
258.5نــاجــح  258.5رانيا رأفت ابوبكر ع)م31348شبشيرمنوف
260نــاجــح  260رانيا محمد ابراھيم الشناوى31349شبشيرمنوف
276نــاجــح  276رانيا محمد عبدالمقصود مصطفى31350شبشيرمنوف
248.5نــاجــح  248.5رحاب مصطفى عبدالحميد عمران31351شبشيرمنوف
259نــاجــح  259رحاب مصطفى محمد الشناوى31352شبشيرمنوف
273.5نــاجــح  273.5رشا ص)ح محمد دردر31353شبشيرمنوف
247نــاجــح  247رضا السيد عرفه الشناوى31354شبشيرمنوف
236نــاجــح  236رنا مصطفى زكى عيسى31355شبشيرمنوف
222.5نــاجــح  222.5سارة عبدالس)م سعد طعيمة31356شبشيرمنوف
214.5نــاجــح  214.5سارة مصطفى عبدالحميد عبد313571شبشيرمنوف
253نــاجــح  253سعدية سعد حافظ غزال31358شبشيرمنوف
195نــاجــح  195سعدية مشحوت مبروك محمد سعد31359شبشيرمنوف
215نــاجــح  215سمر رضا مبروك الس)مونى31360شبشيرمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبسميرة سعيد عبد1 فايد31361شبشيرمنوف
210نــاجــح  210شيماء احمد سعد على سعد31362شبشيرمنوف
267نــاجــح  267شيماء احمد عبدالفضيل الشقيرى31363شبشيرمنوف
237.5نــاجــح  237.5شيماء محمد ابراھيم الوكيل31364شبشيرمنوف
276نــاجــح  276شيماء مشحوت سعيد السودانى31365شبشيرمنوف
246نــاجــح  246صفاء فوزى زكى سعد31366شبشيرمنوف
265.5نــاجــح  265.5عبير سامى احمد غزال31367شبشيرمنوف
259نــاجــح  259عزه على محمد عيسوى عبد313681شبشيرمنوف
214.5نــاجــح  214.5عزة محمد عبدالموجود حمد31369شبشيرمنوف
189نــاجــح  189ع) جمعه فتحى فايد31370شبشيرمنوف
242نــاجــح  242فاتن عيد محمود السبروت31371شبشيرمنوف
241نــاجــح  241فاطمة جمعة كمال العشماوى31372شبشيرمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبفاطمة سعيد جابر عبدالخالق31373شبشيرمنوف
211.5نــاجــح  211.5فاطمة صبرى البكرى الحلو31374شبشيرمنوف
دور ثانيدور ثاني133.5مبروكة رضا خليل غنيم31375شبشيرمنوف
276.5نــاجــح  276.5مريم على عاطف عبدالعظيم31376شبشيرمنوف
276نــاجــح  276مى رفعت محمد عبدالعاطى31377شبشيرمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبنادية فرج مبروك قنديل31378شبشيرمنوف
273.5نــاجــح  273.5نورا عزالدين مصطفى عزالدين31379شبشيرمنوف
238.5نــاجــح  238.5نورا محمد موسى الديب31380شبشيرمنوف
260نــاجــح  260نورھان رضا مبروك غزال31381شبشيرمنوف
259.5نــاجــح  259.5نورھان محمود سعيد محمود31382شبشيرمنوف
255.5نــاجــح  255.5ھدير سعيد محمد على مسعود31383شبشيرمنوف
225.5نــاجــح  225.5ھدى شريف محمد موسى حشيش31384شبشيرمنوف
254نــاجــح  254ھناء البتانونى محمد البتانونى31385شبشيرمنوف
229.5نــاجــح  229.5ھناء رجب سعيد عبدالرسول شحاته31386شبشيرمنوف
208.5نــاجــح  208.5ياسمين محمود مبروك الزيات31387شبشيرمنوف
211.5نــاجــح  211.5ابراھيم محمد ابراھيم على31388شبشيرمنوف
210.5نــاجــح  210.5احمد ابراھيم ابوالعنين فايد31389شبشيرمنوف
دور ثانيدور ثاني173احمد حسين محمد الوكيل31390شبشيرمنوف



211.5نــاجــح  211.5احمد ربيع عبدالس)م ابوشوشة31391شبشيرمنوف
236.5نــاجــح  236.5احمد رأفت عيد سعد31392شبشيرمنوف
275نــاجــح  275احمد رمضان رزق العشماوى31393شبشيرمنوف
259نــاجــح  259احمد سعيد طه القبانى31394شبشيرمنوف
239.5نــاجــح  239.5احمد شعبان عبدالعزيز ب)ل31395شبشيرمنوف
212نــاجــح  212احمد شعبان محمد على ابوخطوة31396شبشيرمنوف
253.5نــاجــح  253.5احمد عاشور ابوبكر البرعى31397شبشيرمنوف
211.5نــاجــح  211.5احمد عبدالحليم محمد عبدالحليم31398شبشيرمنوف
دور ثانيدور ثاني150احمد عبدالعظيم على ابوشيب31399شبشيرمنوف
دور ثانيدور ثاني160.5احمد على عبدالصادق عيسى31400شبشيرمنوف
274نــاجــح  274احمد مبروك احمد عبدربه31401شبشيرمنوف
254نــاجــح  254احمد محمد احمد القبانى31402شبشيرمنوف
172نــاجــح  172احمد محمد السيد شع)ن31403شبشيرمنوف
221نــاجــح  221احمد محمد عبدالحميد ابوالمجد31404شبشيرمنوف
264.5نــاجــح  264.5اسامة عبدالحفيظ عبدالمقصود ب)ل31405شبشيرمنوف
دور ثانيدور ثاني156اس)م سيداحمد محمد حشيش31406شبشيرمنوف
260نــاجــح  260اشرف نصر عبدالغفور القليطى31407شبشيرمنوف
250.5نــاجــح  250.5السيد احمد السيد القبانى31408شبشيرمنوف
211نــاجــح  211السيد عبدالعال محمد الغول31409شبشيرمنوف
183.5نــاجــح  183.5السيد محمود السيد فرج31410شبشيرمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبباسم محمد السيد القبانى31411شبشيرمنوف
198.5نــاجــح  198.5ب)ل سليمان محمد ب)ل31412شبشيرمنوف
دور ثانيدور ثاني178.5بھاء محمد مبروك رزق عطية31413شبشيرمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبجھاد السيد ابراھيم الوكيل31414شبشيرمنوف
190.5نــاجــح  190.5حسام ابراھيم حسن العشماوى31415شبشيرمنوف
197نــاجــح  197حسين رضا محمد ابراھيم قابيل31416شبشيرمنوف
دور ثانيدور ثاني146.5حماده شعبان محمد على ابوخطوة31417شبشيرمنوف
246نــاجــح  246حمدى اشرف محمد حمدى ابوشوشة31418شبشيرمنوف
224.5نــاجــح  224.5خالد على ابراھيم الشناوى31419شبشيرمنوف
191نــاجــح  191رامى اشرف عبدالستار محمد الدعوشى31420شبشيرمنوف
دور ثانيدور ثاني170سامح سعيد محمد طعيمة31421شبشيرمنوف
218نــاجــح  218سامى فتحى حنفى حشيش31422شبشيرمنوف
230نــاجــح  230سعيد السيد مبروك حسانين31423شبشيرمنوف
231.5نــاجــح  231.5سليمان احمد مصطفى فايد31424شبشيرمنوف
223.5نــاجــح  223.5شعبان مشحوت اسماعيل عيسوى31425شبشيرمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبص)ح زايد محمد مبروك 31426شبشيرمنوف
187نــاجــح  187عباس محمد عباس عبدالمطلب31427شبشيرمنوف
دور ثانيدور ثاني175.5عبدالحميد ص)ح عبدالحميد الغول31428شبشيرمنوف
175نــاجــح  175عبدالرحمن محمد ابراھيم السحراوى31429شبشيرمنوف
253نــاجــح  253عبدالظاھر محمود عبدالظاھر عفيفى31430شبشيرمنوف
194نــاجــح  194عبدالفتاح سليمان عبدالفتاح الوكيل31431شبشيرمنوف
245نــاجــح  245عبد1 رضا عبد1 محمود عبد314321شبشيرمنوف
213.5نــاجــح  213.5عبد1 عرفه عبدالمحسن ابراھيم31433شبشيرمنوف
238نــاجــح  238ع)ء عبدالجواد مصطفى عطا31434شبشيرمنوف
276.5نــاجــح  276.5على ص)ح على ابوالمجد31435شبشيرمنوف
237نــاجــح  237عمرو ابراھيم عبدالمقصود شحاته31436شبشيرمنوف
189نــاجــح  189عمرو انور على خفاجة31437شبشيرمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبفتحى السيد فتحى جعفر31438شبشيرمنوف
177.5نــاجــح  177.5فرج جمال جمعه زھده31439شبشيرمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبكريم عبدالعزيز مرسى على31440شبشيرمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبكريم فايز رياض سيدھم31441شبشيرمنوف
180نــاجــح  180محمد اشرف احمد درباله31442شبشيرمنوف
260.5نــاجــح  260.5محمد اشرف محمد على حسب 314431شبشيرمنوف
242.5نــاجــح  242.5محمد اشرف درويش ابراھيم31444شبشيرمنوف
183نــاجــح  183محمد اشرف محمد زھده31445شبشيرمنوف
239.5نــاجــح  239.5محمد جمال صابر فرج قابيل31446شبشيرمنوف



دور ثانيدور ثاني149.5محمد رمضان عبدالمولى سليمان31447شبشيرمنوف
223نــاجــح  223محمد زينھم ابراھيم عبدربه31448شبشيرمنوف
263.5نــاجــح  263.5محمد سامى على عزالدين حسب 314491شبشيرمنوف
270.5نــاجــح  270.5محمد عباس اسماعيل عبدالحليم31450شبشيرمنوف
257نــاجــح  257محمد عبدالرافع محمد ابوزيد31451شبشيرمنوف
254.5نــاجــح  254.5محمد على مصطفى ا�لفى31452شبشيرمنوف
210.5نــاجــح  210.5محمد فتحى عبدالس)م ا�لفى31453شبشيرمنوف
208نــاجــح  208محمد فرج محمود الشناوى31454شبشيرمنوف
212.5نــاجــح  212.5محمد فوزى احمد ابوالمجد31455شبشيرمنوف
244.5نــاجــح  244.5محمد كمال مصطفى الشناوى31456شبشيرمنوف
دور ثانيدور ثاني139.5محمد مبروك عبدالصمد الزيبق31457شبشيرمنوف
273.5نــاجــح  273.5محمد مبروك عبد1 محمود عبد314581شبشيرمنوف
274.5نــاجــح  274.5محمد مندور محمد السبروت31459شبشيرمنوف
273.5نــاجــح  273.5محمود سعيد يوسف القبانى31460شبشيرمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمود محمود محمد عبدالجواد سعد31461شبشيرمنوف
269نــاجــح  269محمود مندور محمد السبروت31462شبشيرمنوف
208نــاجــح  208مصطفى جمال عبدالعزيز عيسى31463شبشيرمنوف
184.5نــاجــح  184.5وليد رجب جمعه مصطفى زھده31464شبشيرمنوف
250.5نــاجــح  250.5إسراء عبد الفتاح عبد المحسن31465طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني194.5أسماء كمال عد العزيز31466طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني218.5أمل جمعة عيسوي عبد العزيز31467طم)ى ١منوف
227نــاجــح  227أمل حمدي جابر جمعة31468طم)ى ١منوف
252.5نــاجــح  252.5أميرة سامي عبد الواحد31469طم)ى ١منوف
257نــاجــح  257أميرة سامي محمد تركي31470طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني154.5أمينة فھيم الزفزافي31471طم)ى ١منوف
204نــاجــح  204أمينة السيد إبراھيم زكي31472طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني213أنعام خليفة عبد الحفيظ31473طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني231أنعام رجب عبد الغني31474طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني212آية محمد حسين تركي31475طم)ى ١منوف
225.5نــاجــح  225.5إيمان عبد المرضي عبد المحسن31476طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني190إيمان فوزي عبد الغني 31477طم)ى ١منوف
230نــاجــح  230إيمان محمود حمدي عبد الجيد31478طم)ى ١منوف
233.5نــاجــح  233.5آية أشرف شفيق عبد ربه31479طم)ى ١منوف
241.5نــاجــح  241.5آية حسين سعيد مجرية31480طم)ى ١منوف
225.5نــاجــح  225.5آية محمد محمد حشيش31481طم)ى ١منوف
214.5نــاجــح  214.5آية سمير فوزي أبو حسين31482طم)ى ١منوف
231.5نــاجــح  231.5آية صبري فتحي عبد الوھاب31483طم)ى ١منوف
210.5نــاجــح  210.5آية محمد فتحي خليفة31484طم)ى ١منوف
245.5نــاجــح  245.5آية محمد يوسف محمود31485طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني169.5بسمة حمدي فتحي خ)ف31486طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني168.5بسمة رجب محمد أبو عثمان31487طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني144بسمة عاطف يونس31488طم)ى ١منوف
242.5نــاجــح  242.5داليا يونس مبروك31489طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني185دينا فرج السيد مرسي31490طم)ى ١منوف
253.5نــاجــح  253.5رانيا محمود إبراھيم مزروع31491طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني207.5رانيا وليد عبد القادر شارودة31492طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني226رباب محمد عبد المؤمن حنفي31493طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني175رشا فتحي علي حجازي31494طم)ى ١منوف
204.5نــاجــح  204.5زينب مصطفى محمد سليم31495طم)ى ١منوف
208نــاجــح  208سمر عماد إسماعيل السيد31496طم)ى ١منوف
254.5نــاجــح  254.5سعدية كمال عبد الغني عبد الواحد31497طم)ى ١منوف
255نــاجــح  255سعيدة إسماعيل محمد عبد الغني31498طم)ى ١منوف
222نــاجــح  222سمر رأفت فوزي شحاته31499طم)ى ١منوف
206.5نــاجــح  206.5سمر عبد 1 خميس ھريدي31500طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني231.5سمر محمد سعيد درة31501طم)ى ١منوف
221نــاجــح  221سمر نبيل حمدي مسلم31502طم)ى ١منوف



دور ثانيدور ثاني167.5سھير رمزي موسى رزق31503طم)ى ١منوف
232نــاجــح  232شرين عبد 1 محمد فرج31504طم)ى ١منوف
223نــاجــح  223شيماء سامي الصاوي محمد31505طم)ى ١منوف
235.5نــاجــح  235.5ضحى سعيد زكي عطايا31506طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني20.5عزة رضا فتحي الشبشيري31507طم)ى ١منوف
205.5نــاجــح  205.5ع) محمود أحمد علي31508طم)ى ١منوف
230.5نــاجــح  230.5علياء عادل عبد الفتاح عويس31509طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني193فاطمة عماد شاھين مصطفى31510طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني161فاطمة فتحي عثمان ھليل31511طم)ى ١منوف
205.5نــاجــح  205.5فاطمة ممدوح عبد القوي عوض31512طم)ى ١منوف
240نــاجــح  240فاطمة الزھراء صادق عبد الرحيم31513طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني150.5فتحية عبد الفتاح مشحوت عطايا31514طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني167.5فتحية عبد الرازق رمضان أبو حسين31515طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني174مريم لطفي عبد الم)ك فرج 315161طم)ى ١منوف
240نــاجــح  240مي عاطف زكي عطايا31517طم)ى ١منوف
187.5نــاجــح  187.5نادية مبروك عبد العليم صالح31518طم)ى ١منوف
250نــاجــح  250نجاح محمد حمدي عبد الحكم31519طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثانيغائبندى سعيد مبروك التراس31520طم)ى ١منوف
203نــاجــح  203نعمة رزق علي محمد31521طم)ى ١منوف
191.5نــاجــح  191.5نعمة صبحي علي محمد31522طم)ى ١منوف
204.5نــاجــح  204.5نعمة عاطف فوزي31523طم)ى ١منوف
212.5نــاجــح  212.5نعمة محمود رمضان عميرة31524طم)ى ١منوف
250.5نــاجــح  250.5نھال أحمد عبد الفتاح شاھين31525طم)ى ١منوف
205نــاجــح  205نھى علي مرسي حسين31526طم)ى ١منوف
190.5نــاجــح  190.5نورھان إبراھيم الزفزافي31527طم)ى ١منوف
253.5نــاجــح  253.5نورھان محمد عبد الجيد حنفي31528طم)ى ١منوف
187.5نــاجــح  187.5ھالة علي شوقي شبل31529طم)ى ١منوف
190نــاجــح  190ھالة محمد مرسي التھامي31530طم)ى ١منوف
210.5نــاجــح  210.5ھانم إبراھيم شحاته محمد31531طم)ى ١منوف
202نــاجــح  202ھبة مبروك عبد المحسن حجازي31532طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني150ھبة عيد حلمي عبد العاطي31533طم)ى ١منوف
217.5نــاجــح  217.5وردة عاطف مصطفى أحمد31534طم)ى ١منوف
218.5نــاجــح  218.5وردة علي محمود حجازي31535طم)ى ١منوف
242نــاجــح  242ياسمين حمدي صالح عبد الحميد31536طم)ى ١منوف
206.5نــاجــح  206.5ياسمين رجب محمد صديق31537طم)ى ١منوف
205نــاجــح  205ياسمين عيد عبد القوي علي31538طم)ى ١منوف
183نــاجــح  183ياسمين محمد حمدي زايد31539طم)ى ١منوف
206نــاجــح  206أبانوب ھاني ج)ل مسعود31540طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني150أحمد سعيد عبد المنعم تركي31541طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثانيغائبأحمد صبحي عبد الرازق سعيد31542طم)ى ١منوف
199.5نــاجــح  199.5أحمد عادل عبد الحكم شورة31543طم)ى ١منوف
215نــاجــح  215أحمد فتحي مصطفى عطايا31544طم)ى ١منوف
229.5نــاجــح  229.5أحمد لطفي علي سليمان31545طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني196أحمد لطفي كامل ھليل31546طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني181.5أحمد محمد علي ضبش31547طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني172.5أحمد ناصر عبد العزيز حجازي31548طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني202.5أحمد يوسف عبد العظيم الحضري31549طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني190.5إس)م سعيد رمضان شلبي31550طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني162إس)م محمد جودة بدر31551طم)ى ١منوف
212.5نــاجــح  212.5أمير أبو بكر مبروك التراس31552طم)ى ١منوف
208نــاجــح  208أنس عبد المحسن محمود جاد315531طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني172أيمن فؤاد أبو الحيد البشة31554طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني168بسام سعيد علي محمد31555طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني160تامر فوزي عبد المرضي الحاوي31556طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني161حمادة مبروك عبد المرضي مروك31557طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني152حمدي عبد الفتاح عباس قطب31558طم)ى ١منوف



دور ثانيدور ثاني186.5خالد زھدي إسماعيل موسف31559طم)ى ١منوف
241.5نــاجــح  241.5خالد محمد عبد 1 حنفي31560طم)ى ١منوف
204.5نــاجــح  204.5خيري محمد عيسى مصري31561طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثانيغائبرجب ص)ح رجب حسيني31562طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني188رفاعي سعيد رفاعي عبد الغني31563طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني161رواش طارق اليسد مرسي31564طم)ى ١منوف
211.5نــاجــح  211.5سعيد فرج متولي محمود31565طم)ى ١منوف
207.5نــاجــح  207.5سعيد يسري صالح سرية31566طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني157عبد الحميد محمد عبد الحميد شاھين31567طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني178.5عبد العليم محمد عبدالس)م دره31568طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني161عبد الغني فوزي عبد الغني حشيش31569طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني158.5عبد 1 ص)ح رجب حسين31570طم)ى ١منوف
190.5نــاجــح  190.5علي شعبان علي محمد 31571طم)ى ١منوف
191.5نــاجــح  191.5عماد حمدي أحمد سليم31572طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني86فارس فوزي إبراھيم البقلي31573طم)ى ١منوف
204نــاجــح  204كريم سامي جابر الھريدي31574طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد أحمد محمد تركي31575طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني149.5محمد السيد محمد إمام31576طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني177محمد أمين فوزي بصل31577طم)ى ١منوف
227.5نــاجــح  227.5محمد شوقي سعيد موسى31578طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني180.5محمد عادل فوزي علي31579طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني199محمد عبد المعطي عبد الرازق31580طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني186.5محمد عبد المؤمن محمد عيسى31581طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني177.5محمد عبد الجيد حمزة موسى31582طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني182.5محمد عبد المحسن حسن السھرجتي31583طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني152محمد عبد النبي كامل ھليل31584طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني153محمد علي عبد الجيد شورى31585طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني160.5محمد فتحي السنوسي حجازي31586طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني161محمد لطفي كامل ھليل31587طم)ى ١منوف
217.5نــاجــح  217.5محمد مبروك علي بركات31588طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني17محمد محمد مبروك أبو حسانين31589طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني167.5محمود أحمد السيد حجازي31590طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني157.5محمود أشرف خميس عبد الرحيم31591طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني195.5محمود بدر عبد الحميد الصعيدي31592طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني173.5محمود خالد حمدي علي31593طم)ى ١منوف
256نــاجــح  256محمود عادل عبد العزيز علي31594طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني25.5محمود محمد مبروك أبو حسنين31595طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني166محمود مصطفى إبراھيم شوكة31596طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني191.5مدحت مبروك كمال أبو سرية31597طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني136.5مصطفى سليمان مصطفى سرية31598طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثانيغائبناصر أحمد عبد المنعم جنفي31599طم)ى ١منوف
175نــاجــح  175ھاني عبد الحميد صديق سليمان31600طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني171.5ھاني مھني عبد الحميد علي31601طم)ى ١منوف
217نــاجــح  217ھشام جمعة محمد أحمد31602طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني160.5ھشام صبري إبراھيم السيد31603طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني144ھشام ھمام عبد 1 إبراھيم31604طم)ى ١منوف
253نــاجــح  253ياسر فريد عبد المحسن ا�مبابي31605طم)ى ١منوف
دور ثانيدور ثاني170.5أسماء أحمد عبد المحسن عبد الرحمن31606طم)ى ٢منوف
231نــاجــح  231أسماء ج)ل فتحي شارودة31607طم)ى٢منوف
دور ثانيدور ثاني186أسماء رمسيس محمد أبو شادي31608طم)ى ٢منوف
250نــاجــح  250أسماء علي جابر خميس31609طم)ى ٢منوف
261نــاجــح  261أسماء سمير فتحي الحناوي31610طم)ى ٢منوف
270نــاجــح  270أسماء مرعي عبد المحسن أبو شوكة31611طم)ى ٢منوف
274.5نــاجــح  274.5إيمان شوقي السيد عطايا31612طم)ى ٢منوف
257نــاجــح  257إيمان شفيق عبد ربه أحمد31613طم)ى ٢منوف
250.5نــاجــح  250.5آ�ء صبري عبد الستار طه31614طم)ى ٢منوف



232.5نــاجــح  232.5أميرة رضا عمر الموافي31615طم)ى ٢منوف
261نــاجــح  261أميرة نصر إبراھيم حجازي31616طم)ى ٢منوف
238.5نــاجــح  238.5أيمان محمد بھجات إبراھيم31617طم)ى ٢منوف
196.5نــاجــح  196.5إيمان محمد عبد الحميد اGسود31618طم)ى ٢منوف
225.5نــاجــح  225.5إيمان محمد يعقوب نبھان31619طم)ى ٢منوف
250نــاجــح  250إيمان مصطفى محمد حنفي31620طم)ى ٢منوف
197نــاجــح  197إيمان وجيه الشحات محمد عامر31621طم)ى ٢منوف
248نــاجــح  248آيه جمال رمضان عميرة31622طم)ى ٢منوف
225نــاجــح  225آية فرج فوزي إسماعيل31623طم)ى ٢منوف
245.5نــاجــح  245.5آية محمد عبد الغفار محمد مزروع31624طم)ى ٢منوف
269نــاجــح  269آية محمود السيد صليحة31625طم)ى ٢منوف
242نــاجــح  242آية ناجي صالح عبد الحميد31626طم)ى ٢منوف
233.5نــاجــح  233.5حسناء محمد يسن حشيش31627طم)ى ٢منوف
270.5نــاجــح  270.5دينا حنفي محمد حسانين31628طم)ى ٢منوف
273.5نــاجــح  273.5رانيا سعد حمدي حمدان31629طم)ى ٢منوف
212.5نــاجــح  212.5رضا سعيد عبد الوھاب شورى31630طم)ى ٢منوف
249.5نــاجــح  249.5روضه رمضان عبد الوھاب دره31631طم)ى ٢منوف
248.5نــاجــح  248.5ريموندا حنا صبري حنا31632طم)ى ٢منوف
254نــاجــح  254سارة عادل سعد عبد الموجود31633طم)ى ٢منوف
دور ثانيدور ثانيغائبسماح إبراھيم محمود فتحي 316341طم)ى ٢منوف
246.5نــاجــح  246.5سمر رمضان حسن محمد31635طم)ى ٢منوف
270.5نــاجــح  270.5سمية صالح توفيق جمعة31636طم)ى ٢منوف
دور ثانيدور ثانيغائبسھام محمد أسامة محمود شارودة31637طم)ى ٢منوف
264نــاجــح  264شروق إبراھيم عبد الجيد عرفة31638طم)ى ٢منوف
193.5نــاجــح  193.5شيماء حمدي محمد زين31639طم)ى ٢منوف
دور ثانيدور ثانيغائبشيماء عمر توفيق عبد العزيز31640طم)ى ٢منوف
238.5نــاجــح  238.5شيماء عيد أحمد صليحة31641طم)ى ٢منوف
240.5نــاجــح  240.5عبير جمعة علي محمد31642طم)ى ٢منوف
264.5نــاجــح  264.5عبير شوقي إبراھيم محمد عبد الوھاب31643طم)ى ٢منوف
243.5نــاجــح  243.5عبير محمد يسن حشيش31644طم)ى ٢منوف
235نــاجــح  235فاتن أبو النصر محمود دومة31645طم)ى ٢منوف
271.5نــاجــح  271.5فاطمة حمدي عبد الفتاح ابراھيم31646طم)ى ٢منوف
265نــاجــح  265فاطمة صبحي محمد الغرباوي31647طم)ى ٢منوف
239نــاجــح  239مھا السيد عبد الفتاح الفللى31648طم)ى ٢منوف
231.5نــاجــح  231.5مھا حسني سعيد محمود31649طم)ى ٢منوف
250.5نــاجــح  250.5منى أشرف فايز مزروع31650طم)ى ٢منوف
174.5نــاجــح  174.5منيرة ثابت علي إسماعيل31651طم)ى ٢منوف
263.5نــاجــح  263.5نج)ء فتحي محمود اسماعيل31652طم)ى ٢منوف
263نــاجــح  263نسرين جمال عبد المرضي علي31653طم)ى ٢منوف
174.5نــاجــح  174.5نعمات أشرف مشحوت عفيفي31654طم)ى ٢منوف
177.5نــاجــح  177.5نعمة جمعة إبراھيم بحيري31655طم)ى ٢منوف
190.5نــاجــح  190.5نعمة ج)ل عبد العزيز د�ل31656طم)ى ٢منوف
دور ثانيدور ثانيغائبنعيمة طه محمد أبو طالب31657طم)ى ٢منوف
260نــاجــح  260نورھان إبراھيم اسماعيل اسماعيل31658طم)ى ٢منوف
255نــاجــح  255ھبة 1 أحمد الخصوصي شاھين31659طم)ى ٢منوف
257.5نــاجــح  257.5ھدير إبراھيم عبد الجيد مسعود31660طم)ى ٢منوف
233.5نــاجــح  233.5و�ء إبراھيم ج)ل نعمة 316611طم)ى ٢منوف
دور ثانيدور ثاني182ياسمين حمدي عبد النبي قطقاط31662طم)ى ٢منوف
221نــاجــح  221ياسمين خالد محمد محمد خالد31663طم)ى ٢منوف
213.5نــاجــح  213.5ياسمين مرعي يوسف بدر31664طم)ى ٢منوف
234نــاجــح  234أحمد أيمن عبد الحليم حمزة31665طم)ى ٢منوف
دور ثانيدور ثانيغائبأحمد رمضان محمود التراس31666طم)ى ٢منوف
226.5نــاجــح  226.5أحمد سامي مصطفى عويضة31667طم)ى ٢منوف
دور ثانيدور ثاني173.5أحمد سعيد سليمان ا�مبابي31668طم)ى ٢منوف
255نــاجــح  255أحمد عاصم صديق اGسود31669طم)ى ٢منوف
دور ثانيدور ثانيغائبأحمد عزمي أحمد درة31670طم)ى ٢منوف



دور ثانيدور ثانيغائبأحمد عصام بكر موسى31671طم)ى ٢منوف
دور ثانيدور ثاني122.5أحمد علي محمد عيد31672طم)ى ٢منوف
231.5نــاجــح  231.5أحمد فراج أحمد عثمان31673طم)ى ٢منوف
دور ثانيدور ثاني173أحمد لطفي عبد المجيد عطايا31674طم)ى ٢منوف
221.5نــاجــح  221.5أحمد منير عبد الجواد فايد31675طم)ى ٢منوف
دور ثانيدور ثانيغائبأسامة جمال حسين محمد31676طم)ى ٢منوف
262نــاجــح  262أسامة عبد المنعم يحيى جمعة31677طم)ى ٢منوف
دور ثانيدور ثاني174أسامة محمود سليمان بدر31678طم)ى ٢منوف
دور ثانيدور ثاني114.5اس)م رمضان عبد الجيد الليثي31679طم)ى ٢منوف
دور ثانيدور ثاني170اس)م يحي عبد الغني عبد القادر31680طم)ى ٢منوف
دور ثانيدور ثاني175.5السيد عبد المرضي عباس مصري31681طم)ى ٢منوف
263.5نــاجــح  263.5السيد محمود السيد محمد31682طم)ى ٢منوف
247.5نــاجــح  247.5إيھاب سامي إبراھيم مزروع31683طم)ى ٢منوف
229نــاجــح  229حسام عادل غانم العيسوي31684طم)ى ٢منوف
214.5نــاجــح  214.5حمادة شعبان سليمان أبو النور31685طم)ى ٢منوف
212نــاجــح  212زكريا صبري زكريا صقر31686طم)ى ٢منوف
دور ثانيدور ثانيغائبسالم محمد حمدي عبد العزيز31687طم)ى ٢منوف
209نــاجــح  209سعد محمد سعد البنا31688طم)ى ٢منوف
265نــاجــح  265عبد الرحمن سعيد فتحي مزروع31689طم)ى ٢منوف
185نــاجــح  185عبد الستار علي حامد البدري31690طم)ى ٢منوف
211.5نــاجــح  211.5عبد العليم عبد الفتاح رضوان البنا31691طم)ى ٢منوف
253نــاجــح  253عبد 1 بكر الشحات العبد31692طم)ى ٢منوف
187.5نــاجــح  187.5عبد المنعم سعيد عبد المنعم العربي31693طم)ى ٢منوف
238نــاجــح  238علي الدين محمد أحمد محمود31694طم)ى ٢منوف
274نــاجــح  274علي ربيع فتحي شورة31695طم)ى ٢منوف
262.5نــاجــح  262.5علي محمد عبد الستار عبد الوجود31696طم)ى ٢منوف
206.5نــاجــح  206.5عمار رمضان عبد المرضي تركي31697طم)ى ٢منوف
247نــاجــح  247كريم أحمد عبد الفتاح حميد31698طم)ى ٢منوف
دور ثانيدور ثاني179.5كريم جمال عبد الحميد يونس31699طم)ى ٢منوف
180.5نــاجــح  180.5كريم ص)ح عمر الموافي31700طم)ى ٢منوف
دور ثانيدور ثانيغائبكريم عبد المرضي محمود التراس31701طم)ى ٢منوف
187نــاجــح  187كريم فرج محمد سعيد31702طم)ى ٢منوف
دور ثانيدور ثاني178محمد السيد سعد عبد الرحمن31703طم)ى ٢منوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد بھاء الدين إبراھيم حجازي31704طم)ى ٢منوف
دور ثانيدور ثاني209محمد حسن حمدي اGسيوطي31705طم)ى ٢منوف
دور ثانيدور ثاني217.5محمد سامي محمد عبد المجيد31706طم)ى ٢منوف
225نــاجــح  225محمد سعيد حامد أبو السعود31707طم)ى ٢منوف
206.5نــاجــح  206.5محمد صفوت عبد الفتاح يسن31708طم)ى ٢منوف
250.5نــاجــح  250.5محمد طارق عبد المحسن قصد31709طم)ى ٢منوف
دور ثانيدور ثاني176.5محمد رمضان سعد بدر31710طم)ى ٢منوف
256نــاجــح  256محمد عادل علي عيد31711طم)ى ٢منوف
225نــاجــح  225محمد عبد الرازق صبحي السھرجتي31712طم)ى ٢منوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد عبد المالك شلقاني محمود31713طم)ى ٢منوف
206نــاجــح  206محمد علي عبد المؤمن أبو حنفي31714طم)ى ٢منوف
266.5نــاجــح  266.5محمد مرشدي إمبارك خير 317151طم)ى ٢منوف
198.5نــاجــح  198.5محمد مصطفى زھدي مصطفى31716طم)ى ٢منوف
253.5نــاجــح  253.5محمود أحمد عبد الفتاح بركات31717طم)ى ٢منوف
224نــاجــح  224محمود خيري محمود جاد317181طم)ى ٢منوف
191نــاجــح  191محمود صبحي عبد الواحد رمضان31719طم)ى ٢منوف
236نــاجــح  236محمود صبحي محمد منصور31720طم)ى ٢منوف
219نــاجــح  219محمود صبري محمود بركات31721طم)ى ٢منوف
255نــاجــح  255محمود ص)ح فتحي طه31722طم)ى ٢منوف
265.5نــاجــح  265.5محمود عبد الرازق محمد نصر31723طم)ى ٢منوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمود عبد الرازق محمود رماح31724طم)ى ٢منوف
236نــاجــح  236محمود مبروك السيد مسلم31725طم)ى ٢منوف
دور ثانيدور ثاني226محمود محمد حسانين عبد العليم31726طم)ى ٢منوف



174نــاجــح  174محمود محمد قنديل العريان31727طم)ى ٢منوف
219.5نــاجــح  219.5محمود ممدوح محمود مطراي31728طم)ى ٢منوف
267.5نــاجــح  267.5محمود وجيه الشحات محمد عامر31729طم)ى ٢منوف
182نــاجــح  182مدحت محمد محمود عبد الغني محمد31730طم)ى ٢منوف
271نــاجــح  271مصطفى أحمد توفيق جمعة31731طم)ى ٢منوف
248نــاجــح  248مصطفى نصر عبد المعز عيسوي31732طم)ى ٢منوف
214نــاجــح  214ھشام علي عبد الھادي المھتدي31733طم)ى ٢منوف
187نــاجــح  187ھيثم بكر زين العابدين بركات31734طم)ى ٢منوف
دور ثانيدور ثاني176اسماء ابوزيد عبدالقوي ابوزيد31735الغباشى بالجھنينمنوف
دور ثانيدور ثاني183.5اسراء احمد عبدالمحسن الفرماوي31736الغباشى بالجھنينمنوف
197.5نــاجــح  197.5اسراء محمد حمدى البدري31737الغباشى بالجھنينمنوف
178نــاجــح  178أمينة عبدالعظيم عبدالمنعم الت)وي31738الغباشى بالجھنينمنوف
186نــاجــح  186إيمان سليم عبدالمرضى سليم31739الغباشى بالجھنينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبإيمان لطفى خميس اJمام31740الغباشى بالجھنينمنوف
225نــاجــح  225حنان اسماعيل محمد عزوز31741الغباشى بالجھنينمنوف
دور ثانيدور ثاني168.5رضا محمود حمدي البدري31742الغباشى بالجھنينمنوف
212نــاجــح  212سمية عبدالس)م عبدالفتاح عبده31743الغباشى بالجھنينمنوف
دور ثانيدور ثاني172شرين جمال محمد الغباشي31744الغباشى بالجھنينمنوف
195.5نــاجــح  195.5ع) على عبدالعزيز بدر31745الغباشى بالجھنينمنوف
دور ثانيدور ثاني178ع) مصطفى خطاب محمد31746الغباشى بالجھنينمنوف
244.5نــاجــح  244.5محسنة مصطفى رياض حنفى31747الغباشى بالجھنينمنوف
دور ثانيدور ثاني193.5منى ص)ح على الغباشي31748الغباشى بالجھنينمنوف
178.5نــاجــح  178.5مھا محمد جمعة مبروك31749الغباشى بالجھنينمنوف
172.5نــاجــح  172.5نادية مصطفى عبدالوھاب مصطفى31750الغباشى بالجھنينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبنفيسة بسيونى عبد الفتاح الشھاوى31751الغباشى بالجھنينمنوف
230نــاجــح  230ياسمين عبدالعظيم عبدالقوي الت)وي31752الغباشى بالجھنينمنوف
دور ثانيدور ثاني151.5ياسمين عبدالھادي فوزى مبروك31753الغباشى بالجھنينمنوف
225.5نــاجــح  225.5ياسمين محمود عبدالعال عبدالمحسن31754الغباشى بالجھنينمنوف
دور ثانيدور ثاني146.5احمد خالد احمد الغباشى31755الغباشى بالجھنينمنوف
دور ثانيدور ثاني149احمد خطاب عبدالعزيز الغباشي31756الغباشى بالجھنينمنوف
231نــاجــح  231احمد عبدالحفيظ احمد عبدالغني31757الغباشى بالجھنينمنوف
212.5نــاجــح  212.5احمد على عبد1 الغباشي31758الغباشى بالجھنينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبحسام السيد حسن أبو زيد31759الغباشى بالجھنينمنوف
دور ثانيدور ثاني207حسام حسن حمدى البدرى31760الغباشى بالجھنينمنوف
دور ثانيدور ثاني139حسام عبد1 عبدالجواد البربري31761الغباشى بالجھنينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبحسن السيد حسن أبوزيد31762الغباشى بالجھنينمنوف
دور ثانيدور ثاني183حمادة صبرى عبدالرؤف مصطفى31763الغباشى بالجھنينمنوف
دور ثانيدور ثاني156شعبان عبدالرازق عبدالفتاح سمك31764الغباشى بالجھنينمنوف
دور ثانيدور ثاني180.5عبدالمحسن ابراھيم عبدالمحسن الفرماوي31765الغباشى بالجھنينمنوف
دور ثانيدور ثاني191عبدالمحسن عاطف عبدالمحسن الفرماوى31766الغباشى بالجھنينمنوف
دور ثانيدور ثاني178.5محمد السيد عبدالرؤف محمد31767الغباشى بالجھنينمنوف
دور ثانيدور ثاني186محمد جمال احمد الغباشى31768الغباشى بالجھنينمنوف
دور ثانيدور ثاني151.5محمد عبدالمعطي محمد عبدالمحسن31769الغباشى بالجھنينمنوف
دور ثانيدور ثاني148محمود عوض عبدالجواد الغباشى31770الغباشى بالجھنينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبوائل فرحات حسن أبو زيد31771الغباشى بالجھنينمنوف
234.5نــاجــح  234.5اسراء السيد عبد العزيز ح)وة31772جزى بنينمنوف
221.5نــاجــح  221.5اسراء عبد الحكيم نجيب خالد31773جزى بنينمنوف
229نــاجــح  229أسماء مصطفي محمد البھنسي31774جزى بنينمنوف
177.5نــاجــح  177.5أسماء مھدي عبد المعطي خالد31735جزى بنينمنوف
178نــاجــح  178آ�ء أحمد سليمان الفخراني31776جزى بنينمنوف
233نــاجــح  233بسمة عبد المعبود عبد المعبود عيسي31777جزى بنينمنوف
245نــاجــح  245جھاد صبحي محمد عبد المؤمن31778جزى بنينمنوف
264.5نــاجــح  264.5حنان فريد محمد عفيفي عمارة 31779جزى بنينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبسمية مصطفي عبد المعطي خالد31780جزى بنينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبسندس جمال عبد الرازق عمارة31781جزى بنينمنوف
244نــاجــح  244سندس عادل حسين عبد 317821جزى بنينمنوف



دور ثانيدور ثاني72.5شيماء محمد عبد المقصود حميد31783جزى بنينمنوف
265نــاجــح  265غادة جاد 1 محمد جاد 317841جزى بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني152غادة عبد المقصود عبد الوھاب السعودي31785جزى بنينمنوف
202.5نــاجــح  202.5منار سمير رشاد محمد31786جزى بنينمنوف
239نــاجــح  239مني السيد عبد الرحمن جاد 317871جزى بنينمنوف
211نــاجــح  211نورا أحمد مصطفي عيسي31788جزى بنينمنوف
182نــاجــح  182ياسمين عادل شوقي الشھاوي31789جزى بنينمنوف
173.5نــاجــح  173.5إبراھيم السيد علي الدقي31790جزى بنينمنوف
198.5نــاجــح  198.5أحمد الحنفي عبد الغني معوض31791جزى بنينمنوف
187.5نــاجــح  187.5أحمد عصام فتحي أبو عابد31792جزى بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني166.5أحمد مكايد عبد الباري سرية31793جزى بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني144إس)م أحمد عبد القادر عيد31794جزى بنينمنوف
237.5نــاجــح  237.5ايھاب أيمن سعيد عبد العاطي31795جزى بنينمنوف
244.5نــاجــح  244.5بسيوني أحمد عبد العزيز عبده31796جزى بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني148.5حمادة خليل ابراھيم خليل31797جزى بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني149حمدي عبد الفتاح ابراھيم عبد الغني31798جزى بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني129سعد ابراھيم عبد الفتاح شتات31799جزى بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني124طه محمد طه عوض31800جزى بنينمنوف
243نــاجــح  243عادل رشدي عبد الصادق القصاص31801جزى بنينمنوف
192نــاجــح  192عبد الجواد عيد عبد الجواد عبد 318021جزى بنينمنوف
169نــاجــح  169عبد العظيم نصر عبد الفتاح محمد318.3جزى بنينمنوف
258نــاجــح  258عبد 1 السيد عبد الفتاح العطار31804جزى بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني139.5علي عبد القصود عبد الوھاب السعودي31805جزى بنينمنوف
191.5نــاجــح  191.5فھمي جمال فھمي الھمالي31806جزى بنينمنوف
259نــاجــح  259كريم عبد العاطي عبد الصمد مصطفي31807جزى بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني125.5محمد الھكالي محمد الھمالي31808جزى بنينمنوف
258نــاجــح  258محمد أشرف محمد خطاب31809جزى بنينمنوف
241.5نــاجــح  241.5محمد سعيد محمد جاد 318101جزى بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني142محمد شوقي عبد 1 عبد المقصود31811جزى بنينمنوف
213.5نــاجــح  213.5محمد صبحي عبد النبي سيف31812جزى بنينمنوف
265نــاجــح  265محمد ص)ح مصطفي جاد 318131جزى بنينمنوف
199.5نــاجــح  199.5محمد خالد فتحي المنشاوي31814جزى بنينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد عادل عبد الصادق عبد الكريم31815جزى بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني133.5محمد علي محمد المغربي31816جزى بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني162.5محمد مكرم عبد الباري سرية31817جزى بنينمنوف
228نــاجــح  228محمود خالد محمود الكردي31818جزى بنينمنوف
225.5نــاجــح  225.5محمود عبد النبي محمود عمران31819جزى بنينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمود عبد الونيس محمد بكر31820جزى بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني161.5محمود ھنداوي علي ھنداوي31821جزى بنينمنوف
219نــاجــح  219محمود وجيه محمود جمعة31822جزى بنينمنوف
207نــاجــح  207محمود وحيد علواني عبد النبي31823جزى بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني145مسعود ابراھيم أحمد الھنداوي31824جزى بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني149مصطفي ابراھيم سيد أحمد الشريف31825جزى بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني31مصطفي ابراھيم محمد السرساوي31826جزى بنينمنوف
179.5نــاجــح  179.5مصطفي ص)ح السيد الشبشيري31827جزى بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني123مصطفي عبد المحسن محمد الفيشاوي31828جزى بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني158.5مصطفي عبد المؤمن السيد الت)وي31829جزى بنينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمصطفي محمود فايز الحواش31830جزى بنينمنوف
206.5نــاجــح  206.5يوسف رجب عبد الرحمن شرف31831جزى بنينمنوف
253نــاجــح  253يوسف محمد محمد رشوان31832جزى بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني178اح)م طلعت محمد عبدالمؤمن31833جزى بناتمنوف
دور ثانيدور ثاني119.5اسماء احمد عبدالمعبود عيسى31834جزى بناتمنوف
دور ثانيدور ثاني113اسماء جمال محمد سليمان31835جزى بناتمنوف
دور ثانيدور ثاني119اسماء سيداحمد عبدالغنى محمد31836جزى بناتمنوف
دور ثانيدور ثاني93.5اسماء ص)ح صبرى سالم31837جزى بناتمنوف
دور ثانيدور ثاني140.5اسماء ص)ح مبروك خضر31838جزى بناتمنوف



202.5نــاجــح  202.5اسماء نجاح عبده المصرى31839جزى بناتمنوف
271.5نــاجــح  271.5ايه صبرى محمد رضوان31840جزى بناتمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبايه مصطفى مبروك حموده 31841جزى بناتمنوف
241نــاجــح  241ايه وجيه على عيد31842جزى بناتمنوف
235.5نــاجــح  235.5ايمان عبد المؤمن عبدالمقصود الشابورى31843جزى بناتمنوف
267نــاجــح  267ايمان ماھر ابراھيم محمد 31844جزى بناتمنوف
190.5نــاجــح  190.5بسمة نجاح محمد طه31845جزى بناتمنوف
229نــاجــح  229تھاني طلعت السيد سرية31846جزى بناتمنوف
233.5نــاجــح  233.5جما�ت عبد الحكيم محمد طه31847جزى بناتمنوف
دور ثانيدور ثاني19.5حسنة السيد اسماعيل معوض31848جزى بناتمنوف
189.5نــاجــح  189.5حنان محمد السيد سرية31849جزى بناتمنوف
222.5نــاجــح  222.5دعاء يحيي كامل السموخلي31850جزى بناتمنوف
دور ثانيدور ثاني142.5دينا مصطفي ابراھيم عبد الجواد31851جزى بناتمنوف
دور ثانيدور ثاني127دنيا محمد مبروك حموده31852جزى بناتمنوف
دور ثانيدور ثاني176.5دنيا محمد مبروك قاسم31853جزى بناتمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبرباب بھجت فتحي منشاوي31854جزى بناتمنوف
دور ثانيدور ثاني150.5رشا رمضان محمد رزق31855جزى بناتمنوف
185نــاجــح  185رشا عماد زغلول عبد 318561جزى بناتمنوف
264نــاجــح  264سمرية محمد عبد المرضي حسان31857جزى بناتمنوف
255نــاجــح  255شيماء عبد 1 عبد الستار زيدان31858جزى بناتمنوف
دور ثانيدور ثاني156شيماء عبد المنعم عبد الحكيم منصور31859جزى بناتمنوف
دور ثانيدور ثاني162شيماء فوزي عبد الرءوف عبد 318601جزى بناتمنوف
دور ثانيدور ثاني134.5صابرين معوض سعيد ا�مبابي31861جزى بناتمنوف
دور ثانيدور ثاني145.5عبير محمد عبد الرازق البھنسي31862جزى بناتمنوف
دور ثانيدور ثاني147فاطمة ابراھيم حسبو جعفر 31863جزى بناتمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمي عتمان عبد الھادي مصطفي31864جزى بناتمنوف
157.5نــاجــح  157.5مي محمد سيد أحمد الشريف31865جزى بناتمنوف
235نــاجــح  235ميادة حسن علي غازي31866جزى بناتمنوف
264.5نــاجــح  264.5نرمين ص)ح محمد البھنسي31867جزى بناتمنوف
263نــاجــح  263ھاجر محمد علي جاد31868جزى بناتمنوف
دور ثانيدور ثاني150.5ھالة صالح صالح أبو سرية31869جزى بناتمنوف
260نــاجــح  260ھدير أحمد عبد المرضي عبد الوھاب31870جزى بناتمنوف
206.5نــاجــح  206.5وردة ربيع عوض حنفي31871جزى بناتمنوف
193نــاجــح  193وفاء صبحي عبد الرازق ح)وة31872جزى بناتمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبياسمين كمال عبد القوي الدخاخني31873جزى بناتمنوف
دور ثانيدور ثانيغائببسيوني محمد بسيوني محمد31874جزى بناتمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبخالد طاھر طه عوض31875جزى بناتمنوف
261نــاجــح  261ربيع عماد ربيع حسن31876جزى بناتمنوف
171.5نــاجــح  171.5ع)ء مصطفي ابراھيم عبد الجواد31877جزى بناتمنوف
272.5نــاجــح  272.5محسن عادل ص)ح الت)وي31878جزى بناتمنوف
255.5نــاجــح  255.5محمد فتح 1 عبد المرضي جاد 318791جزى بناتمنوف
دور ثانيدور ثاني142يوسف عبد 1 عباس جاد 318801جزى بناتمنوف
251نــاجــح  251اسراء مجدى محمود الغباشى31881جزى الجديدةمنوف
245.5نــاجــح  245.5اسماء عبد الحليم مصطفى جاد 318821جزى الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثاني173.5اسماء عبد العظيم ابراھيم خضر31883جزى الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثاني164.5امانى طلعت حلمى محمد31884جزى الجديدةمنوف
275.5نــاجــح  275.5امانى محمد محمد مدينة31885جزى الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثاني174.5ايمان عبد الرازق يوسف البھنسى31886جزى الجديدةمنوف
212.5نــاجــح  212.5ايمان ياقوت حسبو صالح31887جزى الجديدةمنوف
168نــاجــح  168ايه جودة كمال عطية31888جزى الجديدةمنوف
212.5نــاجــح  212.5بسمة جمال جابر ابو يوسف31889جزى الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائببسمة محمود ابراھيم جبارة31890جزى الجديدةمنوف
234نــاجــح  234حبيبة احمد ابراھيم العطار31891جزى الجديدةمنوف
242نــاجــح  242خلود خالد عبد المرضى عون31892جزى الجديدةمنوف
184.5نــاجــح  184.5رحمه توفيق احمد العطار31893جزى الجديدةمنوف
237.5نــاجــح  237.5رحمة ربيع حسين جعفر31894جزى الجديدةمنوف



دور ثانيدور ثاني151رضا احمد ابراھيم شتات31895جزى الجديدةمنوف
247.5نــاجــح  247.5رضا عيد ابراھيم رمضان31896جزى الجديدةمنوف
175نــاجــح  175ريحاب محمدى ص)ح يوسف31897جزى الجديدةمنوف
246.5نــاجــح  246.5زينب طه حسين عبد 318981جزى الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثاني145.5سارة سعيد عبد 1 عطا 318991جزى الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثاني163سامية على ياسين العشرى31900جزى الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبسحر ص)ح سعيد النعال31901جزى الجديدةمنوف
165نــاجــح  165سعاد بدر الدين على بدر الدين31902جزى الجديدةمنوف
176.5نــاجــح  176.5سعدية محمد على عتمان31903جزى الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثاني138.5سمر محمد عبد 1 مدينة31904جزى الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبسمر نجاح عبدالرؤف عشرى31905جزى الجديدةمنوف
221نــاجــح  221شيماء اشرف حسن الرصاصى31906جزى الجديدةمنوف
184.5نــاجــح  184.5عبلة كمال العيسوى جاد31907جزى الجديدةمنوف
228نــاجــح  228غالية مصطفى على عتمان31908جزى الجديدةمنوف
211.5نــاجــح  211.5نبوية عبد الجواد محمدعتمان31909جزى الجديدةمنوف
223نــاجــح  223نورا محمد عيد عطية31910جزى الجديدةمنوف
199.5نــاجــح  199.5ھمت عبد الغنى محمد مصطفى31911جزى الجديدةمنوف
180.5نــاجــح  180.5ھناء اسماعيل محمد زايد31912جزى الجديدةمنوف
234نــاجــح  234ھند السيد عبد القوى الرصاصى31913جزى الجديدةمنوف
226نــاجــح  226ھنيات محمد احمد الجندى31914جزى الجديدةمنوف
194نــاجــح  194ابراھيم عبد الحميد ابراھيم يوسف31915جزى الجديدةمنوف
190.5نــاجــح  190.5احمد ابراھيم الصافى المعداوى31916جزى الجديدةمنوف
237نــاجــح  237احمد عادل صبرى المعداوى31917جزى الجديدةمنوف
193نــاجــح  193احمد عبد الجواد مصطفى ح)وة31918جزى الجديدةمنوف
171نــاجــح  171احمد عبد الس)م ص)ح المشناتى31919جزى الجديدةمنوف
232.5نــاجــح  232.5احمد على عبد الفتاح عبد 319201جزى الجديدةمنوف
183.5نــاجــح  183.5احمد محمد احمد عون31921جزى الجديدةمنوف
226.5نــاجــح  226.5احمد مصطفى عبد العظيم شتات31922جزى الجديدةمنوف
179.5نــاجــح  179.5احمد طه محمود الجندى31923جزى الجديدةمنوف
180نــاجــح  180احمد فتحى عبدالعظيم امام31924جزى الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثاني162اس)م ابراھيم عبد المنعم مصطفى31925جزى الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثاني163اس)م نعيم على احمد عزوز31926جزى الجديدةمنوف
181.5نــاجــح  181.5السيد احمد عبد الغنى ابو الحديد31927جزى الجديدةمنوف
186نــاجــح  186السيد اشرف عيد عزوز31928جزى الجديدةمنوف
195نــاجــح  195الصافى جمال الصافى المعداوى31929جزى الجديدةمنوف
175.5نــاجــح  175.5حمادة نجاح عبد الغنى ابوالحديد31930جزى الجديدةمنوف
177نــاجــح  177خالد عادل لطفى محمد31931جزى الجديدةمنوف
226نــاجــح  226سامح اشرف عبد العظيم جاد31932جزى الجديدةمنوف
213نــاجــح  213شريف توفيق فوزي العطار31933جزى الجديدةمنوف
223نــاجــح  223عامر كامل عامر مدينة31934جزى الجديدةمنوف
269.5نــاجــح  269.5عبد الحكيم صبرى عبد الحكيم عبد 319351جزى الجديدةمنوف
217.5نــاجــح  217.5عبد الرحمن فوزى عبد الفتاح يس31936جزى الجديدةمنوف
190نــاجــح  190عبد الرؤف عصام عبد الرؤف ا�مبابى31937جزى الجديدةمنوف
193.5نــاجــح  193.5عبد العزيز عماد عبد العزيز عبد المحسن31938جزى الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثاني171عبد العظيم ابراھيم عبد العظيم الرصاصى31939جزى الجديدةمنوف
241.5نــاجــح  241.5عبد الفتاح فھيم عبد الوھاب مدينة31940جزى الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبعبدالمرضى عبدالواحد سيداحمد عبدالواحد31941جزى الجديدةمنوف
268نــاجــح  268عبد 1 حسن عبد 1 عشوش31942جزى الجديدةمنوف
264نــاجــح  264على ابراھيم محمود جميل31943جزى الجديدةمنوف
269.5نــاجــح  269.5على عماد على صالح31944جزى الجديدةمنوف
205نــاجــح  205عمرو السيد عبد القادر حواش31945جزى الجديدةمنوف
201نــاجــح  201عمرو عبد المقصود كارم عبد المقصود31946جزى الجديدةمنوف
204نــاجــح  204عمرو عربى عبدربه عمارة31947جزى الجديدةمنوف
217نــاجــح  217عمر فتحى محمود مدينة31948جزى الجديدةمنوف
196نــاجــح  196عيد مبروك عيد جميل31949جزى الجديدةمنوف
223.5نــاجــح  223.5محمد احمد عبد التواب البربرى31950جزى الجديدةمنوف



193.5نــاجــح  193.5محمد السيد محمد الشيخ31951جزى الجديدةمنوف
243.5نــاجــح  243.5محمد حسين زايد عبد العاطى31952جزى الجديدةمنوف
209نــاجــح  209محمد رجب عبد الرازق عبد الباقى31953جزى الجديدةمنوف
206.5نــاجــح  206.5محمد على عبد الواحد حمودة31954جزى الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثاني154.5محمود شوقى عبد المنصف سعد 319551جزى الجديدةمنوف
192.5نــاجــح  192.5محمود صابر خليل الجندى31956جزى الجديدةمنوف
264نــاجــح  264محمود مصطفى اسماعيل ابو عزيزة31957جزى الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمصطفى عبد الحفيظ محمد شيحة31958جزى الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثاني142.5مصطفى عبد الفتاح عبد الحميد المعداوى31959جزى الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثاني99.5مصطفى فوزى عبدالقوى حماد31960جزى الجديدةمنوف
210نــاجــح  210مصطفى محمد عبد الجواد عطية31961جزى الجديدةمنوف
247.5نــاجــح  247.5مصطفى محمود عبد العظيم قشير31962جزى الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباسماء اسماعيل فتحى اسماعيل31963جزى  تعليم اساسىمنوف
241نــاجــح  241اسماء بھجت محمد خروب31964جزى تعليم اساسى منوف
275نــاجــح  275اسماء الشحات محمد يوسف31965جزى تعليم اساسى منوف
دور ثانيدور ثانيغائباسماء ص)ح عبد المنصف جاد319661جزى تعليم اساسى منوف
دور ثانيدور ثاني138.5اسماء كمال سعد العطوى31967جزى تعليم اساسى منوف
204نــاجــح  204اسماء محمد ابراھيم عبد الجواد31968جزى تعليم اساسى منوف
214.5نــاجــح  214.5اسماء محمد سعيد الرصاصى32969جزى تعليم اساسى منوف
182.5نــاجــح  182.5اسراء جمال عبد العزيز سلطان31970جزى تعليم اساسى منوف
268نــاجــح  268اسراء عاطف حسنين خالد31971جزى تعليم اساسى منوف
193.5نــاجــح  193.5اميرة عادل زكى ابو ستة31972جزى تعليم اساسى منوف
225.5نــاجــح  225.5ايمان ابراھيم مروك عمار31973جزى تعليم اساسى منوف
دور ثانيدور ثاني159ايمان عبد الفضيل السيد بكتوت31974جزى تعليم اساسى منوف
259نــاجــح  259ايمان كامل عبد الحكيم سلطان31975جزى تعليم اساسى منوف
261نــاجــح  261ايمان مھدى عبد الفتاح خروب31976جزى تعليم اساسى منوف
237نــاجــح  237ايناس عبد 1 اسماعيل على31977جزى تعليم اساسى منوف
240.5نــاجــح  240.5اية ابراھيو زھران بدر31978جزى تعليم اساسى منوف
دور ثانيدور ثاني141اية مجدى عبد الجليل سليمان31979جزى تعليم اساسى منوف
258نــاجــح  258اية على السيد جبارة31980جزى تعليم اساسى منوف
217نــاجــح  217اية السيد محمود زكى31981جزى تعليم اساسى منوف
دور ثانيدور ثاني136.5بسمة جمال عبد الغنى عبد العظيم31982جزى تعليم اساسى منوف
259نــاجــح  259بسمة محمد عبد النور مصطفى31983جزى تعليم اساسى منوف
دور ثانيدور ثاني110.5دعاء السيد عبد الجليل سليمان31984جزى تعليم اساسى منوف
277.5نــاجــح  277.5دعاء عبد المرضى الجوھرى سمك31985جزى تعليم اساسى منوف
دور ثانيدور ثاني136.5دنيا السيد عبد الجليل فكرون31986جزى تعليم اساسى منوف
178نــاجــح  178دنيا فوزى غبد 1 جميل31987جزى تعليم اساسى منوف
203نــاجــح  203رضا الشحات عبد الفتاح جبارة31988جزى تعليم اساسى منوف
دور ثانيدور ثاني161.5رضا محمد احمد التراس31989جزى تعليم اساسى منوف
دور ثانيدور ثاني166.5رضوى عادل عبدالقوى الرصاصى31990جزى تعليم اساسى منوف
دور ثانيدور ثانيغائبرغدة ياسر كمال شيحة31991جزى تعليم اساسى منوف
دور ثانيدور ثاني154سارة على متولى البربرى31992جزى تعليم اساسى منوف
228نــاجــح  228سامية احمد محمد حسبو31993جزى تعليم اساسى منوف
240.5نــاجــح  240.5سامية عبد المرضى سليمان عبد 319941جزى تعليم اساسى منوف
247نــاجــح  247شيماء سعيد على السعودى31995جزى تعليم اساسى منوف
دور ثانيدور ثاني140.5شيماء سليمان عبد الحكيم الدخاخنى31996جزى تعليم اساسى منوف
259.5نــاجــح  259.5شيماء محمود عبد الرازق عتمان31997جزى تعليم اساسى منوف
دور ثانيدور ثانيغائبصابرين عطية عبد المرضى عزوز31998جزى تعليم اساسى منوف
دور ثانيدور ثانيغائبعزة ربيع عبد العظيم عبد الغنى31999جزى تعليم اساسى منوف
265نــاجــح  265عزيزة سيد ابراھيم حسبو32000جزى تعليم اساسى منوف
175.5نــاجــح  175.5عطيات سمير ناصف فايز32001جزى تعليم اساسى منوف
دور ثانيدور ثاني171فاطمة ابراھيم بد النبى جبارة32002جزى تعليم اساسى منوف
251.5نــاجــح  251.5فاطمة محمد على ا�مبابى32003جزى تعليم اساسى منوف
دور ثانيدور ثانيغائبمنى محمد على شرف32004جزى تعليم اساسى منوف
213.5نــاجــح  213.5مھا محمود عبد المحسن قابيل32005جزى تعليم اساسى منوف
269نــاجــح  269ميادة عبد الجواد على مصطفى32006جزى تعليم اساسى منوف



189نــاجــح  189ندا جمال عبد المرضى الشھاوى32007جزى تعليم اساسى منوف
169.5نــاجــح  169.5نصرة ابراھيم عبد الواحد حمودة32008جزى تعليم اساسى منوف
255نــاجــح  255نورا محمد محمد حنفى32009جزى تعليم اساسى منوف
269نــاجــح  269وردة اشرف عبد المرضى عبد النبى32010جزى تعليم اساسى منوف
دور ثانيدور ثانيغائبوردة ربيع عبد المرضى الصياد32011جزى تعليم اساسى منوف
216.5نــاجــح  216.5ياسمين عيد عبد الجواد ابو الفضل32012جزى تعليم اساسى منوف
دور ثانيدور ثانيغائبصباح عادل صبحى المنشاوى32013جزى تعليم اساسى منوف
252.5نــاجــح  252.5ابراھيم عادل ابراھيم جبارة32014جزى تعليم اساسى منوف
180نــاجــح  180ابراھيم مصطفى ابراھيم العطار32015جزى تعليم اساسى منوف
دور ثانيدور ثاني129.5احمد ص)ح اجمد العطار32016جزى تعليم اساسى منوف
دور ثانيدور ثاني155.5احمد ص)ح عبد الغنى الفيشاوى32017جزى تعليم اساسى منوف
دور ثانيدور ثاني145احمد محمد ابراھيم عبد الجواد32018جزى تعليم اساسى منوف
226نــاجــح  226احمدناصر عبد العال السباعى32019جزى تعليم اساسى منوف
269نــاجــح  269احمد نعيم محمود عطية32020جزى تعليم اساسى منوف
162نــاجــح  162احمد السيد محمد شتات32021جزى تعليم اساسى منوف
260.5نــاجــح  260.5امير عادل جودة عطية32022جزى تعليم اساسى منوف
دور ثانيدور ثاني154اس)م السيد عبد المرضى يوسف32023جزى تعليم اساسى منوف
دور ثانيدور ثاني118اس)م ايمن عبد الجليل سليمان32024جزى تعليم اساسى منوف
261نــاجــح  261السيد محمد السيد عزوز32025جزى تعليم اساسى منوف
151.5نــاجــح  151.5الشحات الحنفى الشحات حنفى32026جزى تعليم اساسى منوف
173.5نــاجــح  173.5الدسوقى محمد الدسوقى التراس32027جزى تعليم اساسى منوف
دور ثانيدور ثانيغائبحافظ حافظ سيد احمد شيحة32028جزى تعليم اساسى منوف
دور ثانيدور ثاني128صبحى محمود ابراھيم عبد الغنى32029جزى تعليم اساسى منوف
دور ثانيدور ثاني139.5عبد المرضى عبد الباقى عبد القوى جعفر32030جزى تعليم اساسى منوف
199نــاجــح  199عبد الحليم طلعت طه الغباشى32031جزى تعليم اساسى منوف
219.5نــاجــح  219.5عبد الفتاح حامد عبد الفتاح عبد الجواد32032جزى تعليم اساسى منوف
دور ثانيدور ثاني123.5عبد المحسن كمال عبد الحكيم الت)وى32033جزى تعليم اساسى منوف
274.5نــاجــح  274.5ع)ء عبد الرحمن ابراھيم عوض32034جزى تعليم اساسى منوف
141.5نــاجــح  141.5فتحى جمال فتح ا�له النز�وى32035جزى تعليم اساسى منوف
195نــاجــح  195كريم ص)ح عبد العظيم رضوان32036جزى تعليم اساسى منوف
159نــاجــح  159محمد حامد عبد المنعم حمودة32037جزى تعليم اساسى منوف
182.5نــاجــح  182.5محمد صبحى عبد القوى عبد الباقى32038جزى تعليم اساسى منوف
211.5نــاجــح  211.5محمد عبد الغنى محمد مصطفى32039جزى تعليم اساسى منوف
247نــاجــح  247محمد عيد محمد العزب32040جزى تعليم اساسى منوف
206نــاجــح  206محمود ص)ح اسماعيل عكاشة32041جزى تعليم اساسى منوف
166نــاجــح  166محمود فتحى عيد عبد المحسن32042جزى تعليم اساسى منوف
255نــاجــح  255مصطفى ص)ح عبد الفتاح خروب32043جزى تعليم اساسى منوف
276نــاجــح  276محمد عيد محمد عبد ربه32044جزى تعليم اساسى منوف
251.5نــاجــح  251.5ناصر غنيم عبد الفتاح البربرى32045جزى تعليم اساسى منوف
دور ثانيدور ثاني190إيمان عبدالس)م ابراھيم على32046عزبة المصرى منوف
دور ثانيدور ثاني231إيمان عبدالمجيد أحمد عبدالمجيد32047عزبة المصرى منوف
241نــاجــح  241آية ناصر محمد مطراوى32048عزبة المصرى منوف
228.5نــاجــح  228.5دينا عبد1 محمود عبدالمجيد32049عزبة المصرى منوف
دور ثانيدور ثاني243.5زينب السنوسى سعداوى ابراھيم32050عزبة المصرى منوف
دور ثانيدور ثاني230.5زينب عيد محمد مطراوى32051عزبة المصرى منوف
214نــاجــح  214سلطانة جمال ھ)ل جمعه32052عزبة المصرى منوف
دور ثانيدور ثاني237.5شرين محمد زين محمد32053عزبة المصرى منوف
دور ثانيدور ثانيغائبصفاء عبدالمعطى على الشقا32054عزبة المصرى منوف
دور ثانيدور ثاني203عبير ص)ح فتحى نور الدين32055عزبة المصرى منوف
دور ثانيدور ثاني182عزيزة محمد عبدالرحمن نصر32056عزبة المصرى منوف
229نــاجــح  229عفاف محمد عبدالفتاح محمد32057عزبة المصرى منوف
225نــاجــح  225غاليه السيد عبدالھادى خميس32058عزبة المصرى منوف
235نــاجــح  235فاطمةعبدالمجيدمطراوٮعبدالمجيد32059عزبة المصرى منوف
187نــاجــح  187فP اسماعيل احمد الحافى32060عزبة المصرى منوف
214.5نــاجــح  214.5مھا صبرى محمد عون32061عزبة المصرى منوف
187نــاجــح  187ملكه على السيد على32062عزبة المصرى منوف



227.5نــاجــح  227.5نادية مصطفى عبدالونيس مسلم32063عزبة المصرى منوف
دور ثانيدور ثانيغائبھدير بكر خالد ابو بكر32064عزبة المصرى منوف
246نــاجــح  246ھدير مكايد عبدالعظيم عبدالسميع32065عزبة المصرى منوف
199.5نــاجــح  199.5احمداسماعيل جمعه الشبشيرى32066عزبة المصرى منوف
228نــاجــح  228احمد اشرف عبدالموجود عيسى32067عزبة المصرى منوف
177.5نــاجــح  177.5احمد سعد الدسوقى عبداللطيف32068عزبة المصرى منوف
172.5نــاجــح  172.5احمد سعيد احمد عبدالمجيد32069عزبة المصرى منوف
230نــاجــح  230احمد على الشحات على32070عزبة المصرى منوف
دور ثانيدور ثاني177.5احمد محمد حمزة شمس الدين32071عزبة المصرى منوف
دور ثانيدور ثاني176.5احمد محمود ابراھيم على 32072عزبة المصرى منوف
193.5نــاجــح  193.5اس)م خميس صافى ھليل32073عزبة المصرى منوف
254.5نــاجــح  254.5حمدى عبدالحكيم عامر مدينة32074عزبة المصرى منوف
250نــاجــح  250ع)ء محمد عامر مدينة32075عزبة المصرى منوف
245نــاجــح  245على اشرف على عبدالكريم32076عزبة المصرى منوف
202.5نــاجــح  202.5كريم ياسر ابراھيم على32077عزبة المصرى منوف
258نــاجــح  258محمد حسام عبدالرحمن مصرى32078عزبة المصرى منوف
260نــاجــح  260محمد خالد عبدالعظيم عبدالسميع32079عزبة المصرى منوف
202.5نــاجــح  202.5محمد على السيد محمد32080عزبة المصرى منوف
190نــاجــح  190محمد عيد محمد عبد الس)م 32081عزبة المصرى منوف
198نــاجــح  198محمد مختار السنوسى زيدان32082عزبة المصرى منوف
192.5نــاجــح  192.5محمود السيد عيد عبد الحميد32083عزبة المصرى منوف
دور ثانيدور ثاني175.5محمود رزق عبدالفتاح محمد32084عزبة المصرى منوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمود عبدالس)م جاب 1 عبدالس)م32085عزبة المصرى منوف
دور ثانيدور ثاني164.5محمود فراج عبدالعزيز محمود32086عزبة المصرى منوف
220.5نــاجــح  220.5مصطفى سعيد ابراھيم محمد32087عزبة المصرى منوف
216.5نــاجــح  216.5ممدوح عبدالحميد محمد عفيفى32088عزبة المصرى منوف
دور ثانيدور ثانيغائبإبتسام عيد أمين الشرقاوى32089عزبة الحسينمنوف
دور ثانيدور ثاني141إسراء ربيع عبد الحميد فليله32090عزبة الحسينمنوف
274.5نــاجــح  274.5إسراء عبد المرضى السيد الشرقاوى32091عزبة الحسينمنوف
دور ثانيدور ثاني129.5إسراء معروف محمد عبد ربه32092عزبة الحسينمنوف
189.5نــاجــح  189.5أسماء محمد على عبد الكريم32093عزبة الحسينمنوف
269نــاجــح  269آيه أشرف نبوى إبراھيم32094عزبة الحسينمنوف
269نــاجــح  269آيه لطفى عبد الحفيظ خليفة32095عزبة الحسينمنوف
271نــاجــح  271إيمان ص)ح عبد الجليل على32096عزبة الحسينمنوف
253.5نــاجــح  253.5إيمان محمد عبد العظيم زيادة32097عزبة الحسينمنوف
177.5نــاجــح  177.5بسمه سامى عبد المطلب أبو على32098عزبة الحسينمنوف
269نــاجــح  269دعاء مجدى عيد حمد32099عزبة الحسينمنوف
164نــاجــح  164دعاء محمد على الشرقاوى32100عزبة الحسينمنوف
دور ثانيدور ثاني92دينا سعيد عبد المعز الشرقاوى32101عزبة الحسينمنوف
166.5نــاجــح  166.5رضا عبد العزيز عبد العاطى فليلة32102عزبة الحسينمنوف
258نــاجــح  258رضا عاطف عبد الغفور ع)م32103عزبة الحسينمنوف
دور ثانيدور ثاني63.5روحيه السيد نعيم جاد32104عزبة الحسينمنوف
دور ثانيدور ثاني124.5ريھام سعيد عبد المنعم شلبى32105عزبة الحسينمنوف
242.5نــاجــح  242.5ساره أحمد محمد جاد32106عزبة الحسينمنوف
195.5نــاجــح  195.5ساره عبد الناصر محمد النمر32107عزبة الحسينمنوف
203.5نــاجــح  203.5ساره وجيه محمد الشوربجى32108عزبة الحسينمنوف
172نــاجــح  172سميره ص)ح محمد نصر32109عزبة الحسينمنوف
206.5نــاجــح  206.5شيماء أحمد عبد الحفيظ الشرقاوى32110عزبة الحسينمنوف
175.5نــاجــح  175.5شيماء صيحى عبد النبى أبو حلوه32111عزبة الحسينمنوف
266نــاجــح  266شيماء ص)ح أبو الحديد فليله32112عزبة الحسينمنوف
202نــاجــح  202شيماء عبد التواب السيد أمين32113عزبة الحسينمنوف
265نــاجــح  265شيماء نبيل عبد الستار خليفة32114عزبة الحسينمنوف
174نــاجــح  174صبرين محمد فتحى جاد32115عزبة الحسينمنوف
دور ثانيدور ثاني143عزه عادل مصطفى مصطفى32116عزبة الحسينمنوف
257.5نــاجــح  257.5فاتن أشرف مغربى العطار32117عزبة الحسينمنوف
225.5نــاجــح  225.5لمياء عادل أحمد إبراھيم32118عزبة الحسينمنوف



201.5نــاجــح  201.5منة 1 إسماعيل أبو اليزيد فارس32119عزبة الحسينمنوف
260.5نــاجــح  260.5نسمه جمعه أحمد جاد 321201عزبة الحسينمنوف
دور ثانيدور ثاني125.5ھيام عبد المولى إسماعيل شلبى32121عزبة الحسينمنوف
272نــاجــح  272و�ء ص)ح عبد النبى أبو حلوه32122عزبة الحسينمنوف
197.5نــاجــح  197.5و�ء عصام عبد التواب أمين32123عزبة الحسينمنوف
دور ثانيدور ثاني158.5ياسمين محمد مصطفى عبيد32124عزبة الحسينمنوف
248.5نــاجــح  248.5إبراھيم عبد الھادى أحمد ضبش32125عزبة الحسينمنوف
258نــاجــح  258أحمد إبراھيم حسن الشرقاوى32126عزبة الحسينمنوف
266.5نــاجــح  266.5أحمد ج)ل أحمد أحمد32127عزبة الحسينمنوف
243نــاجــح  243أحمد حمدى سعد حرفوش32128عزبة الحسينمنوف
241نــاجــح  241أحمد سليمان عبد الفتاح فارس32129عزبة الحسينمنوف
دور ثانيدور ثاني134.5أحمد عاطف سعيد نصر32130عزبة الحسينمنوف
269نــاجــح  269أحمد عبد الفتاح على محمد32131عزبة الحسينمنوف
243نــاجــح  243أحمد محمد عبد العزيز الشرقاوى32132عزبة الحسينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبأحمد محمد عبد الحميد عبد العزيز32133عزبة الحسينمنوف
267.5نــاجــح  267.5أمين ص)ح أمين الشرقاوى32134عزبة الحسينمنوف
دور ثانيدور ثاني58.5أيمن جمال جمعه منصور32135عزبة الحسينمنوف
دور ثانيدور ثاني95.5بسام السيد عبد المطلب أبو على32136عزبة الحسينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبحسن محمود حسن محمود32137عزبة الحسينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبرضا واصل عبد الونيس طليبه32138عزبة الحسينمنوف
219نــاجــح  219شريف أشرف فتحى جاد32139عزبة الحسينمنوف
232نــاجــح  232عبد الصادق عاطف عبد الصادق فرماوى32140عزبة الحسينمنوف
259.5نــاجــح  259.5فتحى إبراھيم فتحى الشوربجى32141عزبة الحسينمنوف
164نــاجــح  164فريد رمضان عبد العاطى ھنداوى32142عزبة الحسينمنوف
198نــاجــح  198كريم محمد فھيم جاد32143عزبة الحسينمنوف
245.5نــاجــح  245.5محمد جمال مصطفى عبد ربه32144عزبة الحسينمنوف
258نــاجــح  258محمد حمدى السيد درويش32145عزبة الحسينمنوف
252.5نــاجــح  252.5محمد خميس محمدى فليله32146عزبة الحسينمنوف
266نــاجــح  266محمد فتحى إبراھيم سالم32147عزبة الحسينمنوف
دور ثانيدور ثاني59محمد محروس عبد 1 جاد32148عزبة الحسينمنوف
222.5نــاجــح  222.5محمود حسن عبد المرضى فليله32149عزبة الحسينمنوف
دور ثانيدور ثاني139مدحت إنسان عبد الرافع أبو سيف32150عزبة الحسينمنوف
262.5نــاجــح  262.5مصطفى عبد الجيد عبد الباسط قنديل32151عزبة الحسينمنوف
220.5نــاجــح  220.5اسراء محمد عبد1 عبدالمعز32152كفر بلمشط المشتركةمنوف
272نــاجــح  272أسماء زكريا عبدالمرضى مطاوع32153كفر بلمشط المشتركةمنوف
266.5نــاجــح  266.5أسماء عبدالعزيز محمد عبدالصادق32154كفر بلمشط المشتركةمنوف
209نــاجــح  209أسماء منير عبدالفتاح بدر32155كفر بلمشط المشتركةمنوف
195.5نــاجــح  195.5آيه شعبان جاب 1 نشناش32156كفر بلمشط المشتركةمنوف
266.5نــاجــح  266.5ساره سعيد راشد عبدالعزيز32157كفر بلمشط المشتركةمنوف
208نــاجــح  208سعاد حامد سعيد نشناش32158كفر بلمشط المشتركةمنوف
266نــاجــح  266سلمى سامى عبدالباسط سليمان32159كفر بلمشط المشتركةمنوف
272.5نــاجــح  272.5سلمى نادى معوض عوض32160كفر بلمشط المشتركةمنوف
267نــاجــح  267سميه زكريا عبدالمرضى مطاوع32161كفر بلمشط المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثاني173سميحه محى ابراھيم دومه32162كفر بلمشط المشتركةمنوف
250.5نــاجــح  250.5شيماء سامى مبروك صالح32163كفر بلمشط المشتركةمنوف
262.5نــاجــح  262.5غاده محمد احمد عاشور32164كفر بلمشط المشتركةمنوف
199نــاجــح  199فكريه الحسين عبدالرحمن غباشى32165كفر بلمشط المشتركةمنوف
250.5نــاجــح  250.5ندا ص)ح عبدالحكيم عليوه32166كفر بلمشط المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبھناء محمد بريك طه 32167كفر بلمشط المشتركةمنوف
258نــاجــح  258ھناء محمد عبدالصادق أبويوسف32168كفر بلمشط المشتركةمنوف
262نــاجــح  262ياسمين طلبه عبدالمرضى حموده32169كفر بلمشط المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبابراھيم فوزى على سعيد32170كفر بلمشط المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباس)م طه مبروك عبدالجليل32171كفر بلمشط المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباس)م عبد1 عبدالعظيم خليفه32172كفر بلمشط المشتركةمنوف
195نــاجــح  195احمد سعيد اسماعيل خطاب32173كفر بلمشط المشتركةمنوف
255.5نــاجــح  255.5احمد صبحى عبد1 رزق32174كفر بلمشط المشتركةمنوف



دور ثانيدور ثاني145.5احمد عبدالعزيز عبدالفتاح غانم32175كفر بلمشط المشتركةمنوف
250.5نــاجــح  250.5احمد عبدالقادر محمد عوض32176كفر بلمشط المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثاني224احمد محمد محمود الشيخ32177كفر بلمشط المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائببشير محمد محمد قادوس32178كفر بلمشط المشتركةمنوف
231.5نــاجــح  231.5سعيد محمد سعيد محمد32179كفر بلمشط المشتركةمنوف
249.5نــاجــح  249.5سعيد ممدوح سعيد توفيق32180كفر بلمشط المشتركةمنوف
207.5نــاجــح  207.5سمير ابراھيم عبدالباقى سعده32181كفر بلمشط المشتركةمنوف
261.5نــاجــح  261.5عبدالرحمن محمد معوض معوض32182كفر بلمشط المشتركةمنوف
259.5نــاجــح  259.5عبدالفتاح خالد عبدالفتاح ع)م32183كفر بلمشط المشتركةمنوف
249نــاجــح  249ع)ء السيد عبدالمتجلى خليفه32184كفر بلمشط المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثاني218.5لطفى حسين فتح 1 العزب32185كفر بلمشط المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد جمال احمد السعدنى32186كفر بلمشط المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد جمعه عبدالعظيم عبد321871كفر بلمشط المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثاني191.5محمد حمدى اسماعيل عبده32188كفر بلمشط المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثاني218.5محمد س)مه السيد بدر32189كفر بلمشط المشتركةمنوف
255نــاجــح  255محمد عاطف احمد عمر32190كفر بلمشط المشتركةمنوف
239نــاجــح  239محمد عبدالسيد مبروك مطاوع32191كفر بلمشط المشتركةمنوف
247.5نــاجــح  247.5محمد مبروك معوض سرحان32192كفر بلمشط المشتركةمنوف
233.5نــاجــح  233.5محمود احمد عبدالمتجلى عوض32193كفر بلمشط المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثاني194.5محمود سعيد محمود قادوس32194كفر بلمشط المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمود عارف عبدالعظيم ابو ريشه32195كفر بلمشط المشتركةمنوف
250.5نــاجــح  250.5محمود عبدالحكيم عبدالفتاح شاھين32196كفر بلمشط المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثاني201.5محمود فتحى ابراھيم س)مه32197كفر بلمشط المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثاني179محمود معوض عبدالمتجلى الحفنى32198كفر بلمشط المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثاني174محمود ياسر المرشدى المنشاوى32199كفر بلمشط المشتركةمنوف
237.5نــاجــح  237.5مصطفى سليمان عبدالمرضى عبدالحليم32200كفر بلمشط المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثاني157.5نشأت محمد محمود قادوس32201كفر بلمشط المشتركةمنوف
دور ثانيدور ثاني170.5ياسر عبدالمرضى عبدالرازق مصطفى32202كفر بلمشط المشتركةمنوف
239نــاجــح  239إسراء معوض المنشاوي بدر32203الس)م بكفر بلمشطمنوف
دور ثانيدور ثاني170.5اسماء احمد عبد1 خليفة32204الس)م بكفر بلمشطمنوف
دور ثانيدور ثاني161.5أسماء س)مة عبد الحافظ عبد الس)م32205الس)م بكفر بلمشطمنوف
دور ثانيدور ثاني149أسماء محمد عبد الحميد والى32206الس)م بكفر بلمشطمنوف
248نــاجــح  248اعتماد احمد مبروك خ)ف32207الس)م بكفر بلمشطمنوف
دور ثانيدور ثاني180أمانى بدر عبدالصادق بدر32208الس)م بكفر بلمشطمنوف
247.5نــاجــح  247.5أمانى سليمان عبد الرازق العشرى32209الس)م بكفر بلمشطمنوف
250.5نــاجــح  250.5أمل س)مة محمد على والى32210الس)م بكفر بلمشطمنوف
259.5نــاجــح  259.5اميرة عادل فوزى الشبراوى32211الس)م بكفر بلمشطمنوف
دور ثانيدور ثاني173.5أنتصار ص)ح عبد الخالق مطاوع32212الس)م بكفر بلمشطمنوف
236.5نــاجــح  236.5اية خليفة مبروك خ)ف32213الس)م بكفر بلمشطمنوف
267نــاجــح  267اية سعيد مبروك خليفة32214الس)م بكفر بلمشطمنوف
237.5نــاجــح  237.5أية شعبان عبد الرازق أحمد32215الس)م بكفر بلمشطمنوف
دور ثانيدور ثاني68.5أية عبد الواحد يوسف عبدالواحد32216الس)م بكفر بلمشطمنوف
187نــاجــح  187أية على فتح 1 نشناش32217الس)م بكفر بلمشطمنوف
211نــاجــح  211سارة عبد الحكيم عبد الكريم غانم32218الس)م بكفر بلمشطمنوف
200نــاجــح  200شيماء عادل فتح 1 نشناش32219الس)م بكفر بلمشطمنوف
206.5نــاجــح  206.5شيماء محمد خليفة عبد المعطى32220الس)م بكفر بلمشطمنوف
189.5نــاجــح  189.5صفاء محمد محمود حسبو32221الس)م بكفر بلمشطمنوف
218نــاجــح  218عزة ماھر عيد غانم32222الس)م بكفر بلمشطمنوف
275.5نــاجــح  275.5ع) جمال عبد الحميد والى32223الس)م بكفر بلمشطمنوف
276.5نــاجــح  276.5ع) عبد الصادق محمود حسبو32224الس)م بكفر بلمشطمنوف
243.5نــاجــح  243.5غادة معوض عبد الواحد عمران32225الس)م بكفر بلمشطمنوف
246.5نــاجــح  246.5فاطمة نادى رشاد الفرماوى32226الس)م بكفر بلمشطمنوف
213.5نــاجــح  213.5فتحية اشرف أحمد عيد32227الس)م بكفر بلمشطمنوف
271نــاجــح  271مروة جمال عبد الفتاح السعدنى32228الس)م بكفر بلمشطمنوف
194.5نــاجــح  194.5مھا سعيد احمد عبد المعبود32229الس)م بكفر بلمشطمنوف
210نــاجــح  210مھا نبيل عبد المرضى جوھر32230الس)م بكفر بلمشطمنوف



278.5نــاجــح  278.5مى نادى سيد أحمد ع)م32231الس)م بكفر بلمشطمنوف
161نــاجــح  161ندى جمال محمد الشرقاوى32232الس)م بكفر بلمشطمنوف
273نــاجــح  273ندى عاطف محمود السعدنى32233الس)م بكفر بلمشطمنوف
161.5نــاجــح  161.5نرمين جمال عبد المنم عبد ربه32234الس)م بكفر بلمشطمنوف
249نــاجــح  249ھاجر ابو اليزيد سعيد ابواليزيد32235الس)م بكفر بلمشطمنوف
245.5نــاجــح  245.5ھاجر حمدى على ضبيش32236الس)م بكفر بلمشطمنوف
245نــاجــح  245ھالة على يوسف خليفة32237الس)م بكفر بلمشطمنوف
268.5نــاجــح  268.5ھبة فؤاد عبد الخالق مطاوع32238الس)م بكفر بلمشطمنوف
257.5نــاجــح  257.5ھبة نادى عبد الفتاح عبدة32239الس)م بكفر بلمشطمنوف
239.5نــاجــح  239.5وسام عادل عبد الباقى عبد العزيز32240الس)م بكفر بلمشطمنوف
201.5نــاجــح  201.5ياسمين عشرى عبد العاطى مطاوع32241الس)م بكفر بلمشطمنوف
224نــاجــح  224ابراھيم احمد محمد الشيخ32242الس)م بكفر بلمشطمنوف
247نــاجــح  247احمد أبو الحديد مرسى ا�خنانى32243الس)م بكفر بلمشطمنوف
192نــاجــح  192احمد البدرى أبوبكر والى32244الس)م بكفر بلمشطمنوف
196.5نــاجــح  196.5احمد السيد محمد بدر32245الس)م بكفر بلمشطمنوف
242نــاجــح  242احمد حاتم يوسف والى32246الس)م بكفر بلمشطمنوف
دور ثانيدور ثاني165.5احمد رشاد السيد عيد32247الس)م بكفر بلمشطمنوف
222نــاجــح  222احمد سامى يونس ضبيش32248الس)م بكفر بلمشطمنوف
دور ثانيدور ثاني24.5احمد سعيد عبده شوشه32249الس)م بكفر بلمشطمنوف
190نــاجــح  190احمد س)مة أحمد نشناش32250الس)م بكفر بلمشطمنوف
دور ثانيدور ثاني133.5احمد عبد الحكيم مرشدى مطاوع32251الس)م بكفر بلمشطمنوف
187.5نــاجــح  187.5احمد فتحى محمد عوض32252الس)م بكفر بلمشطمنوف
228نــاجــح  228احمد لطفى عبد الواحد ابو اليزيد32253الس)م بكفر بلمشطمنوف
213نــاجــح  213احمد مبروك محمد عوض32254الس)م بكفر بلمشطمنوف
دور ثانيدور ثاني162احمد محمد عبد الصادق عبدالقوى32255الس)م بكفر بلمشطمنوف
212.5نــاجــح  212.5احمد محمد عبد المعطى خليفة32256الس)م بكفر بلمشطمنوف
دور ثانيدور ثاني165احمد مھدى محمد عبد الحفيظ32257الس)م بكفر بلمشطمنوف
دور ثانيدور ثاني169.5احمد ناصف شھيد بخيت32258الس)م بكفر بلمشطمنوف
دور ثانيدور ثاني147احمد يوسف احمد ع)م32259الس)م بكفر بلمشطمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبإسماعيل عبد المرضى محمد سليمان32260الس)م بكفر بلمشطمنوف
208.5نــاجــح  208.5امام جمال امام بشر32261الس)م بكفر بلمشطمنوف
207نــاجــح  207حسن نصر حسن البنا32262الس)م بكفر بلمشطمنوف
220نــاجــح  220رؤف عاطف احمد عنب32263الس)م بكفر بلمشطمنوف
206.5نــاجــح  206.5طارق عبد القادر محمد ابويوسف32264الس)م بكفر بلمشطمنوف
195.5نــاجــح  195.5عاصم ابراھيم منصور مطاوع32265الس)م بكفر بلمشطمنوف
271.5نــاجــح  271.5عبد الحكيم المھدى عبد الحكيم عمر32266الس)م بكفر بلمشطمنوف
دور ثانيدور ثاني158.5عبد الحكيم غريب عبد الحكيم عليوة32267الس)م بكفر بلمشطمنوف
267نــاجــح  267عبد القادر محمد عبد القادر عيسى32268الس)م بكفر بلمشطمنوف
218.5نــاجــح  218.5عبد 1 عاشور اسماعيل خطاب32269الس)م بكفر بلمشطمنوف
271نــاجــح  271عبد 1 عماد عبد الحفيظ عبدة32270الس)م بكفر بلمشطمنوف
265.5نــاجــح  265.5عبد 1 محمد محمد عبد الحليم32271الس)م بكفر بلمشطمنوف
244نــاجــح  244عبد المقصود ناصر عبد المقصود ابو حسن32272الس)م بكفر بلمشطمنوف
163.5نــاجــح  163.5على عاطف على التلوانى32273الس)م بكفر بلمشطمنوف
176نــاجــح  176فيصل مدحت عبد الرحمن ع)م32274الس)م بكفر بلمشطمنوف
192.5نــاجــح  192.5كرم صابر عبد الكريم تعيلب32275الس)م بكفر بلمشطمنوف
197نــاجــح  197كريم احمد محمد عمر32276الس)م بكفر بلمشطمنوف
269.5نــاجــح  269.5كريم ايمن عبد النبى محمود32277الس)م بكفر بلمشطمنوف
دور ثانيدور ثاني175.5محمد سامى حميدة عبد القادر32278الس)م بكفر بلمشطمنوف
174نــاجــح  174محمد سعيد عبد الكريم غانم32279الس)م بكفر بلمشطمنوف
244.5نــاجــح  244.5محمد سعيد قنديل س)م32280الس)م بكفر بلمشطمنوف
206نــاجــح  206محمد سعيد منصور مطاوع32281الس)م بكفر بلمشطمنوف
دور ثانيدور ثاني178محمد طارق فوزى نسناش32282الس)م بكفر بلمشطمنوف
181نــاجــح  181محمد عادل مرسى ا�خنانى32283الس)م بكفر بلمشطمنوف
167نــاجــح  167محمد عبد الجكيم محمد ع)م32284الس)م بكفر بلمشطمنوف
205.5نــاجــح  205.5محمد عبد العال محمد عبد القادر32285الس)م بكفر بلمشطمنوف
201نــاجــح  201محمد عبد 1 محمد عبد الحفيظ32286الس)م بكفر بلمشطمنوف



164نــاجــح  164محمد عبد المنصف حنفى دعبس32287الس)م بكفر بلمشطمنوف
207نــاجــح  207محمد عصام شھيد سعيد32288الس)م بكفر بلمشطمنوف
185نــاجــح  185محمد عماد جمعة فرج32289الس)م بكفر بلمشطمنوف
219.5نــاجــح  219.5محمد عمرو ابراھيم شاھين32290الس)م بكفر بلمشطمنوف
225نــاجــح  225محمد ھ)ل عبد الواحد ابراھيم32291الس)م بكفر بلمشطمنوف
257نــاجــح  257محمود احمد مبروك راغب خليفة32292الس)م بكفر بلمشطمنوف
217نــاجــح  217محمود السيد أحمد حسن32293الس)م بكفر بلمشطمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمود سعيد بليغ بدر32294الس)م بكفر بلمشطمنوف
245.5نــاجــح  245.5محمود عبد الناصر عبد المرضى الصعيدى32295الس)م بكفر بلمشطمنوف
دور ثانيدور ثاني195.5محمود مختار عبدالقوى بشر32296الس)م بكفر بلمشطمنوف
دور ثانيدور ثاني169مصطفى محمد على ماضى32297الس)م بكفر بلمشطمنوف
256نــاجــح  256مصطفى وجية مصطفى س)م32298الس)م بكفر بلمشطمنوف
182.5نــاجــح  182.5يوسف ناصر يوسف حسبو32299الس)م بكفر بلمشطمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبآيه خالد عبدالوھاب زايد32300برھيم بنينمنوف
263.5نــاجــح  263.5آية عاصم اسماعيل الشامي32301برھيم بنينمنوف
214نــاجــح  214إسراء زكريا إمام شھاب32302برھيم بنينمنوف
271نــاجــح  271إسراء فھيم عبد الفتاح فھيم32303برھيم بنينمنوف
258.5نــاجــح  258.5إسراء  ياسر عبد الحميد الشافعي32304برھيم بنينمنوف
243.5نــاجــح  243.5أسماء صبحي مغازي شبل32305برھيم بنينمنوف
250نــاجــح  250أسماء عبد الحميد محمود ماضي32306برھيم بنينمنوف
271.5نــاجــح  271.5أسماء عماد عبد الماجد إبراھيم32307برھيم بنينمنوف
259.5نــاجــح  259.5السيدة ناصر إبراھيم جوھر32308برھيم بنينمنوف
239نــاجــح  239أ ماني زكريا إمام شھاب 32309برھيم بنينمنوف
267نــاجــح  267إيريني نبيل بشارة نصيف32310برھيم بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني170.5إيمان رجب عبد العزيز المنياوي32311برھيم بنينمنوف
257.5نــاجــح  257.5إيمان عيد إسماعيل رزق32312برھيم بنينمنوف
233.5نــاجــح  233.5إيمان محمود مصطفى الجمل32313برھيم بنينمنوف
269.5نــاجــح  269.5إ يناس عبد الناصر محمد دعيسه32314برھيم بنينمنوف
219نــاجــح  219دينا أحمد سعيد حمزة32315برھيم بنينمنوف
223نــاجــح  223دينا عبد الرؤوف أبو العنين عثمان31316برھيم بنينمنوف
265.5نــاجــح  265.5دينا كامل عبد الباسط فزاع32317برھيم بنينمنوف
263.5نــاجــح  263.5رحمة عاطف إبراھيم رداد32318برھيم بنينمنوف
257.5نــاجــح  257.5سارة ص)ح عبد الفتاح س)م32319برھيم بنينمنوف
273.5نــاجــح  273.5سارة عزت عبد الباسط حمزة32320برھيم بنينمنوف
262.5نــاجــح  262.5سندس محمد بھاء محمود الشيخ32321برھيم بنينمنوف
259نــاجــح  259سندس وليد عاشور الجزار32322برھيم بنينمنوف
258نــاجــح  258شروق عماد محمد رجب32323برھيم بنينمنوف
273.5نــاجــح  273.5شمس أشرف عبد الغفار شاھين32324برھيم بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني146.5ضحى محمد عبد الوھاب زيد32325برھيم بنينمنوف
249.5نــاجــح  249.5عزيزة عبد المرضي عبد الواحد البسيوني32326برھيم بنينمنوف
270.5نــاجــح  270.5ع) عادل عبد المنعم سويدان32327برھيم بنينمنوف
226.5نــاجــح  226.5مروة مجدي كمال عدس32328برھيم بنينمنوف
261نــاجــح  261منال أشرف عبد الرؤوف سعفان32329برھيم بنينمنوف
263.5نــاجــح  263.5منة 1 بخيت أحمد بخيت32330برھيم بنينمنوف
272.5نــاجــح  272.5مھا ص)ح عبد الصادق حجر32331برھيم بنينمنوف
273.5نــاجــح  273.5مھا نبيل الدسوقي عبيد32332برھيم بنينمنوف
253.5نــاجــح  253.5ندى مبروك رشاد زيد32333برھيم بنينمنوف
250نــاجــح  250نرمين أيمن عبد الحميد عنب32334برھيم بنينمنوف
274نــاجــح  274نسمة محمد سعيد مھندي32335برھيم بنينمنوف
253.5نــاجــح  253.5نعمة محمد أحمد عبد الرحيم32336برھيم بنينمنوف
267نــاجــح  267نورا ص)ح عبد الفتاح حمود32337برھيم بنينمنوف
241.5نــاجــح  241.5نورة حسانين إنراھيم الكي)ني32338برھيم بنينمنوف
262نــاجــح  262نيرة عماد عثمان عزوز32339برھيم بنينمنوف
252.5نــاجــح  252.5ھاجر أحمد عبد العزيز حميدة32340برھيم بنينمنوف
270.5نــاجــح  270.5يمنى علي مصطفى خليفة32341برھيم بنينمنوف
263نــاجــح  263احمد جابر عبد العزيز محرز 32342برھيم بنينمنوف



229نــاجــح  229احمد جمال عبد الحفيظ مطر 32343برھيم بنينمنوف
237نــاجــح  237احمد سامي عبد العزيز ماضي 32344برھيم بنينمنوف
269.5نــاجــح  269.5احمد ص)ح غنيم المالكى 32345برھيم بنينمنوف
256نــاجــح  256احمد عادل محمد شلبي 32346برھيم بنينمنوف
272نــاجــح  272احمد عبد المعز عبد المنعم س)م 32347برھيم بنينمنوف
254.5نــاجــح  254.5احمد قدري سيد احمد خلف 1 32348برھيم بنينمنوف
252نــاجــح  252احمد محمد عبد العاطى ابو حلوة 32349برھيم بنينمنوف
271.5نــاجــح  271.5احمد محمد عبد الوھاب الزرقانى 32350برھيم بنينمنوف
266نــاجــح  266احمد محمود محمد العدلي 32351برھيم بنينمنوف
239.5نــاجــح  239.5احمد مصطفي احمد الشيخ 32352برھيم بنينمنوف
259.5نــاجــح  259.5احمد ھشام سعيد الديب 32353برھيم بنينمنوف
189نــاجــح  189اس)م سعد عبد التواب خلف 1 32354برھيم بنينمنوف
210.5نــاجــح  210.5السيد محمد السيد عبيد 32355برھيم بنينمنوف
265.5نــاجــح  265.5انس محمد عبد السميع دعيسة 32356برھيم بنينمنوف
262.5نــاجــح  262.5ايھاب رجب اسماعيل قشطة 32357برھيم بنينمنوف
243.5نــاجــح  243.5ايھاب ماھر احمد درويش  32358برھيم بنينمنوف
228.5نــاجــح  228.5بدر وحيد احمد كمال الشاذلى 32359برھيم بنينمنوف
250نــاجــح  250بيشوى نصر فرج نصر 1 32360برھيم بنينمنوف
266.5نــاجــح  266.5جمعة علي جمعة ابو شاھين 32361برھيم بنينمنوف
263.5نــاجــح  263.5حسام اشرف جمعة محروس 32362برھيم بنينمنوف
262نــاجــح  262خالد عبد 1 درويش عبد الغفار 32363برھيم بنينمنوف
221نــاجــح  221رامى رامزي بشارة صليب 32364برھيم بنينمنوف
262.5نــاجــح  262.5رامي جمعة نبيل البسيونى 32365برھيم بنينمنوف
271نــاجــح  271سميرنبيل يعقوب سليمان 32366برھيم بنينمنوف
267نــاجــح  267شادي احمد عبد المنعم عسكر 32367برھيم بنينمنوف
250نــاجــح  250عبد الباسط انور  رمضان عنب 32368برھيم بنينمنوف
271نــاجــح  271عبد الحميد خالد فتحي عريبة 32369برھيم بنينمنوف
256نــاجــح  256عبد الرؤف محمد عبد الرؤف ابراھيم 32370برھيم بنينمنوف
265.5نــاجــح  265.5عبد الرحمن سعيد عبد المنعم عبيد 32371برھيم بنينمنوف
275نــاجــح  275عبد الرحمن محمد كمال داود 32372برھيم بنينمنوف
263نــاجــح  263عبد الرحمن محمود احمد بخيت 32373برھيم بنينمنوف
262.5نــاجــح  262.5عبد العزيز عزت عبد العزيز الجوھري 32374برھيم بنينمنوف
245.5نــاجــح  245.5عبد العزيز علي عبد العزيز حميدة 32375برھيم بنينمنوف
272نــاجــح  272عمرو عصام عبد الفتاح عبد الرحيم 32376برھيم بنينمنوف
251.5نــاجــح  251.5كريم ابراھيم ابوالفتوح ابوحلوه32377برھيم بنينمنوف
258نــاجــح  258كريم احمد عبدالصادق عبدالمقصود32378برھيم بنينمنوف
233نــاجــح  233كريم ايمن عبد الفتاح عبد الحميد 32379برھيم بنينمنوف
238نــاجــح  238كريم جمعة عبد المنعم عدس32380برھيم بنينمنوف
258نــاجــح  258كريم سامى محمد عويضه32381برھيم بنينمنوف
259نــاجــح  259كريم عادل سالم الخضراوى32382برھيم بنينمنوف
258.5نــاجــح  258.5كريم عبدالنبى جابر المنياوى32383برھيم بنينمنوف
268نــاجــح  268محمد اشرف عبد 1 فھيم32384برھيم بنينمنوف
270.5نــاجــح  270.5محمد السيد أحمد المنياوى32385برھيم بنينمنوف
204.5نــاجــح  204.5محمد أحمد عبد العاطى زيدان32386برھيم بنينمنوف
188.5نــاجــح  188.5محمد إبر اھيم سعيد الخولى32387برھيم بنينمنوف
251.5نــاجــح  251.5محمد خالد محمد أحمد جبر32388برھيم بنينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد عبد الرازق ھاشم محمود32389برھيم بنينمنوف
266.5نــاجــح  266.5محمد عبد الرحمن عيد الشھالى32390برھيم بنينمنوف
264نــاجــح  264محمد عبد الرحمن فتحى عقبة32391برھيم بنينمنوف
245.5نــاجــح  245.5محمد مختار عبد الرسول الديب32392برھيم بنينمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد ناصر عبد الفتاح شعبان32393برھيم بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني18محمود عادل رجب سمسم32394برھيم بنينمنوف
دور ثانيدور ثاني153.5محمود عبد الحليم صديق زيدان32395برھيم بنينمنوف
211.5نــاجــح  211.5محمود لبيب عبد الرحمن غالى32396برھيم بنينمنوف
213.5نــاجــح  213.5محمود نوح أبو العينين عتمان32397برھيم بنينمنوف
256.5نــاجــح  256.5مصطفى عبد الفتاح محمد زايد32398برھيم بنينمنوف



255نــاجــح  255مصطفى نبيل محمد شلبى32399برھيم بنينمنوف
249.5نــاجــح  249.5نبيل إسحاق حنا ناروز32400برھيم بنينمنوف
269نــاجــح  269ھشام محمد عبد العزيز الجوھرى32401برھيم بنينمنوف
257نــاجــح  257وجدى محمد ھاشم عيد المعداوى32402برھيم بنينمنوف
266نــاجــح  266بسمة محمد فتحي دياب32403برھيم التجريبية لغاتمنوف
257.5نــاجــح  257.5تسنيم أشرف عبد العظيم منتصر32404برھيم التجريبية لغاتمنوف
215نــاجــح  215خلود عادل عبد ربة عبد الفتاح32405برھيم التجريبية لغاتمنوف
266نــاجــح  266رضوي جمال احمد عوض32406برھيم التجريبية لغاتمنوف
278نــاجــح  278سارة وائل عبد المنعم ھ)ل32407برھيم التجريبية لغاتمنوف
255نــاجــح  255ناردين سامي نصيف ابو الخير32408برھيم التجريبية لغاتمنوف
269.5نــاجــح  269.5نيرة محمد عبد المؤمن الحصري32409برھيم التجريبية لغاتمنوف
219نــاجــح  219احمد حمدي محمود شھاب الدين32410برھيم التجريبية لغاتمنوف
250.5نــاجــح  250.5أحمد رجب عبد 1 العدوي32411برھيم التجريبية لغاتمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبأحمد عصام عبد الجواد شريف32412برھيم التجريبية لغاتمنوف
271.5نــاجــح  271.5أحمد مسعد حامد الغمريني32413برھيم التجريبية لغاتمنوف
267.5نــاجــح  267.5أحمد وائل حسن الشامي32414برھيم التجريبية لغاتمنوف
225نــاجــح  225عمرو ياسر سعد جاب 324151برھيم التجريبية لغاتمنوف
266.5نــاجــح  266.5محمود حسانين محمود عنب32416برھيم التجريبية لغاتمنوف
272نــاجــح  272يوسف ص)ح بخاطره ابو الخير32417برھيم التجريبية لغاتمنوف
257نــاجــح  257يوسف عماد بليغ ريحان32418برھيم التجريبية لغاتمنوف
219نــاجــح  219اسراء ابراھيم مصطفى عبد الوھاب32419برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
264نــاجــح  264اسراء اسماعيل محمد الحصرى32420برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
267نــاجــح  267اسراء حمدى عبد الواحد شعيب32421برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
197نــاجــح  197اسراء رمضان فتحى عيسى32422برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثاني85اسراء عماد احمد الغندور32423برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثاني181.5اسراء كامل قطب القط32424برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
268نــاجــح  268اسراء مھدى عبد الباسط ماضى32425برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
243نــاجــح  243اسراء وحيد حنفى السيسى32426برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
208نــاجــح  208اسماء سامى عبد العاطى جازية32427برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباسماء سعيد سعد الشرقاوى32428برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباسماء محمد عبد الغفار الديب32429برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
243.5نــاجــح  243.5الھام عبد الرحمن عبد الغنى السيد32430برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثاني148.5امل ابراھيم صبرى حميدة32431برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
181.5نــاجــح  181.5امل عادل عبد الفتاح الكي)نى32432برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثاني22.5امل عبد الجيد محمود خليفة32433برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
229نــاجــح  229امل محمود عبد المنعم الخضراوى32434برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
256.5نــاجــح  256.5امنية ايمن محمود عبد الغفار32435برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
226نــاجــح  226اميرة اشرف عبد المعز عنب32436برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثاني189اميرة نصر حسن حلوة32437برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثاني152.5اية ابراھيم عنتر زيد32438برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثاني167اية احمد عبدالرحمن حسن32439برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
215نــاجــح  215اية اشرف حسان ودن32440برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
210.5نــاجــح  210.5اية رجب مبروك قشطة32441برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
239نــاجــح  239اية سامى رجب ماضى32442برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
222.5نــاجــح  222.5اية صابر سعد ابو عنب32443برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباية ص)ح عبد الجليل عريبة32444برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباية مجدى عبد المنعم المنياوى32445برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
257نــاجــح  257اية محمود محمد الشيخ32446برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثاني179.5اية ناصر على العليمى32447برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
245نــاجــح  245اية ياسر اسماعيل عبد الوھاب32448برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
265.5نــاجــح  265.5ايمان احمد عبد الرازق مصطفى32449برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
196.5نــاجــح  196.5ايمان جمال على شلبى32450برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبايمان فوزى عبد الصادق نصر32451برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
255.5نــاجــح  255.5بسنت جمعة عبد الباسط ماضى32452برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
264.5نــاجــح  264.5تقى محمد الشافعى كيرة32453برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبتھاني احمد عبد الرحمن حسن32454برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف



267نــاجــح  267جھاد اسامة ابو بكر خلف 324551برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
239.5نــاجــح  239.5جھاد ايمن منير حمدى32456برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثاني189.5داليا سامى عبد المنعم خليفة32457برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
213نــاجــح  213دينا احمد نبوى عبد الغنى32458برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
207نــاجــح  207دينا رمضان عبد 1 عبيد32459برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
219نــاجــح  219دينا عادل عبد 1 خليفة32460برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثاني56.5دينا محمد ابراھيم غالى32461برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
265نــاجــح  265رانيا اشرف عبد الجيد المنياوى32462برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبرضا السيد عيد العبد32463برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
212نــاجــح  212رضا فتحى عبد الرحمن ابو اسماعيل32464برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
231.5نــاجــح  231.5رضا مرزوق عبد الفتاح زيد32465برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
225.5نــاجــح  225.5رقية صبرى محمد متولى32466برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
177.5نــاجــح  177.5روحية على محمد شھاب32467برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
236.5نــاجــح  236.5زينب محمد احمد النباصى32468برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
266نــاجــح  266سارة عاطف حسن حبيب32469برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
229.5نــاجــح  229.5سارة كامل عبد الغفار الجندى32470برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
204.5نــاجــح  204.5سارة محمد عبد المعز عنب32471برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
264.5نــاجــح  264.5سماح محمد ابراھيم عنب32472برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
248.5نــاجــح  248.5سماح رزق نبيل زيد32473برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
243نــاجــح  243سمر جمال محمود زيد32474برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
205نــاجــح  205سمر سمير عبد الرؤف حجر32475برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
223نــاجــح  223سميرة سعيد محمد ضبيش32476برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
232نــاجــح  232سنية صبحى محمد غيط32477برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
163نــاجــح  163سنية محمد عبد الفتاح شاھين32478برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
265.5نــاجــح  265.5شرين مبروك حمزة حمزة32479برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبشريھان محمد فتحى عريبة32480برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
259.5نــاجــح  259.5شيماء ايمن عبد 1 الخولى32481برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
214نــاجــح  214شيماء جمال ماھر ابو العنين32482برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
233.5نــاجــح  233.5شيماء رمضان عبد الرحمن السيد32483برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
237.5نــاجــح  237.5شيماء شوقى محمود قشطة32484برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
219نــاجــح  219صابرين حسن نبوى يوسف32485برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثاني65.5صابرين عبد المنعم فارس الجيزاوي32486برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
194.5نــاجــح  194.5صابرين ع)ء فارس الكي)نى32487برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبصباح السيد زكى عمران32488برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
247نــاجــح  247عبير رمضان محمود الحامولى32489برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
240نــاجــح  240عھد نشأت رمضان ريش32490برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
265.5نــاجــح  265.5فاطمة حسان حافظ عيد32491برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
254نــاجــح  254فاطمة محمد عبد العظيم جازية32492برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
211نــاجــح  211فاطمة ھاشم عبد 1 محروس32493برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثاني166فتحية ابو النور محمد الفيشاوى32494برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبفP حامد محمد الفيشاوى32495برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
211.5نــاجــح  211.5مارينا رشدى سعد برسوم32496برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
238.5نــاجــح  238.5مرفت عبد المنعم حمزة حمزة32497برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
251.5نــاجــح  251.5مروة انور عبد العظيم محمد32498برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثاني149مروة عبد الفتاح عبد الباسط الديب32499برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
229.5نــاجــح  229.5مريم ناصر عبد الحكم عبد الس)م32500برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
274نــاجــح  274منار احمد انور جباس32501برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
271.5نــاجــح  271.5منار رضا محمد نصر32502برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
251نــاجــح  251منار محمد عبد الرؤف عبيد32503برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبنبيلة ناصر مرسى السيد32504برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبنجوى عبد المنعم عبد الس)م زيدان32505برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثاني173.5ندا اشرف محمد السلكاوى32506برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
253.5نــاجــح  253.5ندا رزق السيد عنب32507برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
263.5نــاجــح  263.5ندا رمضان سعيد درويش32508برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثاني150.5ندا على على العليمى32509برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
236.5نــاجــح  236.5ندا وحيد حامد السحيمى32510برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف



256.5نــاجــح  256.5نسمة رمضان احمد البارونى32511برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثاني139نشوى ابراھيم جمعة الشعت32512برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
200.5نــاجــح  200.5نعيمة درويش ابراھيم منصور32513برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
269نــاجــح  269نھلة حسان حافظ عيد32514برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
213نــاجــح  213نھى ج)ل عبد الواحد عتلم32515برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
222.5نــاجــح  222.5نورة بركات عبد السميع غالى32516برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
266.5نــاجــح  266.5نورھان سيداحمد محمد الشحات ضبيش32517برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
265نــاجــح  265نورھان وليد محمد الشامى32518برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
230.5نــاجــح  230.5ھايدى عبد 1 نصر نصر32519برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
265.5نــاجــح  265.5ھدى انسان عبد الغفار حسن32520برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
249نــاجــح  249ھدى عبدالناصر عبدربة البحيرى32521برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثاني132ھدير رزق السيد الديب32522برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثاني192.5ھدير رمضان محمد الجندي32523برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثاني105ھند بيومى محمد الشرقاوى32524برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
269نــاجــح  269ھند حمدي شعيب 32525برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
170.5نــاجــح  170.5ھند شوقى سعد الخولى32526برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبوردة سعيد حسين وھب 325271برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثاني110.5ياسمين السيد حافظ الجروانى32528برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثاني151.5ياسمين ماھر ضيف خميس32529برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثاني125.5ياسمين محمد سعد العجمي32530برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
250.5نــاجــح  250.5ياسمين محمد عبد الغفار الشيخ32531برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
225.5نــاجــح  225.5يسرا عادل سعيد حجازى32532برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبابراھيم سمير احمد الغندور32533برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
257نــاجــح  257ابراھيم على عطية قنديل32534برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبابراھيم محمد فرج السودانى32535برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
185.5نــاجــح  185.5ابراھيم ناصر السيد زنفل32536برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
164نــاجــح  164احمد ابراھيم طاھر ناجى32537برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباحمد ابراھيم على الغرباوى32538برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
272نــاجــح  272احمد انسان عبد الرحمن رداد32539برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
254نــاجــح  254احمد جابر سليمان داود32540برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثاني143.5احمد حسين فاروق مدين32541برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباحمد سامى محمد منصور32542برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
271نــاجــح  271احمد شعبان الديب مسلم32543برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
263نــاجــح  263احمد صالح عبد الحميد الجوھرى32544برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
158.5نــاجــح  158.5احمد عادل احمد السطوحى32545برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
264نــاجــح  264احمد عبد الوھاب عبد الباسط عامر32546برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
187.5نــاجــح  187.5احمد عصام فتحى زيدان32547برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
206.5نــاجــح  206.5احمد على احمد الجندى32548برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
265.5نــاجــح  265.5احمد على احمد شلبى32549برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
268نــاجــح  268احمد فتحى احمد الجوھرى32550برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثاني165.5احمد كرم ج)ل الحداد32551برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثاني127.5احمد مبروك محمد ابو العطا32552برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباحمد محمد عبد الغفارالديب32553برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
216.5نــاجــح  216.5احمد محمد عبد المنعم عبد الحميد32554برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
205نــاجــح  205احمد محمد عبد الغفارالمنياوي 32555برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
237.5نــاجــح  237.5احمد مختار امين الشاذلى32556برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
193.5نــاجــح  193.5احمد معوض عبد النبى خليفة32557برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
265نــاجــح  265احمد ممدوح عاشور الكي)ني32558برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
147.5نــاجــح  147.5احمد ممدوح عبد الصادق الشرقاوى32559برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
193.5نــاجــح  193.5اسامة رجب عبد المنعم عبيد32560برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباس)م بسيونى عبد المؤمن حمودة32561برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثاني159اس)م عبد الجيد بسيونى عبيد32562برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
210نــاجــح  210السيد احمد السيد زيد32563برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثاني151امين جابر حسن الشعراوى32564برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثاني123باسم جمال السيد العليمى32565برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثاني162باسم رجب عبد العظيم حجر32566برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف



دور ثانيدور ثاني142.5باسم مسعد احمد الطبال32567برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبحجازى سيد احمد حجازى32568برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبحسام ابو الحديد الديب ابو اليزيد32569برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثاني161.5حسام رجب حسن قشطة32570برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
232.5نــاجــح  232.5حسام رمضان محمد ابوشاھين32571برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبحسن مجدى عز الدين عوض32572برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
252نــاجــح  252حسين رمضان عبد الفتاح زايد32573برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
238.5نــاجــح  238.5حمدى احمد محمود عبد العزيز32574برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
258.5نــاجــح  258.5رامز عبد السميع صديق الصعيدى32575برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
264نــاجــح  264سامح زغلول عبدالجليل عريبة32576برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
264.5نــاجــح  264.5سعد علي فتحي نصار32577برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
252نــاجــح  252سيف الدين كامل رمضان خلف 325781برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثاني147.5سمير وليد رمضان ودن32579برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
269.5نــاجــح  269.5شريف اشرف السطوحى عنب32580برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثاني104ص)ح احمد ذكى فاضل32581برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
244.5نــاجــح  244.5طارق اشرف عبد الفتاح دعيسة32582برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
168.5نــاجــح  168.5طاھر السيد طاھر الشازلى32583برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
211.5نــاجــح  211.5عبد الحكم كرم عبد الحكم عبد العاطى32584برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
222.5نــاجــح  222.5عبد الرسول ناصر عبد الرسول ريش32585برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
231.5نــاجــح  231.5عبد 1 اسماعيل عبد المؤمن فودة32586برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
260.5نــاجــح  260.5عبد الھادى عبد 1 عبد الھادى موسى32587برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
265.5نــاجــح  265.5عبدالباسط محمد عبدالباسط المنياوى32588برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
241.5نــاجــح  241.5عبدالباسط محمد وجية عبدالباسط سيف32589برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
220نــاجــح  220عبدالرحمن خالد عبدالرحمن عبد325901برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبعبد الرحمن خالد عبد الرحمن الشرقاوي32591برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبعبدالصادق جمال عبدالصادق عبدالصادق32592برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
224.5نــاجــح  224.5عبد1 احمد عبدالحميد ستين32593برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
220نــاجــح  220عبد1 حسن سالم الخضراوى32594برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
248.5نــاجــح  248.5عبد1 محمود عبد1 العنترى32595برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
269نــاجــح  269عبدالمنعم اشرف عبدالعال احمد32596برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
224نــاجــح  224عمار أحمد على شعبان32597برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
275نــاجــح  275عمرو شعبان عبدالرؤف زيد32598برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
230نــاجــح  230عمرو عادل احمد اسماعيل32599برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثاني150.5عمرو عبد 1 شوقى عبيد32600برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثاني148عيد محمد سعيد عسكر32601برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
192نــاجــح  192فتحى احمد فتحى عبيد32602برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
175نــاجــح  175كريم جابر حسن الشعراوى32603برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
250نــاجــح  250كريم رمضان سعيد درويش32604برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثاني125.5كريم طلعت عنتر زيد32605برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثاني160.5كريم عبدالمرضى محمد بدوى32606برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
264نــاجــح  264محمد زغلول عبدالمنعم المنياوى32607برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد ابراھيم على سيد احمد32608برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
206نــاجــح  206محمد احمد عبد الصادق احمد32609برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد احمد فاروق غالى32610برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
240نــاجــح  240محمد رجب سليمان قطب32611برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
206.5نــاجــح  206.5محمد رمضان احمد جميل32612برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
146.5نــاجــح  146.5محمد رمضان شعبان زيد32613برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد رمضان فھيم الخضراوى32614برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثاني146محمد زكريا محمد خليفة32615برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
194.5نــاجــح  194.5محمد سالم مسعود جاد 326161برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثاني151محمد سالم محمد جاد 326171برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثاني168محمد سعيد السيد ابو شاھين32618برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد سعيد عبد الفتاح داود32619برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد سعيد عبد المرضى ضبش32620برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
202.5نــاجــح  202.5محمد س)مة فؤاد ايوب32621برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد شعبان على محمد32622برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف



190.5نــاجــح  190.5محمد شوقى جمعة داود32623برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد شوقى على ابو سعد32624برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
188.5نــاجــح  188.5محمد ص)ح عبد الغنى عويضة32625برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
196نــاجــح  196محمد ص)ح محمد ابو الغيط32626برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد عادل عبد البارى قشطة32627برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد عبد المرضي محمد بدوى32628برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
226.5نــاجــح  226.5محمد عبد العظيم محمد الشيخ32629برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
236نــاجــح  236محمد عبدالفتاح عبدالرحمن ودن32630برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد فريد احمد شرف32631برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد محمود محروس محمود32632برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد ناصر عبد الفتاح ماضى32633برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
163.5نــاجــح  163.5محمد نصر عاشور الكي)نى32634برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
238نــاجــح  238محمود احمد غنيم المالكى32635برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمود السيد محمد ذكى32636برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثاني156محمود ايمن عبد المؤمن الشيخ32637برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
177.5نــاجــح  177.5محمود خالد محمد السيسى32638برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
175.5نــاجــح  175.5محمود رجب عبدالباسط نصر32639برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
183.5نــاجــح  183.5محمود سامى حسن شعبان32640برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
199نــاجــح  199محمود صبحى بيومى خليفة32641برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمود ص)ح عبد المنعم مرزوق32642برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
258نــاجــح  258محمود عبد الباسط محمد عبدة32643برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
258نــاجــح  258محمود عيد حسنين امبابى32644برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
227نــاجــح  227محمود محمد السيد ماضى32645برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
261.5نــاجــح  261.5محمود ناصر عبدالعظيم حجاج32646برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
222.5نــاجــح  222.5مسعد عشرى محمود ضبيش32647برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمصطفى ابو الع) مصطفى ابو العطا32648برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
225نــاجــح  225مصطفى السيد محمد الديب32649برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
233.5نــاجــح  233.5مصطفى امين عيد زيد32650برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
276.5نــاجــح  276.5مصطفي حامد مھدي شوشان32651برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
240نــاجــح  240مصطفى رجب عبدالمعم حسن32652برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
190نــاجــح  190مصطفى محمد جمعة الجوھرى32653برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
221نــاجــح  221مصطفى محمد سعيد الكوع32654برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
173نــاجــح  173نصيف ھانى نصيف ابراھيم32655برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
228.5نــاجــح  228.5ھاشم محمد ھاشم عباس32656برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبھانى سعيد اسماعيل عبد الوھاب32657برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبھيثم اشرف سعد العجمى32658برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
255نــاجــح  255وليد محمد عبدالصادق عبدالغفار32659برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
240.5نــاجــح  240.5ياسر صبحى احمد ابراھيم32660برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
201نــاجــح  201يوسف الشحات يوسف الزرقانى32661برھيم التجريبية فصول ملحقةمنوف
دور ثانيدور ثاني145.5أح)م عاطف قطب حلوة32662بلمشط الجديدةمنوف
250.5نــاجــح  250.5اسماء سعيد يوسف حمزة32663بلمشط الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثاني105اسماء فوزى التھامى محمد32664بلمشط الجديدةمنوف
249نــاجــح  249اسراء محمد حلمى سلطان32665بلمشط الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبامل عبد النبى عبد الغفور حامد32666بلمشط الجديدةمنوف
261.5نــاجــح  261.5اميرة عبدالحميد رجب الشرقاوى 32667بلمشط الجديدةمنوف
265نــاجــح  265ايمان درويش على درويش 32668بلمشط الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبايمان عبد الرؤف محمود زيد32669بلمشط الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثاني158.5ايمان محمد احمد عبيد32670بلمشط الجديدةمنوف
185.5نــاجــح  185.5اية اسماعيل سيد احمد ريش32671بلمشط الجديدةمنوف
187.5نــاجــح  187.5اية شريف محمد البواب32672بلمشط الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثاني148اية ع)ء ص)ح شلبى32673بلمشط الجديدةمنوف
156.5نــاجــح  156.5اية محمد السيد السحيمى32674بلمشط الجديدةمنوف
270نــاجــح  270دينا عبد 1 عبد الغفار حسن32675بلمشط الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبدينا على احمد البواب32676بلمشط الجديدةمنوف
266.5نــاجــح  266.5رحمة ايمن عبد المرضى شمس32677بلمشط الجديدةمنوف
222.5نــاجــح  222.5شيماء صبحى احمد حماد32678بلمشط الجديدةمنوف



266نــاجــح  266ع) ھاشم حسن خليفة32679بلمشط الجديدةمنوف
261.5نــاجــح  261.5علياء صبحى احمد درويش32680بلمشط الجديدةمنوف
237نــاجــح  237فاطمة محمود زكى شعيب32681بلمشط الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبنج)ء فتحى عبد 1 محروس32682بلمشط الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثاني167.5نشوى رمضان عبد المنعم عدس32683بلمشط الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبنورا عبد العليم ع)م الشرقاوى32684بلمشط الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبو�ء محمد محمد النمر32685بلمشط الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبھانم حمدى عبد المرضى ضبش32686بلمشط الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبياسمين جبر محمد الكي)نى32687بلمشط الجديدةمنوف
178نــاجــح  178ياسمين عادل متولى الشھالى32688بلمشط الجديدةمنوف
271.5نــاجــح  271.5احمد حسن متولى الشھالى32689بلمشط الجديدةمنوف
177.5نــاجــح  177.5احمد حسنى محمد النمر32690بلمشط الجديدةمنوف
242.5نــاجــح  242.5احمد خالد سعيد درويش32691بلمشط الجديدةمنوف
249.5نــاجــح  249.5احمد سعيد جمعة ضبش32692بلمشط الجديدةمنوف
200.5نــاجــح  200.5احمد شوقى عبد الرازق حجر32693بلمشط الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثاني164.5احمد عادل مصطفى عبيد32694بلمشط الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثاني170احمد عاطف عبد الصادق حلوة32695بلمشط الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباحمد ع)ء ص)ح شلبى32696بلمشط الجديدةمنوف
197.5نــاجــح  197.5اس)م زاھر عبد الغفار الجندى32697بلمشط الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباشرف جمال احمد رداد32698بلمشط الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبجمعة عبد النبى عبد الغفور حامد32699بلمشط الجديدةمنوف
264نــاجــح  264حازم محمد عبد الستار سويدان32700بلمشط الجديدةمنوف
261.5نــاجــح  261.5حسام مصطفى حسن زايد32701بلمشط الجديدةمنوف
278.5نــاجــح  278.5خالد احمد محمد الشھالى32702بلمشط الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبشادى محمد عبد الفتاح شاھين32703بلمشط الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثاني163طارق ناصر عبد المؤمن جبريل 32704بلمشط الجديدةمنوف
274.5نــاجــح  274.5طارق يحيى محمد جازية32705بلمشط الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبعبد الحميد رضوان عبد الحميد عبد الغنى32706بلمشط الجديدةمنوف
274.5نــاجــح  274.5عبد الرحمن انسان عبد الرؤف جازية32707بلمشط الجديدةمنوف
175نــاجــح  175عبد الرحمن مبروك عبد 1 ضبش32708بلمشط الجديدةمنوف
213نــاجــح  213عبد 1 رمضان ابراھيم ضبيش32709بلمشط الجديدةمنوف
267نــاجــح  267عبد 1 محمد رشاد حماد32710بلمشط الجديدةمنوف
230.5نــاجــح  230.5عبد 1 ياسر عبد 1 القاضى32711بلمشط الجديدةمنوف
178.5نــاجــح  178.5عمرو عاطف السيد ابو عمر32712بلمشط الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثاني124.5كريم نبيل عبد البارى قشطة32713بلمشط الجديدةمنوف
233.5نــاجــح  233.5محمد احمد احمد الخولى32714بلمشط الجديدةمنوف
234.5نــاجــح  234.5محمد بخيت اسماعيل بخيت32715بلمشط الجديدةمنوف
246نــاجــح  246محمد خالد محمد طه32716بلمشط الجديدةمنوف
270نــاجــح  270محمد درويش محمد جازية32717بلمشط الجديدةمنوف
242.5نــاجــح  242.5محمد رجب احمد شھاب الدين32718بلمشط الجديدةمنوف
194.5نــاجــح  194.5محمد رمضان محمد الديباوى32719بلمشط الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثاني79محمد سامى ضيف طلبة32720بلمشط الجديدةمنوف
250.5نــاجــح  250.5محمد سعيد السيد بيصار32721بلمشط الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثاني105محمد سعيد يس عمارة32722بلمشط الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثاني143محمد عاطف محمد ابو رزق32723بلمشط الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد عبد الواحد عبد العزيز مسعود32724بلمشط الجديدةمنوف
214نــاجــح  214محمود ابراھيم عبد 1 الشھالى32725بلمشط الجديدةمنوف
191نــاجــح  191محمود جمال عبد الفتاح سلطان32726بلمشط الجديدةمنوف
202.5نــاجــح  202.5محمود رمضان فھيم الخضراوى32727بلمشط الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثاني74.5محمود سامى ضيف طلبة32728بلمشط الجديدةمنوف
223.5نــاجــح  223.5محمود عادل عبد الفتاح الشرقوى32729بلمشط الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمود على سالم رداد32730بلمشط الجديدةمنوف
176نــاجــح  176محمود محمد احمد المھدى32731بلمشط الجديدةمنوف
259نــاجــح  259مصطفى اشف ج)ل الشاذلى32732بلمشط الجديدةمنوف
251نــاجــح  251مصطفى حمدى عبد ربه نايل32733بلمشط الجديدةمنوف
دور ثانيدور ثاني170آية جمعة داود الزرقانى32734كفر العشرى أمنوف



258نــاجــح  258آية حسان حسن عبد الحميد32735كفر العشرى أمنوف
272نــاجــح  272آية رشدى منصور أبو النور32736كفر العشرى أمنوف
228.5نــاجــح  228.5آية صديق سمير صديق32737كفر العشرى أمنوف
230.5نــاجــح  230.5إبتسام عبد الھادى عبد الحفيظ شامخ32738كفر العشرى أمنوف
252.5نــاجــح  252.5اسراء ناصر الشحات ع)م32739كفر العشرى أمنوف
262نــاجــح  262اسراء وحيد مھدى ھنداوى32740كفر العشرى أمنوف
دور ثانيدور ثاني145ايمان رضا زغلول عبد العزيز32741كفر العشرى أمنوف
219نــاجــح  219ايمان ناصر حسن عبد الحميد32742كفر العشرى أمنوف
177.5نــاجــح  177.5ايناس رمضان جبر ابو النور32743كفر العشرى أمنوف
265.5نــاجــح  265.5ايناس رمضان عبد العظيم عبد العظيم32744كفر العشرى أمنوف
دور ثانيدور ثانيغائببسمة عاطف عبد الحكيم عمارة32745كفر العشرى أمنوف
218.5نــاجــح  218.5حنان راضى عبد 1 شرف32746كفر العشرى أمنوف
259نــاجــح  259خلود عبد المرضى الشوربجى عبد الحميد32747كفر العشرى أمنوف
دور ثانيدور ثاني73.5دينا رشاد فتوح نصار32748كفر العشرى أمنوف
248.5نــاجــح  248.5رضا رجب محمد عمر32749كفر العشرى أمنوف
دور ثانيدور ثاني178رندا عبد المرضى شكرى عمران32750كفر العشرى أمنوف
224نــاجــح  224زينب سامى محمد جوھر32751كفر العشرى أمنوف
213.5نــاجــح  213.5زينة محمود على سيد احمد32752كفر العشرى أمنوف
188.5نــاجــح  188.5سماح جمعة عبد الحفيظ شامخ32753كفر العشرى أمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبسماح سعد نبوى ابو سالم32754كفر العشرى أمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبسمر سعد نبوى ابو سالم32755كفر العشرى أمنوف
265.5نــاجــح  265.5شيماء جابر عمر ابو سليمان32756كفر العشرى أمنوف
دور ثانيدور ثاني171شيماء عطية حسنين صقر32757كفر العشرى أمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبصديقة رزق عبد الس)م محمد32758كفر العشرى أمنوف
260نــاجــح  260عزة اشرف رمضان زكريا32759كفر العشرى أمنوف
250.5نــاجــح  250.5غادة صبحى عبد القوى فرجانى32760كفر العشرى أمنوف
231.5نــاجــح  231.5فاطمة رمضان الشحات ا�مبابى32761كفر العشرى أمنوف
222.5نــاجــح  222.5فاطمة عبد الناصر عبد المطلب عاشور32762كفر العشرى أمنوف
227.5نــاجــح  227.5فرح شعبان فتحى عبد اللطيف32763كفر العشرى أمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبلبنى عبد العزيز محمد عبد الحافظ32764كفر العشرى أمنوف
259نــاجــح  259مريم محمد حسوبة عبد الباقى32765كفر العشرى أمنوف
249.5نــاجــح  249.5ميار فايز فريد نصار32766كفر العشرى أمنوف
دور ثانيدور ثاني159مشحوتة منير جبر ابو النور32767كفر العشرى أمنوف
229نــاجــح  229ناھد ابو الفتوح عبد السميع الصياد32768كفر العشرى أمنوف
250نــاجــح  250ھانم محمد عبد المنعم قابيل32769كفر العشرى أمنوف
249نــاجــح  249ھوانم عادل راضى الغباشى32770كفر العشرى أمنوف
197.5نــاجــح  197.5ياسمين جمال طلعت حواش32771كفر العشرى أمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبابراھيم حسن احمد شرف32772كفر العشرى أمنوف
185نــاجــح  185احمد اسماعيل محمد ابو النور32773كفر العشرى أمنوف
179نــاجــح  179احمد جمال طلعت حواش32774كفر العشرى أمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباحمد رمضان احمد شرف32775كفر العشرى أمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباحمد سعيد عبد المعبود شبل32776كفر العشرى أمنوف
246نــاجــح  246احمد صبحى محمد عبد الغنى32777كفر العشرى أمنوف
216.5نــاجــح  216.5احمد عادل حمزة قاسم32778كفر العشرى أمنوف
دور ثانيدور ثاني168.5احمد عبد الصادق محمد على32779كفر العشرى أمنوف
دور ثانيدور ثاني182.5احمد عزت السيد عبد الحميد32780كفر العشرى أمنوف
201.5نــاجــح  201.5احمد عوض محمد جوھر32781كفر العشرى أمنوف
267.5نــاجــح  267.5احمد غزال عبد الرازق صالح32782كفر العشرى أمنوف
248نــاجــح  248احمد محمد على ابو النور32783كفر العشرى أمنوف
228.5نــاجــح  228.5احمد محى عبد النافع رجب32784كفر العشرى أمنوف
236.5نــاجــح  236.5احمد ناجى عبد الوھاب الجندى32785كفر العشرى أمنوف
214.5نــاجــح  214.5اس)م كامل عبد المجيد النادرى32786كفر العشرى أمنوف
دور ثانيدور ثاني152اس)م مھنا عمر ابو سليمان32787كفر العشرى أمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبالسيد جمعة عبد المرضى النادرى32788كفر العشرى أمنوف
207.5نــاجــح  207.5الشحات رمضان الشحات ا�مبابى32789كفر العشرى أمنوف
201.5نــاجــح  201.5باسم عبد الحميد عبد الحفيظ شامخ32790كفر العشرى أمنوف



دور ثانيدور ثانيغائبجابر حمدان جابر اسماعيل32791كفر العشرى أمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبجمال محمد سعيد ابو اليزيد32792كفر العشرى أمنوف
265.5نــاجــح  265.5حسان شعبان حسان يحيى32793كفر العشرى أمنوف
دور ثانيدور ثاني161.5ربيع محمد عبد الحفيظ شامخ32794كفر العشرى أمنوف
دور ثانيدور ثاني157.5رمضان جمعة عبد المرضى النادرى32795كفر العشرى أمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبسامى حامد عبده قابيل32796كفر العشرى أمنوف
182نــاجــح  182سعد محمد السيد مرعى32797كفر العشرى أمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبسعيد مصباح سعيد نصار32798كفر العشرى أمنوف
202.5نــاجــح  202.5شاكر طارق شاكر عبد البر32799كفر العشرى أمنوف
189.5نــاجــح  189.5صبرى صبرى منصور ابو النور32800كفر العشرى أمنوف
199.5نــاجــح  199.5عبد الحميد محمد عبد الحميد متولى32801كفر العشرى أمنوف
دور ثانيدور ثاني149.5عبد الفتاح ماھر عبد الفتاح عبد الغنى32802كفر العشرى أمنوف
199نــاجــح  199عبد 1 عبد المرضى عبد 1 ابو سليمان32803كفر العشرى أمنوف
دور ثانيدور ثاني140.5عبد العاطى عوض عبد العاطى عبد الھادى32804كفر العشرى أمنوف
225نــاجــح  225عبد 1 عبد الوھاب احمد شرف32805كفر العشرى أمنوف
204نــاجــح  204عبد المؤمن مصطفى عبد المؤمن حمد32806كفر العشرى أمنوف
241.5نــاجــح  241.5على محمود على ابو النور32807كفر العشرى أمنوف
256.5نــاجــح  256.5على مرزوق على احمد32808كفر العشرى أمنوف
245.5نــاجــح  245.5عمر يحيى عمر ابو سليمان32809كفر العشرى أمنوف
237نــاجــح  237عمرو عبد الستار عبد الحفيظ شامخ32810كفر العشرى أمنوف
251نــاجــح  251محمد ابراھيم طلعت عبد المتكبر32811كفر العشرى أمنوف
167.5نــاجــح  167.5محمد ابراھيم عبد الواحد جاد32812كفر العشرى أمنوف
235.5نــاجــح  235.5محمد السيد على قنديل32813كفر العشرى أمنوف
233.5نــاجــح  233.5محمد خالد دياب سليمان32814كفر العشرى أمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد رمضان الشحات عبد 328151كفر العشرى أمنوف
264نــاجــح  264محمد عبد الرازق عبد الستار حواش32816كفر العشرى أمنوف
233نــاجــح  233محمد عبد القوى الشافعى عبد القوى32817كفر العشرى أمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد عماد رشاد حامد32818كفر العشرى أمنوف
دور ثانيدور ثاني125           محمد عبد 1 معوض عبد 328191كفر العشرى أمنوف
دور ثانيدور ثاني146.5مختار رجب حواش خالد32820كفر العشرى أمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمود حميدة محمود حسين32821كفر العشرى أمنوف
190نــاجــح  190مرسى عبد النبى مرسى سالم32822كفر العشرى أمنوف
225نــاجــح  225مصطفى محمد الشحات محمد32823كفر العشرى أمنوف
172.5نــاجــح  172.5مصطفى مرزوق مصلحى نصار32824كفر العشرى أمنوف
219.5نــاجــح  219.5           ھانى نزيه عبد الممقصود عمر32825كفر العشرى أمنوف
247.5نــاجــح  247.5             يوسف حامد نصار محمد32826كفر العشرى أمنوف
209.5نــاجــح  209.5اسراء خالد عبد الفضيل جبر32827غريب محروس بالعنانىمنوف
237.5نــاجــح  237.5اسراء عادل عبد 1 شھاب الدين32828غريب محروس بالعنانىمنوف
239.5نــاجــح  239.5اسراء مرضى احمد محمد الصعيدى32829غريب محروس بالعنانىمنوف
246.5نــاجــح  246.5اسماء رمضان سعيد محمد32830غريب محروس بالعنانىمنوف
242نــاجــح  242اسماء سامى عبد الصمد عبد الفتاح32831غريب محروس بالعنانىمنوف
233نــاجــح  233اسماء محمد على ابو فارس32832غريب محروس بالعنانىمنوف
244نــاجــح  244اعتماد ناجى فتحى حسن32833غريب محروس بالعنانىمنوف
234نــاجــح  234اميرة عبد الفتاح عبد 1 زايد32834غريب محروس بالعنانىمنوف
209.5نــاجــح  209.5انشراح عبد الحكم عبد الفتاح قنديل32835غريب محروس بالعنانىمنوف
251.5نــاجــح  251.5اية السيد محمد المالكى32836غريب محروس بالعنانىمنوف
258.5نــاجــح  258.5اية فكرى السحيمى امين32837غريب محروس بالعنانىمنوف
226نــاجــح  226اية مجدى على ابو حسين32838غريب محروس بالعنانىمنوف
216.5نــاجــح  216.5ايمان حسن زكى ابو شنب32839غريب محروس بالعنانىمنوف
دور ثانيدور ثاني164.5ايمان عبد المرضى فرج درة32840غريب محروس بالعنانىمنوف
256نــاجــح  256ايمان عبد الموجود ابراھيم جوھر32841غريب محروس بالعنانىمنوف
244.5نــاجــح  244.5خضرة البكرى محمد ابو ناشى32842غريب محروس بالعنانىمنوف
268.5نــاجــح  268.5داليا ابراھيم عبد الحميدابو ريشة32843غريب محروس بالعنانىمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبرانيا جمعة عبد العال عبد الباقى32844غريب محروس بالعنانىمنوف
175.5نــاجــح  175.5رباب صبرى عبد العزيز شيتة32845غريب محروس بالعنانىمنوف
179نــاجــح  179رضا ص)ح عبد الفضيل جبر32846غريب محروس بالعنانىمنوف



249نــاجــح  249سارة عبد الناصر عبد 1 عمارة32847غريب محروس بالعنانىمنوف
241.5نــاجــح  241.5سامية ص)ح مجمد بدر32848غريب محروس بالعنانىمنوف
226.5نــاجــح  226.5سعاد سماح عبد الرحمن عبد اللطيف32849غريب محروس بالعنانىمنوف
231.5نــاجــح  231.5سمر احمد عبد الغنى شھا ب الدين32850غريب محروس بالعنانىمنوف
206نــاجــح  206سميحة انور احمد ھ)ل32851غريب محروس بالعنانىمنوف
دور ثانيدور ثاني173سھام طلعت عبد العظيم قنديل32852غريب محروس بالعنانىمنوف
220.5نــاجــح  220.5شيماء حسين سعيد الشافعى32853غريب محروس بالعنانىمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبشيماء سمير محمد احمد محروس32854غريب محروس بالعنانىمنوف
268.5نــاجــح  268.5شيماء فرحات رزق الجعيدى32855غريب محروس بالعنانىمنوف
225نــاجــح  225صافية سامى السيد شيتة32856غريب محروس بالعنانىمنوف
235.5نــاجــح  235.5عبير فايز على ابو زيد32857غريب محروس بالعنانىمنوف
215.5نــاجــح  215.5عفاف مرضى احمد محمد الصعيدى32858غريب محروس بالعنانىمنوف
222.5نــاجــح  222.5فتحية شعبان سيد احمد محمد32859غريب محروس بالعنانىمنوف
250نــاجــح  250مروة مختار شعبان احمد32860غريب محروس بالعنانىمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبنجاح مسعود عبد العال عبد العال32861غريب محروس بالعنانىمنوف
218.5نــاجــح  218.5نعمة سمير محمود ٮفرج32862غريب محروس بالعنانىمنوف
250نــاجــح  250نعيمة سعد فتحى ابو النصر32863غريب محروس بالعنانىمنوف
257نــاجــح  257نورھان السيد عبد المحسن الكرتة32864غريب محروس بالعنانىمنوف
217نــاجــح  217ھناء رمضان حامد محمد32865غريب محروس بالعنانىمنوف
232.5نــاجــح  232.5وردة رجب السيد فراج32866غريب محروس بالعنانىمنوف
242.5نــاجــح  242.5وردة مھدى محمد السحيمى32867غريب محروس بالعنانىمنوف
دور ثانيدور ثاني153.5احمد ج)ل عبد المؤمن عبد العال32868غريب محروس بالعنانىمنوف
دور ثانيدور ثاني172.5احمد جمعة مصطفى سعد32869غريب محروس بالعنانىمنوف
دور ثانيدور ثاني197احمد حسين عبد الرحمن حلفاية32870غريب محروس بالعنانىمنوف
دور ثانيدور ثاني183.5احمد خالد محمود ع)م32871غريب محروس بالعنانىمنوف
دور ثانيدور ثاني172.5احمد شعبان عبد الغفار ابراھيم32872غريب محروس بالعنانىمنوف
222.5نــاجــح  222.5احمد صبحى عطا عطا32873غريب محروس بالعنانىمنوف
201.5نــاجــح  201.5احمد ص)ح ابراھيم السحيمى32874غريب محروس بالعنانىمنوف
261.5نــاجــح  261.5احمد عبد الحميد مشحوت دويدار32875غريب محروس بالعنانىمنوف
دور ثانيدور ثانيغائباحمد عبد العزيز عبد الغفار شيتة32876غريب محروس بالعنانىمنوف
231نــاجــح  231احمد مبروك سعد عميرة32877غريب محروس بالعنانىمنوف
252نــاجــح  252احمد محمد شحات علوانى32878غريب محروس بالعنانىمنوف
247نــاجــح  247احمد محمد عبد الرحمن عبد العال32879غريب محروس بالعنانىمنوف
249نــاجــح  249احمد محمد عبد الرحمن كرسوم32880غريب محروس بالعنانىمنوف
249نــاجــح  249اسامة خالد فارس فارس32881غريب محروس بالعنانىمنوف
266نــاجــح  266اس)م ابراھيم حامد الباجورى32882غريب محروس بالعنانىمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبامام ماضى ابراھيم بكر32883غريب محروس بالعنانىمنوف
266.5نــاجــح  266.5امير رجب عبد الفتاح الكردى32884غريب محروس بالعنانىمنوف
262.5نــاجــح  262.5امير مسعود فھيم بسيونى32885غريب محروس بالعنانىمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبباسم جا د 1 فوزى جا د328861غريب محروس بالعنانىمنوف
248.5نــاجــح  248.5حسام احمد حامد محمد32887غريب محروس بالعنانىمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبحسام السيد عبد التواب جمعة32888غريب محروس بالعنانىمنوف
200نــاجــح  200رمضان عبد الناصر فوزى السحيمى32889غريب محروس بالعنانىمنوف
220نــاجــح  220سالم مختار فتح 1 ابو سالم32890غريب محروس بالعنانىمنوف
251نــاجــح  251سعيد رمضان سعيد السحيمى32891غريب محروس بالعنانىمنوف
218نــاجــح  218شاكر محمد محمود قيالة32892غريب محروس بالعنانىمنوف
دور ثانيدور ثاني178.5شعبان فھمى جا د غبد الحميد32893غريب محروس بالعنانىمنوف
221نــاجــح  221عبد العزيز ربيع عبد العزيز عبداللطيف32894غريب محروس بالعنانىمنوف
242نــاجــح  242عبد الفتاح احمد عبد الفتاح الفقى32895غريب محروس بالعنانىمنوف
184.5نــاجــح  184.5عبد الكريم شوقى عبد العظيم محمد32896غريب محروس بالعنانىمنوف
216.5نــاجــح  216.5عبد المرضى ھانى عبد المرضى الكرتة32897غريب محروس بالعنانىمنوف
210.5نــاجــح  210.5عبد الوھاب السيد عبد الوھاب قنديل32898غريب محروس بالعنانىمنوف
263نــاجــح  263ع)ء عاطف احمد داود32899غريب محروس بالعنانىمنوف
230نــاجــح  230عماد عبد الناصر عبد 1 شھاب الدين32900غريب محروس بالعنانىمنوف
223.5نــاجــح  223.5عمرو صبحى سعد الطما ليھى32901غريب محروس بالعنانىمنوف
259.5نــاجــح  259.5عمرو طلعت ج)ل محروس32902غريب محروس بالعنانىمنوف



248.5نــاجــح  248.5فارس جمال محمد فارس32903غريب محروس بالعنانىمنوف
240نــاجــح  240مجدى خالد بدر محروس32904غريب محروس بالعنانىمنوف
229نــاجــح  229محمد ج)ل فوزى سالم32905غريب محروس بالعنانىمنوف
دور ثانيدور ثاني193محمد رزق محمد قاسم32906غريب محروس بالعنانىمنوف
251نــاجــح  251محمد رمضان عبد المتجلى عطا32907غريب محروس بالعنانىمنوف
203نــاجــح  203محمد سامى زھران فراج32908غريب محروس بالعنانىمنوف
221.5نــاجــح  221.5محمد سميح ج)ل محروس32909غريب محروس بالعنانىمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبمحمد صبحى محمد شيتة32910غريب محروس بالعنانىمنوف
206نــاجــح  206محمد عبد الس)م عبد الفتاح البرقى32911غريب محروس بالعنانىمنوف
دور ثانيدور ثاني198محمد عماد محمد ابو سالم32912غريب محروس بالعنانىمنوف
247نــاجــح  247محمد محمود حسنين المزين32913غريب محروس بالعنانىمنوف
227نــاجــح  227محمد مشحوت السيد الباجورى32914غريب محروس بالعنانىمنوف
231.5نــاجــح  231.5محمود السيد مبروك عدس32915غريب محروس بالعنانىمنوف
217.5نــاجــح  217.5محمود خالد ص)ح سويدان32916غريب محروس بالعنانىمنوف
237.5نــاجــح  237.5محمود شعبان سيد احمد محمد32917غريب محروس بالعنانىمنوف
252نــاجــح  252مصطفى مبروك عبد الفتاح محمد32918غريب محروس بالعنانىمنوف
241.5نــاجــح  241.5مصطفى محمود عبد الونيس ابو على32919غريب محروس بالعنانىمنوف
دور ثانيدور ثانيغائبھانى سعد السيد فراج32920غريب محروس بالعنانىمنوف
دور ثانيدور ثاني187ھانى فايز محمد عبد الحميد32921غريب محروس بالعنانىمنوف


