
85.5839787.577.594الحسين بن علي باشموناسراء صابر رمضان عبدالنبى11933

686981797878.5الحسين بن علي باشمونأسماء السيد محمد عبد الفضيل11934

9986.598889494الحسين بن علي باشموناسماء عصام محمود فرج هللا11935

7572.58476.582.587الحسين بن علي باشموناسماء محمود عبد الحميد شاكر11936

89739680.582.594الحسين بن علي باشموناالء محمد حسني زنون11937

423933493730الحسين بن علي باشمونامانى خالد محمد عويس11938

5749616664.574.5الحسين بن علي باشمونأميرة عبد المقصود عباس عبد المقصود11939

4343576964.573الحسين بن علي باشمونآية عبدالرحمن عبدهللا خطاب11940

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالحسين بن علي باشمونآية محمود شوقى رواش11941

45.543516062.573.5الحسين بن علي باشمونآية محمود عبدالعزيز السبكى11942

49.5494866.559.564.5الحسين بن علي باشمونايمان رفعت السيد عبد الهادي11943

99.586.5979587.599الحسين بن علي باشمونآيه محمد السيد هويدي11944

47.548.5526758.575.5الحسين بن علي باشمونبسمة سعد حمودة بيومى11945

57.557666862.573.5الحسين بن علي باشمونجهاد محمود سعيد قرقوش11946

64.555.5737381.585الحسين بن علي باشمونجيهان عبد النبي عيسوي محمد11947

96.57996888398الحسين بن علي باشمونداليا كارم هاشم سليمان11948

70.56268786176.5الحسين بن علي باشموندعاء حمدي عبد الرحمن أبو شرف11949

957995879489الحسين بن علي باشموندعاء حمدي عبد الرسول كراني11950

7456.57576.58086الحسين بن علي باشموندعاء مجدي بدر زالبية11951

64576672.566.575الحسين بن علي باشموندنيا السيد عبيد جاب هللا11952

63.55080786477الحسين بن علي باشموندنيا محمود جابر مليجى11953

43456474.56672الحسين بن علي باشموندينا مجدي عبد العزيز طلبه11954

7050.577777376الحسين بن علي باشمونرحمة محمود فاروق بريك11955

8275.5968395.595الحسين بن علي باشمونرحمه صالح أحمد أبو موسي11956

46.5466773.571.573.5الحسين بن علي باشمونزينب أشرف أحمد محمد11957

45.54646645761الحسين بن علي باشمونزينب صالح شوقي الدهشان11958

7667.5877673.587الحسين بن علي باشمونزينب عبد المنعم عوض علي11959

95.5969593.59693.5الحسين بن علي باشمونساره سمير صابر رابح11960

99.59710098.598.596الحسين بن علي باشمونسلمي جمال عبد الرحمن أبو سنة11961

60507373.570.575.5الحسين بن علي باشمونسماح اشرف علي هويدي11962

9992.510095.59790الحسين بن علي باشمونشروق حسين عبد الرحمن ابو سنه11963

99.58410099.598.598الحسين بن علي باشمونشروق فتحي سليمان جويلي11964

51.5537366.575.569الحسين بن علي باشمونشيرين عبد النبي شوقي زالبيه11965
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64.5507969.572.581الحسين بن علي باشمونشيماء سامي حسن أبو نوارج11966

474673698072الحسين بن علي باشمونشيماء محمود عبدهللا فرج11967

49506261.56258الحسين بن علي باشمونصباح مجدى ابراهيم غنيم11968

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالحسين بن علي باشمونعلياء عبدالقادر عبدالسالم جاب هللا11969

56.5577467.576.571الحسين بن علي باشمونغاده عبد الرازق فوزي المقنن11970

8974.5978195.591.5الحسين بن علي باشمونفاطمه عبيد اسماعيل سبل11971

51.5517671.571.578.5الحسين بن علي باشمونفايزه هالل رزق أمين11972

52.5476468.565.570.5الحسين بن علي باشمونفيروز ابراهيم السيد عبد الهادي11973

86.567.5868191.583.5الحسين بن علي باشمونكريمه رضا كامل الدناصوري11974

94.57293879590الحسين بن علي باشمونليلي عماد فتحي محمد11975

9990959697.598الحسين بن علي باشمونمريم احمد عبد ربه بليله11976

75.5538372.582.579الحسين بن علي باشمونمريم عبدالحافظ معوض عبدالحافظ11977

966994849590الحسين بن علي باشمونمريم ممدوح سيد ابراهيم11978

7656867669.575.5الحسين بن علي باشمونمريم ياسر مشحوت دسوقي11979

56.556677369.577.5الحسين بن علي باشمونمنار السيد عبد العزيز السيد11980

5958.576717967الحسين بن علي باشمونمنار عبد المجيد توفيق زالبية11981

544660776356.5الحسين بن علي باشمونميادة سمير عبدالمنعم الشخص11982

11.53299.51916.5الحسين بن علي باشمونندى السيد عبدالنبى الحلفاوى11983

947498918392الحسين بن علي باشمونندي خالد سعيد عبد المجيد11984

42.5604970.564.580.5الحسين بن علي باشموننورا محمد السيد ابوجبل11985

50.564637064.555.5الحسين بن علي باشمونهاجر حمدي محمد حسن11986

90.5729183.57793الحسين بن علي باشمونهاجر عوض فراج الشوربجي11987

82.56385717279.5الحسين بن علي باشمونهاجر مدين محمد سبل11988

86.56188767274.5الحسين بن علي باشمونهاجر مطاوع مجاسف غزيز11989

87648773.569.580.5الحسين بن علي باشمونهاجر ناصر حسن فتح هللا11990

87.567877466.586الحسين بن علي باشمونهدير صابر درويش أبو حميده11991

58637066.564.573.5الحسين بن علي باشمونورد بيسم سعد بيسم11992

715571687163.5الحسين بن علي باشمونوفاء ماجد نوح محمد11993

7457.5907678.583.5الحسين بن علي باشمونياسمين عاطف جابر أبو عجيله11994

8065947787.590.5الحسين بن علي باشمونياسمين ماهر فتحي أبو عميش11995

1.50266.510.50الحسين بن علي باشمونابراهيم زايد ابراهيم فرحات11996

46527665.56361.5الحسين بن علي باشمونابراهيم غريب سمعان محمد11997

46507462.552.555.5الحسين بن علي باشموناحمد إبراهيم فؤاد شرف11998

1009610099.59999الحسين بن علي باشموناحمد أشرف عبد الحارس أبو علوان11999

8761.59691.58595الحسين بن علي باشموناحمد السيد محمد أبو عنبه12000

60119.51812الحسين بن علي باشموناحمد حسن عبدالحميد الوراقى12001



96.59710095.595.598الحسين بن علي باشموناحمد سامي عبد الفتاح عوض12002

89.576100929994.5الحسين بن علي باشموناحمد سعد أبو زيد الحرانى12003

57.562.572697175الحسين بن علي باشموناحمد سالمة سعد الجنينى12004

48.56463686866الحسين بن علي باشموناحمد سالمه فوزي حافظ12005

81.561.5867767.577.5الحسين بن علي باشموناحمد علي عوض علي12006

4052.55766.562.572الحسين بن علي باشموناحمد ماهر إبراهيم عالم12007

61.562.58473.57074.5الحسين بن علي باشموناحمد محمود ابراهيم كشك12008

6863867165.578الحسين بن علي باشموناحمد منصور عبد الجواد المقنن12009

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالحسين بن علي باشمونادهم مراد كمال عبدالمنعم عبدالسالم12010

78.5598476.566.578الحسين بن علي باشمونأسامة السيد سعد المسلماني12011

64.5577867.561.563الحسين بن علي باشموناسالم شعبان شوقى ابراهيم12012

565565625972الحسين بن علي باشموناسالم مهدي عبد الهادي أبو عاليه12013

45.557595859.556الحسين بن علي باشمونالسيد محمد السيد على12014

62537966.55976.5الحسين بن علي باشمونامير صبرى عبدالعزيز حمتو12015

7862907467.579الحسين بن علي باشمونباسم فتحي سعد رحيم12016

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالحسين بن علي باشمونجالل محمد عبدالمنعم محمد فهمى12017

928010089.594.598الحسين بن علي باشمونحسام توفيق سعد توفيق12018

95.58510092.59697الحسين بن علي باشمونحسن ناصر حسن عصيده12019

6554806466.576الحسين بن علي باشمونحسن ماهر حسن ابوحسن12020

92.57210091.58194.5الحسين بن علي باشمونزكريا صبري حموده أبو موسي12021

60.5708975.573.576.5الحسين بن علي باشمونشعيب جالل شعيب عبد المقصود12022

67.5648667.564.582الحسين بن علي باشمونصالح صبحى صالح ابوعطية12023

77.5789684.57887الحسين بن علي باشمونعبد الرحمن ابراهيم سعيد ابو جندي12024

685783717083.5الحسين بن علي باشمونعبد الفتاح بدر عبد الفتاح ابو موسي12025

52.558.55670.565.578الحسين بن علي باشمونعبد هللا محمود سعد المسلماني12026

2530354144.543الحسين بن علي باشمونعبدالرحمن حسين فؤاد كريم12027

82.5589186.58086.5الحسين بن علي باشمونعبدالمحسن خالد عبد المحسن ابو جندي12028

54.558.57973.572.577الحسين بن علي باشمونعلي ابراهيم علي عبد العزيز12029

63578772.57183الحسين بن علي باشمونعلي ابراهيم علي عبد القوي12030

163288.521.523الحسين بن علي باشمونعمرو عنتر رجب عبدالجواد12031

56606769.57073الحسين بن علي باشمونفتحي ابراهيم فتحي ابراهيم12032

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالحسين بن علي باشمونمحمد جمال محمود الشهوبى12033

70616988.57773.5الحسين بن علي باشمونمحمد حمدي اسماعيل ابو حجازي12034

84.5928690.586.580الحسين بن علي باشمونمحمد رمضان عبدالحليم ابوحميدة12035

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالحسين بن علي باشمونمحمد سامى عبدالحليم محجوب12036

87.5849090.58981الحسين بن علي باشمونمحمد عاطف امام الرويني12037



76.5747888.584.578الحسين بن علي باشمونمحمد عثمان شوقي ابو نوارج12038

50.564.56579.56567الحسين بن علي باشمونمحمد الشين شفيع على12039

85.59187918995الحسين بن علي باشمونمحمد محمود السيد جابر12040

45.56466836568.5الحسين بن علي باشمونمحمد محمود محمد زالبية12041

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالحسين بن علي باشمونمحمد مصطفى محمد ابو قضا12042

496654846861الحسين بن علي باشمونمحمد هشام حسنى محمد12043

80648890.58285الحسين بن علي باشمونمحمود أشرف عبد السالم حسب هللا12044

87.581.5928181.579الحسين بن علي باشمونمحمود سامي كامل عفيفي12045

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالحسين بن علي باشمونمحمود صالح مصطفي متولي12046

94909594.596.597الحسين بن علي باشمونمحمود محمد محمود ابو حداية12047

486053837667الحسين بن علي باشمونمحمود محمد محمود حسنين12048

455857838172الحسين بن علي باشمونمحمود ناصر عبدالعال ابراهيم12049

9185.59896.593.591الحسين بن علي باشمونمصطفي وليد محمد ابويوسف12050

64.57484948879الحسين بن علي باشمونمؤمن السيد عبد الحليم الدلهماوي12051

52.5706879.571.573الحسين بن علي باشمونوجدي صابر السيد حامد12052

47.5615470.566.566الحسين بن علي باشمونياسين صابر عبد الرحمن بكر12053

86849782.580.588طه حسين أ أشمونايات رضا حسين فوزى12054

81841007983.583.5طه حسين أ أشموناسراء السيد على زالبيه12055

73759175.57475طه حسين أ أشموناسراء حسن مصرى سعد12056

96819993.59492طه حسين أ أشموناسراء عادل محمد عبدالحميد12057

82.581100889396طه حسين أ أشموناسراء عبدالفتاح انور كشك12058

9988100929798طه حسين أ أشموناسراء محمود عباس بازيد12059

76.57193898484.5طه حسين أ أشموناسماء ابراهيم عبده ابو نبايل12060

90738979.575.598طه حسين أ أشموناسماء رضا عبدالسالم حجران12061

454746524960طه حسين أ أشمونايمان ابراهيم محمد محفوظ12062

69.5698673.56585طه حسين أ أشمونايمان احمد طلبه شعير12063

99.59010095.596100طه حسين أ أشمونايمان اشرف سعيد ابوسنة12064

99.590.5100939899طه حسين أ أشمونايمان رافت فاروق عبدالحميد12065

978910096.597100طه حسين أ أشمونايمان سمير فرج المقنن12066

7674.59176.588.584طه حسين أ أشمونايمان فريد عبده حسنين12067

9990100919498طه حسين أ أشمونايمان مسعد عبدالحليم البيطار12068

9784100858392طه حسين أ أشمونبسمة اشرف محمود ابراهيم12069

94861008684.593طه حسين أ أشمونتغريد عباس عباس السهواجى12070

97.589.51008895.596طه حسين أ أشمونتقى عبدالهادى عبدالصمد طلبه12071

79.577.59381.580.584طه حسين أ أشمونتقى هالل محمود جابر12072

8986.5100869799طه حسين أ أشمونجهاد سمير عباس شاكر12073



89.583100899599طه حسين أ أشمونحكمت ابراهيم السيد البهى12074

9983100889596.5طه حسين أ أشمونخلود وليد مدحت شلتوت12075

98.581.510090.595.5100طه حسين أ أشمونداليا سامى احمد دسوقى12076

96.582998789.598طه حسين أ أشموندعاء رمضان محمود جابر12077

81.571.595818789طه حسين أ أشموندنيا عيد حسان رابح12078

9472.58682.59595طه حسين أ أشمونرانيا إبراهيم غانم أبو ركيبة12079

65.569.58376.58592.5طه حسين أ أشمونرانيا عبدالمنعم عيسى شعير12080

46.55255665987.5طه حسين أ أشمونرحاب ابراهيم عبدالباسط حسن12081

9179.59885.591.598طه حسين أ أشمونرضوى فاروق فؤاد الحرانى12082

97.590.51009195100طه حسين أ أشمونروان طارق محمد فرحات12083

92.585.510091.59598طه حسين أ أشمونروضة ابراهيم محمد العنانى12084

98.59810095.598.598طه حسين أ أشمونروضة رفاعى فاروق عجالن12085

1009810097.598.5100طه حسين أ أشمونروضة رمضان سالم العطار12086

999510094.594.5100طه حسين أ أشمونروضة ممدوح بدر حمادة12087

90741008195.597طه حسين أ أشمونسارة خالد عبدالعظيم على12088

8874988391.5100طه حسين أ أشمونسالى يسرى عبدالهادى ترك12089

88.583988192.596طه حسين أ أشمونسحر هانى محمد حماد12090

70.56991769095طه حسين أ أشمونسعاد ايمن عبدالنبى سليم12091

10082.59997.59498طه حسين أ أشمونسعدية عثمان ابراهيم الصيفى12092

585471716284طه حسين أ أشمونسماح مجدى احمد عوض12093

6973.59177.56884طه حسين أ أشمونسندس عبدالعزيز رمضان مصطفى12094

6253.563717581.5طه حسين أ أشمونسلمى جمال محمد سبل12095

5451.5626274.585.5طه حسين أ أشمونسيده ابراهيم محمود الدناصورى12096

97.5909793.598.597طه حسين أ أشمونشروق احمد مندوه شرف12097

81.5679085.56982.5طه حسين أ أشمونشروق صبحى حامد زالبيه12098

7872.59584.585.594طه حسين أ أشمونشروق محمد خليل فوزى12099

86.5778982.58093.5طه حسين أ أشمونشروق مصباح عبدالهادى ابو جندى12100

897297928993طه حسين أ أشمونشمس حمدى سعيد عبدالباقى12101

98.5989996.598.599طه حسين أ أشمونشيماء السيد حسين الحفناوى12102

97.587.59996.58399طه حسين أ أشمونشيماء شعبان احمد الجدمه12103

100989995.510095.5طه حسين أ أشمونشيماء عاطف حسن النحاس12104

100989997.510099طه حسين أ أشمونشيماء عبدالسالم عبدالمنعم الشنوفى12105

96989995.510099طه حسين أ أشمونضحى عبدالسميع عبدالهادى زالبيه12106

9685.59289.587.598طه حسين أ أشمونعايدة محمد رمضان وهبة12107

9675.59289.58495طه حسين أ أشمونعلياء محمد على رمضان12108

84739084.58095طه حسين أ أشمونفاطمة عبدالستار عنتر المشتولى12109



97.5839390.58488.5طه حسين أ أشمونفاطمة ماهر عبدالجواد المقرف12110

80.587898282.588طه حسين أ أشمونفاطمة محمد راشد جاد الحق12111

868092858893طه حسين أ أشمونفاطمة محمد عيسى شعير12112

69.572827884.575طه حسين أ أشمونليلى خالد محمد ابويوسف12113

4.5107615.515طه حسين أ أشمونمرفت محمد جابر مشتولي12114

99981009398.598طه حسين أ أشمونمريم جمال صابر زالبيه12115

98.5941009410098طه حسين أ أشمونمريم شمس الدين جمعة حسن12116

96879793.596.592.5طه حسين أ أشمونمريم عبد الرحمن فؤاد ابوالسعود12117

63.566.577848091طه حسين أ أشمونمريم عبدالمنعم سيد شعالن12118

999498959599طه حسين أ أشمونمريم محمد صابر احمد12119

9886.59994.596.595طه حسين أ أشمونمريم محمود سطوحى الدناصورى12120

85.58890928890.5طه حسين أ أشمونملكة حلمى عبدالمنعم النحاس12121

97829892.594.599طه حسين أ أشمونمنار سالمة عبدالمنطلب زالبيه12122

46.555.5546969.563.5طه حسين أ أشمونمنار مجدى يحيى عزيز12123

9993999398.599طه حسين أ أشمونمنار مسعود عبدالغنى صالح12124

96.5849894.595100طه حسين أ أشمونمنة هللا غانم دياب السروى12125

9796989696100طه حسين أ أشمونمنة عاطف ابراهيم شرف12126

8278.590969493طه حسين أ أشمونمنى صابر عبدالنبى عبدالغنى12127

9290.592959494طه حسين أ أشمونميار وليد محمد عبد الحليم خضر12128

97.5959494.589.598طه حسين أ أشمونميادة محمد مصطفى زالبيه12129

94.5769194.59699طه حسين أ أشمونمى حسن عبدالرازق الديب12130

98829394.596.599طه حسين أ أشمونميرفت عاشور صالح السيد12131

83.577919093.598طه حسين أ أشموننرمين رفعت حسين ابوعنبة12132

9986.59794.590.589.5طه حسين أ أشموننرمين محمود فتحى سرحان12133

766989868677طه حسين أ أشمونندى ابراهيم مندوه زالبيه12134

6768.58687.589.573طه حسين أ أشمونندى خالد يوسف فريد12135

98.59397979597.5طه حسين أ أشمونندى عبدالنبى محمد الدلهماوى12136

535451676170طه حسين أ أشمونندى وليد سامى صالح12137

52.564.58079.567.572طه حسين أ أشموننسمة عاطف فوزى محمد12138

55.5587676.57180.5طه حسين أ أشموننور احمد متولى سليم12139

84.5719388.590.593طه حسين أ أشموننورا عبدالجيد عبدالرحيم محمد12140

95829694.587.598طه حسين أ أشموننورهان ابراهيم محمد على ابوعتمان12141

9477.5949091.589طه حسين أ أشمونهاجر سمير عباس النحاس12142

87.578.59688.589.597طه حسين أ أشمونهاجر مسعد شعبان امين12143

86.5739193.59292طه حسين أ أشمونهبه محمد سعيد ابوالعنيين12144

75.570.5939090.591طه حسين أ أشمونهداية محمد عبدالعزيز عبدالعظيم12145



55.558.57274.57890طه حسين أ أشمونهدوء محمد مندوه صقر12146

87.5739087.590.593طه حسين أ أشمونهدى صابر السيد محمود12147

8067.5918484.591.5طه حسين أ أشمونهمت رمضان عبدالمنعم ابوجندى12148

827991877681طه حسين أ أشمونهناء محمد سيداحمد الجندى12149

9176.59286.57684طه حسين أ أشمونهيام سمير عبدالعليم النحاس12150

484746575560طه حسين أ أشمونياسمين سعيد محمود الباجوري12151

50.556.5696351.582طه حسين أ أشموناحمد اشرف جالل بكر12152

12.57.5198.51711.5طه حسين أ أشموناحمد السيد شحات الشبيني12153

91.57384868983طه حسين أ أشموناحمد سالمة رمضان ابوعمران12154

70.5577171.563.570.5طه حسين أ أشموناحمد شاكر أحمد رفاعي12155

716168716987طه حسين أ أشموناحمد صالح عبده النحاس12156

غائبغائبغائبغائبغائبغائبطه حسين أ أشموناحمد عبد السالم محمد عجالن12157

86.58793928598طه حسين أ أشموناحمد عبدالواحد ربيع النحاس12158

9787.5929394.598طه حسين أ أشمونأحمد غريب عبدهللا السيد12159

84849285.58190طه حسين أ أشموناحمد محمد عبدالعزيز ابوعجاجة12160

غائبغائبغائبغائبغائبغائبطه حسين أ أشموناحمد محمد عفيفي الشنوفي12161

96929491.588.599طه حسين أ أشموناسالم اشرف علي ابراهيم12162

6268707462.580طه حسين أ أشموناسالم جاد عبد العظيم عبده12163

55597471.55688طه حسين أ أشموناسالم محمد رزق الدهشان12164

575760715370طه حسين أ أشمونالسيد مجدى ابوالحديد ابونوراج12165

505576695470طه حسين أ أشمونايهاب رضا حسين فوزي12166

5259.5686959.570طه حسين أ أشمونبالل عمر محمود عبدالحافظ12167

9484959088.591.5طه حسين أ أشمونحامد سعيد حامد زالبيه12168

61716985.585.576.5طه حسين أ أشمونحسن عبدالحميد سالمة النحاس12169

81.580.57692.58285.5طه حسين أ أشمونخالد مصطفى فاروق عطية12170

94.584.59793.595.5100طه حسين أ أشمونربيع السيد ربيع النحاس12171

4758.55267.576.577طه حسين أ أشمونرمضان عادل رمضان طلبة12172

92.596969694100طه حسين أ أشمونسمير محمود سمير عجالن12173

92.5899791.598100طه حسين أ أشمونشادى اشرف سعد  شرف12174

غائبغائبغائبغائبغائبغائبطه حسين أ أشمونعبد الجيد حمدي عبد المجيد سالمة12175

94889792.597.5100طه حسين أ أشمونعبدالرحمن عبدهللا هاشم سليمان12176

85.587.587909593طه حسين أ أشمونعبدالرحمن محمود عبدالرحمن عجالن12177

60.563698887.564طه حسين أ أشمونعبدهللا رجب اسماعيل محمد12178

97.5919692.596100طه حسين أ أشمونعبدهللا محمد فؤاد شعيب12179

93849493.577.583طه حسين أ أشمونعماد محمد على رمضان12180

9194969697.595طه حسين أ أشمونعمر عادل سعيد زالبيه12181



9152116.523.520طه حسين أ أشمونعمر منصور خليل العربي12182

89.586.59683.579.593طه حسين أ أشمونعلى خليل فاروق مليحة12183

غائبغائبغائبغائبغائبغائبطه حسين أ أشمونكريم عدلي فرحات منصور12184

94899892.595.595.5طه حسين أ أشمونماهر عبدالسالم ماهر العسال12185

غائبغائبغائبغائبغائبغائبطه حسين أ أشمونمحمد ابراهيم ابراهيم كشك12186

9683.593949498طه حسين أ أشمونمحمد اشرف علي إبراهيم حماد12187

9691919092.589طه حسين أ أشمونمحمد بهجت عبدالمحسن المنوفى12188

9487.5928894.591طه حسين أ أشمونمحمد ربيع درويش برغوت12189

غائبغائبغائبغائبغائبغائبطه حسين أ أشمونمحمد سمير ابو سريع ابراهيم12190

غائبغائبغائبغائبغائبغائبطه حسين أ أشمونمحمد شحات درويش عبد الرحمن12191

94.581.59698.598.594طه حسين أ أشمونمحمد صابر محمد متولى12192

غائبغائبغائبغائبغائبغائبطه حسين أ أشمونمحمد صابر يسري محمد12193

8070.59280.587.584طه حسين أ أشمونمحمد صبحى فؤاد عطية12194

64.563.58474.58181.5طه حسين أ أشمونمحمد عبدالغفار عبدالجواد هويدى12195

5359646880.571.5طه حسين أ أشمونمحمد كامل غونيم كامل12196

5.58.5199.517.516.5طه حسين أ أشمونمحمد ناصر بدوي بديوي12197

9691.59288.592.596طه حسين أ أشمونمحمد هانى عبدالوراث النحاس12198

73.5737472.58289.5طه حسين أ أشمونمحمود حمدى محمد حجران12199

01362103.5طه حسين أ أشمونمحمود سامح فرحات أبوصقر12200

93899995.59790طه حسين أ أشمونمحمود صالح جمعة حسن12201

غائبغائبغائبغائبغائبغائبطه حسين أ أشمونمحمود عبدالحكيم محمد رابح12202

55.554.5706871.571طه حسين أ أشمونمحمود محمد خالد ابوالمعاطى12203

7975.58880.58885طه حسين أ أشمونمحمود مصطفى فاروق عطية12204

9386.59382.593.595طه حسين أ أشمونمحمود مصطفى فاروق عطية12205

4954.546686380طه حسين أ أشمونمصطفى اشرف عبدالعظيم سويدان12206

98.58810098.5100100طه حسين أ أشمونمصطفى رمضان أحمد كشك12207

95.583959410098طه حسين أ أشمونمصطفى سامى عبدالعزيز ابوعجاجة12208

5357537861.586طه حسين أ أشمونمصطفى سعد فريد النحاس12209

غائبغائبغائبغائبغائبغائبطه حسين أ أشمونمصطفي سعيد عبدالعليم  صالح12210

91859794.596.596طه حسين أ أشمونمصطفى سعيد محمد عطية12211

93.5809995.59795.5طه حسين أ أشمونمصطفى منصور عبدالسالم حسب هللا12212

9279959596.599طه حسين أ أشمونهشام عباس عبدالستار النحاس12213

70556679.587.594.5طه حسين أ أشمونوجدى محمد عبدالمنعم على12214

5051.55265.56776.5طه حسين أ أشمونياسر عبدالعاطي عبدالرازق ظريف12215

747086848997طه حسين أ أشمونيوسف ابراهيم السيد القرمانى12216

55567071.568.587طه حسين أ أشمونيوسف سمير صبرى البرعى12217



87.568.59190.596.596طه حسين أ أشمونيوسف عادل عباس حسب هللا12218

81699390.58798طه حسين أ أشمونيوسف ماهر خالد الشنوفى12219

96.574.59491.59498طه حسين أ أشمونيوسف ماهر فتحى ابوعميش12220

92.574.592919296طه حسين أ أشمونيوسف محمود السيد حجران12221

93.581969093.597.5طه حسين أ أشمونيوسف محمود سليمان الدلهماوي12222

7675.580889393.5طه حسين أ أشمونيوسف مسعد ابو الحديد محمد12223

91.58198959887.5القطان الخاصة أشمونآيه موسى محمد الجمل12224

97.5921009791.5100القطان الخاصة أشموناالء صالح محمد سيد12225

99.59610098.5100100القطان الخاصة أشمونالزهراء خليل احمد الخولي12226

85.582.510088.597.596القطان الخاصة أشمونإسراء مجدي حافظ عبد المطلب12227

84.568977692.584القطان الخاصة أشموناسراء محمد محمود ابو النيل12228

96.597.510090.59591القطان الخاصة أشمونأمنية ناصر سعيد الطباخ12229

10010010099.599.5100القطان الخاصة أشموندينا حسين عبد السالم المحروقي12230

98.59710094.59998القطان الخاصة أشمونروان عادلي عبد النافع عبد الحق12231

98.59710097.598.598القطان الخاصة أشمونسمية أحمد محمد رضوان12232

99.596100100100100القطان الخاصة أشمونشاهيناز هاني ابراهيم الشنواني12233

93939994.5100100القطان الخاصة أشمونشروق احمد عبد المحسن جابر12234

9393.510091.598.595القطان الخاصة أشمونضحي ايهاب فؤاد زيد12235

97.588.59894.59895.5القطان الخاصة أشمونفاطمة محمد احمد الخولي12236

91.583.51009598.595القطان الخاصة أشمونفاطمة محمد جميل أبو زيد12237

95.594999210089.5القطان الخاصة أشمونفاطمة محمد عبدالوهاب احمد12238

9810010099100100القطان الخاصة أشمونمرام اشرف سعيد البنا12239

99.5851009697100القطان الخاصة أشمونمنة هللا أسامة محمد رضوان12240

99851009098.5100القطان الخاصة أشمونمنه هللا اشرف سعيد البنا12241

98.5899993.599100القطان الخاصة أشموننانسي اشرف محمد رضوان12242

98.5791009398100القطان الخاصة أشمونوالء احمد محمد الرويني12243

95.5729689.58794.5القطان الخاصة أشمونيارا محمد سامي البرعي12244

918710080.59691القطان الخاصة أشمونياسمين محمد عبد الحليم البهواشي12245

947995939095القطان الخاصة أشموناحمد سعد محمود عبد الفتاح12246

99.58110087.598.597.5القطان الخاصة أشموناحمد صابر صالح عبد المجيد12247

1009710098.5100100القطان الخاصة أشموناحمد عماد حامد درويش12248

61.563.579668778.5القطان الخاصة أشموناحمد محمد جابر احمد12249

1009610097.510096القطان الخاصة أشموناحمد محمد عادل جمعه12250

99.58897879992القطان الخاصة أشموناحمد يحيى إبراهيم العزباوى12251

9481.5100889999القطان الخاصة أشموناسالم مصطفى عبد المؤمن البكراوي12252

85.5708878.594.584.5القطان الخاصة أشمونالسيد محمد السيد مدين12253



97.594958696100القطان الخاصة أشمونامجد هانى عصر عز12254

9678.595909599القطان الخاصة أشمونبراء ضياء عبد الغفار شاهين12255

98921009899.5100القطان الخاصة أشمونحسن فوزى عبدالمرضى محمد12256

99.5989693.510092القطان الخاصة أشموندانيال حنا سامي حنا12257

84.5808184.58673.5القطان الخاصة أشمونزياد على سعيد علي12258

93.583.5989287.590القطان الخاصة أشمونسعد محمد سعد صقر12259

83.565.58689.575.582القطان الخاصة أشمونسعيد هانى سعيد عبدالمجيد12260

929098918981.5القطان الخاصة أشمونسليمان عماد الدين سنوسي محمدي مراد12261

96929997.599.598القطان الخاصة أشمونعبد الرحمن محمد حسني محمد اسماعيل12262

989796919689.5القطان الخاصة أشمونعبد الرحمن محمد على محمد12263

94979896.596.598القطان الخاصة أشمونعبد الرؤف عبدالمنعم محمد ليله12264

95.581.597979991القطان الخاصة أشمونعبد هللا محمد فرج سويلم12265

99861009710099القطان الخاصة أشمونعمار باسم عبد المؤمن خليل12266

92.5899690.59489القطان الخاصة أشمونعمر محمد هاشم الشريف12267

83.5759389.58386القطان الخاصة أشمونكيرلس عماد رمزى كمال12268

96.59610096.599.599القطان الخاصة أشمونمحمد ابراهيم عبد الحميد حسين12269

96879895.59593القطان الخاصة أشمونمحمد بدر احمد امين12270

98.5909998100100القطان الخاصة أشمونمحمد ماهر محمد السيد12271

96911009898.5100القطان الخاصة أشمونيوسف شريف عبد الفتاح عبد الحق12272

91939489.595.594.5أشمون الجديدة التعليم األساسياية أبو الحديد حامد السهوجي12273

836991779090.5أشمون الجديدة التعليم األساسياية اشرف شوقي النحاس12274

82699483.59492.5أشمون الجديدة التعليم األساسياية عبد المجيد سعد القصاص12275

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأشمون الجديدة التعليم األساسياسراء أسامة علي شلبي12276

98961009910096أشمون الجديدة التعليم األساسياسراء أشرف محمود عبد الفتاح12277

999610099100100أشمون الجديدة التعليم األساسياسراء سعد حسيني عبد المقصود12278

84708684.58584.5أشمون الجديدة التعليم األساسياسماء عربي حسان عمران12279

92.5718880.58495أشمون الجديدة التعليم األساسياماني رضا حلمي علي12280

97.5839892.593.594.5أشمون الجديدة التعليم األساسياالء طلعت محمود مازن12281

96819786.59195.5أشمون الجديدة التعليم األساسيامينة صالح محمد عبد هللا12282

96.5799791.59997.5أشمون الجديدة التعليم األساسيتقي أشرف شوقي النحاس12283

96.575979097.598أشمون الجديدة التعليم األساسيثريا حلمي محمد هويدي12284

98.5869894.597100أشمون الجديدة التعليم األساسيجهاد شعبان أحمد أبو عميش12285

98.595989799.5100أشمون الجديدة التعليم األساسيداليا جمال عبد المجيد البطش12286

57.564.57773.581.571أشمون الجديدة التعليم األساسيدعاء تامر صديق عرفة12287

98909795.596100أشمون الجديدة التعليم األساسيدنيا عادل يوسف حسن12288

515960637267أشمون الجديدة التعليم األساسيدينا عبده عبد المطلب إبراهيم12289



88.586959193.596أشمون الجديدة التعليم األساسيراوية محروس سعد أبو سنة12290

90.583958892.592أشمون الجديدة التعليم األساسيرحمه محمد فاروق الجندي12291

98.5909996.598.5100أشمون الجديدة التعليم األساسيزينب مصطفي محمد مدين12292

83.5709589.588.586أشمون الجديدة التعليم األساسيسهيلة مجدي محمود أبو ناشي12293

87.5679492.598.591أشمون الجديدة التعليم األساسيشروق اشرف فهمي عجالن12294

62576669.574.573أشمون الجديدة التعليم األساسيشروق محمد صالح عالم12295

78747280.57484أشمون الجديدة التعليم األساسيصباح عربي فهمي هويدي12296

9590979510097أشمون الجديدة التعليم األساسيضحي حامد مصطفي عباس12297

81717471.580.578.5أشمون الجديدة التعليم األساسيغادة رجب إبراهيم الشرقاوي12298

98.5989997.595.5100أشمون الجديدة التعليم األساسيفاطمة أشرف غانم أبو خليل12299

9895.59997.59995أشمون الجديدة التعليم األساسيلجين ميسرة علي تهامي12300

73616888.58978.5أشمون الجديدة التعليم األساسيمريم أحمد محمد القصاص12301

979710097.59795أشمون الجديدة التعليم األساسيمريم ياسر سعيد سليم12302

82.5779383.59091أشمون الجديدة التعليم األساسيمنار عادل فتح هللا أبو ركيبة12303

9894.59997.596.597أشمون الجديدة التعليم األساسيمنار مصطفي دسوقي شاكر12304

96.5819894.59792أشمون الجديدة التعليم األساسيميادة خالد فرج أبو غنيم12305

58.5546471.56265.5أشمون الجديدة التعليم األساسيميادة طارق شوقي محروس12306

82748783.585.593أشمون الجديدة التعليم األساسيندا إبراهيم سعد عباس12307

63.5586473.574.559أشمون الجديدة التعليم األساسيندي سامي محمد فرج12308

61.557.56165.578.565أشمون الجديدة التعليم األساسيندي خليل صابر الصفراوي12309

856773919094أشمون الجديدة التعليم األساسيندي مسعد علي منصور12310

96.592999798.597أشمون الجديدة التعليم األساسينورهان عبد المنعم محمود زالبية12311

88879792.58887.5أشمون الجديدة التعليم األساسيهاجر خالد علي زالبية12312

99.51001009896.5100أشمون الجديدة التعليم األساسيهاجر عثمان اسماعيل برغش12313

7171707868.569أشمون الجديدة التعليم األساسيوردة عماد حامد شوقي12314

97.585.59893.596100أشمون الجديدة التعليم األساسييارا ناصر محمد القباني12315

9589.5858689.595أشمون الجديدة التعليم األساسيياسمين حسن صالح أبو ضلع12316

78748483.582.575أشمون الجديدة التعليم األساسيابراهيم السيد قطب الصفراوي12317

8785.5929087.577أشمون الجديدة التعليم األساسياحمد بالل إبراهيم أحمد12318

94.591949294.578.5أشمون الجديدة التعليم األساسياحمد فتحى مدين عبدالفتاح12319

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأشمون الجديدة التعليم األساسياحمد ماهر عبد الهادى خليل12320

8891889191.580.5أشمون الجديدة التعليم األساسياحمد محمد غانم أبو ركيبة12321

62687182.58669أشمون الجديدة التعليم األساسيابو العال هاشم أبو العال مرزوق12322

949097969386أشمون الجديدة التعليم األساسياشرف محمد عبد المجيد النحاس12323

798080847584أشمون الجديدة التعليم األساسيحسني محمد حسني عجالن12324

8279.5939081.578أشمون الجديدة التعليم األساسيخيري عالم خيري عالم12325



84.579848285.585أشمون الجديدة التعليم األساسيرجب ناصر جابر أبو الحديد12326

88.583.59293.586.576أشمون الجديدة التعليم األساسيزياد ياسر خيري عارف12327

98.5969898.59999أشمون الجديدة التعليم األساسيشادى محمد سالمه حلمى12328

88.58498988597أشمون الجديدة التعليم األساسيصالح عماد صالح البهنساوي12329

989510098.59699أشمون الجديدة التعليم األساسيعبد الرحمن وليد محمد عواد12330

95.58699989693أشمون الجديدة التعليم األساسيعبد هللا أحمد حسني هويدي12331

57.5496556.566.562.5أشمون الجديدة التعليم األساسيعبد هللا عبد المحسن عبد المحسن مليحة12332

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأشمون الجديدة التعليم األساسيعبد هللا عثمان فاروق الشافعي12333

671771410أشمون الجديدة التعليم األساسيعبدالغفار كرم شوقى ابوعنبه12334

8976.59892.589.594أشمون الجديدة التعليم األساسيعثمان سامي عثمان زالبية12335

82789181.578.580أشمون الجديدة التعليم األساسيعمر خالد فتحي خالد12336

99.51009998.598.598أشمون الجديدة التعليم األساسيكريم أحمد إبراهيم العقباوي12337

7661.5887878.567.5أشمون الجديدة التعليم األساسيكريم عالء سعد مصطفي12338

84.5739591.58692أشمون الجديدة التعليم األساسيمحمد إبراهيم محمد النحاس12339

991009999100100أشمون الجديدة التعليم األساسيمحمد أيمن خليل حمادة12340

96949797.591.598أشمون الجديدة التعليم األساسيمحمد بخيت امام بخيت12341

98.5959998.59799أشمون الجديدة التعليم األساسيمحمد درويش غريب درويش12342

919099959498أشمون الجديدة التعليم األساسيمحمد رفعت عبد السالم النحاس12343

8978.597909383أشمون الجديدة التعليم األساسيمحمد سعد محمد عبد الحليم12344

85.574.5908589.583أشمون الجديدة التعليم األساسيمحمد سمير محمد النحاس12345

8460.59081.58391أشمون الجديدة التعليم األساسيمحمد شوقي عبد المجيد أبو موسي12346

6869.580808288أشمون الجديدة التعليم األساسيمحمد طارق عيد علي12347

9183959293.592أشمون الجديدة التعليم األساسيمحمد طارق محمد صقر12348

97.599999898.597أشمون الجديدة التعليم األساسيمحمد عبد الناصر عبد الحميد عبد المجيد12349

95.5979992.59899أشمون الجديدة التعليم األساسيمحمد عشري محمد كشك12350

95.59410094.596.585أشمون الجديدة التعليم األساسيمحمد عماد محمد الغمرى12351

94.594999496.586.5أشمون الجديدة التعليم األساسيمحمد محمود خالد القباني12352

85849191.587.587.5أشمون الجديدة التعليم األساسيمحمد محمود سليمان مازن12353

9394978896.589.5أشمون الجديدة التعليم األساسيمحمد ياسر ربيع عجالن12354

90839792.59792أشمون الجديدة التعليم األساسيمحمود ابراهيم شعبان فليفل12355

84.575968891.588أشمون الجديدة التعليم األساسيمحمود طارق صالح محمد12356

8486969388.595.5أشمون الجديدة التعليم األساسيمحمود عبد الفتاح ابراهيم عبد الدايم12357

636277787768.5أشمون الجديدة التعليم األساسيمصباح محمود مصباح أبو عجاجة12358

917398919297أشمون الجديدة التعليم األساسيمصطفى محمد حسان ابو النيل12359

94.5869997.596100أشمون الجديدة التعليم األساسيمصطفي مسعد سليمان المقنن12360

71748579.579.576أشمون الجديدة التعليم األساسيياسر سعيد محمد عبد اللطيف12361



84.5698480.578.596أشمون الجديدة التعليم األساسييحيى رشاد عبد الحكيم زكي12362

84.569999181.594أشمون الجديدة التعليم األساسييوسف رجب أحمد شرف12363

898599969299أشمون الجديدة التعليم األساسييوسف مسعد سالمة الهاللي12364

78.572728089.588أشمون الجديدةاسراء عماد محمد الشرقاوي12365

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأشمون الجديدةارزاق رمضان عبد المعطي صابر12366

7453.57483.585.589أشمون الجديدةاسراء عبد المقصود حسن شاويش12367

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأشمون الجديدةاسماء اشرف فاروق عبدالعليم12368

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأشمون الجديدةاسماء محمود عباس أبوحسن12369

80.58176938996أشمون الجديدةاعتماد جمال ابراهيم12370

9998989898100أشمون الجديدةافنان اشرف عبداللطيف12371

97881009493.596أشمون الجديدةاالء سامي ابراهيم12372

485252564949أشمون الجديدةامال ابراهيم عبد المحسن مليحة12373

91.58510094.583.599أشمون الجديدةاميرة رافت السيد زالبية12374

65.5649178.55880.5أشمون الجديدةاية عالء محمود السيد12375

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأشمون الجديدةاية محمود عباس أبوحسين12376

85.57489767479أشمون الجديدةاية ناصر سالم محمد12377

66.5517154.575.556أشمون الجديدةايمان إبراهيم عبد الغني حجران12378

93.5831009293.597.5أشمون الجديدةايمان طلعت صالح زالبية12379

91.58796919195أشمون الجديدةأمينة سعيد قطب الصفراوي12380

9810010097.598.5100أشمون الجديدةبتول سعد حبيب غرابة12381

7872938684.592أشمون الجديدةبسنت عبد الحافظ ابو عمره12382

88749585.588.591.5أشمون الجديدةتقي عاطف اسماعيل زكي12383

99.587999798.5100أشمون الجديدةتقي عبد الرحيم جالل عبد الرحيم12384

918410095.58694.5أشمون الجديدةتقي علي محمد الشرقاوي12385

7172807070.575أشمون الجديدةتقي محمود عبد الفتاح12386

98.59110098.599100أشمون الجديدةتقي مصطفي سيد احمد عالم12387

79626884.57282أشمون الجديدةجاكلين ماهر ميخائيل12388

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأشمون الجديدةحمدية رمضان عبد المنعم محمد التاج12389

9682989293.5100أشمون الجديدةحنان اشرف دياب غنيم12390

5963.563737969.5أشمون الجديدةخديجة عثمان ابراهيم12391

86.567878584.592أشمون الجديدةدعاء رفاعي اسماعيل12392

686472667279أشمون الجديدةدنيا عربي شحات المقرف12393

8671.5867878.592أشمون الجديدةدينا عماد عبد الغفار12394

5863716569.567.5أشمون الجديدةدينا محمد عبد الفتاح12395

62.560.55264.570.569أشمون الجديدةرانيا ماهر جابر دويدار12396

50.546.550534947أشمون الجديدةرحمة جمال صالح الطنطي12397



96.5859793.594100أشمون الجديدةرحمة خليل عبد السميع12398

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأشمون الجديدةرحمة رمضان عبدالمنعم محمود12399

971009799.599100أشمون الجديدةرنا احمد جمال الدين12400

93.582979693.597أشمون الجديدةروان خليل عبد السميع12401

75.562796364.562.5أشمون الجديدةزينب عماد فاروق احمد12402

6750.58057.56061.5أشمون الجديدةزينب ناصر رمضان بري12403

88589777.581.579.5أشمون الجديدةسارة السيد احمد شرف12404

87.556947982.580.5أشمون الجديدةسارة عبد المقصود عبدالحليم12405

88.558928181.591أشمون الجديدةسارة عماد محمد الشرقاوي12406

584556625555أشمون الجديدةسميرة محمد محمد رشاد12407

13غائبغائبغائبغائب0أشمون الجديدةشروق جمال ابو الحديد إبراهيم12408

81708281.577.579.5أشمون الجديدةشروق عثمان سيد احمد عباس12409

69648577.562.565.5أشمون الجديدةشرين شكري السيد عبدالمطلب12410

746983746974.5أشمون الجديدةشهد عاطف أحمد الحراني12411

5754.5546548.546أشمون الجديدةصابرين عبد العزيز عيسي حماده12412

9281979186.597أشمون الجديدةصباح سعيد محمود زالبية12413

83.579.58779.574.583.5أشمون الجديدةعبير محمد حمدان شرف12414

9598989397.5100أشمون الجديدةعال محمد كمال عيسي12415

64.5697072.576.581أشمون الجديدةغادة عيد محمود أبو حسن12416

58.5675969.558.573.5أشمون الجديدةفاطمة ابو بكر جمعة12417

7679797283.589أشمون الجديدةفاطمة السيد عبدالسميع12418

90.5939991.591.5100أشمون الجديدةفاطمة جمال بكري زكري12419

68685768.57881.5أشمون الجديدةفاطمة جميل عباس12420

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأشمون الجديدةفاطمة حمدي محمد الدليل12421

93.58799889696أشمون الجديدةفضيلة مرزوق السيد زالبية12422

5766626674.579أشمون الجديدةليلي احمد ابو الحديد12423

5.5897.5414.5أشمون الجديدةماجدة شعبان عبد الغني أبو حسن12424

48.5598262.57178.5أشمون الجديدةمرفت فهمي احمد مرسي12425

56.56488718579أشمون الجديدةمروة رضا حسن المقنن12426

999797969896أشمون الجديدةمريم احمد سعيد شرف12427

81.5699281.58883.5أشمون الجديدةمنار صابر سمير غرابة12428

6054.572657761أشمون الجديدةمنار عماد شحات متولى12429

889510087.59085.5أشمون الجديدةمنه هللا ربيع انور هويدي12430

94.5949893.590.5100أشمون الجديدةمنه هللا رضا محمد خليل12431

806487868082أشمون الجديدةمنه علي عبد العظيم عطية12432

967694838183أشمون الجديدةمنه فاروق رمضان بكر12433



71.568.59481.57380أشمون الجديدةمني علي حسن عبد هللا12434

91789889.59298أشمون الجديدةمهرائيل ايمن صبحي غالي12435

96.588988790.594.5أشمون الجديدةمي علي مصطفي ابو علفة12436

9891989195.589أشمون الجديدةنانسي حسني بكر المسلماني12437

7666.58177.562.573أشمون الجديدةناهد فريد شوقي شليبي12438

8078.5978776.582.5أشمون الجديدةنبيلة شعبان فرج جمعة12439

494848544542أشمون الجديدةنجالء فتحي عبد المنعم عبد الفتاح12440

95.5861008986100أشمون الجديدةندي اسماعيل محمد الشافعي12441

98.583.510092.597100أشمون الجديدةندي سمير حسن رويشد12442

61.574.57869.57571.5أشمون الجديدةندي عبد الحميد ابراهيم المقنن12443

74.58187789386.5أشمون الجديدةندي عبد النبي عبد الغفار12444

3.51328.50أشمون الجديدةندي ناصر حسني عبد المولي12445

52.568536260.573.5أشمون الجديدةنورهان ابراهيم محمد خاطر12446

52.55855636571أشمون الجديدةهاجر دياب علي دياب12447

413635424539أشمون الجديدةهاجر رافت فتحي ابو الحديد12448

66.561676576.580.5أشمون الجديدةهاجر شريف رشاد12449

55.5607065.56568أشمون الجديدةهاجر محمد فرغلي حسنين12450

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأشمون الجديدةهالة حمادة حامد القرمانى12451

62.558867984.578أشمون الجديدةهانم خالد سامي النحاس12452

90.5811009493.5100أشمون الجديدةهند محمد عبد السالم عبد القادر12453

83.56886918996أشمون الجديدةياسمين خالد علي الجندي12454

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأشمون الجديدةياسمين خالد نبيل ابو عجاجة12455

77608280.57375أشمون الجديدةياسمين رمضان عبد المنصف12456

65.551586560.567أشمون الجديدةياسمين سامى حامد سليم12457

595248585151أشمون الجديدةياسمين عبد النبي رسالن هويدي12458

677270716467أشمون الجديدةابراهيم عبد الحليم ابراهيم رفاعي12459

9482.5979692.595أشمون الجديدةابراهيم علي ابراهيم نصار12460

59.56361706167أشمون الجديدةابراهيم محمد محمد جالل12461

97.578969594.593أشمون الجديدةاحمد اشرف درويش شاويش12462

1055.597أشمون الجديدةاحمد السيد محمود ابو طالب12463

585955554848أشمون الجديدةاحمد بيومي محمد فراج12464

8993959392.588أشمون الجديدةاحمد زهران صالح ابو نوارج12465

95.589989491.595أشمون الجديدةاحمد سالمة غريب الهلباوي12466

4046.55163.566.547أشمون الجديدةاحمد شبل عباس كشك12467

888997888990أشمون الجديدةاحمد عبد الحميد عبد الرحيم12468

5257545348.542أشمون الجديدةاحمد عبد العزيز رمضان مصطفى12469



9281.595919294.5أشمون الجديدةاحمد عبد المنعم فتحي الفيومي12470

65729085.58466.5أشمون الجديدةاحمد فوزي السيد رويشد12471

53.557768080.565.5أشمون الجديدةاحمد مجدي محمد الدلهماوي12472

93859591.587.588.5أشمون الجديدةاحمد محمد احمد صالح12473

606076746974.5أشمون الجديدةاحمد محمد صابر عبد السالم12474

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأشمون الجديدةاحمد مصطفي امام الرويني12475

5158707272.571.5أشمون الجديدةادهم مصباح ابراهيم12476

60.557.5667068.574.5أشمون الجديدةاسالم ياسر دياب غنيم12477

67646867.56066.5أشمون الجديدةايهاب حسن مصطفي12478

766368767475.5أشمون الجديدةأحمد شعبان فهمي رابح12479

4441.558535442أشمون الجديدةأمير السيد شحات عمار12480

54515367.560.550أشمون الجديدةإبراهيم جمال عثمان أبو عجاجة12481

5845486760.569.5أشمون الجديدةإبراهيم سعد إبراهيم الخولى12482

595248615251أشمون الجديدةإبراهيم ماهر جابر دويدار12483

60.564.562656763.5أشمون الجديدةإبراهيم مبروك على السروى12484

81.5688173.573.578.5أشمون الجديدةإسالم محمد عوض جاب هللا12485

5959546263.566أشمون الجديدةبدر احمد بدر مصطفي12486

63.55876636566أشمون الجديدةبالل عبد الفتاح محمد عبد السالم12487

91769986.59091أشمون الجديدةحامد حسام حامد اسماعيل12488

647085667778أشمون الجديدةحسام عباس كامل هويدي12489

939110090.595.594.5أشمون الجديدةحسن عبد المحسن محمد القرماني12490

828293858182.5أشمون الجديدةحمدى أحمد حمدى البحيرى12491

94.5899590.590.597أشمون الجديدةرشاد مسعد رشاد مصطفي12492

71.57089847084أشمون الجديدةزين أحمد نبيل عبدالمجيد12493

5966767462.569أشمون الجديدةسعيد مهدي سعيد المقنن12494

51646972.561.556أشمون الجديدةشادي سالمة جابر عبد الرحيم12495

56.5666071.565.564أشمون الجديدةشادي صالح علي هويدي12496

5759918264.566أشمون الجديدةشوقي عيد شوقي ابو عنبة12497

72788574.570.571أشمون الجديدةعبد الرحمن ربيع عبد المحسن12498

86789386.580.586أشمون الجديدةعبد الرحمن سعيد عبد الفتاح جمعة12499

56.558.5596164.563.5أشمون الجديدةعبد هللا ابو الخير السيد عباس12500

454852645645أشمون الجديدةعبد هللا حمدى مختار معتوق12501

70.56571786582أشمون الجديدةعبد هللا ياسر السيد محمود12502

62.56268696170أشمون الجديدةعبدهللا ياسر كمال معتوق12503

95.580969097.5100أشمون الجديدةعبد المجيد ياسر مهدي القصاص12504

64.55460627172أشمون الجديدةعبدالرحمن مجدي سبل12505



7047556880.574أشمون الجديدةعلي محمد السيد شرف12506

73.545.56171.577.578أشمون الجديدةعماد ماهر طه زالبية12507

9690929297.5100أشمون الجديدةعمر عماد عبده بليلة12508

58.5576965.56777أشمون الجديدةمحمد  منصورالسيد حجران12509

78879290.591.593أشمون الجديدةمحمد حسام على رضا12510

565552575656أشمون الجديدةمحمد زينهم مدين الوكيل12511

64.5586263.57667أشمون الجديدةمحمد سالمة درويش سالمة12512

968299889691أشمون الجديدةمحمد شريف فتحي ابو جندي12513

71.5657561.58173.5أشمون الجديدةمحمد عاطف سعد عبدربه12514

7062.56865.57870أشمون الجديدةمحمد عبد العليم محمد ابو سمك12515

48.545506267.554أشمون الجديدةمحمد علي حسن ابراهيم12516

56.556.56364.56152أشمون الجديدةمحمد فتحي كمال بري12517

10093.510095.597.5100أشمون الجديدةمحمد مصطفي رشدي عجالن12518

55.5504961.559.546.5أشمون الجديدةمحمد ناصر محمد صقر12519

5166.5597051.559.5أشمون الجديدةمحمود السيد محمود اسماعيل12520

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأشمون الجديدةمحمود محمد رمضان السيد12521

5652.565716362.5أشمون الجديدةمحمود محمد عبد الهادي عجالن12522

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأشمون الجديدةمصطفي خالد حسين محمود12523

71.559.573727071أشمون الجديدةمصطفي محمد احمد الفار12524

99869691.595100أشمون الجديدةناصر محمد كامل محمد حسين12525

46526573.56160.5أشمون الجديدةناصر معتمد جابر أبو الحديد12526

8360.57677.583.575.5أشمون الجديدةوليد عبد الهادي السيد شرف12527

7550717774.581.5أشمون الجديدةيوسف اشرف حسن ابو حسن12528

826473748779أشمون الجديدةيوسف حسن عبدالحكيم هويدي12529

81.5537574.58373.5أشمون الجديدةيوسف ربيع عباس محمد12530

77697576.58383أشمون الجديدةيوسف سالمة عبد المنعم الغرابلي12531

9370.5939083.595أشمون الجديدةيوسف محمود عبد النبي عبد هللا12532

8879.589868192رابعة العدوية أشموناسراء اشرف صالح محمد12533

69646273.57471.5رابعة العدوية أشموناسراء عادل عبد المحسن عمار12534

84.57173848290.5رابعة العدوية أشموناسراء محمد عبداللطيف شرف12535

979010094.596.5100رابعة العدوية أشموناسراء مصطفى احمد مدين12536

99.5879893.598.5100رابعة العدوية أشموناسماء صبحى السيد عزيز12537

99.59110092.598.5100رابعة العدوية أشموناسماء محمد عبد المنعم النمرسى12538

97.58810093.510096رابعة العدوية أشمونافنان فتحى احمد الفقى12539

998410093.596100رابعة العدوية أشموناالء بالل ابراهيم الباجورى12540

97.5921009697.594.5رابعة العدوية أشمونايات رضا صالح الحفناوي12541



96.58697879598رابعة العدوية أشموناية جمال امين خضر12542

1009110095.5100100رابعة العدوية أشموناية محمد عبدالمنعم النمرسى12543

99.590.510098100100رابعة العدوية أشمونتقى أحمد مهران عويس12544

88769479.595.598رابعة العدوية أشمونداليا اسامة نصر عبد اللطيف12545

73.566.5817679.580.5رابعة العدوية أشموندنيا تاج الدين عبد العزيز ابو شنب12546

64.557.57071.57476.5رابعة العدوية أشموندنيا شحات مصلحى سليم12547

73.559.57872.58580رابعة العدوية أشموندينا على فاروق على12548

10086.5100999898رابعة العدوية أشمونرضوى احمد شوقى سليم12549

97.5849894.597100رابعة العدوية أشمونريم طارق عبد المنعم االحمر12550

968910097.59998رابعة العدوية أشمونساره وليد السيد سالمة12551

8475.595879292.5رابعة العدوية أشمونسلسبيل عماد الدين مصطفى صالح12552

80.573.589789096رابعة العدوية أشمونسلمى جمال سالم عمار12553

95.58910093.597.599رابعة العدوية أشمونسلمى محمود مصطفى صالح12554

9581989395100رابعة العدوية أشمونسماح محمد كمال وهبه12555

9868.51009310096.5رابعة العدوية أشمونشروق احمد محمود الجزيرى12556

95.582.59789.59399رابعة العدوية أشمونشروق محمد مجدى مجاهد12557

59.556.5627465.568رابعة العدوية أشمونشروق ناصر كمال على12558

95859989.593100رابعة العدوية أشمونشيماء نصر سعد محفوظ12559

84.563.58681.583.599رابعة العدوية أشمونصفاء مجدى رجب محمد12560

86.569968293.596.5رابعة العدوية أشمونضحى خالد فتحى ابراهيم12561

99.586999297.599رابعة العدوية أشمونعلياء حمدى حسين شاهين12562

75.564657283.576رابعة العدوية أشمونفاطمة محمد عبد القادر الفيشى12563

78.575.57678.595.590رابعة العدوية أشمونفاطمة مصباح ابراهيم ابوركيبة12564

100901009899.5100رابعة العدوية أشمونمروة عماد عبدالمنعم النمرسى12565

9375.593819690.5رابعة العدوية أشمونمروة مجدى عبد الفضيل الشرقاوى12566

94.588.59990.597.597رابعة العدوية أشمونمروة ياسر محمد شرف12567

94829888.596100رابعة العدوية أشمونمريم ياسر كمال محمود12568

91889192.589.588.5رابعة العدوية أشمونمنار خالد عثمان عنبر12569

64.55560698075.5رابعة العدوية أشمونمى محمد ابراهيم المعصراوى12570

76646978.586.575رابعة العدوية أشمونميرنا وليد عبد المحسن ابوجندى12571

95959895.598.597رابعة العدوية أشمونندى احمد جابر العصاميصى12572

10090.510096.599.5100رابعة العدوية أشمونندى عبد الجواد اسماعيل عبد الجواد12573

10010010098.5100100رابعة العدوية أشمونندى عالء الدين فرحات العجان12574

99.591.5100939498رابعة العدوية أشمونندى محمود عبدالعزيز عثمان12575

9994100949997رابعة العدوية أشموننورا رمضان ابرهيم سعد12576

93901009099100رابعة العدوية أشموننوران رمضان السيد ابودخان12577



100879895.59995رابعة العدوية أشمونهدير بدر على هويدى12578

100999898.5100100رابعة العدوية أشمونياسمين ابراهيم عبد العزيز عثمان12579

92.5799795.589.595رابعة العدوية أشمونابراهيم عمرو ابراهيم ابو غرفة12580

1009710099.599.5100رابعة العدوية أشموناحمد اشرف السيد المقنن12581

929396899496رابعة العدوية أشموناحمد اشرف عوض محمد12582

79.5768380.58091رابعة العدوية أشموناحمد سعيد شحات خليل12583

1009610099.510097رابعة العدوية أشموناحمد سمير محمد سليمان12584

9470.5988896100رابعة العدوية أشموناحمد عطيه جابر زالبية12585

1009610095.5100100رابعة العدوية أشموناحمد عمر فتح هللا الشنوفى12586

10084.5100969995رابعة العدوية أشموناسامة احمد محمد معتوق12587

10088.510099.5100100رابعة العدوية أشموناسالم السيد فرحات شعير12588

98.5849499.597.5100رابعة العدوية أشموناسالم عبد اللطيف السيد عزيز12589

53505770.566.573رابعة العدوية أشمونالسيد عمرو السيد ابو عجاجة12590

61.55457696662رابعة العدوية أشمونالسيد محمد السيد ابو عجاجة12591

8465.5877985.592رابعة العدوية أشمونايها ب مصطفى السيد عبد المطلب12592

91.565.58686.581.5100رابعة العدوية أشمونباسم سعيد فاروق محمد12593

98879696.59997رابعة العدوية أشمونجالل محمد جالل رضوان12594

9990.59795.597.5100رابعة العدوية أشمونحسين صفوت اسماعيل ابوعجاجة12595

77.565748282.591رابعة العدوية أشمونزياد احمد عبد السميع غنيم12596

74.5648287.595.596رابعة العدوية أشمونزين عبد الفتاح زين الشافعى12597

9892.5100100100100رابعة العدوية أشمونسعيد اشرف سعيد الشافعى12598

57.552526461.568رابعة العدوية أشمونصفوت السيد عباس ابوحمد12599

93.5878593.58897رابعة العدوية أشمونعبد هللا احمد شفيق زعتر12600

76.57084798396رابعة العدوية أشمونعبد هللا السيد احمد الفار12601

8471.59284.58399رابعة العدوية أشمونعبد هللا رمضان عبد الحليم زالبية12602

66.565.56976.57990رابعة العدوية أشمونعبدالرحمن حامد كمال حامد12603

1009410099100100رابعة العدوية أشمونعبدالرحمن عماد صالح الدين ابو سنة12604

100100100100100100رابعة العدوية أشمونعبدالرحمن محمد فرحات شعير12605

000000رابعة العدوية أشمونعبدالعزيز تاج الدين عبدالعزيز ابودخان12606

92.5809594.591.596رابعة العدوية أشمونعبدالعزيز مجدى عبد العزيز العقباوى12607

93919790.595100رابعة العدوية أشمونعبدهللا احمد سعيد العصاميصى12608

97.59110099100100رابعة العدوية أشمونعبدهللا محمود جالل صقر12609

636665777177.5رابعة العدوية أشمونعصام عربي عبد المحسن مرزو ق12610

999010094.59298رابعة العدوية أشمونعماد وليد عبد الباسط الشخص12611

10010010098.5100100رابعة العدوية أشمونعمار ياسر محمد المنوفى12612

99.59910099.5100100رابعة العدوية أشمونعمر ابراهيم عبدالسالم عصيدة12613



99.5851009598.5100رابعة العدوية أشمونعمرو خالد فتحى عصا ميصي12614

92799592.59297رابعة العدوية أشمونفاروق احمد فاروق ابو صقر12615

887382889194رابعة العدوية أشمونفتحى عبد اللطيف فتحى عبد اللطيف12616

99.583.59991.594.5100رابعة العدوية أشمونكمال السيد كمال جاد12617

8167737584.582.5رابعة العدوية أشمونمحمد ابراهيم عباس احمد12618

87.5789588.58692رابعة العدوية أشمونمحمد اشرف محمود الباجورى12619

8168.58087.584.573.5رابعة العدوية أشمونمحمد انور غريب ابوركيبة12620

غائبغائبغائبغائبغائبغائبرابعة العدوية أشمونمحمد انور محمد علي12621

98.58695989598رابعة العدوية أشمونمحمد رضا عبد المنعم حسن12622

99.5999899.599100رابعة العدوية أشمونمحمد زياد حمد الرهوان12623

98.510010099.5100100رابعة العدوية أشمونمحمد ناصر صابر رابح12624

غائبغائبغائبغائبغائبغائبرابعة العدوية أشمونمحمد هاشم السيد عبدالمقصود12625

716080758060رابعة العدوية أشمونمحمد هانى محمد النحاس12626

8848.52620رابعة العدوية أشمونمحمد هالل السيد عبد العزيز12627

75.5697383.58185رابعة العدوية أشمونمحمود خالد نصر عبد المطلب12628

90.58589969398رابعة العدوية أشمونمحمود محمد محمود ابو نوارج12629

90.57590918896رابعة العدوية أشمونمحمود محمدرفعت فتحى ابوسنه12630

56.5545276.571.563.5رابعة العدوية أشمونمصطفى جمال مصطفى مليحة12631

75748385.58491.5رابعة العدوية أشمونمصطفى سعيد ابراهيم محليس12632

981009997.598.5100رابعة العدوية أشمونمصطفى هانى مصطفى النحاس12633

969210097.59596رابعة العدوية أشمونيحيى احمد يحيى احمد12634

93.5969896.595.5100رابعة العدوية أشمونيوسف عبدالواحد السيد التريسى12635

8978949292.5100رابعة العدوية أشمونيوسف محمود سعيد الكالنى12636

9271828892100رابعة العدوية أشمونيوسف محمود عبد الهادى سليم12637

695959778176رابعة العدوية أشمونيونس رمضان حلمى محمد12638

94849295.586.594.5صالح الدين االبتدائية بأشمونآالء سامي احمد محمود12639

9276938888.596.5صالح الدين االبتدائية بأشمونآالء محمود فتحي عمار12640

92.573.5969292.591.5صالح الدين االبتدائية بأشمونآية صابر عبد المنعم عبد المقصود12641

9272928481.596.5صالح الدين االبتدائية بأشمونخديجة ايمن سامي قناوى12642

90.5779587.58392صالح الدين االبتدائية بأشمونداليا محمد شعبان محمد12643

8075.59483.582.584صالح الدين االبتدائية بأشمونرحمه احمد عبد العظيم عباس12644

9689939096.591.5صالح الدين االبتدائية بأشمونرسمية حسن محمد الهاللي12645

73.57888807585.5صالح الدين االبتدائية بأشمونروان عالء محمد عبد الرحيم12646

99.590.59993.510093.5صالح الدين االبتدائية بأشمونزينب فوزي فتحي الشافعي12647

8876.58486.585.594صالح الدين االبتدائية بأشمونسانتى سعيد فهيم يطرس12648

10094.59798.510098صالح الدين االبتدائية بأشمونسيمون ناير وهبة يوسف12649



92.584.59590.58298صالح الدين االبتدائية بأشمونسيمون وجيه صبحي داود حبشي12650

867895888598صالح الدين االبتدائية بأشمونكرستنا سليمان معوض سليمان12651

9789.5969499100صالح الدين االبتدائية بأشمونمارتينا عماد كامل صبحي12652

93.584959510098صالح الدين االبتدائية بأشمونمارى معتز فرج مرقص12653

6169.58489.57794صالح الدين االبتدائية بأشمونمارينا جورجى سليمان جرجس12654

94.587.59690.59694صالح الدين االبتدائية بأشمونمارينا مجدى حنا عبدا لمسيح12655

99.58697919997صالح الدين االبتدائية بأشمونمروه محمد شعبان المعصراوى12656

83.5778587.586.596صالح الدين االبتدائية بأشمونمريم مجدي عطية بباوى12657

1009410093.5100100صالح الدين االبتدائية بأشمونمنى على عبد العاطى إسماعيل12658

95.5889894.5100100صالح الدين االبتدائية بأشمونمونيكا هانى عياد فرج اللـه12659

100901009499.5100صالح الدين االبتدائية بأشمونندا ايمن عبد المنعم على عبد ربه12660

100929897.599.596.5صالح الدين االبتدائية بأشمونندى عماد السيد المقنن12661

928398958699صالح الدين االبتدائية بأشمونندي محمد السيد ابو سنه12662

9496.59694.599.597صالح الدين االبتدائية بأشموننسمة عيسوى محمد الصفراوى12663

99.5949894.5100100صالح الدين االبتدائية بأشموننوال هشام حسن الزعيم12664

95899290.59896صالح الدين االبتدائية بأشموننورهان عبدالفضيل حامد عبدالنبى12665

65.576.593827073.5صالح الدين االبتدائية بأشمونهاجر عبدالنبى محمد عمار12666

9792989386.5100صالح الدين االبتدائية بأشمونهاجر محمود السيد ابوسنه12667

46.571.55665.57067.5صالح الدين االبتدائية بأشمونهبة أحمد طلبه عبد العزيز12668

95.5788887.58998صالح الدين االبتدائية بأشمونهيام السيد سالمه سماحه12669

96.5901009897100صالح الدين االبتدائية بأشمونياسمين عاكف سيد احمد بركات12670

63.5728486.57882صالح الدين االبتدائية بأشمونابانوب سامح اسعد عطا اللـه12671

69738080.569.579صالح الدين االبتدائية بأشمونابراهيم عماد ابراهيم عبدالمسيح12672

10010010098.5100100صالح الدين االبتدائية بأشموناحمد عصام سعيد ابوضلع12673

59.565.579887477صالح الدين االبتدائية بأشموناحمد عيد فاروق ابوخليفه12674

1001001009899.598صالح الدين االبتدائية بأشموناحمد محمد حسين صالح12675

52.5668078.56481صالح الدين االبتدائية بأشموناحمد محمد عبدالسالم ابراهيم12676

85909594.59393صالح الدين االبتدائية بأشمونانس هشام احمد ابوظريفه12677

94.5848990.59190صالح الدين االبتدائية بأشمونأنطونيوس ناجى اسعد داود12678

92889191.59390صالح الدين االبتدائية بأشمونتكال سمير ابراهيم عوض12679

4989888371.565صالح الدين االبتدائية بأشمونحسن خالد حسن الزعيم12680

78.5707878.569.582صالح الدين االبتدائية بأشمونرائد إبراهيم عبد المسيح شرموخ12681

95.59810095.595.598صالح الدين االبتدائية بأشمونزياد مصطفي محمد الجدامي12682

79.585.595868596صالح الدين االبتدائية بأشمونسعيد سعد ابراهيم الخولى12683

74829480.57885صالح الدين االبتدائية بأشمونعبد الرحمن ابراهيم السيد ابوسنه12684

9886949193.598صالح الدين االبتدائية بأشمونعصام ابراهيم عبداللطيف ابوعنبه12685



93.58999899793صالح الدين االبتدائية بأشمونعصام محمود شوقى بازيد12686

84.5809778.581.591صالح الدين االبتدائية بأشمونعلى احمد يوسف ابوظريفة12687

1009210094100100صالح الدين االبتدائية بأشمونعمر احمد رشاد سالمه12688

9991.59991.59997صالح الدين االبتدائية بأشمونعمر عبدالمقصود عبدالمنعم ميلص12689

9789100979999صالح الدين االبتدائية بأشمونعمرو عبدالمجيد على ابوشنب12690

93.5878995.59890صالح الدين االبتدائية بأشمونكيرلس جرجس عزيز يونان12691

98.5809695.59697صالح الدين االبتدائية بأشمونمحمد ابراهيم قطب حسين12692

80819179.57463صالح الدين االبتدائية بأشمونمحمد سيد محمد القبانى12693

5168766865.575صالح الدين االبتدائية بأشمونمحمد شوقى محمد ابوسنه12694

1009310096.597.598صالح الدين االبتدائية بأشمونمحمد على سعيد ابو ضلع12695

55659383.57647صالح الدين االبتدائية بأشمونمحمد محمود محمد صقر12696

51697876.57466صالح الدين االبتدائية بأشمونمحمود اسماعيل محمود القبانى12697

81777887.581.598صالح الدين االبتدائية بأشمونمينا بشرى فرج فانوس12698

10091959496.5100صالح الدين االبتدائية بأشمونمينا عاطف بولس سيدهم12699

6068.5557062.580صالح الدين االبتدائية بأشموننادر اشرف لبيب توفيق12700

56.565.586715445صالح الدين االبتدائية بأشموننبيل ياسر نبيل يوسف12701

4665838562.551صالح الدين االبتدائية بأشموننصر محمد صالح عبدالعزيز12702

9487.598969193صالح الدين االبتدائية بأشمونيوسف حمدى محمد ابوقضا12703

89.578.5968988.598صالح الدين االبتدائية بأشمونيوسف سعيد مسعود فهمى12704

56687875.568.562صالح الدين االبتدائية بأشمونيوسف محمد محمود القبانى12705

92.58795929599صالح الدين االبتدائية بأشمونيوسف محمود عبدالحليم محمود12706

57627078.574.582خالد بن الوليد االبتدائية بأشموناحسان عبدالعليم طه خليف12707

60.5597778.561.580خالد بن الوليد االبتدائية بأشموناسراء ابوالحديد جبر الحلبوشى12708

84.5668280.58795خالد بن الوليد االبتدائية بأشموناسراء ايهاب محمد النحاس12709

8275.590859097خالد بن الوليد االبتدائية بأشموناسراء رفاعى فؤاد عطية12710

97.5769695.59998خالد بن الوليد االبتدائية بأشموناسراء سعيد احمد محمد الشيتى12711

9371.593939888.5خالد بن الوليد االبتدائية بأشموناسراء عبدالرحمن عبدالمنعم ابوالفتوح12712

9686989310098خالد بن الوليد االبتدائية بأشموناسراء محمد محمد العيسوى ابوالحديد12713

85.5608879.593.599خالد بن الوليد االبتدائية بأشموناسماء رجب عبداللطيف محمد12714

غائبغائبغائبغائبغائبغائبخالد بن الوليد االبتدائية بأشموناالء احمد كمال محمود12715

57.5606370.569.578خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونالهام خالد فرج الطوخى12716

56646473.58082.5خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونامنية محمد مصطفى السهواجى12717

96.59695999999خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونانجى محسن عايد لبس12718

85.5658489.586.592خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونأنعام محمود بدر محمود12719

99.5969999.599.5100خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونآية حسن عبدالرحمن رضوان12720

9769958699100خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونآية زكريا سعد سويلم12721



7867.5848084.586.5خالد بن الوليد االبتدائية بأشموناية محمد الصاوى محمد12722

83637881.58290.5خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونايه السيد شوقى عبدالسالم12723

68.5617077.573.578خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونبسمة جودة احمد السيد12724

8069738084.586خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونبسمله طارق ابراهيم شعير12725

55.558567359.576خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونتقى محمود رشاد الجدامى12726

72.57082737967خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونحبيبه عبدالعزيز محمد ابوالحديد عياد12727

97.5839594.597100خالد بن الوليد االبتدائية بأشموندميانة هانى سامى رزق12728

92.567.59386.59393خالد بن الوليد االبتدائية بأشموندنيا سالمة السيد عباس12729

8275878388.583خالد بن الوليد االبتدائية بأشموندنيا ناصر طة الصفراوى12730

98.577.5998895.595.5خالد بن الوليد االبتدائية بأشموندينا الصاوى فاروق ابوصقر12731

86.562898490.564.5خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونرحمة راضى محمد خطاب12732

90768983.58773خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونرحمة طارق فتحى ابوسته12733

79.578.59483.596.571.5خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونرغدة عبدالعليم نجاح محمد12734

90829488.595.592خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونرقيه محمود محمد ادريس12735

9887.510096100100خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونرنيم مسعد فتحى عبد الوهاب12736

988110090.598.598خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونروضه خالد احمد فارس12737

946891879592خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونروضه عبدالمجيد محمد زالبيه12738

936891859597خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونريهام جمال محمود النحاس12739

55.5657371.569.574خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونزينب سعيد فرحات خضر جى12740

44607972.566.580خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونزينب عادل محمد الطنانى12741

999610098.510096خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونساره محمد محمد البكل12742

70.566.59579.58778.5خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونسعاد رفاعى عبد الخالق السيد12743

78.5718780.59183.5خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونسلمى عرفات رجب عبد المقصود12744

807183799088خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونسلمى محمد السيد العمورى12745

73.5646881.57384خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونسهام رمضان ابراهيم مبروك12746

7362.581757873خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونشروق رضا فاروق محمدى12747

9083100949789خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونشروق محمد محمد السهواجى12748

54.55862625570.5خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونشيماء فرج طة خليف12749

87.579.59899.592.593خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونشيماء محمد عبدالعال الجهينى12750

92.576.594968790.5خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونعبير السيد محمد الشاذلى12751

89.5889995.592.593.5خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونعزة عبدالشافى عبدالحكيم عبدالشافى12752

99941009699.5100خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونعلياء شحات عبدالعزيز الوكيل12753

68.569.56763.57281.5خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونعلياء محمد طه خليف12754

9493.5998698.595خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونفاطمة ابراهيم السيد المحروق12755

97821009197100خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونفاطمة محمد احمد عبدالعزيز12756

99.597.510099100100خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونفاطمة محمد شعبان عبدالعزيز12757



9081.595899791خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونفاطمة محمد عبدالفتاح رفاعى12758

958110098.591.599خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونفاطمة مسعد رمضان محمد12759

79.5849386.584.590خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونفاطمه عثمان عبدالعظيم عثمان12760

88.580.5979597.586.5خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونفاطمه مصطفى كرم السهواجى12761

95.58410097.510092.5خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونفريده بالل سعد ابوشرف12762

67.568.573708478خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونلطيفة بدوى محمدعبدالحميد احمد12763

98.59710099.5100100خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونلمياء السيد عبدالعزيز العوينى12764

94.5879495.59697خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونمريم عبد المالك حبشى عبد المالك12765

9897999497100خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونمريم كرم كامل صليب12766

75.5618689.58986.5خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونمنال سالمه مصباح المحروق12767

93.578.59396.599.597خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونمنه احمد سعيد الصيفى12768

90719692.597.586خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونمنه هللا عبد الحليم عبد التواب مرعى12769

91.57396939296خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونمنه ماهر عبد المنعم السهواجى12770

8573.58691.59391خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونمها عبيد رجب عفيفى12771

6058757172.575.5خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونمى هانى مصطفى جبر12772

غائبغائبغائبغائبغائبغائبخالد بن الوليد االبتدائية بأشمونميادة عالء امين محمود12773

99.586.59998.596.597.5خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونميرنا تامر محمد زالبيه12774

غائبغائبغائبغائبغائبغائبخالد بن الوليد االبتدائية بأشموننادية عبدالمنعم فتحى محمود12775

82718789.590.581.5خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونناهد صالح محمد عبد العزيز12776

7865.58888.591.584خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونندى السيد حموده ابو سنه12777

92.5829196.59797خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونندى مصطفى عبد الحليم البيطار12778

87.5769696.59889خالد بن الوليد االبتدائية بأشموننرمين عالء ابراهيم ابو العال12779

95.5699496.598100خالد بن الوليد االبتدائية بأشموننرمين فارس رمضان ابوسليمان12780

92.56315.518.5خالد بن الوليد االبتدائية بأشموننورا رافت عثمان ابوعجاجة12781

65.55865726776خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونهاجر مجدى جمال خالد الجمل12782

89819394.59596خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونهاجر يحيى عبدالفتاح رفاعى12783

645759666570.5خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونهدى عربى فؤاد محمد12784

65626867.57481خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونهند سالمه سالم ابوغنيم12785

867289909584.5خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونهند عبدهللا احمد السيد12786

595562665468.5خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونيارا أحمد شوقى الخولى12787

7358.576789088خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونيارا عبدالرحمن احمد مازن12788

79.57672789688خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونيارا على حسن ابو سويلم12789

949493999993خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونياسمين اسماعيل رمضان اسماعيل12790

9382.596999697خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونياسمين حمدى على الغنام12791

غائبغائبغائبغائبغائبغائبخالد بن الوليد االبتدائية بأشمونياسمين محمود فتحى محمود12792

9475.59494.597.5100خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونيمنى عبد الغنى احمد عبد الغنى12793



58.5679084.59376خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونابراهيم اشرف فتحى محمود12794

92.562.59690.598.585.5خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونابراهيم حسن ابراهيم حجازى12795

675571646874خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونابراهيم حمدى احمد الجزار12796

434566535373خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونابراهيم خالد ابراهيم ابوجندى12797

غائبغائبغائبغائبغائبغائبخالد بن الوليد االبتدائية بأشموناحمد ابراهيم شوقى حسن الفيومى12798

8773.5888989.590خالد بن الوليد االبتدائية بأشموناحمد حسن عبد الظاهر غريب محفوظ12799

94789592.58395خالد بن الوليد االبتدائية بأشموناحمد رؤف عطا الحلو12800

72.557.565798384خالد بن الوليد االبتدائية بأشموناحمد عبدالرحمن احمد مازن12801

76628983.58284خالد بن الوليد االبتدائية بأشموناحمد ممدوح سالم الفقي12802

99969596.598.594خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونادهم خالد فارس سيد احمد12803

42.550616271.572خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونأسامة ابراهيم سعيد الهاللى12804

8767.5858894.590خالد بن الوليد االبتدائية بأشموناسالم اشرف رمضان الجزار12805

8361828394.591خالد بن الوليد االبتدائية بأشموناسالم السيد حسن السيد12806

63586774.56882.5خالد بن الوليد االبتدائية بأشموناسالم سامى حسين الشرقاوى12807

64557681.58080خالد بن الوليد االبتدائية بأشموناسالم محمد ابوالعباس احمد12808

35516262.555.574.5خالد بن الوليد االبتدائية بأشموناسالم ممدوح عثمان ابوعجاجه12809

47.552656953.577.5خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونخيري شريف محمد نور الدين12810

83589185.581.597خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونسعد محمد سعد شعير12811

96648784.595.596خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونسعد محمد عبدالقادر عمر12812

4554.560666166.5خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونسعيد ربيع سعيد سليم12813

9671.58889.59699خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونشريف حسن عبدالظاهر غريب محفوظ12814

6960.576868795خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونشهاب ابراهيم ابراهيم ابوعلفه12815

8156817887.596.5خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونصالح احمد صالح محمد سليمان12816

62596676.56582.5خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونعادل طارق احمد حشمت عمار12817

45486255.54457خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونعبد الرحمن احمد عبداللطيف محمد12818

94.58495929494خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونعبد المؤمن جمال حلمى فهيم12819

82.5729687.58788خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونعبدالرحمن سمير حسن احمد12820

5765.57172.56179.5خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونعبدالرحمن صبحى ابراهيم عبدهللا12821

70.5709288.582.590خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونعبدالرحمن صالح الدين فؤاد شعيب12822

9885.5949898.599خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونعبدالعظيم عادل عبدالعظيم العيصي12823

56.565.57168.568.579.5خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونعبدالفتاح رفاعي عبدالفتاح رفاعي12824

857193989797خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونعبدهللا ابراهيم ابراهيم ابوضلع12825

96.57599999494.5خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونعبدهللا اشرف محفوظ ابوسنه12826

6668.5926885.579خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونعالء ناصر جمعه الجوهري12827

2857.55557.558.571.5خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونعلى محمد على رويشد12828

58.559.57771.57174خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونعلي عبدالرازق علي حنفي12829



484560564776.5خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونعماد حمدى محمد مصرى12830

89.5879694.59996خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونعمر جاد سعد الحبينى12831

98.580979299.595خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونغريب محمد انور محمود12832

74.55598888184خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونفارس ابراهيم عبد الهادى اليسد12833

48.5547370.551.570.5خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونكريم احمد زينهم شرف12834

2.505988خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونكريم نصر عباس عبدالفتاح12835

84.572.5989596.589خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونكيرلس نبيل حنا رزق هللا12836

غائبغائبغائبغائبغائبغائبخالد بن الوليد االبتدائية بأشمونماهر احمد ماهر اللهونى12837

9894989910097خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونمحمد ابراهيم جمعه ابراهيم12838

5250.5665760.577.5خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونمحمد ابراهيم فاروق عبدالفتاح علي12839

55.556.58069.570.576.5خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونمحمد احمد ابراهيم اسماعيل12840

8686.5959195.588خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونمحمد احمد عبدالمنعم شعير12841

غائبغائبغائبغائبغائبغائبخالد بن الوليد االبتدائية بأشمونمحمد احمد عبدالوهاب الجزيري12842

5157.573727375.5خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونمحمد احمد محمد هارون12843

92839588.596.598خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونمحمد اسامه محمد عياد12844

7971.59691.59385خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونمحمد اسماعيل سعيد الطناني12845

61608984.588.590خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونمحمد حسن فرج الصاوى12846

88859589.590.587خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونمحمد خالد عبدالنبى مصطفى دومة12847

84.5699287.595.589خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونمحمد خالد عشرى عبدالخالق12848

4649.555554672خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونمحمد ربيع محمد عبد السالم12849

43.557.56564.58977خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونمحمد رجب صادق رويشد12850

62.56266708283خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونمحمد رجب عبد الصادق على12851

32.5626458.56471خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونمحمد عبدالستار السيد ابوشرف12852

59.5618583.591.579خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونمحمد وليد عبداللطيف شنن12853

73.56483807079خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونمحمود احمد ابراهيم اسماعيل12854

90829796.579.595خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونمحمود مدحت رزق السيد12855

92.5809396.599.591خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونمصطفى عبد الهادى مصطفى زيد12856

46656869.569.573.5خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونمصطفى محمد عبدالمنعم حسين12857

74.562898473.587.5خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونمصطفي حارس عبدالنبي ابوشرف12858

7568.5928586.592خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونمصطفي سمير زينهم شرف12859

99.578929310093خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونمصطفي غريب محمود مشرف12860

806288869692خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونمصطفي محمود السيد احمدالصاوي12861

80.57092898983.5خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونيوسف ابراهيم محمد حسن12862

285056585855خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونيوسف عثمان مصطفى بازيد12863

92.57195929591خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونيوسف محمد فؤاد حسن12864

97879895.510097خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونيوسف محمود عبد الحق الشرقاوى12865



77.574.585809283.5خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونيوسف مصطفى عبدالحليم البيطار12866

8279.594819491.5خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونيوسف ياسر عبدالحليم خميس12867

7973937991.589خالد بن الوليد االبتدائية بأشمونيونس ابراهيم يونس ابوعجاجه12868

94959396.59988أشمون الرسمية التجريبيةأروى محمد على محمد12869

989710099.59995أشمون الرسمية التجريبيةآالء محمد عبد الفتاح األعصر12870

99.5979997.510088أشمون الرسمية التجريبيةآالء وليد محمود غربية12871

97.58999889996أشمون الرسمية التجريبيةالزهراء محمود سعيد عبد هللا12872

99.59810099.599.5100أشمون الرسمية التجريبيةآية شعبان حسن دياب12873

88.57289808687أشمون الرسمية التجريبيةبسملة وائل محمد ابو قضا12874

93.57910095.595.594أشمون الرسمية التجريبيةتسنيم نبيل محمد الروينى12875

999210096.510099أشمون الرسمية التجريبيةحبيبة  حسام  عبد المحسن  محمود12876

9483808997.578أشمون الرسمية التجريبيةحسناء عادل إبراهيم محليس12877

9897999910098أشمون الرسمية التجريبيةحنان أحمد السيد مازن12878

98.59510098.599.598أشمون الرسمية التجريبيةريهام عربى سعيد خيرهللا12879

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأشمون الرسمية التجريبيةساندرا سامح سعد لبيب12880

90779182.589.598أشمون الرسمية التجريبيةساندى عماد فاروق عطوان12881

999910097.5100100أشمون الرسمية التجريبيةساندى نبيل فؤاد راغب12882

99.59910098.599.586أشمون الرسمية التجريبيةسهيلة جمال أحمد السيسى12883

98.597999710099أشمون الرسمية التجريبيةشروق مختار محمد القريطى12884

98991009799.595أشمون الرسمية التجريبيةشمس أيمن محمد كشك12885

99.59910098.510092.5أشمون الرسمية التجريبيةشهد شريف سعد البنا12886

98.5100989798.5100أشمون الرسمية التجريبيةعائشة طاهر سعيد على12887

948682979591.5أشمون الرسمية التجريبيةفاطمة بيومى محمد أبو عميش12888

94808393.59181.5أشمون الرسمية التجريبيةمريم أحمد صالح الزعيم12889

97941009599100أشمون الرسمية التجريبيةمريم أسامة فتحى شرف12890

99.59710096.510098أشمون الرسمية التجريبيةمريم مجدى عياد مسيحه12891

9910010098100100أشمون الرسمية التجريبيةمريم محمد أحمد حلوة12892

97.59310095.59991أشمون الرسمية التجريبيةمنار مجدى عبد هللا األنصارى12893

91.585959096.586أشمون الرسمية التجريبيةمنة هللا على نبيل على حسين12894

89.56089769774.5أشمون الرسمية التجريبيةمنة هللا هيثم عبد الصمد فتح هللا12895

96.591969398.594أشمون الرسمية التجريبيةمهرائيل مالك شفيق فهيم12896

98.59810094.598.593.5أشمون الرسمية التجريبيةنانسى عبد الستار يسرى رضوان12897

947591969778.5أشمون الرسمية التجريبيةندى محمد فرحات فتحى ابو سنة12898

96.580989610096أشمون الرسمية التجريبيةوسام هشام سعيد عقل12899

99.59310097.510083.5أشمون الرسمية التجريبيةيمنى عبد الواحد إبراهيم ابو علوان12900

9982999410097أشمون الرسمية التجريبيةاحمد ربيع عبد العظيم النحاس12901



99969899.510098أشمون الرسمية التجريبيةاحمد عماد شوقى حمادة12902

9273909196.592.5أشمون الرسمية التجريبيةاحمد محمد أنور طلبة12903

99999999.510095أشمون الرسمية التجريبيةاحمد محمد فتحى عمار12904

989610097.510097أشمون الرسمية التجريبيةاحمد مختار حسن مختار12905

99969999.510095.5أشمون الرسمية التجريبيةإسالم محمد عبد الحليم محمود12906

85.57388738886أشمون الرسمية التجريبيةالسيد فتح هللا السيد محمد الحرانى12907

97939798100100أشمون الرسمية التجريبيةبيشوى هانى معوض فرج12908

9790989798.596أشمون الرسمية التجريبيةجورج بارح ناجح بارح12909

98.5989998.510092.5أشمون الرسمية التجريبيةحازم السيد جابر عمار12910

99911009710096أشمون الرسمية التجريبيةزياد أشرف السيد الصوفى12911

99.510010099.510096أشمون الرسمية التجريبيةزياد خالد جمال الجميل12912

998410091.59895أشمون الرسمية التجريبيةزياد زكى سعيد أحمد نسيم12913

99.59810098.510095أشمون الرسمية التجريبيةزياد سمير رمضان الصفراوى12914

99951009899.5100أشمون الرسمية التجريبيةزياد عبد هللا محمد حفرج12915

98.5959995.598.599أشمون الرسمية التجريبيةزياد محمد فؤاد زيد12916

989797949992أشمون الرسمية التجريبيةسيف سعد إبراهيم صالح12917

9681.5959610091.5أشمون الرسمية التجريبيةسيف شبل رمضان سماحة12918

979110098.510096أشمون الرسمية التجريبيةصالح ياسر محمد صالح الدين محمود12919

99979993.599.596أشمون الرسمية التجريبيةعبد الرحمن صالح عبد الخالق محمد12920

94.58894839686أشمون الرسمية التجريبيةعبد الرحمن غالى السيد أبوسنة12921

9695929497.575.5أشمون الرسمية التجريبيةعمر عبد الناصر زهران أبوناشى12922

96100100989998أشمون الرسمية التجريبيةعمر فاضل السيد ابو سنة12923

987494909696أشمون الرسمية التجريبيةفادى عادل عريان سعد هللا12924

9166837484.559أشمون الرسمية التجريبيةكريم فخرى فتح هللا المنوفى12925

97789282.596100أشمون الرسمية التجريبيةكيرلس نبيل حسنى برسوم12926

96.59810099.510096أشمون الرسمية التجريبيةماجد عصام زكريا برسوم12927

968398949496أشمون الرسمية التجريبيةمحمد أحمد عبد الحميد المسلمانى12928

99.510010096.510092أشمون الرسمية التجريبيةمحمد أشرف محمد البرى12929

98.5999997.598.597أشمون الرسمية التجريبيةمحمد خالد محمد إبراهيم الحبشى12930

94758776.590.573.5أشمون الرسمية التجريبيةمحمد سامح فتح هللا الحرانى12931

97.59798939986أشمون الرسمية التجريبيةمحمد سمير عبد العزيز عبد العزيز12932

958287818692أشمون الرسمية التجريبيةمحمد سمير عبد الهادى صالح12933

9910010099.599.597أشمون الرسمية التجريبيةمحمد سمير عبده بليلة12934

97.510010097.510096أشمون الرسمية التجريبيةمحمد طارق حسن حافظ12935

999510099.599.598أشمون الرسمية التجريبيةمحمد عبد السالم مدين كشك12936

97919793.59990أشمون الرسمية التجريبيةمحمد يسرى احمد محمد سمرة12937



968210094.59991أشمون الرسمية التجريبيةمحمود محمد نبيل عبد العظيم12938

9285889493.585أشمون الرسمية التجريبيةمصطفى احمد مصطفى زهران12939

92687475.59078أشمون الرسمية التجريبيةممدوح محمد مندوه سليم12940

99.59810010010099أشمون الرسمية التجريبيةيوسف أيمن صالح زوبع12941

988992849792أشمون الرسمية التجريبيةيوسف عالء مندوه إبراهيم12942

9169877884.565أشمون الرسمية التجريبيةيوسف على محمد حفرج12943

97.5849292.593.582.5أشمون الرسمية التجريبيةيوسف محمد إسماعيل الجدمة12944

9910010099.59999عمر بن الخطاب أ بأشموناريج اشرف عبدالمنصف الشيهى12945

99.510010099.5100100عمر بن الخطاب أ بأشموناسراء احمد عبدالعزيز البنا12946

99.510010099.59999عمر بن الخطاب أ بأشموناسراء حمدى محمود محمد12947

61.54653586558عمر بن الخطاب أ بأشموناسراء رجب احمد قنديل12948

89.5798892.58987عمر بن الخطاب أ بأشموناسراء عبد العزيز محمد مازن12949

96.5979999.59899عمر بن الخطاب أ بأشموناسماء حسن فرج حسن12950

68.563777270.578عمر بن الخطاب أ بأشموناسماء سالم فهمى محفوظ12951

97.5959999.59895عمر بن الخطاب أ بأشموناسماء محمد فاروق الطحان12952

82.568.59188.592.593عمر بن الخطاب أ بأشموناسماء محمود سعيد القرمانى12953

89.5859677.59397عمر بن الخطاب أ بأشموناشواق محمد عبدالرحيم الجزار12954

71.578978287.588عمر بن الخطاب أ بأشموناالء احمد حسن عبدالفتاح ابوزيد12955

76.580887879.577عمر بن الخطاب أ بأشموناالء حمدى عبدالسالم العمورى12956

95.5949997.59994عمر بن الخطاب أ بأشمونالشيماء احمد عبدالستار ابوصقر12957

66.575.5837484.579.5عمر بن الخطاب أ بأشمونالهام شحات عبدالغفار عمار12958

8374.5838583.586عمر بن الخطاب أ بأشمونامانى محمد السيد امام12959

56.56463627075.5عمر بن الخطاب أ بأشمونامانى مهدى عبدالفضيل ابوهشهش12960

981009999.59899عمر بن الخطاب أ بأشمونامنية طه السيد البرى12961

92.59697959394عمر بن الخطاب أ بأشمونامنية وائل سمير منوفى12962

8478977883.591عمر بن الخطاب أ بأشمونامنيه هانى عبدالغنى الشامى12963

96.59510092.597.598عمر بن الخطاب أ بأشمونامنيه وهبه عباس محمد12964

97.59410092.597.599عمر بن الخطاب أ بأشموناميرة جمال حمدان ابوضلع12965

979310092.593.598عمر بن الخطاب أ بأشموناميرة سمير حسن سيف النصر12966

53.559715874.562.5عمر بن الخطاب أ بأشمونامينة جمال عبدالعاطى غرابه12967

60.5537362.566.562.5عمر بن الخطاب أ بأشمونايات رزق عبدالحميد ابوسته12968

74.56085789290عمر بن الخطاب أ بأشمونايمان حسين فرج مصطفى12969

65588170.58476.5عمر بن الخطاب أ بأشمونايمان عبدالمنعم عبدالهادى سماحة12970

92.581.510088.58888عمر بن الخطاب أ بأشمونايمان ياسر محمود الطحان12971

5953.5756469.560عمر بن الخطاب أ بأشمونايناس عادل احمد زنون12972

94849594.597.597عمر بن الخطاب أ بأشمونايه احمد فتحى العمورى12973



89.5839994.594.595عمر بن الخطاب أ بأشمونايه رضا صالح عبدالجواد12974

83.581989179.587عمر بن الخطاب أ بأشمونايه سامى محمد غز12975

948499929795عمر بن الخطاب أ بأشمونايه شعبان مهدى رحيم12976

85.5708980.59098عمر بن الخطاب أ بأشمونايه عماد صابر غرابة12977

928210094.591.596عمر بن الخطاب أ بأشمونايه عماد فهمى ابوعمره12978

958510094.598100عمر بن الخطاب أ بأشمونايه محمد مشحوت مصطفى طوبه12979

938610094.598.597عمر بن الخطاب أ بأشمونايه محمود عبدالمؤمن خالد12980

96769997.596.599عمر بن الخطاب أ بأشمونباتسى سامى عبدالرسول عبدالرسول12981

92.569.59593.58998عمر بن الخطاب أ بأشمونبسمة السيد حسنى العمورى12982

84.58010094.59188عمر بن الخطاب أ بأشمونبسنت عبدالمنعم عبدالواحد عيد12983

989710098.59896.5عمر بن الخطاب أ بأشمونتقى ياسر محمد البري12984

97.5959290.596.596عمر بن الخطاب أ بأشمونجنات يسرى عبدالمنعم عبدالنبى12985

95.59110094.596100عمر بن الخطاب أ بأشمونجهاد السيد عربى الدماصى12986

47.5609267.567.568عمر بن الخطاب أ بأشمونجهاد بدر حسن الشيهى12987

53.561927369.575.5عمر بن الخطاب أ بأشمونحبيبة رمضان عبدالحميد الجناينى12988

80.57877878489.5عمر بن الخطاب أ بأشمونحمدية احمد فؤاد زكى12989

677165727677.5عمر بن الخطاب أ بأشمونحمدية حامد السيد ياسين12990

4655585867.570عمر بن الخطاب أ بأشمونحوريه فرحات محمد ابوجز12991

98939895100100عمر بن الخطاب أ بأشموندعاء عربى عبداللطيف ابوضلع12992

928596859494.5عمر بن الخطاب أ بأشموندعاء ياسر محمود الطحان12993

60.56973707485.5عمر بن الخطاب أ بأشموندنيا اشرف محمد عثمان12994

9481939495.599عمر بن الخطاب أ بأشموندينا عصام ماهر عبدالمجيد12995

937590929998عمر بن الخطاب أ بأشموندنيا ناصر شوقى فليفل12996

8585908383.594.5عمر بن الخطاب أ بأشمونرانيا طارق بسيونى محمد12997

94.59210094.599.599عمر بن الخطاب أ بأشمونرانيا مصطفى شوقى ابوسته12998

87.5869292.588.593.5عمر بن الخطاب أ بأشمونرحمة اسماعيل سليمان السنان12999

95.58994929894.5عمر بن الخطاب أ بأشمونرحمة سعودي جالل صقر13000

97939997.596.599عمر بن الخطاب أ بأشمونرحمة عصام طلبه العزباوى13001

9797979699100عمر بن الخطاب أ بأشمونرضوى السيد ابوحامد الحلفاوى13002

98.5979899.5100100عمر بن الخطاب أ بأشمونرنا أحمد محمد الطباخ13003

98.510010099.5100100عمر بن الخطاب أ بأشمونروضة شعبان زكى عبدالسالم13004

866890829076.5عمر بن الخطاب أ بأشمونرؤى سيداحمد لطفى سيداحمد13005

677382787370عمر بن الخطاب أ بأشمونزينب خالد السيد بديوى13006

86.592969575.589عمر بن الخطاب أ بأشمونزينب محمود عبدالغنى سالمه13007

97.59610099.510098عمر بن الخطاب أ بأشمونسارة السيد محروس عبد المقصود13008

97.59510099.510098عمر بن الخطاب أ بأشمونسارة سعيد ابراهيم قنديل13009



97.5911009594.595عمر بن الخطاب أ بأشمونسارة عادل فؤاد المحروق13010

836280828987عمر بن الخطاب أ بأشمونسارة محمد مصباح سوم13011

1009699100100100عمر بن الخطاب أ بأشمونسارة محمود محمد عمار13012

546160626072عمر بن الخطاب أ بأشمونسماح محمد شوقى السروى13013

99869498.599.598عمر بن الخطاب أ بأشمونسهيله محمد سعيد سليم13014

6765.57072.56577عمر بن الخطاب أ بأشمونشروق خالد عبدالمرضى سليم13015

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعمر بن الخطاب أ بأشمونشيماء عصام الدين عبدالستار احمد13016

99.5949997100100عمر بن الخطاب أ بأشمونضحى محمد احمد سماحة13017

80.5658476.588.587عمر بن الخطاب أ بأشمونعائشة رمضان اسماعيل على13018

91.57993859790.5عمر بن الخطاب أ بأشمونعبير نبيل عبدالستار فرج13019

60.557.576726969.5عمر بن الخطاب أ بأشمونفاطمة السيد ابراهيم عبدالحميد13020

6963827275.581عمر بن الخطاب أ بأشمونفاطمة حسن فرجانى سالمة13021

859194859093عمر بن الخطاب أ بأشمونفاطمة عرابى عبدالرحمن عبدالجواد13022

66.5527373.579.579.5عمر بن الخطاب أ بأشمونفاطمة متولى حمدان السهواجى13023

66606575.56879.5عمر بن الخطاب أ بأشمونفاطمه سليمان اسماعيل سليمان13024

69608673.58174.5عمر بن الخطاب أ بأشمونكريمة هانى السيد البنا13025

87.5928784.58593عمر بن الخطاب أ بأشمونمروة محمد سعيد ابوشنب13026

75.565.57077.58177.5عمر بن الخطاب أ بأشمونمريم ابراهيم اسماعيل البنا13027

99.510010098.510098عمر بن الخطاب أ بأشمونمريم اسامه صابر الشيهى13028

99.58810098.510094.5عمر بن الخطاب أ بأشمونمريم عفت طلبة العزباوى13029

96.5839894.510092عمر بن الخطاب أ بأشمونمنار السيد محمد عبدالسالم13030

91708783.58792.5عمر بن الخطاب أ بأشمونمنار عرفه ابراهيم مدين13031

71.5709080.588.587.5عمر بن الخطاب أ بأشمونمنار مجدى حافظ خليفة13032

10082989094.5100عمر بن الخطاب أ بأشمونمنار محمد نبيل بازيد13033

846381718095عمر بن الخطاب أ بأشمونمنال ابراهيم مرزوق بيوضة13034

988710094.598100عمر بن الخطاب أ بأشمونمنةهللا اشرف محمد عبدالتواب13035

85.58898959697عمر بن الخطاب أ بأشمونمنةهللا جمال محروس عبد المقصود13036

97.580977894.5100عمر بن الخطاب أ بأشمونمنةهللا فريد محروس الشريف13037

76.5607175.57582.5عمر بن الخطاب أ بأشمونمنه احمد عبداللطيف ابوعنبة13038

92.564878388.597عمر بن الخطاب أ بأشمونميار رمضان احمد ابوعمرة13039

93.57295798797عمر بن الخطاب أ بأشمونندى اشرف فؤاد العقباوى13040

85758878.583.588عمر بن الخطاب أ بأشمونندى سعيد عشرى عبدالواحد13041

65.55872727471عمر بن الخطاب أ بأشمونندى شريف حنفى محمود13042

95.58710087.59897عمر بن الخطاب أ بأشموننورا احمد فاروق عمار13043

99889897.510097عمر بن الخطاب أ بأشموننورا مجبور جبر ابوعجاجة13044

91879490.595.597عمر بن الخطاب أ بأشموننورا محمد عبدالعليم حجاب13045



97.58710094.598.599عمر بن الخطاب أ بأشموننورهان حسنى السيد عيسى13046

8373918585.588عمر بن الخطاب أ بأشموننورهان وائل عبدهللا حامد13047

505050575455عمر بن الخطاب أ بأشموننوسة السيد على محمد13048

98.5901009899.597عمر بن الخطاب أ بأشمونهاجر حلمى فتح هللا شعبان13049

6.5317915.519عمر بن الخطاب أ بأشمونهاجر رأفت يونس خليل13050

70.56286797483.5عمر بن الخطاب أ بأشمونهاجر سمير محمد ابوعميش13051

73.5617570.56879.5عمر بن الخطاب أ بأشمونهالة حسين ابراهيم محمد13052

79.56266648087.5عمر بن الخطاب أ بأشمونهايدى صابر عيد على امام13053

80.57190837690عمر بن الخطاب أ بأشمونهايدى مختار حسن صقر13054

91.579848083.594.5عمر بن الخطاب أ بأشمونهدى اسماعيل سعيد فرج13055

94.590959497.5100عمر بن الخطاب أ بأشمونوسام سمير عبدالسميع زنون13056

877488829394عمر بن الخطاب أ بأشمونياسمين اشرف جابر معوض13057

84728684.58692عمر بن الخطاب أ بأشمونياسمين اشرف رشاد منصور13058

73668770.573.595عمر بن الخطاب أ بأشمونياسمين اشرف سعدالدين مكاوى13059

85.57682798696عمر بن الخطاب أ بأشمونياسمين سمير فوزى ابوعمرة13060

7264.589688995عمر بن الخطاب أ بأشمونياسمين على اسماعيل ابوزعتر13061

7763.58571.573.593عمر بن الخطاب أ بأشمونياسمين وليد مجدى قنديل13062

96.59510096.5100100عمر بن الخطاب أ بأشمونابراهيم عبدالعزيز ابراهيم ابوضلع13063

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعمر بن الخطاب أ بأشمونابراهيم محمد فؤاد عبد الحميد13064

696188676584عمر بن الخطاب أ بأشموناحمد السيد جابر سليمان13065

84.57686908895عمر بن الخطاب أ بأشموناحمد السيد فايز ابوجز13066

6170.591758293عمر بن الخطاب أ بأشموناحمد السيد ماهر عبدالمجيد13067

81.5799289.585.595عمر بن الخطاب أ بأشموناحمد جمال فرحات حسن سعد13068

56517865.569.570عمر بن الخطاب أ بأشموناحمد درويش خطاب الشكرى13069

80.5739084.57493عمر بن الخطاب أ بأشموناحمد سامى سالمة السيد13070

64.565838075.586عمر بن الخطاب أ بأشموناحمد سمير حسنى المسلمانى13071

9078908585.592عمر بن الخطاب أ بأشموناحمد صفوت فؤاد ابوسنة13072

53.5637568.567.586عمر بن الخطاب أ بأشموناحمد عبدالمحسن احمد الشيهى13073

59.5647986.56670.5عمر بن الخطاب أ بأشموناحمد غريب متولى الشيهى13074

83.5758783.57391عمر بن الخطاب أ بأشمونأحمد محمد شوقى صابر13075

90.57897957993عمر بن الخطاب أ بأشموناحمد محمد عبدالعظيم الشريف13076

69559173.563.595عمر بن الخطاب أ بأشموناحمد محمد محمد فتح هللا13077

6660.5858077.581عمر بن الخطاب أ بأشموناحمد محمد مصطفى عمار13078

981009996100100عمر بن الخطاب أ بأشموناحمد وائل احمد البكل13079

83.565.510086.576.593عمر بن الخطاب أ بأشموناسامة محمد فتحى بازيد13080

70477879.570.578عمر بن الخطاب أ بأشموناسالم فتحى مصطفى زنون13081



776791787289عمر بن الخطاب أ بأشموناسالم محمد عبده سماحة13082

95.569.5927986.599عمر بن الخطاب أ بأشموناسماعيل عطيه حسن الشريف13083

686272787474عمر بن الخطاب أ بأشمونالسيد امام السيد امام13084

97.57610094.597.598عمر بن الخطاب أ بأشمونالسيد محمد السيد مازن13085

9380979580.598عمر بن الخطاب أ بأشمونانس سيد على جاد13086

94.57595917995عمر بن الخطاب أ بأشمونانس عالء حسان ياسين13087

65.559.56563.567.581عمر بن الخطاب أ بأشمونبالل شعبان زغلول محمود13088

71537260.576.577عمر بن الخطاب أ بأشمونجوزيف غالى ماهر عطية13089

636074717379.5عمر بن الخطاب أ بأشمونحسام وليد صالح عبدالحفيظ13090

99.510010098100100عمر بن الخطاب أ بأشمونحسن حامد حسن درويش13091

92.5759890.592.598عمر بن الخطاب أ بأشمونحسن عبدالفتاح حسن الفيومى13092

82779484.59596عمر بن الخطاب أ بأشمونحسنى عماد حسنى السيد13093

9077968985.596عمر بن الخطاب أ بأشمونحلمى رمضان حلمى الصعيدى13094

97.5731009594.596.5عمر بن الخطاب أ بأشمونرشاد هانى رشاد علوان13095

93.589949598100عمر بن الخطاب أ بأشمونزياد صبرى فهمى النحاس13096

81.5809695.59091.5عمر بن الخطاب أ بأشمونزياد عبدالعال عبدالعظيم علي13097

968310097.598100عمر بن الخطاب أ بأشمونزياد عماد عبدالرحمن منصور13098

66.566817369.580عمر بن الخطاب أ بأشمونسرور وليد عبدالغنى محمود13099

94688993.57893عمر بن الخطاب أ بأشمونسعيد احمد سعيد امام13100

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعمر بن الخطاب أ بأشمونسالمه عزت سالمه محمد13101

60.5625865.555.556.5عمر بن الخطاب أ بأشمونصابر محمد صابر عبدالسالم13102

58.571.558636680عمر بن الخطاب أ بأشمونصالح احمد سيف السروى13103

7051.57379.55887عمر بن الخطاب أ بأشمونعبدالرحمن ابراهيم محمود المحروقى13104

98.5991009692.5100عمر بن الخطاب أ بأشمونعبدالرحمن اشرف عبدالرحمن العمورى13105

61.5587060.56175عمر بن الخطاب أ بأشمونعبدالرحمن حمدي محمود فتح هللا13106

724870655795عمر بن الخطاب أ بأشمونعبدالرحمن رجب ابوالحديد اسماعيل13107

7749.57562.55975عمر بن الخطاب أ بأشمونعبدالرحمن محمد اسماعيل البنا13108

78.5719079.555.587عمر بن الخطاب أ بأشمونعبدهللا جابر عبدالصافى القعب13109

64597072.55267.5عمر بن الخطاب أ بأشمونعبدهللا سعيد عبدهللا سعيد13110

989510096.590100عمر بن الخطاب أ بأشمونعبدهللا عاطف السيد بازيد13111

61.5588173.569.578عمر بن الخطاب أ بأشمونعبدالمقصود درويش عبدالمقصود ابودان13112

90719290.580.595.5عمر بن الخطاب أ بأشمونعبدالهادى جمال درويش ابوضلع13113

80.56679747982.5عمر بن الخطاب أ بأشمونعمرو خالد ابراهيم عافيه13114

88.578918775.595عمر بن الخطاب أ بأشمونفهمى جمال فهمى ماضى13115

72.565.58066.55980عمر بن الخطاب أ بأشمونفهمى محمد صالح الدين فليفل13116

67665773.556.573عمر بن الخطاب أ بأشمونكريم عاطف خليل مازن13117



845466755684عمر بن الخطاب أ بأشمونكريم عبدالطيف فؤاد ابوسنة13118

736350686260.5عمر بن الخطاب أ بأشمونكريم ماهر فرحات المعصراوى13119

86.5698789.582.591.5عمر بن الخطاب أ بأشمونكريم وائل حسنى عيسى13120

59.550.57063.56373.5عمر بن الخطاب أ بأشمونمحمد ابراهيم عبدالصادق محمود13121

91728877.58597عمر بن الخطاب أ بأشمونمحمد احمد حسن ابوحمد13122

99949797.5100100عمر بن الخطاب أ بأشمونمحمد احمد رمضان نجم13123

505352525050عمر بن الخطاب أ بأشمونمحمد السيد على محمد13124

89.5919783.59291عمر بن الخطاب أ بأشمونمحمد اوسامة عبدالعليم هويدى13125

485047635053عمر بن الخطاب أ بأشمونمحمد ايهاب ابراهيم عبدالحميد13126

79.5638487.577.589عمر بن الخطاب أ بأشمونمحمد حامد السيد زهران13127

726490756388.5عمر بن الخطاب أ بأشمونمحمد رأفت يونس خليل13128

64567870.54983.5عمر بن الخطاب أ بأشمونمحمد رمضان خليل اسماعيل13129

6156.58062.55876.5عمر بن الخطاب أ بأشمونمحمد رمضان محمد فتحاهلل13130

76.5559066.56382.5عمر بن الخطاب أ بأشمونمحمد سامى محمدين عبدالمقصود13131

88.580.59782.59270عمر بن الخطاب أ بأشمونمحمد سالمة عبدالفتاح العربى13132

94889683.59294عمر بن الخطاب أ بأشمونمحمد عادل عبدالسميع الوراقى13133

9192100959899عمر بن الخطاب أ بأشمونمحمد عبدالعزيز محمد مازن13134

7567866773.581عمر بن الخطاب أ بأشمونمحمد عبدالمجيد محمد بيوضة13135

53.560.5885859.571عمر بن الخطاب أ بأشمونمحمد عربى فرج ابوحميدة13136

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعمر بن الخطاب أ بأشمونمحمد عماد درويش عبدالعزيز13137

4.50.53561.53عمر بن الخطاب أ بأشمونمحمد كمال فتح الباب عثمان13138

81.567867466.584عمر بن الخطاب أ بأشمونمحمد مجدى عبد المقصود البنا13139

6655.58462.558.568عمر بن الخطاب أ بأشمونمحمد محروس حافظ ابومحمود13140

61.557.58974.56678عمر بن الخطاب أ بأشمونمحمد محمود سعيد القرمانى13141

57.555.58764.55975عمر بن الخطاب أ بأشمونمحمد محمود عبدالحميد سماحة13142

97779286.59090.5عمر بن الخطاب أ بأشمونمحمد محمود محمد ابوسته13143

92.576989593.593.5عمر بن الخطاب أ بأشمونمحمد محمود محمد شعير13144

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعمر بن الخطاب أ بأشمونمحمد مصطفى سعـيد احمد13145

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعمر بن الخطاب أ بأشمونمحمد يحيى فاروق برعى13146

78.5759393.586.588.5عمر بن الخطاب أ بأشمونمحمد يوسف احمد يوسف13147

72728687.57789عمر بن الخطاب أ بأشمونمحمود عادل محمود عمار13148

77.5639579.567.583.5عمر بن الخطاب أ بأشمونمحمود عبدالواحد محمود ابوسته13149

5059.5645951.574عمر بن الخطاب أ بأشمونمحمود محمد مصطفى عمار13150

97.59510096.599.5100عمر بن الخطاب أ بأشمونمصطفى ابراهيم حسين صالح13151

989010097.599100عمر بن الخطاب أ بأشمونمصطفى خليل مصطفى خليل13152

67.5597485.56368عمر بن الخطاب أ بأشمونمصطفى محمد حمدان السهواجى13153



65.5559366.56276عمر بن الخطاب أ بأشمونمصطفى محمد عبدالحميد ابوهيوله13154

73759485.56593عمر بن الخطاب أ بأشمونمصطفى محمد محمد مصطفى13155

93.582979793100عمر بن الخطاب أ بأشمونهادى احمد فوزى البنا13156

56.54771646380عمر بن الخطاب أ بأشمونوليد سعداوي اسماعيل احمد13157

92.590988285.595عمر بن الخطاب أ بأشمونيوسف صابر فهمى فليفل13158

94.584999589.597عمر بن الخطاب أ بأشمونيوسف طارق ماهر البنا13159

97.5901009996100عمر بن الخطاب أ بأشمونيوسف عمرو محمد عمار13160

9292100979792عمر بن الخطاب أ بأشمونيوسف مجدى يوسف اسكندر13161

7785979273.585عمر بن الخطاب أ بأشمونيوسف محمد عبدالمحسن ابوعالية13162

84.5919894.59294عمر بن الخطاب أ بأشمونيوسف ميالد يوسف إسكندر13163

86637485.586.595الحرية أ أشموناسراء بيومى رمضان بيومى13164

80.56876848890الحرية أ أشموناسراء سعيد طه مرسى13165

81577480.58385.5الحرية أ أشموناسراء محمد السيد السروى13166

98.58610095.510095الحرية أ أشموناسراء ناصر عبد القادر المخزنجى13167

6258.56382.576.587.5الحرية أ أشموناسماء محمد عبد الرازق عثمان13168

70.547.5646552.561الحرية أ أشموناسماء صابر مامون المحروق13169

99.5979810099.5100الحرية أ أشموناسماء كمال سعيد الشافعى13170

9997979999.5100الحرية أ أشموناالء امجد على حفنى13171

98.58910097.599.5100الحرية أ أشمونامنيه اسماعيل مصطفى ابو حدايه13172

5745.56367.55567.5الحرية أ أشمونايمان غريب عبدالحميد شعبان13173

5657.558665867.5الحرية أ أشمونايه مصطفى فؤاد ذكى13174

88598080.58393.5الحرية أ أشمونتقى شوقى عبد العزيز البرى13175

4957557754.560.5الحرية أ أشمونحسنيه اسماعيل ابو الحديد ابو عميش13176

73.56376888978الحرية أ أشمونخلود محى عبد العزيز السيد13177

83.5607579.56093الحرية أ أشموندينا السيد ابوالحديد محمد13178

575869755270الحرية أ أشموندينا ايمن محمد عبدالمؤمن13179

42.559.550584760.5الحرية أ أشموندينا خيرى عبد الفتاح على محمد13180

50.558576749.565.5الحرية أ أشموندينا خالد سعيد السهوجى13181

4948.55466.555.571الحرية أ أشموندعاء سامى حسين غز13182

56.549.5686656.569الحرية أ أشمونرانيا محمد صابر الشيهى13183

7359.57372.57888الحرية أ أشمونرحمه صبرى عبد الغنى عبد الواحد13184

74.5567470.569.576.5الحرية أ أشمونرضوى احمد مخيمر حافظ13185

6953717660.579الحرية أ أشمونريهام اشرف معتمد على13186

5851.5656958.562.5الحرية أ أشمونريهام محمد عطية ابوسنة13187

62.5786970.551.579.5الحرية أ أشمونزينب عمرو جمعه سالمه13188

5647.562695460الحرية أ أشمونزينب كمال عبدالحميد الصفراوى13189



9695100979796.5الحرية أ أشمونساره سالمه شعبان الخولى13190

97941009599.5100الحرية أ أشمونساره ماهر ابراهيم الزهار13191

72.564746862.580الحرية أ أشمونسلمى جمال عبده امين13192

72.57074826284الحرية أ أشمونسلمى شعبان محروس ابو سته13193

97.5951009795100الحرية أ أشمونسهيلة عالء محمد عبدالمجيد13194

78869883.579.587الحرية أ أشمونشرين هانى مسعد عزيز13195

88.57990888597الحرية أ أشمونشروق كرم حنفى محمد13196

6365.57063.55575.5الحرية أ أشمونشروق رمضان على عمران13197

62.5758176.55376الحرية أ أشمونشهد عماد سيد احمد رابح13198

54.553.57266.55566.5الحرية أ أشمونشيماء باسل عبده على13199

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالحرية أ أشمونشيماء شعبان على متولى13200

5058.5667145.561.5الحرية أ أشمونشيماء محمود عبدالرحيم محمود13201

6849.57168.553.568.5الحرية أ أشمونعزه رمضان مهدى فهيم13202

70.5637377.56180الحرية أ أشمونغاده فرج سالم عبد هللا13203

6465737451.572الحرية أ أشمونفاطمه صبحى سعد سالمه13204

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالحرية أ أشمونفاطمة عبدالهادى عبدالفضيل مبروك13205

827489867988.5الحرية أ أشمونفاتن حسين صابر الصفراوى13206

81.558737777.599الحرية أ أشمونفتحيه صابر محمد على13207

534554776965الحرية أ أشمونكاريمان محمد حلمى العقباوى13208

5445.555736970الحرية أ أشمونكريمه ايمن سالمه ابو عمره13209

5656.56474.560.569الحرية أ أشمونكوثر محمد جميل ابراهيم حواش13210

97.58898909798الحرية أ أشمونعبير احمد ماهر الزهار13211

9066767971.591الحرية أ أشمونلبنى عبد العزيز كامل سالمه13212

9584989295.588الحرية أ أشمونمرتينا ابراهيم انيس يوسف13213

888484897993الحرية أ أشمونمريم عادل السيد على13214

98.595948991.5100الحرية أ أشمونمنى طه عبد هللا العداوى13215

96.5659588.581.596الحرية أ أشمونمنى عبدالصبور السيد حسن صالح13216

62.551.56979.573.554الحرية أ أشمونمنى ربيع عبد الموجود الشافعى13217

85.5667979.586.590الحرية أ أشمونمنار عزت صبحى ابراهيم13218

91.5748089.581.592الحرية أ أشمونمنار كمال جابر مازن13219

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالحرية أ أشمونمياده عبدالنبى اسماعيل الهاللى13220

49.549.55263.346.563.5الحرية أ أشمونمنه محمود محمد فوزى13221

4654.542555252الحرية أ أشمونمنه شحاته شحاته مرسى13222

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالحرية أ أشموننادية مرزوق عبدالحليم احمد13223

58.547.5517758.566الحرية أ أشموننادرة عربى احمد الباجورى13224

88638284.58786.5الحرية أ أشمونندى مصطفى السيد الوراقى13225



6154.55572.557.558.5الحرية أ أشمونندى عاطف عبد المنعم ابو حجازى13226

48.554.5546147.564الحرية أ أشمونندى عبدالمحسن اسماعيل الحبينى13227

5869.5656667.560.5الحرية أ أشمونندى عرفه عطية مرشيدى13228

81.5556667.566.598الحرية أ أشموننهله سالمه كامل سالمه13229

63.55178676579.5الحرية أ أشموننورهان عادل السيد احمد13230

6656.56965.55673.5الحرية أ أشموننورهان محمد عبد الرحيم بريدى13231

8155.572749289الحرية أ أشموننورهان محمد سعيد امبابى13232

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالحرية أ أشمونهاجر خالد جابر البنا13233

58.559.5646760.575الحرية أ أشمونهبه وحيد عبده محمود13234

68.579.57871.597.584الحرية أ أشمونهداية رفاعى على الحرانى13235

5058526454.565.5الحرية أ أشمونهدير السيد حلمى احمد13236

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالحرية أ أشمونهدير عبدالحميد احمد سالمة13237

9582889197100الحرية أ أشمونوداد احمد سعيد ابوضلع13238

83.560.57484.591.589الحرية أ أشمونوسام محيى عبد العزيز رمضان13239

6169636255.583الحرية أ أشمونياسمين السيد فهمى السيد13240

62.5537969.553.574.5الحرية أ أشمونياسمين خالد محمود ابو عمره13241

606166635563الحرية أ أشمونابراهيم سعيد ابراهيم البنا13242

4769.556674857الحرية أ أشمونابراهيم محمد ابراهيم درويش13243

60.564.57368.56266الحرية أ أشمونابراهيم صبرى ابراهيم محمد13244

411115.57.515.5الحرية أ أشمونابراهيم عربى عبدالمنعم مسعود13245

354535363530الحرية أ أشمونابراهيم محمود حسن العداوى13246

82737480.58295.5الحرية أ أشموناحمد ابراهيم فهمى ماضى13247

99.59810098.5100100الحرية أ أشموناحمد اشرف غريب ضلع13248

555459665168الحرية أ أشموناحمد حمدى عبد العال هويدى13249

63.547.55873.55968الحرية أ أشموناحمد خالد حمدان محروس13250

73.553697056.570.5الحرية أ أشمونأحمد خالد عبدالمقصود أحمد13251

8162.58887.568.575الحرية أ أشموناحمد اشرف شعبان المعصراوى13252

8350.576896887الحرية أ أشموناحمد ابراهيم فتحى ابو سيد احمد13253

4079.59.514الحرية أ أشموناحمد عبدالسالم عبدالعزيز13254

50485079.54655.5الحرية أ أشمونأحمد هاشم شحاتة أحمد13255

916310096.57988الحرية أ أشمونأحمد محمد عبدالعزيز عبدالخالق13256

6950.56791.566.589الحرية أ أشموناحمد ممدوح عبد الرحمن السيد13257

9266949089.598الحرية أ أشمونادهم محمد احمد الشرقاوى13258

5857637867.571.5الحرية أ أشمونالسيد فرج السيد عصيدة13259

98.588979699.5100الحرية أ أشموناسامه جمال الدين عفيفى ابراهيم13260

323533463447الحرية أ أشموناسامة عثمان حسين عثمان13261



58494362.55055الحرية أ أشموناسماعيل ناصر اسماعيل البرهامى13262

67.5717371.581.575.5الحرية أ أشموناسالم سالمه السيد محمد13263

57566568.55971.5الحرية أ أشمونانور محمد انور ابوسنه13264

87648587.584.564الحرية أ أشمونحازم فكرى عثمان13265

60.567617469.553الحرية أ أشمونحسام ابراهيم فراج حجازى13266

5051.55568.55952.5الحرية أ أشمونحلمى صبحى حلمى كشك13267

67.557756869.561.5الحرية أ أشمونخالد ابوالعينين عبدهللا خليل13268

86.585.59389.58796الحرية أ أشمونسامى ايمن سامى غانم13269

969110094.586.598الحرية أ أشمونسعيد احمد سعيد العنانى13270

61.578.58470.56764.5الحرية أ أشمونسيد عبدهللا محمود سيد سالم13271

97861008696.596.5الحرية أ أشمونعبد هللا محمد عبد اللطيف الشبينى13272

64708468.57370الحرية أ أشمونعبد هللا عباس سالمه الصاوى13273

90.580908392.599الحرية أ أشمونعبد هللا محمد عبد العال عبد الرحمن13274

80.564827880.589الحرية أ أشمونعبد هللا خالد عبد المنعم ابو شونه13275

64.553.57672.57372الحرية أ أشمونعبد هللا ايمن رمضان الجزار13276

67498168.57387الحرية أ أشمونعبدهللا بدر رشاد البنا13277

8067.58565.57283الحرية أ أشمونعبدهللا السيد ابراهيم سوم13278

64.559586058.566الحرية أ أشمونعبدهللا جمال عبدالرحمن الجناينى13279

9787100929798الحرية أ أشمونعبدالحليم منير عبدالحليم الوردانى13280

68.5677675.55983الحرية أ أشمونعبدالرحمن جمال مخيمر سيد احمد13281

6564.573685686.5الحرية أ أشمونعبدالرحمن رمضان صابر المساح13282

9381939193.593الحرية أ أشمونعبد الرحمن محمد سعيد البكل13283

978710099.59795الحرية أ أشمونعبد الرحمن محمد ابو العز عبده13284

636170556369الحرية أ أشمونعبدالحميد يحي عبدالحميد ابوسته13285

4460.5585350.553الحرية أ أشمونعبدالجواد ابراهيم عبدالجواد13286

49.545.546525250الحرية أ أشمونعبدالفتاح محمد عبدالفتاح مكاوى13287

51.560.5596258.566الحرية أ أشمونعرفة ابراهيم السيد سماحة13288

85.5578379.575.597.5الحرية أ أشمونعمار سعيد عبده محمود13289

8485929086.583.5الحرية أ أشمونعلى عمرو محمد سيف13290

98.5939997.598100الحرية أ أشمونفادى اشرف محمد عبد اللطيف13291

9167779075.581الحرية أ أشمونفؤاد عباس فواد القطان13292

3339.5384444.539.5الحرية أ أشمونفؤاد كامل فؤاد الشكرى13293

47.5485865.544.560الحرية أ أشمونفتحى السيد عبد الحميد ابو الحديد13294

57.5536969.567.559الحرية أ أشمونكريم حجازى يحيى البلتاجى13295

56.550667156.557الحرية أ أشمونكريم مصطفى فؤاد ذكى13296

70.552.56377.55665.5الحرية أ أشمونكريم ربيع فتح هللا ابو شنب13297



5252.55875.561.557الحرية أ أشمونماهر رجب ماهر القلشانى13298

45.543.551605856.5الحرية أ أشمونمحمد فوزى محمود شاويش13299

52.565.5636758.560الحرية أ أشمونمحمد طلعت عنتر الباجورى13300

57.569.558837156.5الحرية أ أشمونمحمد عادل فتحى الحلفاوى13301

9183.57785.57882الحرية أ أشمونمحمد سالمه عبده محمد13302

88688478.579.580الحرية أ أشمونمحمد رمضان سعد مرشدى13303

68787174.575.563.5الحرية أ أشمونمحمد جمال محمد الشهبه13304

80717875.582.578الحرية أ أشمونمحمد عونى حسين بازيد13305

7370606772.561.5الحرية أ أشمونمحمد السيد محمد عبد الحميد13306

93.5819090.59881.5الحرية أ أشمونمحمد جالل عبده العمورى13307

85627578.57875الحرية أ أشمونمحمد فاروق عبد الفتاح سالمه13308

5269.56960.56365الحرية أ أشمونمحمد عبد النبى صابر برى13309

99.5801009394100الحرية أ أشمونمحمد سامى محروس مشعل13310

8362738170.572.5الحرية أ أشمونمحمد عبدالنبى عباس خليل13311

5159.54964.561.556.5الحرية أ أشمونمحمد على احمد ابودان13312

58625262.56153.5الحرية أ أشمونمحمد على حامد الرصاص13313

45546660.55764.5الحرية أ أشمونمحمد جمال زكى ابراهيم13314

60625453.55159.5الحرية أ أشمونمحمد فارس عبدالحليم عبدالحليم13315

5678497465.574.5الحرية أ أشمونمحمود كرم محمود امام13316

83.577.56581.57887.5الحرية أ أشمونمحمود سامى حلمى الحلفاوى13317

42474365.56058الحرية أ أشمونمحمود عماد جمال الدين شاهين13318

54624876.570.563.5الحرية أ أشمونمصطفى صبرى شعبان المعصراوى13319

564944706563الحرية أ أشمونمصطفى محمود ابو سريع محمد13320

51524671.56272الحرية أ أشمونمصطفى سمعان سالمه الصاوى13321

79526271.56684الحرية أ أشمونمعتز طلعت السيد ابو ناشى13322

4958.54360.55768الحرية أ أشمونمؤمن محمود سعد ماضى13323

52.55853656057.5الحرية أ أشمونمرزوق عاطف مرزوق السهواجى13324

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالحرية أ أشمونمسعد سالمه محمد عجالن13325

4358.55172.55947.5الحرية أ أشموننادر عاطف محمود الجناينى13326

565356766663.5الحرية أ أشموننبيل السيد نبيل ابو قضا13327

4.5121316.5199الحرية أ أشمونهشام عوض محمد شحات13328

93708091.577.595.5الحرية أ أشمونيوسف ناصر سعد مرشدى13329

77678787.58488الحرية أ أشمونيوسف احمد مخيمر حافظ13330

96859287.59695الحرية أ أشمونيوسف على فرج على13331

90677773.57196الحرية أ أشمونيوسف محمد رشاد أبوالسعود13332

56.51713.522.520الحرية أ أشمونيازن محمود خليل مصطفى13333



83628891.58975.5اإليمان أ الجديدة بأشمونأروى وليد عبدالغني أبوالحمد13334

4753.57083.57542.5اإليمان أ الجديدة بأشمونإسراء احمد ماهر شحات13335

80456380.592.582.5اإليمان أ الجديدة بأشمونإسراء أشرف محمود السطوحي13336

80427063.584.569اإليمان أ الجديدة بأشمونإسراء جمال كامل حسب هللا13337

79648177.59461.5اإليمان أ الجديدة بأشمونإسراء رضا حمدان معوض13338

5841.56074.579.575.5اإليمان أ الجديدة بأشمونإسراء رفاعي عبدالستار األحمر13339

80687986.587.588اإليمان أ الجديدة بأشمونإسراء سالمة محمد جبيل13340

91819293.59995اإليمان أ الجديدة بأشمونإسراء سمير عبدالعليم زنون13341

96899194.59795اإليمان أ الجديدة بأشمونإسراء شعبان حداد رابح13342

75536779.57893.5اإليمان أ الجديدة بأشمونإسراء عاطف السيد رابح13343

8178.57982.58871.5اإليمان أ الجديدة بأشمونإسراء عاطف شعبان المسلماني13344

51747881.575.568.5اإليمان أ الجديدة بأشمونإسراء محمد حسن يونس13345

58356475.56956.5اإليمان أ الجديدة بأشمونأسماء عبدالهادي شوقي جاد13346

75598587.56969اإليمان أ الجديدة بأشمونأسماء مجدي إبراهيم علي13347

75648684.56759اإليمان أ الجديدة بأشمونأسماء مراد كمال عبد المنعم13348

797382899761اإليمان أ الجديدة بأشمونآالء سعيد حامد أبوعميش13349

8981849097.578اإليمان أ الجديدة بأشمونآالء محمد عبدالمحسن أسماعيل13350

81666987.59282اإليمان أ الجديدة بأشمونأماني فؤاد جبريل أحمد13351

97.5809393.595.594اإليمان أ الجديدة بأشمونأمنيه عادل عبدالفضيل هويدي13352

6772787081.578.5اإليمان أ الجديدة بأشمونأمنيه مصطفى علي أبوسويلم13353

6354677782.580.5اإليمان أ الجديدة بأشمونآية أيمن السيد أحمد13354

836582908583اإليمان أ الجديدة بأشمونآية خالد السيد عامر13355

89.5669597.58290اإليمان أ الجديدة بأشمونآية خيري طلعت مازن13356

64538192.587.570.5اإليمان أ الجديدة بأشمونآية سالمة مصطفى زالبية13357

96.563.59792.587.580اإليمان أ الجديدة بأشمونآية صابر ابواليزيد الحلفاوي13358

97899898.598.598اإليمان أ الجديدة بأشمونآية عزت محمود عطا13359

57.5417783.585.588اإليمان أ الجديدة بأشمونآية محمد علي نصار13360

7062647378.564.5اإليمان أ الجديدة بأشمونإيمان صالح محمود شرف13361

787194878788اإليمان أ الجديدة بأشمونإيمان طارق علي الحصري13362

39597991.56773.5اإليمان أ الجديدة بأشمونإيمان عبدالفتاح أمين أبوالنور13363

99839497.591.570اإليمان أ الجديدة بأشمونبثينة فتحي عبدالعليم أحمد13364

86519596.587.5100اإليمان أ الجديدة بأشمونبدرية أشرف جابر سالمة13365

523446605173.5اإليمان أ الجديدة بأشمونبدرية جالل فهيم أبوعامر13366

84.5639196.59583اإليمان أ الجديدة بأشمونبدرية محمد دسوقي أبوعامر13367

95829898.59295اإليمان أ الجديدة بأشمونبسيمة فرحات السيد ابوهشهش13368

98699897.598.592.5اإليمان أ الجديدة بأشمونبسنت اشرف مصباح عبدالفتاح13369



99.57810098.510096اإليمان أ الجديدة بأشمونبسنت ياسر عطية أبوحميدة13370

86639390.59292اإليمان أ الجديدة بأشمونتسنيم عبدالرحمن عبدالعزيز التريسي13371

غائبغائبغائبغائبغائبغائباإليمان أ الجديدة بأشمونتسنيم محمد عبدالعزيز علي13372

99.5879997.598100اإليمان أ الجديدة بأشمونتيسير إسالم السيد كشك13373

91.576979293.5100اإليمان أ الجديدة بأشمونجهاد عبد الفتاح حسن النجار13374

9777.59994.592.599اإليمان أ الجديدة بأشمونحسناء حمدي محمد البري13375

95.5929998.596.597اإليمان أ الجديدة بأشمونخلود عبدالعزيز طلبة عبدالعزيز13376

77748374.590.574.5اإليمان أ الجديدة بأشموندنيا شريف فتحي أبوزيد13377

94729687.59896اإليمان أ الجديدة بأشموندنيا فتح هللا محمد مازن13378

5442575572.559.5اإليمان أ الجديدة بأشموندينا أشرف شعبان الدناصوري13379

937194749794.5اإليمان أ الجديدة بأشموندينا عادل سعد زنون13380

54546961.578.562اإليمان أ الجديدة بأشموندينا عبدهللا سليمان عبدهللا13381

93.570.59791.510096.5اإليمان أ الجديدة بأشموندينا هاني علي الطباخ13382

675258587456.5اإليمان أ الجديدة بأشمونرنيا عبدالنبي عبدالستار الضليل13383

98.5799994.598100اإليمان أ الجديدة بأشمونرجاء علي مصطفى الضليل13384

7572849190.585اإليمان أ الجديدة بأشمونرحاب سمير رشاد مصطفى13385

98819793100100اإليمان أ الجديدة بأشمونرحمة جمال السيد سنبله13386

89808579.596.596اإليمان أ الجديدة بأشمونرحمة عبدالحميد حسن النجار13387

88.55888768875اإليمان أ الجديدة بأشمونرحمة عبدالحميد قرني عبداللطيف13388

97799885.59795اإليمان أ الجديدة بأشمونرحمة أسامة مصطفى محمود13389

735467717486اإليمان أ الجديدة بأشمونرضا مشحوت علي أبوحجازي13390

93.5889786.59696اإليمان أ الجديدة بأشمونرنا عاطف محمد البري13391

99979996.5100100اإليمان أ الجديدة بأشمونريهام أحمد عبدالسميع الضليل13392

99939995.510098اإليمان أ الجديدة بأشمونريهام أحمد مصطفى برغوث13393

94959995.59797اإليمان أ الجديدة بأشمونريهام حمدي حلمي كشك13394

8794.594969997اإليمان أ الجديدة بأشمونزينب صابر ربيع أبوعطا هللا13395

675166547054.5اإليمان أ الجديدة بأشمونزينب عصام عبدالرحمن عبدالعزيز13396

9883969797.5100اإليمان أ الجديدة بأشمونزينب عالء فؤاد الجندي13397

41536277.569.552اإليمان أ الجديدة بأشمونزينب محمد عبدالستار السبكي13398

97.579989810099اإليمان أ الجديدة بأشمونزينب محمود علي معوض13399

85.56787929795اإليمان أ الجديدة بأشمونسارة السيد فرج السنان13400

91.5758787.59195اإليمان أ الجديدة بأشمونسارة حاتم محمود عزب13401

95.575969710091اإليمان أ الجديدة بأشمونسامية مجدي إبراهيم أبوعثمان13402

966896989692اإليمان أ الجديدة بأشمونسلمى أحمد شحات ابوزيد13403

95.5929897.596.5100اإليمان أ الجديدة بأشمونسلمى السيد عزت ابوجندي13404

96.589989995100اإليمان أ الجديدة بأشمونسلمى عماد محمود أبوناشي13405



89.570.59385.59698اإليمان أ الجديدة بأشمونسماح محمود عبدالمحسن محمود13406

77649387.589.577اإليمان أ الجديدة بأشمونسمر عبدالسالم ابراهيم صالح13407

646276657755.5اإليمان أ الجديدة بأشمونسمر محمد السيد محمد13408

304345434842اإليمان أ الجديدة بأشمونسمر محمود حامد معتوق13409

97.5879898.597.597اإليمان أ الجديدة بأشمونسمية طارق أسماعيل عبدالمجيد13410

97869895.599.599اإليمان أ الجديدة بأشمونسندس أنور عبدهللا إبراهيم13411

72537478.57765.5اإليمان أ الجديدة بأشمونشروق صابر إبراهيم النجار13412

9369969189.579اإليمان أ الجديدة بأشمونشروق محمد مجدي عبدالعظيم أبوعطا هللا13413

9684949594.592اإليمان أ الجديدة بأشمونشروق ياسر عبدالمنعم جعفر13414

77.575838785.568اإليمان أ الجديدة بأشمونشهد شريف مصطفى عبدهللا13415

796583798269اإليمان أ الجديدة بأشمونشيماء عبدالمنعم محمد عالم13416

83.5609190.59376اإليمان أ الجديدة بأشمونصابرين شعبان سالم القط13417

8779949297.591اإليمان أ الجديدة بأشمونضحى أشرف علي حسانين13418

989697949798اإليمان أ الجديدة بأشمونعائشة عباس سعيد عباس13419

9491.5977191.599اإليمان أ الجديدة بأشمونعائشة رضا شوقي محمد13420

65427061.561.556.5اإليمان أ الجديدة بأشمونعتاب شحوته رشاد أبوجندي13421

614678736868اإليمان أ الجديدة بأشمونعلياء عادل عبدالمنصف مهدي13422

98939893.510095اإليمان أ الجديدة بأشمونغادة حمدي مأمون المحروق13423

79.5668788.58697اإليمان أ الجديدة بأشمونفاطمة إسماعيل عبدالعاطي أبوسويلم13424

78.570.58680.58683.5اإليمان أ الجديدة بأشمونفاطمة إسماعيل محمد زالبية13425

84.5599287.58987اإليمان أ الجديدة بأشمونفاطمة اشرف أحمد البسيوني13426

56527777.567.581اإليمان أ الجديدة بأشمونفاطمة السيد السيد بصيلة13427

937698939299اإليمان أ الجديدة بأشمونفاطمة جالل شوقي عبدالنبي13428

5549.57881.57068اإليمان أ الجديدة بأشمونفاطمة سعيد السيد دسوقي13429

766990847486.5اإليمان أ الجديدة بأشمونفاطمة عبدالمجيد علي الغصبي13430

7146.5798579.578.5اإليمان أ الجديدة بأشمونفاطمة عماد صالح رويشد13431

98759894.588.5100اإليمان أ الجديدة بأشمونفاطمة محمد محمد رشاد السيد13432

92.560959093.596اإليمان أ الجديدة بأشمونفاطمة جمال شوقي رزق13433

604678656963اإليمان أ الجديدة بأشمونقمر رمضان حسن فتح هللا13434

59608178.578.577اإليمان أ الجديدة بأشمونلوزة صادق محمد عبدالواحد13435

99.5899897.5100100اإليمان أ الجديدة بأشمونمروة بهاء أحمد عطا13436

98879692.5100100اإليمان أ الجديدة بأشمونمروة حاتم محمود علي13437

99.5989899.599.598اإليمان أ الجديدة بأشمونمريم إبراهيم سعد حسب هللا13438

97.593.5939689100اإليمان أ الجديدة بأشمونمريم محمد عبدالنبي عبدالمجيد13439

99.5959596.599100اإليمان أ الجديدة بأشمونمريم نادر ربيع كشك13440

89759390.586.596اإليمان أ الجديدة بأشمونملك صبري صالح رويشد13441



9260.59692.58175اإليمان أ الجديدة بأشمونمنار رجب حسن صالح13442

66467080.565.564اإليمان أ الجديدة بأشمونمنار معتمد عبدالرازق محمد13443

991009899.510096اإليمان أ الجديدة بأشمونمنة هللا عماد عبدالحكيم عبدالحليم13444

7166757866.581اإليمان أ الجديدة بأشمونميادة شعبان السيد الهلباوي13445

31.563537057.555اإليمان أ الجديدة بأشموننادية السيد حامد البري13446

95.5858489.595.595اإليمان أ الجديدة بأشموننبيهة مصطفى سعيد زنون13447

989610095.598.596اإليمان أ الجديدة بأشموننجاح أشرف عبدالصمد شماخ13448

7669.588787073.5اإليمان أ الجديدة بأشمونندى رجب عبدالمنعم علي عمر13449

97969797.591.595اإليمان أ الجديدة بأشمونندى شريف عبدالمنعم النحاس13450

99989899.598.5100اإليمان أ الجديدة بأشمونندى طه زكريا حسن13451

98929693.59399اإليمان أ الجديدة بأشمونندى عاطف عبدالعزيز أبوسويلم13452

83.585.59594.594.587اإليمان أ الجديدة بأشمونندى عبدة مصباح ابودرويش13453

69.555776461.575اإليمان أ الجديدة بأشمونندى هاني الصاوي عبدالواحد13454

63.551.579777675.5اإليمان أ الجديدة بأشموننورا السيد عبدالمنعم أبوشنب13455

645583798275.5اإليمان أ الجديدة بأشموننورا مرسي محمد جعفر13456

55.547606268.565اإليمان أ الجديدة بأشموننورا معوض شعبان الهلباوي13457

81.5849685.59691اإليمان أ الجديدة بأشموننورهان محمد محمد ابوالنور13458

898898929389اإليمان أ الجديدة بأشمونهاجر إبراهيم عبدالغني13459

9678979098.591اإليمان أ الجديدة بأشمونهاجر جابر علي زالبية13460

99.5899997.5100100اإليمان أ الجديدة بأشمونهاجر رضا رمضان الطباخ13461

93.588979782.598اإليمان أ الجديدة بأشمونهاجر سمير صبري كشك13462

54438269.565.555.5اإليمان أ الجديدة بأشمونهاجر شعبان عشري عبدالواحد13463

98899798.510098اإليمان أ الجديدة بأشمونهاجر طارق السيد عبدالسالم13464

94748377.594.597اإليمان أ الجديدة بأشمونهاجر علي محمد الدناصوري13465

97.58294949892اإليمان أ الجديدة بأشمونهاجر عماد محمد ابوركيببة13466

9561949089.582.5اإليمان أ الجديدة بأشمونهاجر محروس صالح محروس13467

97909997.599.592.5اإليمان أ الجديدة بأشمونهاجر محمد ربيع إبراهيم13468

8872.59391.59571اإليمان أ الجديدة بأشمونهاجر مسعد فاروق إبراهيم13469

63436266.57944.5اإليمان أ الجديدة بأشمونهادية مجدي عبدالصادق جعفر13470

99.5909996.510096اإليمان أ الجديدة بأشمونهبه ماهر عبدالهادي حسانين13471

88669294.577.595اإليمان أ الجديدة بأشمونهبة هللا السيد عبده الضليل13472

544761556652اإليمان أ الجديدة بأشمونهدير عبدالمقصود حمزة محمد13473

67657862.569.567اإليمان أ الجديدة بأشمونياسمين إبراهيم زينهم عبدالشافي13474

726980797461اإليمان أ الجديدة بأشمونياسمين بدر عبدالنبي المعصراوي13475

9577978692.5100اإليمان أ الجديدة بأشمونياسمين بالل عبدالغني يوسف13476

67.568.58985.591.572.5اإليمان أ الجديدة بأشمونياسمين عبدالناصر كامل هويدي13477



9979989492.5100اإليمان أ الجديدة بأشمونيمنى هاني مصباح أبودرويش13478

594558615965اإليمان أ الجديدة بأشمونإبراهيم محمد إبراهيم محمد13479

83696974.583.582اإليمان أ الجديدة بأشمونإبراهيم محمد فتحي مازن13480

8370858291.571اإليمان أ الجديدة بأشموناحمد اشرف معتمد طلبة13481

98939896.59999اإليمان أ الجديدة بأشموناحمد السيد ابراهيم اسماعيل13482

41505165.559.544اإليمان أ الجديدة بأشموناحمد السيد فتحي ابوزيد13483

9565.5878287.595اإليمان أ الجديدة بأشموناحمد رضا عبدالحكيم زكي13484

6040615558.566اإليمان أ الجديدة بأشموناحمد رمضان محمد األنصاري حلوه13485

94769487.586.579اإليمان أ الجديدة بأشموناحمد سعد عبدالعزيز محراث13486

95659384.589.592.5اإليمان أ الجديدة بأشموناحمد صابر محمد محجوب13487

83709379.580.594اإليمان أ الجديدة بأشموناحمد طه السيد شرف13488

60567478.57353اإليمان أ الجديدة بأشموناحمد عبدالعزيز حامد معتوق13489

83598780.582.579اإليمان أ الجديدة بأشموناحمد عبدالمنعم مهدي ماضي13490

44576472.564.552اإليمان أ الجديدة بأشموناحمد فرج مدين كشك13491

9990.59792.59298اإليمان أ الجديدة بأشموناحمد كرم عباس هويدي13492

423554615568اإليمان أ الجديدة بأشموناحمد محمد عبدالمجيد الدناصوري13493

855889927988.5اإليمان أ الجديدة بأشموناحمد محمد محمود ابوحسانين13494

8255.5747269.575.5اإليمان أ الجديدة بأشموناحمد مصطفى مندوه شرف13495

88408582.59172اإليمان أ الجديدة بأشموناحمد ناصر شحات الطباخ13496

39375266.558.561اإليمان أ الجديدة بأشمونأسامة احمد شحات الضليل13497

90508380.57795اإليمان أ الجديدة بأشموناسامة السيد محيي ابوالحديد13498

82488383.567.582.5اإليمان أ الجديدة بأشموناسامة عاطف عيد عبدالعظيم13499

45.544.5525566.542.5اإليمان أ الجديدة بأشموناسالم حسام شحات راضي13500

44.5655765.566.569اإليمان أ الجديدة بأشموناسالم سامي السيد مطر13501

766479827376.5اإليمان أ الجديدة بأشموناسالم شعبان محمد ابوعالية13502

41.545.5495063.563.5اإليمان أ الجديدة بأشمونالسيد مسعد السيد السروي13503

59477568.569.575اإليمان أ الجديدة بأشمونأنس عصام عباس سلطان13504

969497909798اإليمان أ الجديدة بأشمونأيمن اسامة مصباح مصطفى13505

37415246.553.547.5اإليمان أ الجديدة بأشمونبدر عبدالنبي بدر ابراهيم13506

88.56887807795اإليمان أ الجديدة بأشمونبراء ياسر سالمة عبدالمولى13507

857382798194اإليمان أ الجديدة بأشمونبسيوني عبدالمسن بسيوني كشك13508

79.578828177.586اإليمان أ الجديدة بأشمونجبر حمادة جبر ابوعجاجة13509

53.5565173.572.577اإليمان أ الجديدة بأشمونحداد عاطف عبده حلمي13510

68.5569380.57772.5اإليمان أ الجديدة بأشمونحسن بدر حسن الشخص13511

74.5588371.572.572اإليمان أ الجديدة بأشمونحسن سعيد حسن زنون13512

72747277.57276اإليمان أ الجديدة بأشمونحسن شعبان حسن ابراهيم يونس13513



88.561898882.571اإليمان أ الجديدة بأشمونحمكدي جار محمد ايوب13514

93.57589767296اإليمان أ الجديدة بأشمونخالد حمدان حلمي الشنشوري13515

63.55979827380اإليمان أ الجديدة بأشمونرشاد عبدالمقصود رشاد الشهوبي13516

73.5668283.573.582اإليمان أ الجديدة بأشمونزياد طه رافيع صالح صبحي13517

9889999398.592اإليمان أ الجديدة بأشمونسعد ياسر سعد الوكيل13518

98.5100100949998اإليمان أ الجديدة بأشمونسعيد رمضان سعيد درويش13519

57.55966676473اإليمان أ الجديدة بأشمونسعيد رمضان سعيد الجدمة13520

67597474.576.581اإليمان أ الجديدة بأشمونسعيد عبدالنبي سعيد يوسف13521

91.5448686.58489اإليمان أ الجديدة بأشمونسالمة السيد سالمة عبدالعزيز13522

55.5505760.56381اإليمان أ الجديدة بأشمونسالمة جميل سالمة السيد مرسي13523

6969836666.572.5اإليمان أ الجديدة بأشمونسليمان سامي سليمان حسن13524

4636.56157.559.553.5اإليمان أ الجديدة بأشمونصابر ايمن صابر الطباخ13525

44364755.557.563.5اإليمان أ الجديدة بأشمونصابر محمد صابر ابراهيم13526

45.558515346.576.5اإليمان أ الجديدة بأشمونصالح ابراهيم صالح دبركي13527

3140355044.538.5اإليمان أ الجديدة بأشمونصالح حمدي صالح صالح13528

39.546585856.562.5اإليمان أ الجديدة بأشمونصالح محمد نبوي محمد13529

94829497.593.596.5اإليمان أ الجديدة بأشمونطه احمد مصطفى المقرف13530

5253.55771.56869اإليمان أ الجديدة بأشمونعبدالحميد سعيد عبدالحميد عبدالقادر13531

35.541.543504753اإليمان أ الجديدة بأشمونعبدالرحمن ابراهيم عبدالغفار درويش13532

94.58999929598اإليمان أ الجديدة بأشمونعبدالرحمن السيد فهمي شلبي13533

53.53964706170اإليمان أ الجديدة بأشمونعبدالرحمن خالد اسماعيل حسانين13534

غائبغائبغائبغائبغائبغائباإليمان أ الجديدة بأشمونعبدالرحمن سعيد عبده الضليل13535

82729388.585.584.5اإليمان أ الجديدة بأشمونعبدالرحمن عبدالمنعم سعيد عطا هللا13536

8356.58879.581.570.5اإليمان أ الجديدة بأشمونعبدالرحمن فارس سلطان عباس13537

7989918690.588اإليمان أ الجديدة بأشمونعبدالرحمن محمد شحات ابوزيد13538

93.588969198.596اإليمان أ الجديدة بأشمونعبدالرحمن هيثم محمود زنون13539

1003.52.53.5اإليمان أ الجديدة بأشمونعبدالستار عشور عبدالستار عبدالعزيز13540

88.565.596868596اإليمان أ الجديدة بأشمونعبدالسالم محمد عبدالسالم الشافعي13541

8260.58680.58091اإليمان أ الجديدة بأشمونعبدهللا محمد عبدهللا الضليل13542

69.5609077.58069اإليمان أ الجديدة بأشمونعبدهللا وحيد محمد حسنين13543

56.5547854.572.578اإليمان أ الجديدة بأشمونعبدهللا وليد عفيفي رابح13544

36.535.538454746اإليمان أ الجديدة بأشمونعبدالمجيد رمضان عبدالرحمن شعير13545

74.559777779.577.5اإليمان أ الجديدة بأشمونعبدالمحسن سعيد عبدالمحسن ابوصقر13546

91.5939686.59892اإليمان أ الجديدة بأشمونعبدالمنعم السيد عبدالمنعم ابوشنب13547

88.59698899987اإليمان أ الجديدة بأشمونعبدالمنعم حامد عبدالمنعم صالح13548

50.55058577363.5اإليمان أ الجديدة بأشمونعبده عاطف عبده حلمي13549



59476156.565.574.5اإليمان أ الجديدة بأشمونعشري عادل عشري عبدالواحد13550

87.5809482.58686اإليمان أ الجديدة بأشمونعالء ايمن محمد البري13551

4347636875.565اإليمان أ الجديدة بأشمونعالء عماد عبدالستار محمد13552

929093849092.5اإليمان أ الجديدة بأشمونعلي ابراهيم علي الغصبي13553

86809179.588.593.5اإليمان أ الجديدة بأشمونعلي ربيع علي زالبية13554

9910010097.599.5100اإليمان أ الجديدة بأشمونعلي محمد حسانين ابوحجازي13555

96.58987889999اإليمان أ الجديدة بأشمونعلي محمد علي معوض13556

45.562705971.585.5اإليمان أ الجديدة بأشمونعلي مصطفى على ابوسويلم13557

66.550677277.569اإليمان أ الجديدة بأشمونعلي مهدي علي ابوحجازي13558

981001009898100اإليمان أ الجديدة بأشمونعمر عبداللطيف فيصل كشك13559

غائبغائبغائبغائبغائبغائباإليمان أ الجديدة بأشمونفتحي السيد فتحي أبوزيد13560

73.5537569.558.573.5اإليمان أ الجديدة بأشمونفؤاد أشرف فؤاد االمبابي13561

90.583958787.596اإليمان أ الجديدة بأشمونكريم شوقي محمد البري13562

46.5576476.568.558اإليمان أ الجديدة بأشمونلطفي خيري لطفي عبدالجواد13563

71.544657559.580.5اإليمان أ الجديدة بأشمونمحمد إبراهيم حسين الزيات13564

95.59096919598اإليمان أ الجديدة بأشمونمحمد إبراهيم ربيع سالمة13565

88.5919492.598.591اإليمان أ الجديدة بأشمونمحمد إبراهيم رشاد الغربلي13566

7759797870.575.5اإليمان أ الجديدة بأشمونمحمد إبراهيم عبدالسالم أبوعامر13567

57.551717664.571.5اإليمان أ الجديدة بأشمونمحمد إبرهيم فؤاد فليفل13568

88.56388908393اإليمان أ الجديدة بأشمونمحمد إبراهيم محمود المقنن13569

364355566351.5اإليمان أ الجديدة بأشمونمحمد إبراهيم مصباح أبوعطا هللا13570

90.5729580.584.595.5اإليمان أ الجديدة بأشمونمحمد إسماعيل رمضان عبدالغفار13571

97.591969296100اإليمان أ الجديدة بأشمونمحمد أشرف ربيع ابوعنبه13572

36424856.561.555.5اإليمان أ الجديدة بأشمونمحمد السيد محمد الشهوبي13573

96919388.59699اإليمان أ الجديدة بأشمونمحمد بدوي عبدالمحسن الباجوري13574

53.55676707172.5اإليمان أ الجديدة بأشمونمحمد بسيوني إبراهيم الجدمة13575

67.5588182.578.571.5اإليمان أ الجديدة بأشمونمحمد حمدي عبدالعزيز سليم13576

8554878676.565.5اإليمان أ الجديدة بأشمونمحمد سامح حسن محمود13577

47.5487270.565.578اإليمان أ الجديدة بأشمونمحمد سامي سالمة القاضي13578

87468083.56192اإليمان أ الجديدة بأشمونمحمد شحات نصر العسال13579

58.5577674.564.565.5اإليمان أ الجديدة بأشمونمحمد صبحي عفيفي أبونبايل13580

98.5949992.59799اإليمان أ الجديدة بأشمونمحمد صبحي محمد حمزة13581

83.557858587.594اإليمان أ الجديدة بأشمونمحمد طلعت حلمي أمين13582

80.583988282.593.5اإليمان أ الجديدة بأشمونمحمد عادل عبدالنبي محمد13583

97.51009697.59798اإليمان أ الجديدة بأشمونمحمد عبدالحميد إبراهيم حسن13584

96.59596949998اإليمان أ الجديدة بأشمونمحمد علي حسين نصار13585



9998969698.5100اإليمان أ الجديدة بأشمونمحمد عماد درويش زنون13586

43444151.558.555اإليمان أ الجديدة بأشمونمحمد عمر كامل شعير13587

45.5474763.561.555اإليمان أ الجديدة بأشمونمحمد عنتر ماهر شحات13588

94.58789879090اإليمان أ الجديدة بأشمونمحمد ماهر عبدالسميع العزباوي13589

81.57577618669.5اإليمان أ الجديدة بأشمونمحمد ماهر عبدالسميع زنون13590

76798183.58372اإليمان أ الجديدة بأشمونمحمد مبروك محمد شعيب13591

95.5838494.59493اإليمان أ الجديدة بأشمونمحمد مجدي محمود الضليل13592

989286869498اإليمان أ الجديدة بأشمونمحمد مصطفى عبدالسالم إبراهيم13593

6836.56775.570.579اإليمان أ الجديدة بأشمونمحمود أشرف صالح المسلماني13594

353235405132اإليمان أ الجديدة بأشمونمحمود أشرف محمود الشربجي13595

81697772.578.581اإليمان أ الجديدة بأشمونمحمود بدر محمود الشهوبي13596

84648382.589.592اإليمان أ الجديدة بأشمونمحمود تامر عبداللطيف سبل13597

77.5847677.578.595اإليمان أ الجديدة بأشمونمحمود سامي مرزوق المقنن13598

74697373.576.596اإليمان أ الجديدة بأشمونمحمود عبدالمنعم رمضان المساح13599

35.5363853.557.552اإليمان أ الجديدة بأشمونمحمود عبداللطيف محمود عبداللطيف13600

1245.5716.5اإليمان أ الجديدة بأشمونمحمود عماد محمود محمد13601

53.5585970.56469.5اإليمان أ الجديدة بأشمونمحمود مجدي محمود التريسي13602

55.5365252.560.555اإليمان أ الجديدة بأشمونمحمود محمد أحمد جاد13603

61.558575871.583.5اإليمان أ الجديدة بأشمونمحمود محمد صابر عامر13604

59.5446866.560.569.5اإليمان أ الجديدة بأشمونمسعد محمد السيد سلطان13605

90749089.595.596اإليمان أ الجديدة بأشمونمصطفى اسماعيل ماهر الحبيني13606

8264.590898891اإليمان أ الجديدة بأشمونمصطفى حسين محمد حسين13607

836982728186اإليمان أ الجديدة بأشمونمصطفى عادل عبدالمحسن محمد13608

غائبغائبغائبغائبغائبغائباإليمان أ الجديدة بأشمونمصطفى عيد السيد الجنايني13609

48524963.56872.5اإليمان أ الجديدة بأشمونمصطفى كامل صالح كامل13610

7.5128410.518.5اإليمان أ الجديدة بأشمونناصر ابوالحديد فتحي شرف13611

90.571917580.583اإليمان أ الجديدة بأشمونوليد رمضان حسن صالح13612

93.58696828997اإليمان أ الجديدة بأشمونيحيى ناصر ابوخليل عبدالسميع13613

89759578.58192اإليمان أ الجديدة بأشمونيسري محمد يسري عبدالسالم13614

97.5919988.593.5100اإليمان أ الجديدة بأشمونيوسف احمد رياض ابراهيم13615

69.5557055.566.558اإليمان أ الجديدة بأشمونيوسف جمال عبدالجواد مرسي13616

9789979296.599اإليمان أ الجديدة بأشمونيوسف رمضان حلمي عطا هللا13617

81.574.59172.576.584.5اإليمان أ الجديدة بأشمونيوسف رمضان عبدالعال عبدالهادي13618

503972465867.5اإليمان أ الجديدة بأشمونيوسف سليمان عبدالعاطي سليمان13619

74.5767978.580.596اإليمان أ الجديدة بأشمونيوسف عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز13620

96.5728887.580100اإليمان أ الجديدة بأشمونيوسف محمد شعبان محمد13621



615171586973اإليمان أ الجديدة بأشمونيوسف محمد عبداللطيف سند13622

7362.5767179.540اإليمان أ الجديدة بأشمونيوسف محمد عثمان الحداد13623

90.57197889292اإليمان أ الجديدة بأشمونيوسف ياسر محمود بدر الدين13624

9688.51009910096النهضة االبتدائية بأشمونآيه أشرف شوقي جاد13625

9791100999999النهضة االبتدائية بأشمونآيه عماد محمد أبو زيد13626

97.5869799.598.597النهضة االبتدائية بأشمونأسماء خالد عبدالصمد شرف13627

8576898588.592النهضة االبتدائية بأشمونإسراء أحمد عبدالسميع الشهوبي13628

979710097.510099النهضة االبتدائية بأشمونبسملة حسام فتحي السيد13629

77.57076818788.5النهضة االبتدائية بأشموندينا وليد درويش زنون13630

929497949698النهضة االبتدائية بأشمونرحمة أحمد بكر عبدهللا13631

90.5798993.590.596النهضة االبتدائية بأشمونرحمة محمد عبدالمنعم محمد13632

999010098.599.599النهضة االبتدائية بأشمونساره مرزوق سعد حاروق13633

89748688.591.593النهضة االبتدائية بأشمونشيرين أشرف جابر حسب هللا13634

8453818086.584النهضة االبتدائية بأشمونفاطمة جابر إبراهيم زنون13635

62527878.580.573النهضة االبتدائية بأشمونالرا عصام فريد أبو زيد13636

89.5789489.59391النهضة االبتدائية بأشمونمريم محمد عبدالواحد أبو سويلم13637

97849996.5100100النهضة االبتدائية بأشمونمنة هللا مليجي ذكي13638

97.5919797.59698النهضة االبتدائية بأشمونندي أحمد درويش زنون13639

8684928892.591النهضة االبتدائية بأشمونندي سامي جابر حسب هللا13640

907493909389النهضة االبتدائية بأشمونندي عبدالحميد السيد زنون13641

77.563608287.563النهضة االبتدائية بأشموننوال السيد شحات السيد13642

9292969697.596النهضة االبتدائية بأشموننورهان أشرف معوض فرج13643

978910096.599.5100النهضة االبتدائية بأشمونهاجر خيري كامل عبدالمجيد13644

99.59410098.510098النهضة االبتدائية بأشمونهاجر فتحي جابر أبو قنديل13645

91.5848984.59595النهضة االبتدائية بأشمونهدير حسام عباس أبو حسن13646

847381818085النهضة االبتدائية بأشمونياسمين سعد علي محمد13647

9779.58994.510098النهضة االبتدائية بأشمونيمني هادي محمود زنون13648

55.555.568697162النهضة االبتدائية بأشمونأحمد عماد مصطفي دويدار13649

57516874.56864.5النهضة االبتدائية بأشمونأحمد حسن عبدالمنعم المقنن13650

57.5556774.564.564.5النهضة االبتدائية بأشمونأحمد صبحي محمد رابح13651

9275988892.599النهضة االبتدائية بأشمونأحمد مرزوق عبدالغني زالبية13652

79718272.59185.5النهضة االبتدائية بأشمونأسامة حامد عبدالرحمن عبدالحميد13653

50.56566716776النهضة االبتدائية بأشمونإبراهيم أشرف ابراهيم علي13654

86.58397908689النهضة االبتدائية بأشمونعبدهللا فرج سعيد الدهشان13655

81.58293919185النهضة االبتدائية بأشمونعالء السيد علي الشهوبي13656

51.56062677352النهضة االبتدائية بأشمونفاروق أحمد فاروق سيد أحمد13657



69.5547366.581.567النهضة االبتدائية بأشمونمحمد أبو الفتوح محمد القطان13658

85728689.590.589.5النهضة االبتدائية بأشمونمحمد شريف محمد أبو زيد13659

97100100949697النهضة االبتدائية بأشمونمحمد فتحي جابر أبو قنديل13660

60.5717678.57386النهضة االبتدائية بأشمونمحمد محمود محمد عويس13661

92829283.59591.5النهضة االبتدائية بأشمونمحمد مسعد فرج سنبلة13662

979210090.594.598النهضة االبتدائية بأشمونمحمود أمين فاروق سيد أحمد13663

80679485.585.583.5النهضة االبتدائية بأشمونمحمود رأفت سعيد أبو شرف13664

697292807680.5النهضة االبتدائية بأشمونمحمود مسعد حلمي عبدالقادر13665

64.555817778.567النهضة االبتدائية بأشمونمصطفي بدر السيد السهواجي13666

7180.58681.59174النهضة االبتدائية بأشمونيوسف محمد ماهر محمد13667

60525964.562.559أبو صالح أايات عماد محمد الشرقاوى13668

53.5496370.562.555أبو صالح أايات مجدى السيد ابو السعود13669

5133565653.545أبو صالح أاية محمود موسى سوم13670

76.559837692.587أبو صالح أاحسان احمد عبد الباسط محفوظ13671

96889794.510098أبو صالح أاسراء ربيع عبد النبى عبد الدايم13672

97.574.59597.598.599أبو صالح أاسراء عبده عبد النبى المالح13673

97.5749593.5100100أبو صالح أاسماء ايمن عنتر حامد13674

56.5496070.57158.5أبو صالح أاسماء جمعه عبدهللا على13675

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأبو صالح أاسماء سامى سعيد عامر13676

645263825773.5أبو صالح أامينة سالمة كرم عبد المحسن13677

44.53148555345أبو صالح أامينة عيد حسن الجناينى13678

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأبو صالح أاميرة وجية حميده خطاب13679

89.577948885.592أبو صالح أانجى عبد الناصر احمد حفنى13680

64.571607065.573أبو صالح أايمان عادل محمد حسين13681

795369828176أبو صالح أايمان محمد السيد البصلى13682

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأبو صالح أايمان محمد محمد ابراهيم13683

573754657472أبو صالح أبهية حسين عبد المنعم حسين13684

71617673.57265أبو صالح أتحية حاتم سليمان الحويطى13685

61.5696572.563.560.5أبو صالح أتفاحة فتحى السيد البتانونى13686

86518190.59088أبو صالح أجاال رافت محمد احمد13687

92.5689290.59997أبو صالح أجهاد رفعت ابوبكر محمد13688

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأبو صالح أحسيبة عاطف حامد الحويطى13689

98969692.59998أبو صالح أحمديه سامى حسانين حسين13690

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأبو صالح أدعاء حسن رمضان محمد13691

83.566798685.569.5أبو صالح أدعاء سامى شعبان ابو احمد13692

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأبو صالح أدينا رماح جميل عبد الحليم13693



غائبغائبغائبغائبغائبغائبأبو صالح أدينا على ابراهيم عبدالمقصود13694

7572.5847689.579.5أبو صالح أرانيا عماد رمضان محمد13695

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأبو صالح أرباب السيد عبد النبى محمد13696

87929276.59793.5أبو صالح أرحمة عمر حامد محمد13697

6881877278.580.5أبو صالح أرحمة معروف محمد الحويطى13698

53.543.55259.552.560.5أبو صالح أرضا عشرى حامد مسعود13699

474247555662.5أبو صالح أريهام شحات عبد النصف محمد13700

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأبو صالح أزكية على سعد خضر13701

69.5647368.58777.5أبو صالح أسحر السيد محمد زنون13702

87748477.58586.5أبو صالح أسمية عيد محمود محفوظ13703

90748689.58489أبو صالح أشروق مسعود عبد المنعم عبد السالم13704

60537159.56266أبو صالح أشيماء حافظ رجب حافظ13705

8387878196.590.5أبو صالح أشيماء شعبان محمد الحويطى13706

99969993.5100100أبو صالح أشيماء محمد حامد البصلى13707

85.559788484.582.5أبو صالح أصابرين فرج عبد المنعم حسن13708

77687566.581.589أبو صالح أصباح محمد شوقى على13709

61708875.573.573.5أبو صالح أعايدة احمد شوقى بدر13710

9782999698100أبو صالح أغادة عبد الرازق دياب محفوظ13711

97769497.597.5100أبو صالح أفاطمة فتحى رمضان على13712

50.556716150.571أبو صالح أفلاير عبد هللا السيد عبد هللا13713

50605661.556.569أبو صالح أكامله على سعد الحويطى13714

98.5811009896.5100أبو صالح أمنار صابر احمد محمود13715

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأبو صالح أمنار ياسر ابراهيم محمد13716

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأبو صالح أمنى عادل عبد النبى سباعى13717

52678066.571.569.5أبو صالح أمنه شعبان سعيد عبده13718

445159665467أبو صالح أمنى عبد الغنى سعد عبد الغنى13719

6167838775.586أبو صالح أمى ماهر احمد على13720

90.5759495.587.597أبو صالح أنانسى عبدالعزيز صالح عامر13721

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأبو صالح أنجالء سيد احمد كريم سيد احمد13722

575462576470.5أبو صالح أنجوى احمد احمد محمد13723

84.561878479.591أبو صالح أندى جمال صابر الطويل13724

92719792.57899أبو صالح أندى جمعه على عبدالسالم13725

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأبو صالح أندى جميل محمد ابورضوان13726

564561575669أبو صالح أنرمين تحسين على سالمه13727

64658570.565.579أبو صالح أنرمين توفيق دياب خطاب13728

43.54055555267.5أبو صالح أنرمين عبد العظيم رمضان يوسف13729



805672666574أبو صالح أنهى حسن عبدالرحمن العيص13730

9487949497.5100أبو صالح أنورهان احمد عيد سباعى13731

74.5828177.573.575أبو صالح أنورهان سعد احمد سالمة13732

67657766.557.574أبو صالح أهبة راضى محمد سالمة13733

3533525146.555.5أبو صالح أهدير السيد محمد سالم13734

55.550556048.564أبو صالح أوفاء عبد الحكيم مصلحى على13735

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأبو صالح أوالء عبد الحميد ابراهيم محمد13736

90.5919892.58599أبو صالح أياسمين اشرف عبد النبى بدر13737

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأبو صالح أياسمين عبد الحميد عادل بركات13738

40.53855595360أبو صالح أابراهيم عزت ابراهيم السيفى13739

67.56173685262.5أبو صالح أاحمد عبد القوى ابو السعود السيد13740

8974888983.587.5أبو صالح أاحمد عماد احمد الحويطى13741

49.533575650.547أبو صالح أاحمد فتحى احمد حسنين13742

7863818557.575أبو صالح أاحمد ماهر قطب السيد13743

54.5427365.555.570أبو صالح أاحمد محمد ضيف سليمان13744

52.552556752.560أبو صالح أاحمد محمد عطية الحويطى13745

634769635559أبو صالح أاحمد محمد مصطفى حامد13746

42.5386353.556.564أبو صالح أاحمد محمود ابراهيم عبدالمقصود13747

969496968593أبو صالح أاسامه عيد عبدالغفار بركات13748

78.585888373.587أبو صالح أاسالم اشرف رمضان محمد13749

83.583948080.583أبو صالح أاسالم رمضان شبل الحويطى13750

808186867687أبو صالح أاسالم محمد محمد الحويطى13751

89.55788916191أبو صالح أالسيد جمعه السيد الحويطى13752

48364854.54858.5أبو صالح أالسيد دسوقى السيد دسوقى13753

9285999598.5100أبو صالح أانس احمد ابو الحديد محمد13754

97.5941009899100أبو صالح أانس عصام السيد عبد الحميد13755

92.587999798100أبو صالح أبسام عبدالوهاب فتحى عبد الوهاب13756

9378879791.595أبو صالح أحسام حسن حسن خليفه13757

9667919594.598أبو صالح أحسن عصام حسن خليفه13758

745270786377أبو صالح أحسين فهمى حسنى خليفه13759

583462615775أبو صالح أحمدى على حمدى على13760

75486767.55665أبو صالح أخطاب صابر خطاب عبد العظيم13761

6653757570.576.5أبو صالح أرفيع ابراهيم سعد ابراهيم13762

98779998.599100أبو صالح أسعيد محمود سعيد الحويطى13763

84708281.56783أبو صالح أسليمان سعد سليمان الضليل13764

42325653.55559.5أبو صالح أشعبان مصطفى شعبان عبد السالم13765



غائبغائبغائبغائبغائبغائبأبو صالح أعبد الحميد رمضان عبد الحميد عامر13766

73577579.560.576أبو صالح أعبد هللا عيد محمود ابراهيم13767

72588785.57985أبو صالح أعبدالرحمن ايمن على الهادى ابوبكر13768

9372949186.597أبو صالح أعبدهللا رزق شوقى على13769

896488936199أبو صالح أعلى شريف على ابواحمد13770

9785979488.589.5أبو صالح أعمر محمد احمد الحويطى13771

8057878691.588أبو صالح أعنتر حامد عنتر الحويطى13772

413850565055أبو صالح أعيد حمدي محمد سباعى13773

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأبو صالح أفتحي عبد الوهاب عبد الحكم ابوحسن13774

71387370.55969.5أبو صالح أفريد هشام عبد النبى فهيم13775

504557605152أبو صالح أكريم احمد اسماعيل عبدهللا13776

604970625167أبو صالح أكريم عربى كريم سيد احمد13777

44405155.55365أبو صالح أكريم عيد كامل سيد احمد13778

5244787061.567أبو صالح أماجد ماهر صالح عامر13779

59487258.55466.5أبو صالح أمحفوظ عبد الرازق امين محفوظ13780

4435616450.565أبو صالح أمحمد انور حمدان عبد المجيد13781

716881777469.5أبو صالح أمحمد بسام شحات بدر13782

806482817280.5أبو صالح أمحمد حماده فرج خطاب13783

94759589.59388.5أبو صالح أمحمد سعيد احمد عبدالنبي13784

56465763.55065.5أبو صالح أمحمد شعبان السيد البصلى13785

4537537449.562.5أبو صالح أمحمد شعبان حسن الجنينى13786

5355737050.562.5أبو صالح أمحمد عبد السالم عبدالمنعم ابو احمد13787

66517566.565.563.5أبو صالح أمحمد عبدالنبى محمد ابو جز13788

636074705363.5أبو صالح أمحمد عيد رمضان محمد13789

54517359.551.563أبو صالح أمحمد عيد طه خضر13790

6237688053.570أبو صالح أمحمد مسعد سمير الليثي13791

836289857781أبو صالح أمحمد ماهر عيد محمد قطب13792

727070786688أبو صالح أمحمد نجيب على سالمه13793

705771806377أبو صالح أمحمد يوسف عبدالصمد الفار13794

66597570.551.579.5أبو صالح أمحمود تامر ربيع عبد الصادق13795

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأبو صالح أمحمود حسانين محمد عبد الصادق13796

91899493.58697أبو صالح أمحمود سعيد شوقي بدر13797

9810010097.597100أبو صالح أمحمود محمد احمد سالم13798

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأبو صالح أمحمود محمد محمود زنون13799

85628988.593.589أبو صالح أمحمود نبيل عبد المنعم عبد السالم13800

64.5577166.55874أبو صالح أمصطفى اسماعيل عبد العزيز خضر13801



50556869.552.576أبو صالح أمصطفى عالء احمد خطاب13802

79677785.55980.5أبو صالح أمصطفى على السيد على13803

5542506246.561أبو صالح أمصطفى محمد مصطفى حامد13804

5069687556.566.5أبو صالح أمعتز صافى على الحويطى13805

55435675.554.570أبو صالح أمؤمن يوسف ابراهيم البتانونى13806

524654615969أبو صالح أهانى عبد السالم عبدالحميد صالح13807

5741495951.552.5أبو صالح أهشام طارق جميل عبد المنعم13808

6860758352.586أبو صالح أهشام وليد سمير عبد الحليم13809

6755868580.585.5أبو صالح أيوسف رمضان محمد الحويطى13810

58.541726458.573يحيى خليل أبو يوسفاسراء محمد جمعه13811

6351696459.567يحيى خليل أبو يوسفاسماء صبري مصباح جاسي13812

62.56883747670.5يحيى خليل أبو يوسفايمان حمدي رمضان محمد13813

83.577888167.584يحيى خليل أبو يوسفايمان سمير حلمي محمد13814

72.54373655770.5يحيى خليل أبو يوسفايمان عبد هللا ابراهيم سليم13815

6042735759.560.5يحيى خليل أبو يوسفايمان محمد راغب دهمان13816

80.5569381.58086.5يحيى خليل أبو يوسفبسنت فؤاد علي عرابي13817

66.54269665863.5يحيى خليل أبو يوسفداليا عبد الجيد محمود أبويوسف13818

80.549847670.587يحيى خليل أبو يوسفدعاء رمضان محمد عبد العال13819

5240625468.574يحيى خليل أبو يوسفدنيا عبد الفتاح حلمي عبد الفتاح13820

96.584979297.598يحيى خليل أبو يوسفرضوي صابر جاد سليم13821

80.5578884.588.596يحيى خليل أبو يوسفرقية مجدي محمد ابراهيم13822

796078826386يحيى خليل أبو يوسفريهام سالمة السيد حسانين13823

74.5558374.561.582يحيى خليل أبو يوسفسمر منصور منصور جويده13824

91669089.584.596يحيى خليل أبو يوسفسندس سعد شعبان عرابي13825

90.5899084.594.590يحيى خليل أبو يوسفشروق أشرف محمد خليل13826

89.577918980.590يحيى خليل أبو يوسفشرين مجدي صابرإمام13827

83668977.57979يحيى خليل أبو يوسفصباح خميس حسانين عطية13828

غائبغائبغائبغائبغائبغائبيحيى خليل أبو يوسفصفاء مسعد محيي محمد13829

غائبغائبغائبغائبغائبغائبيحيى خليل أبو يوسفعايده محمد عبد اللطيف13830

غائبغائبغائبغائبغائبغائبيحيى خليل أبو يوسفعزيزة مصطفي عبد الخالق سالم13831

95.5879595.585.598يحيى خليل أبو يوسفعلياء تامر علي ابويوسف13832

76497171.551.576يحيى خليل أبو يوسففاطمة أوسامه السيد جبريل13833

غائبغائبغائبغائبغائبغائبيحيى خليل أبو يوسففاطمة عبد القوي عبد الجواد13834

6245667352.576يحيى خليل أبو يوسففاطمة عبد النبي رياض دهمان13835

70.5537177.56278.5يحيى خليل أبو يوسففتحية مدين عبد العاطي الخولي13836

88537886.576.591يحيى خليل أبو يوسفمي جميل ابراهيم13837



غائبغائبغائبغائبغائبغائبيحيى خليل أبو يوسفندي عيد خليفه13838

98868683.588.598يحيى خليل أبو يوسفنورهان اسماعيل محمد الشخص13839

66.5476378.55476يحيى خليل أبو يوسفنورهان سعيد محمود13840

88.5758681.59094يحيى خليل أبو يوسفندي هاني محمد خليفة13841

60.53853665363.5يحيى خليل أبو يوسفنورا جمال مصباح دسوقي13842

5146556956.565يحيى خليل أبو يوسفياسمين صابر علي خضر13843

50.540556648.556يحيى خليل أبو يوسفهاجر  عشري علي عرابي13844

463641504959يحيى خليل أبو يوسفابراهيم مبارك ابراهيم مبارك13845

4539405747.555يحيى خليل أبو يوسفاحمد السيد شعبان الشوربجي13846

65.553687455.562.5يحيى خليل أبو يوسفأحمد جمعة السيد عبد الباري13847

86.5758986.58086.5يحيى خليل أبو يوسفاحمد جمعه عيد نصار13848

282646453659.5يحيى خليل أبو يوسفاحمد رجب السيد عطيه13849

63.56055656357يحيى خليل أبو يوسفأحمد صالح رمضان صالح13850

47.543536965.567يحيى خليل أبو يوسفأحمد  عبد العاطي عبد السالم13851

79.5648887.58390يحيى خليل أبو يوسفأحمد عالء عبد الرازق حسين13852

88718078.58498يحيى خليل أبو يوسفأحد كريم مختار شناوي13853

856187836887يحيى خليل أبو يوسفأحمد مبروك عبد الرازق المنشاوي13854

70.5587177.57987.5يحيى خليل أبو يوسفأحمد محمد عبد النبي اسماعيل13855

48.55057575753.5يحيى خليل أبو يوسفإسالم عبد المؤمن رمضان ابراهيم13856

4645495860.555.5يحيى خليل أبو يوسفايمن رمضان أمام أبويوسف13857

4054515568.556.5يحيى خليل أبو يوسفبالل عاطف حسين ابراهيم13858

48.54780666260.5يحيى خليل أبو يوسفجمال عبد الحميد جمعة عبد القوي13859

85.5697685.573.580.5يحيى خليل أبو يوسفحماده سالمه فؤاد يوسف13860

85748475.564.591يحيى خليل أبو يوسفخالد طارق فرج سبع13861

64.5647078.570.569يحيى خليل أبو يوسفخالد عاطف فرج السبع13862

92758381.58496يحيى خليل أبو يوسفزياد ابراهيم عبد النبي حسين13863

69.5577576.56781يحيى خليل أبو يوسفزياد عاطف وهبه محمد13864

54.5556367.56261.5يحيى خليل أبو يوسفسيف فوزي سيف النصر13865

92748380.582.584يحيى خليل أبو يوسفصالح رمضان ابراهيم دهمان13866

88738281.57093يحيى خليل أبو يوسفعبد الرحمن شعبان أمبابي صالح13867

80647976.56980يحيى خليل أبو يوسفعبد الرحمن محمد أحمد منصور13868

غائبغائبغائبغائبغائبغائبيحيى خليل أبو يوسفعبد هللا تامر محمد حسان13869

6252626664.572يحيى خليل أبو يوسفعبدهللا سامي عواد أبوجاد13870

56405659.56360.5يحيى خليل أبو يوسفعبد الواحد محمد عبد الواحد شعيلة13871

48505255.56763يحيى خليل أبو يوسفعلي سالمه علي عبد ربه13872

865164708679يحيى خليل أبو يوسففارس محمد عبد السميع13873



64.5506955.55567يحيى خليل أبو يوسفمحمد رمضان شعبان أبو يوسف13874

40.5333755.54246يحيى خليل أبو يوسفمحمد رمضان عبد العزيز عبد الحميد13875

474848615758يحيى خليل أبو يوسفمحمد سيد ابراهيم عبد القوي13876

77.55968796279يحيى خليل أبو يوسفمحمد عاطف عبد الرازق حسين13877

42.5434659.558.558.5يحيى خليل أبو يوسفمحمد عشري علي عرابي13878

51.54660656158يحيى خليل أبو يوسفمحمد عبد المنعم رياض أبو بكر13879

97577377.587.591.5يحيى خليل أبو يوسفمحمد مجدي عبد العظيم نصار13880

40.5535756.551.561.5يحيى خليل أبو يوسفمحمد محروس سعيد ناصف13881

51.548535856.569يحيى خليل أبو يوسفمحمود قنديل عبد الخالق سالم13882

47.545475455.558يحيى خليل أبو يوسفمحمود عبد المطلب أحمد القماش13883

84.5617670.57376.5يحيى خليل أبو يوسفمحمود محمد علي خطاب13884

886072736993.5يحيى خليل أبو يوسفمصطفي ابراهيم صبحي ابراهيم13885

81567272.585.579يحيى خليل أبو يوسفمصطفي ربيع رياض دهمان13886

2.56159.51518يحيى خليل أبو يوسفنادر سامي علي غنيم13887

52.5476263.56258.5يحيى خليل أبو يوسفهالل حمدان أبو الحديد حسين13888

62.569766754.560الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيداسراء محمد بيومي عبد المطلب13889

86931009681100الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيداسراء موسي سليمان الشرقاوي13890

95.59287987896.5الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدأسماء احمد رمضان مصلحي13891

93.598989892.599الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدامل احمد متولي محمد13892

83.5939397.58098الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيداميره مسعد بركات عبد الفتاح13893

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدايه سمير ذاكر محمد عبدالفتاح13894

9483999893.593الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدايه عربي مدين الوكيل13895

44.5657264.56365الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدايه محمد محمود السيد13896

64.575779459.587.5الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدايمان صابر محمد صابر13897

44535355.54647.5الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدايمان نوح يوسف خليف13898

61.5698680.559.581الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدحسناء سامي غريب الطباخ13899

79.589889368.596الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيددعاء رمزي جالل حافظ13900

71.5678989.55488.5الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيددعاء عادل متولي محمد13901

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيددينا أحمد عبدالجليل دسوقى13902

50618080.558.562الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيددينا هانى فوزى عبدالمنعم13903

881009697.580.599الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدريهام سند إبراهيم عبد هللا13904

98.51009797.597100الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدساره السيد عبد المنعم عرابي13905

68.570.58387.55787الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدساره مسعد علي السيد13906

48.56564714752.5الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدسارة رأفت عبد المنصف متولى13907

80.57380824677الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدسلمى السيد عبد الجليل محمد13908

55667068.55378الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدسمر حمدى عبدالحميد على13909



67817762.55578الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدسميره سعيد حليم ميخائيل13910

83.581898560.593الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدسندس حكيم محمد عبد الهادي13911

7869.58596.578.568الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدسهيله محمد رمضان الشافعي13912

91.5839896.59196الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدشاديه احمد محمد السيد13913

817384857171.5الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدشروق شحات أبو الفتوح الشاذلي13914

95.5929492.583.591الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدشروق محمد خليفه محمد13915

97949894.58891الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدشروق هشام حسن حسين13916

4754.557685352الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدشمس عبدالهادى حسن عبدالهادى13917

98.5989896.58498الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدشيماء محمد عبد الجليل على13918

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدعبير رمضان أحمد اسماعيل13919

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدعال رمضان مختار عبدالبر13920

65.5717476.56264الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدعلياء مسعد السيد بسيوني13921

8389.5939178.592.5الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدعلياء مصباح زكريا عبد الرحمن13922

56667782.565.584الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدغاده رجب سعد صالح13923

56576466.549.551الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدغاده رجب سعيد رجب13924

79798894.57481الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدغاده  محمد شعيب محمد13925

91.5678490.581.594.5الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدفاتن محمد زكريا عبد الرحمن13926

69.564857951.550.5الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدفاطمه احمد فؤاد حسن13927

56.560.56459.555.571الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدفاطمه إنسان محمد كامل13928

69.574.567806349الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدفاطمه حمدي علي رحيم13929

77.56286816857.5الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدفاطمه ربيع إبراهيم محمد13930

73.56489876482الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدفاطمه رضا السيد بسيوني13931

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدفاطمه عبدالعزيز محمد شادى13932

95.5919897.591.5100الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدفاطمه شكري حمدي عباس13933

86.58310093.581.596الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدفاطمه محمد بركات محمد13934

5162.580735253الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدفوزيه سالم  دسوقى سالمة13935

68838795.579.587الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدلمياء طارق عبدالفتاح محمد13936

96951009885.599الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمرام حسن علي صالح13937

8589969688.594الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمرثا ميخائيل توفيق ميخائيل13938

53588267.55283الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمروة عادل سالمة متولى13939

79919891.56295الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمريم عبد النبي حسن فايز13940

42.559.551564451.5الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمنار رئيس محمد مبارك13941

7367.580715559الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمنار شوقى صالح كامل13942

93.583.59993.582.596الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمنار عبد التواب إسماعيل الحبشي13943

49.556836647.586الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمنه هللا أحمد محمد الحبشى13944

91.5969593.587100الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمنه سامح معوض الطباخ13945



59.5737463.550.581الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمياده علي فرج عبدالعزيز13946

93959290.57999الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدميار محمد فاروق عبد القادر13947

5167.58068.555.571الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدندا أشرف زينهم عبدالسالم13948

86.585.595958799الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدندا عادل جالل حافظ13949

51616163.54779الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدندا عيد فايز عبدالغنى13950

94928691.59298الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدندي رأفت سعيد السيد13951

57687560.552.583الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدندي سعيد محمد سعيد13952

687087875696الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدندي عيد محمد جبيل13953

71.56986715868الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدنرمين محمد علي إبراهيم13954

4962.553564651الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدنهلة ثابت إبراهيم محمد13955

85851007783.598الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدنورا مهدى علي فرج13956

5656.5645146.567الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدنورهان خالد شعبان زايد13957

93.5909893.585.597.5الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدنيره هانى محمد بركات13958

99869999.58798.5الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدهاجر احمد حسن دياب13959

997810096.593.594الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدوالء إبراهيم السيد إبراهيم13960

9278989371.598الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدوالء كساب علي عبد الجواد13961

91.579999483.599الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدإبراهيم حسن عبد النبي عبد الجواد13962

5052.55654.55037.5الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدابراهيم خالد محمد السيد13963

5358.55455.546.541.5الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدأحمد مجدى غريب الطباخ13964

82828776.572.597الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيداحمد ناصر سعيد عبد هللا13965

46.55051474546الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدأحمد هانى عبدالرسول اسماعيل13966

505853494247الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدالسيد عزام السيد عبدالمنعم13967

100320الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدالسيد محروس السيد عبدالعظيم13968

55.5657256.54681الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدايهاب ميالد توفيق ميخايئل13969

96.578999874.590.5الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدحسن محمد حسن حسين13970

8664.58783.556.592الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدحسين مبروك عبدالنبي عبدالعظيم13971

89.58588947391الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدحلمى اشرف حلمى عباس13972

96981009997.592الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدزياد عربي بسيونى عبد الفضيل13973

7067718546.573.5الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدشعبان السيد شعبان إسماعيل13974

46555450.544.547.5الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدطارق رفعت زهران السيد13975

80.579888539.586.5الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدطه حماد عبد هللا عبد الحليم13976

4263665337.549الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدعبدالرحمن أحمد عبدالغنى محمد13977

81.5758679.538.573.5الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدعبدالمنعم ماهر عبدالمعم لبيب13978

57.570566041.548.5الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدعبدالرحمن مرزوق عبدالغفار محمد13979

6285.5213.5الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدعبدالعزيز أشرف عبدالعزيز شعبان13980

54.56158584261.5الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدعبدهللا عالء أحمد بركات13981



55766757.54873.5الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدعبده خالد عبد اللطيف حسانين13982

4464546747.551.5الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدعلي خليل علي محمد13983

75.5779086.55660.5الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدعلي عادل حسن عبد الهادي13984

77.57290886679.5الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدعمرو عبد الرازق عبد الرحمن عياد13985

656286824580الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدعمرو دياب السيد محمود13986

47585754.547.557الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمحمد السيد حواش ذكى13987

49655562.53663الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمحمد بيومى محمد السيد13988

50.56051644275الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمحمد جمال جابر الشيهى13989

91.58891956578.5الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمحمد حازم سعيد صالح13990

63.56671715373.5الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمحمد حسام محجوب الشرقاوى13991

6560668448.570الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمحمد خيرى أبوزيد عبدالحميد13992

51585151.546.552.5الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمحمد رجب عبدالفتاح عبدالسيد13993

5867576744.546.5الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمحمد رمضان سعيد ابراهيم13994

78.56886906577.5الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمحمد طارق عبدالفتاح محمد13995

9494989793.591الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمحمد عاطف عبدربه أحمد13996

64.5799369.560.582.5الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمحمد عبدالناصر رمضان عبدالمعطى13997

50626157.543.543الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمحمد عبدالعزيز محمد الجزيرى13998

48.554525552.546.5الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمحمد عبدهللا السيد صالح13999

63.5626873.55246الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمحمد عثمان محمد السيد14000

747084885777.5الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمحمد عصام محمود مبارك14001

54.560585457.560.5الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمحمد عيد حسين بسيونى14002

47.5635153.54239الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمحمد عيد ممدوح بكر14003

57.5657276.54667.5الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمحمد فؤاد محى الدين حسن14004

75.57882726275.5الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمحمد مبروك عبدالفتاح محمد14005

70.58087835270الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمحمد مجدى محمد مغاورى14006

77.5898783.564.583.5الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمحمد وليد شحات الشافعى14007

75838686.55675الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمحمد ياسر سالم محمد14008

63.57682635949الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمحمود اشرف ذكى عبدالرازق14009

4674.5515052.561.5الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمحمود خالد أحمد سالم14010

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمحمود شحات محمد جبريل14011

67.5796767.551.568الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمحمود شريف عبدالنبى ضيف14012

51695656.538.546.5الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمحمود عونى محمد مبارك14013

89.581.58494.56195الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمحمود محمد فؤاد محمد14014

97949396.576.599الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمحمود مختار على فرج14015

77.5849491.566.596الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمحمود ياسر عبدالعزيز أمين14016

5678.579674674.5الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمحمود محمد فرج فراج14017



6880.595805050.5الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمروان سعيد هاشم محمد14018

66.574.583766552الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمصطفى إبراهيم محمد الحبشي14019

6279857042.553.5الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمصطفى أحمد سعيد حسين14020

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمصطفى محمد أحمد اسماعيل14021

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمصطفى محمد فضل عبدالعال14022

5668.5637048.541الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمصطفى محمد حمدان السيد14023

78908487.55379.5الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدمصطفى عيد عوض مبارك14024

571510.512.56الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدهاشمى مرزوق عبدالغفار محمد14025

80919191.55883الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيدهشام محمد السيد علوانى14026

507269624747الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيديوسف شعبان دياب حفناوى14027

94.59610097.598.598الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيديوسف محمد ذكى الحبشي14028

60.573578040.554الشهيد الطباخ االبتدائية بكفر السيديوسف محمد عبدالمنعم عرابي14029

93948987.583.584عزبة المعاشات االبتدائيةاسماء محمد نبوى محمود14030

86.5767774.57472.5عزبة المعاشات االبتدائيةالهام مصطفى حلمى عمار14031

84.5728070.56875.5عزبة المعاشات االبتدائيةامنية محمد على علوانى14032

57726762.56555عزبة المعاشات االبتدائيةآية عبدالنبى ابراهيم الربيعى14033

93.59510095.596.5100عزبة المعاشات االبتدائيةدنيا محمد غريب توفيق14034

9998.510096.598.596.5عزبة المعاشات االبتدائيةرحاب رضا حجازى عبدالقادر14035

71797055.566.551.5عزبة المعاشات االبتدائيةرحمة ماجد عبدالنبى محمد14036

979399919092.5عزبة المعاشات االبتدائيةرقية سامح منوفى السيد14037

89.59091787976عزبة المعاشات االبتدائيةشيماء اشرف جاب هللا محمد14038

939410090.592.599عزبة المعاشات االبتدائيةعلياء اشرف محمد تهامى14039

94.59297898394عزبة المعاشات االبتدائيةفاطمة حسين دياب حسين14040

79.57089677277.5عزبة المعاشات االبتدائيةفاطمة عيد صابر عيد14041

9288928181.591.5عزبة المعاشات االبتدائيةلمياء شحات عبدالنبى السيد14042

7365786565.582.5عزبة المعاشات االبتدائيةمنة عبدهللا عبدالعليم السيد14043

95799794.583.586عزبة المعاشات االبتدائيةندا عبدالعاطى احمد عبدالعاطى14044

79.571.5877273.579عزبة المعاشات االبتدائيةنعمات السيد محمد ابوطالب14045

91.579968686.586عزبة المعاشات االبتدائيةهناءعرفة احمد عيد14046

91.58696797998عزبة المعاشات االبتدائيةهويدا مبارك شوقى مبارك14047

89.58796887583عزبة المعاشات االبتدائيةياسمين حمدى عبدالفتاح حسن14048

9091938581.579عزبة المعاشات االبتدائيةيمنى ايمن محمد حجازى14049

8073827256.573عزبة المعاشات االبتدائيةابراهيم مرزوق ابراهيم حسن14050

62.56878576853.5عزبة المعاشات االبتدائيةاحمد عماد عبدالهادى نادى14051

9492979184.589عزبة المعاشات االبتدائيةاحمد عونى محمد ابوزيد14052

82.592758375.586عزبة المعاشات االبتدائيةاحمد محمد ابراهيم شندى14053



8893.58985.57979عزبة المعاشات االبتدائيةاحمد ياسر يونس عبدهللا14054

7169765855.542عزبة المعاشات االبتدائيةالسيد اسماعيل محمد ابوزيد14055

91939173.582.585عزبة المعاشات االبتدائيةامير محمد عبدهللا ابوزيد14056

86.59784716182عزبة المعاشات االبتدائيةعمر هاشم رشاد بسيونى14057

9810095969195عزبة المعاشات االبتدائيةمحمد ربيع يونس عبدهللا14058

77659080.550.567عزبة المعاشات االبتدائيةمحمد عاطف السيد الشيهى14059

76.583847657.568عزبة المعاشات االبتدائيةمحمد نجاح احمد هيبة14060

77.580827478.564.5عزبة المعاشات االبتدائيةمحمود عيد محمد السيد14061

87.5868583.58782.5عزبة المعاشات االبتدائيةمصطفى ابراهيم عبدالمجيد عبدالعزيز14062

75.580827564.554عزبة المعاشات االبتدائيةمصطفى عبدالعزيز يونس على14063

74.570626966.544عزبة المعاشات االبتدائيةمصطفى مجدى مرزوق عبداللطيف14064

91.59897898493عزبة المعاشات االبتدائيةمصطفى محمد عبدالبر ابوالعز14065

74.588686865.553.5عزبة المعاشات االبتدائيةهيثم فيصل محمد ابوطالب14066

58.5445548.562.559السالم أ محلة سبكابتسام عبد الناصر سنوسى عبدالحميد14067

93.5879393.59994السالم أ محلة سبكاحسان سعيد السيد عبدالعزيز14068

90727666.57964.5السالم أ محلة سبكاسراء درويش السيد مقلد14069

48.5455544.551.539.5السالم أ محلة سبكاسراء عبد الفتاح محمود امين14070

87.560.58965.586.589السالم أ محلة سبكاسراء عصام شوقى رمضان14071

76.561816288.572.5السالم أ محلة سبكاسماء محمد مسعد رمضان14072

98.5979998.5100100السالم أ محلة سبكاعتماد سامح على توفيق14073

41.54755344856السالم أ محلة سبكاالء فرج محمد عبدالرحمن14074

80477660.56381السالم أ محلة سبكاميره حمدى فرحات عامر14075

99.5989895.510098السالم أ محلة سبكامنيه محمد محمد خليل عوف14076

66.5566043.56163السالم أ محلة سبكايمان مسعد رشاد عباس14077

31.535603048.539السالم أ محلة سبكايه رجب صابر محمد14078

98869195.597.5100السالم أ محلة سبكبسمه اشرف السيد محمد خليل14079

77.5508067.58583.5السالم أ محلة سبكبسمه سامى احمد محمد14080

7256805972.555السالم أ محلة سبكداليا جمال عيد ابراهيم14081

95.5839590.59992السالم أ محلة سبكرحمه مدحت سعيد نصر14082

424452384847.5السالم أ محلة سبكزينب خليل عبدالرحمن عمران14083

8871735470.578.5السالم أ محلة سبكسندس هانى عبد ربه سعد14084

85.5607864.587.584.5السالم أ محلة سبكسحر فتحى مشهور محمد14085

95.571.59575.599.596السالم أ محلة سبكسهيله سعيد شحات رمضان14086

73.5548475.57986السالم أ محلة سبكشروق جمال محمد عبد الجواد14087

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالسالم أ محلة سبكشيماء فرج محمود رمضان14088

98.573.58888.595.596.5السالم أ محلة سبكعلياء عماد مسعد عبدالوهاب14089



99959796.597.596السالم أ محلة سبكغاده انور محمد عامر14090

40.5375542.54358.5السالم أ محلة سبكغاده محمد محمد سالم14091

66.5647465.59176السالم أ محلة سبكفاطمه عبدالنبى عبدالرحمن عامر14092

3539414346.550السالم أ محلة سبكفاطمه سعيد عبدالفتاح الليثى14093

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالسالم أ محلة سبكفاطمه يسرى احمد عبدالفتاح14094

78807465.58578السالم أ محلة سبكمنار احمد مسعد رمضان14095

99.587968797.5100السالم أ محلة سبكمنة هللا عصام على كامل14096

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالسالم أ محلة سبكناديه حمدان رمضان زكى14097

7165666874.582السالم أ محلة سبكندى رمضان على رمضان14098

40.5554243.558.550السالم أ محلة سبكنرمين نعيم السيد الزهار14099

42.5415138.548.547السالم أ محلة سبكنجالء سمير عبدالفتاح عبدالواحد14100

9472958994.587.5السالم أ محلة سبكنورا مجدى اسماعيل احمد14101

89748991.58595السالم أ محلة سبكنوران سعيد احمد يونس14102

97.5799087.590.596.5السالم أ محلة سبكنورهان احمد طه محمد14103

917089668892السالم أ محلة سبكهاجر اسماعيل محمد زهران14104

947585709590السالم أ محلة سبكهاجر فتحى فيصل رمضان14105

92.5798578.59693السالم أ محلة سبكهاجر ياسر احمد شاهين14106

93.58210088.594.588السالم أ محلة سبكهبه السيد عبدالعظيم رمضان14107

856677628189السالم أ محلة سبكهبه محمد سعيد زهران14108

9684977492.592.5السالم أ محلة سبكهناء سعد عبدالرحمن مقلد14109

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالسالم أ محلة سبكوداد صالح عبدالسالم السيد14110

44435745.560.553السالم أ محلة سبكياسمين شعبان عبدالجليل عبدالقادر14111

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالسالم أ محلة سبكياسمين محمد عزت عبدالنبى14112

72.5688256.57773السالم أ محلة سبكابراهيم احمد حيدر محمد14113

44.54260375451.5السالم أ محلة سبكابراهيم احمد زهران احمد14114

514566384855.5السالم أ محلة سبكابراهيم سامى محمد رمضان14115

38.54558335048.5السالم أ محلة سبكابراهيم محمد بيومى عامر14116

45.5386337.541.548السالم أ محلة سبكاحمد ربيع عبده سعيد14117

84.564826772.583السالم أ محلة سبكاحمد سعيد حسن عبدالعزيز محمد14118

745577566371.5السالم أ محلة سبكاحمد سليمان ابراهيم احمد14119

99959593.596.5100السالم أ محلة سبكاحمد صبحى محمد الشهبه14120

303641304530السالم أ محلة سبكاحمد محمد عبدالعظيم رمضان14121

32.5445438.544.544.5السالم أ محلة سبكاحمد محمد عزت عبدالنبى14122

918594779189.5السالم أ محلة سبكاحمد نبيل احمد زهران14123

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالسالم أ محلة سبكاحمد نبيل مختار شعبان14124

828683528677.5السالم أ محلة سبكاحمد نبيل مصباح رمضان14125



89.5638259.578.588السالم أ محلة سبكاحمد وائل عرفه عبدالحليم14126

99851009196.598السالم أ محلة سبكاحمد هشام طه رمضان14127

34.53846345350.5السالم أ محلة سبكاحمد يسرى محمود محمد14128

30.53850334842.5السالم أ محلة سبكاسالم عاطف عامر على14129

55.5465635.546.548السالم أ محلة سبكاسالم على عبده ابوسيد احمد14130

304745304330السالم أ محلة سبكامير محفوظ عامر على14131

464356376044.5السالم أ محلة سبكسيد هشام عبدالمؤمن الزهار14132

4955523748.549السالم أ محلة سبكرامى صالح على الزهار14133

485248305749.5السالم أ محلة سبكرضا رجب رمضان عبدالكريم14134

37425537.55442.5السالم أ محلة سبكرمضان رياض حيدر محمد14135

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالسالم أ محلة سبكصالح محمد عيد عبدالحميد14136

58.54160475655.5السالم أ محلة سبكعبدالرحمن حمدى حسن مرزوق14137

99.5849187.597.599السالم أ محلة سبكعبدهللا السيد محمد جادهللا14138

76486057.571.561.5السالم أ محلة سبكعبدالمنعم سعد عبدالمنعم عامر14139

404745304849.5السالم أ محلة سبككريم ابراهيم رمضان عبدالكريم14140

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالسالم أ محلة سبككريم محمد كامل عبدالفتاح14141

94839681.589.595السالم أ محلة سبكمحمد احمد بندارى رمضان14142

57.5466068.567.559.5السالم أ محلة سبكمحمد السيد عبدالرحيم يوسف14143

99.5989996.593100السالم أ محلة سبكمحمد السيد محمد عبدالحليم14144

9789979394100السالم أ محلة سبكمحمد جمال عبدالعظيم يونس14145

97599080.596.597السالم أ محلة سبكمحمد رجب مشهور محمد14146

51.55161505958.5السالم أ محلة سبكمحمد رضى محمد سراج14147

51455961.57357.5السالم أ محلة سبكمحمد سامى سعيد ابو سيد احمد14148

9788958896.592السالم أ محلة سبكمحمد سعيد عبدالرحمن مقلد14149

93.58490889196السالم أ محلة سبكمحمد سعيد محمد عبدالونيس يونس14150

77.5807779.57783السالم أ محلة سبكمحمد عصام سعيد ابراهيم14151

49.5456748.56451السالم أ محلة سبكمحمد على احمد سالم14152

927680697497السالم أ محلة سبكمحمد على عبدالسميع رمضان14153

4946583449.556.5السالم أ محلة سبكمحمد عمر محمد عبدهللا14154

3540453548.544.5السالم أ محلة سبكمحمد عوف مهدى عبدالجواد14155

82597665.570.580.5السالم أ محلة سبكمحمد فتحى محمد هالل رمضان14156

425152465942.5السالم أ محلة سبكمحمد لبيب صابر عامر14157

968091819395.5السالم أ محلة سبكمحمد وحيد محمد عبدالرحمن14158

60.55858528249.5السالم أ محلة سبكمحمود احمد محمد عامر14159

92576582.59278.5السالم أ محلة سبكمحمود السيد محمود عبدالعزيز14160

61546754.57258السالم أ محلة سبكمحمود ربيع السيد مدكور14161



796780685489السالم أ محلة سبكمحمود رضا محمد عامر14162

34.53946314438السالم أ محلة سبكمحمود صبحى محمدج فرغلى14163

76.5556372.57575السالم أ محلة سبكمصطفى سامى اسماعيل ابوسيد احمد14164

817787927590السالم أ محلة سبكمصطفى عيد محمد مصطفى14165

35.53848295240السالم أ محلة سبكمصطفى نبيل عامر عامر14166

71.55472657760.5السالم أ محلة سبكمحمود على احمد سالم14167

95809492.59196السالم أ محلة سبكمعاذ محمد محمد الزهار14168

344047284347السالم أ محلة سبكمنصور اشرف منصور عبدالجواد14169

8562807776.578.5محلة سبك أ الجديدةإسراء حمدى على محروس14170

63567457.55768محلة سبك أ الجديدةأسماء رجب محمد14171

88626975.565.577محلة سبك أ الجديدةأسماء محمد سامى الشهبة14172

84646871.57283محلة سبك أ الجديدةآيه إبراهيم أحمد مقلد14173

75.563777064.578.5محلة سبك أ الجديدةآيه السيد محمد سالم14174

98.59694939899محلة سبك أ الجديدةأمل هانى محمد على14175

97.585979597100محلة سبك أ الجديدةإيمان عبدالحميد السيد14176

93689089.59292محلة سبك أ الجديدةإيمان على أحمد أبوالنصر14177

50535856.56169محلة سبك أ الجديدةآالء السيد عبدالمنعم14178

445172495963محلة سبك أ الجديدةبسمة عصام محمد أحمد14179

95.5879498.599100محلة سبك أ الجديدةتغريد سعيد السيد14180

98827479.56993محلة سبك أ الجديدةخلود محمد إبراهيم14181

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمحلة سبك أ الجديدةداليا زكريا محمد عبدهللا14182

94.59496999499محلة سبك أ الجديدةداليا وليد ناجى14183

87.57576717787محلة سبك أ الجديدةدعاء محمد طه14184

99.5909910098.5100محلة سبك أ الجديدةرنا هانى شاكر الشهبة14185

91.5697870.579.580.5محلة سبك أ الجديدةزينب محمد طه مسعود14186

6753655460.554.5محلة سبك أ الجديدةسحرعبدالرحمن محمد14187

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمحلة سبك أ الجديدةسعاد حسنى عبدالمنعم موسى14188

9969988383.596محلة سبك أ الجديدةسلمى سعيد محمد رشاد14189

96.59294849187.5محلة سبك أ الجديدةسهيلة نادر محمود14190

56.553605863.559محلة سبك أ الجديدةشيماء فتحى عبداللطيف14191

7473747262.589.5محلة سبك أ الجديدةغادة رجب عبدالمنعم14192

87.5778159.571.591محلة سبك أ الجديدةفتحية عبدالناصر شحات14193

86768474.577.588محلة سبك أ الجديدةمروة أحمد فتحى14194

92.57989828195.5محلة سبك أ الجديدةمروة عبدالرازق على14195

92.5849286.589.599محلة سبك أ الجديدةمى عراقى محمود مسعود14196

86819282.58298محلة سبك أ الجديدةمنه خالد محمود يونس14197



494461505841محلة سبك أ الجديدةناريمان عبدالحليم محمد عبدالحليم14198

82.5809188.58895محلة سبك أ الجديدةندا عيد طه عبدالسالم14199

69.5636559.573.573.5محلة سبك أ الجديدةندا مسعد عبدالمهتدى14200

93.5899894.59499محلة سبك أ الجديدةندا أسامة مصطفى14201

97.594969492.598محلة سبك أ الجديدةنورا مسعد محمد جاد14202

96.5899895.595.597محلة سبك أ الجديدةنورهان أحمد محمد سالمة14203

94.5889394.58986محلة سبك أ الجديدةنورهان حسام محمود14204

44545854.557.555.5محلة سبك أ الجديدةهناء عبدالظاهر عبدالسالم14205

596767676968.5محلة سبك أ الجديدةهند محمد فرج على14206

59677679.568.581محلة سبك أ الجديدةوفاء فتحى عبدالمهتدى14207

93939896.593100محلة سبك أ الجديدةياسمين محمد عبدالباسط14208

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمحلة سبك أ الجديدةأحمد أنور عبدالكريم14209

5452595555.562محلة سبك أ الجديدةأحمد عبدهللا عبدالحميد14210

7161705962.567.5محلة سبك أ الجديدةإبراهيم رمضان محمد14211

88.5878984.585.591محلة سبك أ الجديدةأحمد عبدالرحمن على14212

93.591989793.599محلة سبك أ الجديدةأحمد عبدالحكيم محروس14213

7967907256.578محلة سبك أ الجديدةأحمد عصمت سعيد14214

64637359.560.574محلة سبك أ الجديدةأحمد محمد أحمد سالم14215

616791625375محلة سبك أ الجديدةأحمد محمد عبدالمؤمن14216

52.558776051.568.5محلة سبك أ الجديدةأحمد وليد محمد الزهار14217

9185989390.593محلة سبك أ الجديدةإسالم صالح فؤاد جابر14218

868195837882.5محلة سبك أ الجديدةأحمد محمد عبدهللا عمران14219

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمحلة سبك أ الجديدةاسالم عاطف محمد إبراهيم14220

90.5759383.57390.5محلة سبك أ الجديدةإسالم عبدالحميد أحمد عشرى14221

90.5849591.59486محلة سبك أ الجديدةبدر هشام بدر عبدالحليم14222

94.591989999100محلة سبك أ الجديدةجمال عبدالناصر طه بدر14223

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمحلة سبك أ الجديدةحسام عاطف محمد إبراهيم14224

63.5598568.558.560.5محلة سبك أ الجديدةحسن قطب حسن بدر14225

92.5779586.580.578.5محلة سبك أ الجديدةسعيد رضا سعيد14226

41.55778556261محلة سبك أ الجديدةسمير حسن سيف النصر14227

92.591989997100محلة سبك أ الجديدةعبدالرحمن عبدالحكيم محروس14228

92.586949269.586محلة سبك أ الجديدةعبدالرحمن محمد سامى الشهبه14229

938096878988محلة سبك أ الجديدةعبدهللا محمود درويش14230

878195949390محلة سبك أ الجديدةعلى عبدالمنعم سعيد زهران14231

969110099.59997محلة سبك أ الجديدةعلى وليد على سعيد عبدهللا14232

61568466.566.563محلة سبك أ الجديدةكريم جميل عبدالفتاح14233



84689380.572.593محلة سبك أ الجديدةكريم محمد صالح مرزوق14234

75658774.574.575محلة سبك أ الجديدةمحمدأيمن محروس14235

72.5669188.576.582محلة سبك أ الجديدةمحمد السيد أحمد  مسعود14236

41.54559524861.5محلة سبك أ الجديدةمحمد حمدى محمد الجمال14237

42.55980666555محلة سبك أ الجديدةمحمد رضا زهران أحمد14238

62.5578973.57076محلة سبك أ الجديدةمحمد سامى سيف النصر14239

5857856765.572.5محلة سبك أ الجديدةمحمد سعيد محمد عبدهللا14240

9380958764.5100محلة سبك أ الجديدةمحمد شوقى عبدالونيس14241

889198899395محلة سبك أ الجديدةمحمد عبدالرحمن محمد جالل14242

81.5668882.56981محلة سبك أ الجديدةمحمد عبدالفتاح عبدالرحمن14243

46.5526763.55865محلة سبك أ الجديدةمحمد مجدى السيد فرحات14244

52.55182595567محلة سبك أ الجديدةمحمد مسعد عبدالباقى مصطفى14245

71.566908070.580.5محلة سبك أ الجديدةمحمد هانى أحمد زهران14246

989299999899محلة سبك أ الجديدةمحمود أحمد إدريس14247

998594929294محلة سبك أ الجديدةمحمود محمد عبدالرسول14248

88.5809186.58292محلة سبك أ الجديدةعبدالرحمن حسن على14249

95.5939896.596.5100محلة سبك أ الجديدةمحمود السيد أحمد زهران14250

91.5839786.585.597محلة سبك أ الجديدةمصطفى عادل حسنين14251

8368928572.596محلة سبك أ الجديدةهانى صابر عبدالعظيم14252

877598877199محلة سبك االبتدائية الحديثةآية رمضان أحمد منصور14253

867596817695محلة سبك االبتدائية الحديثةآية عماد محمود عبد هللا14254

85.5729484.56572.5محلة سبك االبتدائية الحديثةأسماء سامح حافظ الزهار14255

95859897.592.598محلة سبك االبتدائية الحديثةأمل أحمد منسي أبو حشيش14256

968410098.592.598محلة سبك االبتدائية الحديثةأميرة عبد السميع يحيي سالمة14257

998110098.510099محلة سبك االبتدائية الحديثةإسراء ناجي عبد المؤمن عبد الوهاب14258

40.5406065.55765محلة سبك االبتدائية الحديثةاهداء سعد إبراهيم عامر14259

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمحلة سبك االبتدائية الحديثةإيمان فايز السيد عفيفي14260

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمحلة سبك االبتدائية الحديثةإيمان محمد رياض عامر14261

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمحلة سبك االبتدائية الحديثةبثينه محمد حسين جمعه14262

5242846660.576محلة سبك االبتدائية الحديثةبسمة أحمد محمد أبو عمر14263

90.57310097.510092محلة سبك االبتدائية الحديثةبسمة أحمد محمد أبوسيد أحمد14264

94.57994959099محلة سبك االبتدائية الحديثةبسمة عصام أحمد ونس14265

988110094.591.599محلة سبك االبتدائية الحديثةبسنت محمد طه زهران14266

93739494.580.599محلة سبك االبتدائية الحديثةتقي علي عبد المنصف علي14267

86.5679390.58099محلة سبك االبتدائية الحديثةحسناء حسن محمود عبد المقصود14268

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمحلة سبك االبتدائية الحديثةحنان عبد الحكيم جابر محمد14269



867598927695محلة سبك االبتدائية الحديثةخلود محمد شكري عبد القادر14270

84759091.57595محلة سبك االبتدائية الحديثةداليا يحيي محمد أحمد14271

978510098.598.599محلة سبك االبتدائية الحديثةدعاء صابر عبد الغفار سالم14272

97.5859898.59299محلة سبك االبتدائية الحديثةدعاء عاطف حسن عامر14273

836469837386.5محلة سبك االبتدائية الحديثةدعاء محمد عبد اللطيف مصطفي14274

89668988.58398محلة سبك االبتدائية الحديثةدنيا عبد المقصود محمد أبو السعود14275

84637977.57291محلة سبك االبتدائية الحديثةدنيا عماد محمد أبو عمر14276

91.5719798.588.595محلة سبك االبتدائية الحديثةدينا رجب احمد أبو عمر14277

66497876.568.577محلة سبك االبتدائية الحديثةرانيا ربيع أبو القمصان محمد14278

65.5488487.582.593محلة سبك االبتدائية الحديثةرضا علي عبد الظاهر المراعزي14279

61.557607366.555.5محلة سبك االبتدائية الحديثةرغدة جابر عبد الحكيم جابر14280

8772808884100محلة سبك االبتدائية الحديثةسامية وجيه رأفت سعد14281

71558786.58393محلة سبك االبتدائية الحديثةسلمي جالل عبد هللا إبراهيم14282

86799195.592.594محلة سبك االبتدائية الحديثةسمر شعبان السيد محمد14283

92.57988889095محلة سبك االبتدائية الحديثةسميرة سعيد السيد الشهبه14284

93688998.58993محلة سبك االبتدائية الحديثةشروق أحمد مرزوق أبو ميرة14285

98.5809598.59797محلة سبك االبتدائية الحديثةشيماء محمد أحمد الزهار14286

66.53884898377.5محلة سبك االبتدائية الحديثةشيماء يحيي بشري أبو الخير14287

97.5819898.596.597محلة سبك االبتدائية الحديثةعائشة عالء عيسي المراعزي14288

4541545061.547محلة سبك االبتدائية الحديثةعزة ربيع علي محمد14289

856577809088محلة سبك االبتدائية الحديثةعزة رياض سعد الوكيل14290

69.5647072.57778محلة سبك االبتدائية الحديثةعال ناجى ابو زيد محمد14291

89.571767688.590محلة سبك االبتدائية الحديثةفاطمة حمدي عبد السالم رمضان14292

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمحلة سبك االبتدائية الحديثةفتحية محمد جمال نمر إبراهيم14293

88.5729387.58490محلة سبك االبتدائية الحديثةفتحية يحيي عبد السميع رمضان14294

86.578948181.585محلة سبك االبتدائية الحديثةلمياء وليد سعد إمام14295

98999895.598.5100محلة سبك االبتدائية الحديثةلميس ناصر إبراهيم عبد ربه14296

98789494.585.598محلة سبك االبتدائية الحديثةمرفت بشري أسعد سليمان14297

85.57393858695محلة سبك االبتدائية الحديثةمنار وليد محمد عبد الجواد14298

99979998.599.599محلة سبك االبتدائية الحديثةمي محمد عبد السميع مكاوي14299

9085928489.598محلة سبك االبتدائية الحديثةندا حجازى زكريا الشهبه14300

79.575.597799371محلة سبك االبتدائية الحديثةندا خالد عبد الراضي حرب14301

7568.59275.58578محلة سبك االبتدائية الحديثةندا وليد عبد الموجود رمضان14302

90779283.586.586محلة سبك االبتدائية الحديثةنرمين احمد علي البلتاجي14303

40.557.5765855.571محلة سبك االبتدائية الحديثةنسمة أيمن السيد أبو عمر14304

989698969999محلة سبك االبتدائية الحديثةنورهان محيي فرحات عبد الواحد14305



46.567.56664.560.556.5محلة سبك االبتدائية الحديثةهالة جالل أحمد أبو عمر14306

96.597989997.598محلة سبك االبتدائية الحديثةهدي رضا حافظ أبو حشيش14307

67617766.564.583محلة سبك االبتدائية الحديثةهدير خالد سعيد محمد14308

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمحلة سبك االبتدائية الحديثةورده حمدي سمير عبد المعبود14309

4364.56556.564.558.5محلة سبك االبتدائية الحديثةوسام أسامة محمد عفيفي14310

91829697.590100محلة سبك االبتدائية الحديثةالسيد أحمد السيد بدر14311

555875375662محلة سبك االبتدائية الحديثةأحمد ابراهيم السيد عبدالمقصود14312

383452465750.5محلة سبك االبتدائية الحديثةأحمد السيد كامل محروس14313

70.565887175.582محلة سبك االبتدائية الحديثةأحمد حسني محمد عبد الفتاح14314

75.564867279.572محلة سبك االبتدائية الحديثةأحمد سعد السيد القاضي14315

6160745964.563محلة سبك االبتدائية الحديثةأحمد شحات محمد عبد الجواد14316

54.559.5655566.570محلة سبك االبتدائية الحديثةأحمد شوقي رزق الغزولي14317

6264.579566856محلة سبك االبتدائية الحديثةأحمد عادل فتحي علي14318

54636851.566.551محلة سبك االبتدائية الحديثةاحمد عبد الحفيظ عبد الرحمن عمر14319

64597866.58270محلة سبك االبتدائية الحديثةاحمد عبد الرحمن مجاهد عبد الرحمن14320

96.590.59496.588.5100محلة سبك االبتدائية الحديثةأحمد علي كامل شحاته14321

96.59110096.598100محلة سبك االبتدائية الحديثةاحمد عماد سعد خطاب14322

39.537514661.562محلة سبك االبتدائية الحديثةأحمد عيد محمد صابر14323

68579077.59078محلة سبك االبتدائية الحديثةاحمد محمد السيد سليم14324

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمحلة سبك االبتدائية الحديثةاحمد محمد حسين جمعة14325

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمحلة سبك االبتدائية الحديثةأحمد مصطفى محمد يونس14326

91.57895969198محلة سبك االبتدائية الحديثةأحمد مصطفي رزق محمد14327

92779488.59291.5محلة سبك االبتدائية الحديثةاحمد يحيي عبد العزيز أبو السعود14328

93.5799593.58990.5محلة سبك االبتدائية الحديثةأدهم عيسي أحمد المراعزي14329

74.569.582637867.5محلة سبك االبتدائية الحديثةأسامة سمير مسعود بدر14330

75.57386748169محلة سبك االبتدائية الحديثةأنس محمد فوزى محمد14331

34325037.561.557.5محلة سبك االبتدائية الحديثةايمن محمد منسي عبدالمقصود14332

8588.58477.572.576.5محلة سبك االبتدائية الحديثةإبراهيم أحمد إبراهيم عبد الونيس14333

66.5738184.57172محلة سبك االبتدائية الحديثةإبراهيم محمد رزق الحفناوي14334

313144375344محلة سبك االبتدائية الحديثةإبراهيم عيد عبد النبي عبد المطلب14335

44.545.5624856.553محلة سبك االبتدائية الحديثةإبراهيم هاني إبراهيم عفيفي14336

747178807468.5محلة سبك االبتدائية الحديثةإسالم السيد أبو اليزيد إبراهيم14337

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمحلة سبك االبتدائية الحديثةإسالم عبد الظاهر محمد غنيم14338

59.5597563.566.567محلة سبك االبتدائية الحديثةإسالم محمد عبده علي14339

77.587819368.598محلة سبك االبتدائية الحديثةإسالم هشام عبد السميع الغزولي14340

79.5889091.58986.5محلة سبك االبتدائية الحديثةإسماعيل إبراهيم موسي علي14341



95989086.59195محلة سبك االبتدائية الحديثةباسم هاني رمضان الزهار14342

43.55055565563محلة سبك االبتدائية الحديثةحجازي محمد إبراهيم سالمه14343

60168910.5محلة سبك االبتدائية الحديثةحسام عاطف محمد المراعزى14344

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمحلة سبك االبتدائية الحديثةحماده سعد عبدالجواد احمد14345

48546064.56363محلة سبك االبتدائية الحديثةخالد محمد محمد جالل14346

92.59710094.59398محلة سبك االبتدائية الحديثةخطاب إسماعيل خطاب إسماعيل الشهبه14347

44.5538041.55944محلة سبك االبتدائية الحديثةسامح خالد محمود سليم14348

3854623757.560محلة سبك االبتدائية الحديثةسامح كامل محمد أبو عمر14349

39.5516246.55464محلة سبك االبتدائية الحديثةسامي جمال السيد البلتاجي14350

67.565.576506874محلة سبك االبتدائية الحديثةسعد محمد شعبان سعد14351

60695758.559.564محلة سبك االبتدائية الحديثةسعيد عبدالمنعم عبد الرحيم عوف14352

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمحلة سبك االبتدائية الحديثةشريف محمد احمد سالمة14353

41.53752496550محلة سبك االبتدائية الحديثةشعبان احمد ابراهيم مقلد14354

89.562.58778.58492محلة سبك االبتدائية الحديثةصهيب محمد علي الغزولي14355

7864.591787993محلة سبك االبتدائية الحديثةضياء فارس عبد المنعم فارس14356

94.51001009899100محلة سبك االبتدائية الحديثةطه عصام طه زهران14357

5150675779.568محلة سبك االبتدائية الحديثةعبد الحميد رجب عبد الحميد عبد الرحمن14358

54.5556553.56568محلة سبك االبتدائية الحديثةعبد الحميد علي إبراهيم محمد14359

695879637473محلة سبك االبتدائية الحديثةعبد الرحمن جمال عبد الونيس بدر14360

726080778080محلة سبك االبتدائية الحديثةعبد الرحمن حمدان أحمد سالمه14361

1009610097.597.599محلة سبك االبتدائية الحديثةعبدالرحمن عالء الدين السيد أبو حشيش14362

4552.56643.556.571.5محلة سبك االبتدائية الحديثةعبدالرحمن محمود عبدالنبي السيد احمد14363

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمحلة سبك االبتدائية الحديثةعبدالسميع عبدالوهاب عبدالسميع رمضان14364

9181989889.598محلة سبك االبتدائية الحديثةعبد الفتاح أحمد عبد الفتاح محمد14365

79.5778886.58084محلة سبك االبتدائية الحديثةعبد هللا جمال محمد أبو حشيش14366

70639390.586.587محلة سبك االبتدائية الحديثةعبد المنعم سعيد عبد المنعم الشهبه14367

55.5617671.57870محلة سبك االبتدائية الحديثةعبده أحمد عبد الحكيم الغزولي14368

46.5407966.55778محلة سبك االبتدائية الحديثةعز احمد عزت ابو عمر14369

92808785.58386محلة سبك االبتدائية الحديثةعلي محمد حسن الغزولي14370

82.5688573.56277محلة سبك االبتدائية الحديثةمحمد أحمد فهمي سالمه14371

91.580868691.596محلة سبك االبتدائية الحديثةمحمد أشرف حسن الباجوري14372

75708573.594.575محلة سبك االبتدائية الحديثةمحمد خالد أحمد أبو عمر14373

58.559.5766480.560.5محلة سبك االبتدائية الحديثةمحمد ربيع محمد خطاب14374

80728772.589.584.5محلة سبك االبتدائية الحديثةمحمد رمضان إسماعيل حافظ14375

8179.5807885.588.5محلة سبك االبتدائية الحديثةمحمد سيد أحمد عبد الفضيل راشد14376

8975858579.593محلة سبك االبتدائية الحديثةمحمد صبحي أبو اليزيد غنيم14377



5259736075.567محلة سبك االبتدائية الحديثةمحمد عبد الظاهر محمد غنيم14378

75788368.583.586محلة سبك االبتدائية الحديثةمحمد عبد المقصود أحمد طه14379

62668066.58268.5محلة سبك االبتدائية الحديثةمحمد عبدالجليل عبد الحميد أبو عمر14380

7387.580778671محلة سبك االبتدائية الحديثةمحمد علي أحمد إبراهيم14381

97929186.599.585محلة سبك االبتدائية الحديثةمحمد عوض محمد المراعزي14382

53715557.56755محلة سبك االبتدائية الحديثةمحمد فوزي عامر السعودي14383

51216716.52محلة سبك االبتدائية الحديثةمحمد ماهر حافظ أبو راضى14384

89.58791789491محلة سبك االبتدائية الحديثةمحمد محروس عزت الغزولي14385

97.59493909993محلة سبك االبتدائية الحديثةمحمد محمود إبراهيم رمضان14386

44.556595168.556.5محلة سبك االبتدائية الحديثةمحمد مصطفي السيد إبراهيم14387

68856062.58575.5محلة سبك االبتدائية الحديثةمحمد منير غباشي الزهار14388

43727357.56764محلة سبك االبتدائية الحديثةمحمد نادى سمير عبد المعبود14389

9.521244.522.526.5محلة سبك االبتدائية الحديثةمحمود السيد عبدالنبي السيد حمد14390

73.5676756.57174محلة سبك االبتدائية الحديثةمحمود رمضان عبدالمنعم محمد14391

99.58910090.59698محلة سبك االبتدائية الحديثةمحمود سعيد عبد المنعم سالمه14392

5870.570486270محلة سبك االبتدائية الحديثةمحمود سعيد محمد إسماعيل14393

66.5717166.574.586محلة سبك االبتدائية الحديثةمحمود شعبان سعد عبدربه14394

807378757594محلة سبك االبتدائية الحديثةمحمود عبد الحكيم أحمد أبو عمر14395

74.5698778.57396محلة سبك االبتدائية الحديثةمحمود محمد السيد عبد هللا14396

77.5658978.56072محلة سبك االبتدائية الحديثةمحمود محمد محمد جالل14397

415871556762.5محلة سبك االبتدائية الحديثةمصطفى مسعد محمد الشهبه14398

97.59310090.59198محلة سبك االبتدائية الحديثةمصطفي السيد عبد المنعم أبو النصر14399

51.554.57751.562.569.5محلة سبك االبتدائية الحديثةمصطفي توفيق محمد أبو عمر14400

6366786469.562.5محلة سبك االبتدائية الحديثةمصطفي حمدي عبد العزيز بدر14401

91.5929488.588.587محلة سبك االبتدائية الحديثةمصطفي صالح رزق عبد المولي14402

51596243.566.560.5محلة سبك االبتدائية الحديثةمصطفي علي محمد عفيفي14403

39.555544664.560محلة سبك االبتدائية الحديثةمصطفي عيد عبد الواحد محمد14404

100991009997.5100محلة سبك االبتدائية الحديثةمصطفي محمود عبد الفتاح عبد الرحيم14405

36.553584667.562محلة سبك االبتدائية الحديثةمصطفي محمود عبد المجيد سالمه14406

36.55763537254محلة سبك االبتدائية الحديثةمصطفي مصطفي محمد عبد المنعم الشهيه14407

991009898.59999محلة سبك االبتدائية الحديثةمعاذ محمد محمد سالمه14408

93.5908788.589.585محلة سبك االبتدائية الحديثةهيثم محمد أبو النصر سليمان14409

44.55468556668محلة سبك االبتدائية الحديثةيوسف شعبان عبد الحكم عباس14410

8666818477.581محلة سبك االبتدائية الحديثةيوسف عبد المهتدي محمد مسعود14411

80668667.574.581محلة سبك االبتدائية الحديثةيوسف عفيفي زكي صالح14412

94.58810096.599100الشهيد شعبان حمزة سمادوناالء احمد السيد احمد عاشور14413



81.556798170.591.5الشهيد شعبان حمزة سمادونأيه حسين عبدالفتاح ابوحسن14414

746077776875.5الشهيد شعبان حمزة سمادونأيه عادل عبدالرحمن سعدة14415

9786969399100الشهيد شعبان حمزة سمادونأيه عبدالتواب خالد ابو حسن14416

46.5576360.552.563الشهيد شعبان حمزة سمادونأيه عبدالعزيز عبدالستار حسن14417

67.554826965.589الشهيد شعبان حمزة سمادونأيه محمد عرفه محمد صفار14418

58.563.58171.566.576.5الشهيد شعبان حمزة سمادونأحالم رشدى عبدالحليم زيدان14419

988810010098.5100الشهيد شعبان حمزة سمادوناسراء مختار يوسف محمد احمد14420

91828982.593100الشهيد شعبان حمزة سمادونأسماء السيد محمد السبع14421

5449.57665.55673الشهيد شعبان حمزة سمادونأسماء عبدالجواد غـريب قنديل14422

6551.570646184الشهيد شعبان حمزة سمادونأسماء عبدالفتاح عبدالفتاح المعداوى14423

62.5568258.56875الشهيد شعبان حمزة سمادونأسماء محمد محمد عاطف نجم14424

83.5698977.56694الشهيد شعبان حمزة سمادونأسماء محمد محمود عسل14425

725773656383الشهيد شعبان حمزة سمادونامنيه جمال خطاب البدوى14426

5152735954.563الشهيد شعبان حمزة سمادونأمنية فتحى ابراهيم بدر14427

83.5668980.59199الشهيد شعبان حمزة سمادونأمنيه محمد محمود سيد احمد14428

80.570867469.594الشهيد شعبان حمزة سمادونأميرة فتحى ثابت عطيه14429

85.573867086.594الشهيد شعبان حمزة سمادونأميرة كرم عبدالستار حمزة14430

56.545636153.576.5الشهيد شعبان حمزة سمادونأمينة حلمى حلمى البدوى14431

917592828095الشهيد شعبان حمزة سمادونأنوار سامى عبدالفتاح عريض14432

91818982.57592الشهيد شعبان حمزة سمادونايمان ابراهيم عبدالودود رمضان14433

91.5889382.58799الشهيد شعبان حمزة سمادونايمان أمين عبدالسالم الدمهوجى14434

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد شعبان حمزة سمادونبدرية عمرو محمود الشرقاوى14435

94.593.59589.58898الشهيد شعبان حمزة سمادونبسمه السيد على عبدالعال14436

69.56475626387الشهيد شعبان حمزة سمادونبسمة باسم عادل البنا14437

75.570817260.590الشهيد شعبان حمزة سمادونبسمة ماهر زكى نصر الفار14438

65.5638173.55580.5الشهيد شعبان حمزة سمادونتسنيم بالل محمد حسن الفار14439

817785758282الشهيد شعبان حمزة سمادونتقى عبدالحميد ابو زيد عبدالحميد سالم14440

53.55367586066.5الشهيد شعبان حمزة سمادونثريا حسن ابراهيم ابو عز14441

6959726452.578الشهيد شعبان حمزة سمادونجنات انور احمد عيسى14442

91.59599909196الشهيد شعبان حمزة سمادونحبيبة جمال سعد فودة14443

657078716787الشهيد شعبان حمزة سمادونحسناء حسين محمد سعدحسين14444

9294968889.597الشهيد شعبان حمزة سمادونخلود اسامة خالد ابو حسن14445

47546470.550.584الشهيد شعبان حمزة سمادونخلود اسماعيل فواز ناجى14446

53557164.559.569.5الشهيد شعبان حمزة سمادونخلود نادى شحات احمد قطب14447

6144686458.575الشهيد شعبان حمزة سمادوندنيا اسامة عبدالحميد خليف14448

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد شعبان حمزة سمادوندنيا سامى حلمى عبدالجواد طعيمة14449



75.5708473.574.592الشهيد شعبان حمزة سمادوندنيا محيى عبدالمنصف البنا14450

54616863.55872.5الشهيد شعبان حمزة سمادوندنيا هانى محمد الخولى14451

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد شعبان حمزة سمادوندينا عاطف سعيد ابوغـزالة14452

89779489.580.589الشهيد شعبان حمزة سمادوندينا محمد فتحى محمد عبدالمقصود14453

8271.5928778.5100الشهيد شعبان حمزة سمادونرانيا جمال شوقى سيد احمد14454

83.554908178.597الشهيد شعبان حمزة سمادونرحاب محروس صابر ابو العينين14455

84.576918084.591الشهيد شعبان حمزة سمادونرحمه حسن احمد سالم14456

96.5829289.598.595.5الشهيد شعبان حمزة سمادونرحمة عماد عبدالجواد زيدان14457

74608579.568.584.5الشهيد شعبان حمزة سمادونرضوة زينهم رجب عمران14458

92829388.595100الشهيد شعبان حمزة سمادونرقية احمد عبدالحميد طلبه14459

64708263.566.576الشهيد شعبان حمزة سمادونرنا اسماعيل ابراهيم رومية14460

84.567846978.599الشهيد شعبان حمزة سمادونروان خالد عبدالمحسن على فوده14461

8870918890.598الشهيد شعبان حمزة سمادونروضة محمد فايد محمد فايد14462

65.5588280.57494الشهيد شعبان حمزة سمادونروقية جبريل فهيم خليف14463

94769688.585.5100الشهيد شعبان حمزة سمادونزينب خالد رضوان الدمهوجى14464

83.5658986.59187الشهيد شعبان حمزة سمادونزينب رجب محمد رجب14465

666174707388الشهيد شعبان حمزة سمادونسارة أيمن عبدالحكم شومان14466

94799188.589.597الشهيد شعبان حمزة سمادونسلمى فرج عبدالستار ابراهيم حمزة14467

92.57688838490الشهيد شعبان حمزة سمادونسلوى عماد شعبان فرج14468

56.558.58476.581.589.5الشهيد شعبان حمزة سمادونسمر عادل احمد منصور عامر14469

97.5779591.596.5100الشهيد شعبان حمزة سمادونسميه عصام محمود ابو سالم14470

92.5669789.57995.5الشهيد شعبان حمزة سمادونسندس أحمد عبدالمنعم السعدنى14471

61518161.562.581.5الشهيد شعبان حمزة سمادونسوزان أشرف عبدالعزيز أبو رهيف14472

73.55878718593الشهيد شعبان حمزة سمادونشادية محمد زكرى محمد عبدالمقصود14473

92749585.571.599الشهيد شعبان حمزة سمادونشروق رضوان صابر محمد الفار14474

93.5789386.59697الشهيد شعبان حمزة سمادونشروق محمد فؤاد عيسى14475

898097908797الشهيد شعبان حمزة سمادونشهد صبحي علي أحمد زهرة14476

92.575928592.598الشهيد شعبان حمزة سمادونشيماء سامى عبدالوهاب الوردانى14477

82.5859788.579.591الشهيد شعبان حمزة سمادونصفاء عبدالحميد عبدهللا عمران14478

98.586.510098.599100الشهيد شعبان حمزة سمادونعزيزة بدر محمود الدمهوجى14479

91.5608988.595.5100الشهيد شعبان حمزة سمادونغـادة حامد عبدهللا حامد عمران14480

78.5598381.56789الشهيد شعبان حمزة سمادونفاتن عاطف ذكى محمود حسن14481

72.5606872.563.595الشهيد شعبان حمزة سمادونفاطمة عصمت محمد عاطف نجم14482

68.5647772.56887الشهيد شعبان حمزة سمادونفردوس عبدالتواب محمد عبدالستار غـنيم14483

73.56174697884الشهيد شعبان حمزة سمادونفوزية امام السيد سعد غـنيم14484

68516870.561.590الشهيد شعبان حمزة سمادونكريمان صالح منصور األودن14485



756185737088الشهيد شعبان حمزة سمادونلبنى عبدالعزيز أحمد الشرقاوى14486

87.5648978.57188الشهيد شعبان حمزة سمادونملك محمد أمين جماعة14487

97.5729182.594.596الشهيد شعبان حمزة سمادونمنار أسامة محمد العوانى14488

786285676592الشهيد شعبان حمزة سمادونمنار سامى حسيب عبدالحميد14489

81558676.57097الشهيد شعبان حمزة سمادونمنار عبد الحميد سعيد حسن14490

94719285.59898الشهيد شعبان حمزة سمادونمنار منصور محمد عبد الحكيم14491

9273918791100الشهيد شعبان حمزة سمادونمنة هللا عبدالفتاح عبدالفتاح الفوال14492

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد شعبان حمزة سمادونمها اشرف محمود الصعيدى14493

99.58610098.597100الشهيد شعبان حمزة سمادونمى ايمن صابر عبدالحميد غـنيم14494

83669585.570.592الشهيد شعبان حمزة سمادوننادية حمادة سالمة احمد14495

9173979484100الشهيد شعبان حمزة سمادونندا أحمد فوزى الجنيدى14496

625874725880الشهيد شعبان حمزة سمادونندا أحمد محمد عبدالحميد صابر14497

997896938795الشهيد شعبان حمزة سمادونندا رمضان محروس الزواوى14498

67597071.554.466الشهيد شعبان حمزة سمادونندا عبدالحميد محمد الشرقاوى14499

62.545586165.574الشهيد شعبان حمزة سمادونندا عصام رمضان البدوي14500

80628178.58186.5الشهيد شعبان حمزة سمادونندا محمد اسماعيل الوردانى14501

85.5608275.575.593الشهيد شعبان حمزة سمادونندا محمد محمد الشيخ14502

94.585989696100الشهيد شعبان حمزة سمادونندا مخلص محجوب العقدة14503

90.5709389.592.599الشهيد شعبان حمزة سمادونندي شعبان محمد مختار ناجي14504

62.55772706290.5الشهيد شعبان حمزة سمادوننعمة محمود طه محمد حبيب14505

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد شعبان حمزة سمادوننهى حسينى محيى الدين حمزة14506

48.54149574394الشهيد شعبان حمزة سمادوننور محمد عبدالغـفار محمد نجم14507

62.550695957.584الشهيد شعبان حمزة سمادوننورة شعبان على عبدالعال14508

8363858185100الشهيد شعبان حمزة سمادوننورهان خالد جمال محمد14509

49.5505666.566.572.5الشهيد شعبان حمزة سمادوننورهان صابر محمد عفيفى14510

89.57487838686.5الشهيد شعبان حمزة سمادوننورهان وائل عبدالمنصف المعداوى14511

57596074.563.579الشهيد شعبان حمزة سمادونهاجر حامد زكريا حامد14512

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد شعبان حمزة سمادونهاجر مجدى محمد عفيفى خالف14513

5260516160.585الشهيد شعبان حمزة سمادونهبة رأفت محمد غـريب14514

63595766.56187الشهيد شعبان حمزة سمادونهبه صالح امام الخولى14515

80.5738376.582.584الشهيد شعبان حمزة سمادونهدير خالد محمد امين زهرة14516

93.58995939597الشهيد شعبان حمزة سمادونهناء ابراهيم عبدالودود زهره14517

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد شعبان حمزة سمادونهند أشرف عبدالحميد قطب الفار14518

78.573778275.585.5الشهيد شعبان حمزة سمادونياره ياسر سعيد عبدالحميد14519

69756569.56475.5الشهيد شعبان حمزة سمادونياسمين السيد جابر محمد سعودى14520

96.595999796.594الشهيد شعبان حمزة سمادونابراهيم جميل منجود الدمهوجى14521



65516472.55689الشهيد شعبان حمزة سمادونابراهيم عيد ابراهيم محمد بدوى14522

41.5375971.557.574الشهيد شعبان حمزة سمادونابراهيم كرم عبدالواحد سيد احمد14523

65556970.563.577الشهيد شعبان حمزة سمادونابراهيم محمود سالم ابو سالم14524

61.5688986.579.588الشهيد شعبان حمزة سمادونأحمد جمال أمين زهرة14525

93729586.595.598الشهيد شعبان حمزة سمادوناحمد حسين محمد مرسي14526

67.5559084.574.592الشهيد شعبان حمزة سمادوناحمد رمضان شامخ عبدالكريم غـنيم14527

3638406538.538الشهيد شعبان حمزة سمادوناحمد عبدالرحمن فواز ناجى14528

48.5576581.56565الشهيد شعبان حمزة سمادوناحمد عماد زكريا حامد يوسف14529

82.5729388.580.592الشهيد شعبان حمزة سمادوناحمد محمد عبدالمنعم بيومى األودن14530

87.5729286.58297الشهيد شعبان حمزة سمادوناحمد مصطفى رمضان عيسى14531

95.5999899.597.593.5الشهيد شعبان حمزة سمادوناحمد مصطفى محمود الفار14532

74577676.56685الشهيد شعبان حمزة سمادوناحمد وحيد ابو العنين رمضان14533

49.5535061.55669الشهيد شعبان حمزة سمادوناسالم حامد زكريا حامد14534

7755.583787296الشهيد شعبان حمزة سمادوناسالم عاطف احمد سيد احمد14535

71.558.583737090الشهيد شعبان حمزة سمادوناسالم محمد عبدالرازق غـنيم14536

95.577958788.597الشهيد شعبان حمزة سمادوناسماعيل احمد اسماعيل محمد14537

91.5648374.58897الشهيد شعبان حمزة سمادوناشرف صالح محمود الشتلة14538

87.5589078.591.591الشهيد شعبان حمزة سمادونأيمن طاهر عبد العزيز الشرقاوى14539

8154837880.595الشهيد شعبان حمزة سمادونايهاب سعيد عبدالحميد طلبة14540

51645961.57579الشهيد شعبان حمزة سمادونايهاب عبدالعزيز ابراهيم عطيه14541

66.56267636781الشهيد شعبان حمزة سمادونبالل محمد عبدالغـفار الشتلة14542

61.554.560615973.5الشهيد شعبان حمزة سمادونحاتم نصر عبدالفتاح الشعراوى14543

77.557787174.592الشهيد شعبان حمزة سمادونحازم اسماعيل حلمى على14544

87578474.582.594الشهيد شعبان حمزة سمادونحسام حسن جمعه محمد الفار14545

48.552.5637053.575الشهيد شعبان حمزة سمادونحسام محمد حامد ابوحسن14546

75.5656764.56591الشهيد شعبان حمزة سمادونحلمى رجب حلمى على منسى14547

53.559616760.571الشهيد شعبان حمزة سمادونحلمى عبدالعزيز حلمى محمد بدر14548

817185827798الشهيد شعبان حمزة سمادونحلمى محمد حلمى حبيب14549

50.547636761.563.5الشهيد شعبان حمزة سمادونرجب يسرى فهيم السيد سليم14550

50.56164596079الشهيد شعبان حمزة سمادونشهاب السيد جابر محمد سعودى14551

45.549.570605879الشهيد شعبان حمزة سمادونطه لطفى طه الشعراوى14552

97.59810098.597.599الشهيد شعبان حمزة سمادونطه محمد طه الليثي14553

62.567.5726956.590الشهيد شعبان حمزة سمادونعبدالحميد اشرف عبدالحميد الفار14554

88.575878581.594الشهيد شعبان حمزة سمادونعبدالرحمن اسامة فايد محمد فايد14555

68.563.57771.570.573.5الشهيد شعبان حمزة سمادونعبدالرحمن بدر محمد بدر14556

7270.58171.572.582الشهيد شعبان حمزة سمادونعبدالرحمن حسين سليم فايز14557



85.5769386.584.593الشهيد شعبان حمزة سمادونعبدالرحمن سامى محمد عرفة عسل14558

81729281.574.596الشهيد شعبان حمزة سمادونعبدالرحمن سمير ابراهيم راشد14559

89959390.591.5100الشهيد شعبان حمزة سمادونعبدالرحمن عبدالخالق ابراهيم الشعراوى14560

62.5517064.562.578الشهيد شعبان حمزة سمادونعبدالرحمن عمر فهيم عمر الشرقاوى14561

53485668.56470الشهيد شعبان حمزة سمادونعبدالرحمن فرحات نصير راضى14562

82.5817567.577.590الشهيد شعبان حمزة سمادونعبدالرحمن محمد محمد فايد14563

8288777380.584الشهيد شعبان حمزة سمادونعبدالرحمن مرزوق حسيب الفار14564

999710097.598.5100الشهيد شعبان حمزة سمادونعبدالرحمن وليد نجاح عبد الصمد14565

91859383.582.592الشهيد شعبان حمزة سمادونعبدالفتاح صبحى عبدالفتاح عريض14566

60616281.56560.5الشهيد شعبان حمزة سمادونعبدهللا حسام رشاد حمزة14567

88.5858787.586.595الشهيد شعبان حمزة سمادونعبد هللا خالد جمال نصر محمد14568

547157686465الشهيد شعبان حمزة سمادونعبدهللا ناصر عبدهللا ابو حسن14569

51635257.556.571.5الشهيد شعبان حمزة سمادونعبدهللا ياسر مبروك حسن14570

5558495460.575الشهيد شعبان حمزة سمادونعبدالمحسن وحيد عبدالمحسن فوده14571

53.5585556.567.572الشهيد شعبان حمزة سمادونعبدالمنعم هاشم عبدالمنعم ابو حسن14572

9075.595938295الشهيد شعبان حمزة سمادونعالء رافت محمد حسين14573

3849536159.578الشهيد شعبان حمزة سمادونعالء فوزى احمد متولى14574

94.5809690.594.597الشهيد شعبان حمزة سمادونعمر خالد احمد ربيع14575

8169947888.597الشهيد شعبان حمزة سمادونعمر خالد عبدالمجيد المعداوى14576

41.548465751.558الشهيد شعبان حمزة سمادونعمرو ماهر بدر خالف14577

353940484143الشهيد شعبان حمزة سمادونعمرو ياسر حسين ضاحى ناجى14578

18.5492236.527.5الشهيد شعبان حمزة سمادونفيصل هانى فيصل عبدالشافى14579

77.56281706791الشهيد شعبان حمزة سمادونكامل فريد محمد الجزيرى14580

69.57882708469الشهيد شعبان حمزة سمادونكرم محمد كرم شومان14581

373535413635الشهيد شعبان حمزة سمادونكريم جاد عبدالحميد ابو غـزالة14582

40.5505657.559.564.5الشهيد شعبان حمزة سمادونكريم شريف فوزى غـزالة14583

7451.57367.57585.5الشهيد شعبان حمزة سمادونكريم عبدالفتاح اسماعيل الوردانى14584

72638680.58298الشهيد شعبان حمزة سمادونماهر حاتم ماهر غـنيم14585

877385798090الشهيد شعبان حمزة سمادونمحمد أحمد عطيه عبدالحى14586

7962907974.589.5الشهيد شعبان حمزة سمادونمحمد أسامة محمد نجيب الفار14587

54.556.5736473.577الشهيد شعبان حمزة سمادونمحمد أشرف محمد منصور خالف14588

76.5718472.572.581الشهيد شعبان حمزة سمادونمحمد جمال حسينى محمد14589

59.5486561.563.586الشهيد شعبان حمزة سمادونمحمد حامد زكريا حامد14590

7975917477.598الشهيد شعبان حمزة سمادونمحمد حسنى عبدالحكيم الفار14591

9376978794.598الشهيد شعبان حمزة سمادونمحمد حسين محمد مرسي14592

464352626158الشهيد شعبان حمزة سمادونمحمد سامح جمعه خير هللا14593



8982907997100الشهيد شعبان حمزة سمادونمحمد سامح محمد السيد حمزة14594

918292817786الشهيد شعبان حمزة سمادونمحمد سامح محمد عبدالباسط احمد نجم14595

6971726566.583الشهيد شعبان حمزة سمادونمحمد سامى محمد قطب الفار14596

61.560726766.576الشهيد شعبان حمزة سمادونمحمد شريف محمد صبحى عبدالمنعم14597

8480.58887.574.591الشهيد شعبان حمزة سمادونمحمد شهدى عبدالعزيز عبدالمنعم14598

88.578898372.591الشهيد شعبان حمزة سمادونمحمد صابر محمد بدر14599

85.576.58272.57996الشهيد شعبان حمزة سمادونمحمد طارق بدر البنا14600

89.5839181.583.594الشهيد شعبان حمزة سمادونمحمد عبدهللا محمد عبدالحكم عمران14601

75.5809278.571.595الشهيد شعبان حمزة سمادونمحمد عزت أحمد نجم14602

746266767289الشهيد شعبان حمزة سمادونمحمد عالء عبدالفتاح عطيه14603

61615767.569.577.5الشهيد شعبان حمزة سمادونمحمد عماد محمد خالف14604

58.566.55655.572.574الشهيد شعبان حمزة سمادونمحمد عمرو أحمد فتحى نجم14605

969410097.589.5100الشهيد شعبان حمزة سمادونمحمد فرج محمد محمدالفار14606

83.5808780.582.594الشهيد شعبان حمزة سمادونمحمد هانى السيد الفار14607

88.5798882.59097الشهيد شعبان حمزة سمادونمحمد هانى جالل عبدالغـفار غـنيم14608

75.5597670.58184الشهيد شعبان حمزة سمادونمحمد هانى عبدالفتاح الخولى14609

4.5075017الشهيد شعبان حمزة سمادونمحمود أمام سعد السيد محمد14610

81748984.582.586الشهيد شعبان حمزة سمادونمحمود سامح عبدالحميد عبدالعزيز عبدالمنعم14611

88.58796897399الشهيد شعبان حمزة سمادونمحمود صبحى حامد سيداحمد14612

75.5718374.570.593الشهيد شعبان حمزة سمادونمحمود عبدالمنصف محمد فوده14613

36454252.552.547الشهيد شعبان حمزة سمادونمحمود فهيم منصور األودن14614

55.548.567576174الشهيد شعبان حمزة سمادونمحمود مصطفى عبدالغـنى مصطفى14615

44.555.5545957.575الشهيد شعبان حمزة سمادونمصطفى رجب عبدالفتاح المعداوى14616

4044536055.560.5الشهيد شعبان حمزة سمادونمصطفى رمضان عبدالسالم بدر14617

67.555.565716783الشهيد شعبان حمزة سمادونمصطفى طاهر طه الصعيدى14618

63.56663656373الشهيد شعبان حمزة سمادونمصطفى عاطف عبدالصانع غـنيم14619

57495158.564.566الشهيد شعبان حمزة سمادونمصطفى عبدالفتاح عبدالعزيز يوسف14620

57.54780667383الشهيد شعبان حمزة سمادونمعاذ عزت أحمد نجم14621

51.545696363.569.5الشهيد شعبان حمزة سمادونمعتز عادل عبدالمجيد المعداوى14622

52.54871616172الشهيد شعبان حمزة سمادوننادر ناصر رزق زيدان14623

42.541.553625380.5الشهيد شعبان حمزة سمادونهاشم محمد على ادريس14624

71.571817864.598الشهيد شعبان حمزة سمادونيوسف حسن محمود حسن جاد هللا14625

48525765.561.575.5الشهيد شعبان حمزة سمادونيوسف زيدان محيى الدين حسين حمزة14626

50.5475960.558.562الشهيد شعبان حمزة سمادونيوسف محمود عبداللطيف الفوال14627

70.564.57481.575.576.5سمادون أ بنينآالء عصام عبد السالم الفوال14628

93.5869698.594100سمادون أ بنينآالء عماد حسن إبراهيم14629



766188837986سمادون أ بنينآالء مصطفي عبد الرازق سالم14630

92.587979593.598سمادون أ بنينآيات رمضان عبد المنعم امام فودة14631

71.582.58087.57181سمادون أ بنينآيات صابر عبد الواحد فهيم14632

88.581898887.595سمادون أ بنينآيات عمرو محمود الدمهوجي14633

9183.5969596.599سمادون أ بنينآيه جمال ذكي سالم الفوال14634

64.5518078.586.580سمادون أ بنينآيه خالد عبد العزيز حداد الفار14635

73607875.58991.5سمادون أ بنينآيه صابر إبراهيم زهرة14636

696686867387سمادون أ بنينآيه فتحي حامد الخولي14637

97.588989895100سمادون أ بنينآيه مجدي قطب مسلم14638

94829697.59498سمادون أ بنينآيه وائل عبد الرحمن الجزيري14639

78.5578371.582.594.5سمادون أ بنينأروي أحمد يوسف عبد الصمد يوسف14640

787186778482.5سمادون أ بنيناسراء سيف محمد مرسي14641

6563797263.574.5سمادون أ بنيناسراء عادل عبد الحميد طه الفار14642

40524054.54256سمادون أ بنيناسراء عيد عبد الحكم عبد الواحد الحافي14643

93909997.599100سمادون أ بنيناسراء مصطفي محمد عريض14644

97.5909997.598.5100سمادون أ بنيناسراء نبيل مصطفى نجم14645

81.576.57087.595.595سمادون أ بنيناسماء أحمد سامي عبد المقصود14646

9079100979797سمادون أ بنيناسماء أشرف فتحي إبراهيم14647

92.5888597.59799سمادون أ بنينالشيماء عصمت أحمد خالف14648

9587979593.599سمادون أ بنينامال أسامة محمد غنيم14649

87788888.578.598سمادون أ بنيناميرة طارق محمد عبد المنعم خليف14650

6452707559.574.5سمادون أ بنيناميرة عادل محمد سامي حمزة14651

5953.56667.55684.5سمادون أ بنيناميرة محمود محمود الفوال14652

99.592989899.599سمادون أ بنينامينة شعبان محمد خليف14653

87.5799391.57997سمادون أ بنينامينة طارق محمد خطاب14654

6059.5687474.594سمادون أ بنينامينة محمد السيد الفار14655

44.550506162.564.5سمادون أ بنينانعام هشام كرم شومان14656

99.59610099.599.5100سمادون أ بنينايريني عماد بطرس داود14657

74487559.57094سمادون أ بنينايمان بهاء عبد الرحمن الجزيري14658

60.554596057.575سمادون أ بنينايمان عادل محمد عبد الجواد زيدان14659

60.5534668.561.584سمادون أ بنينايمان عبد النبي شحات الحريري14660

65.558.5667187.587.5سمادون أ بنينايمان ماهر مبروك عسل14661

9376868299.598سمادون أ بنينتغريد حسام الدين عبد الفتاح غنيم14662

53475265.55469سمادون أ بنينحبيبة عماد عبد هللا سعد عمران14663

91.5548980.59298سمادون أ بنينداليا تامر عبد المنعم عبد هللا سويلم14664

97.5879897.593.599سمادون أ بنيندينا تحسين محمود األودن14665



8458897185.595سمادون أ بنيندينا هاني عبد المحسن الخولي14666

70656567.570.586سمادون أ بنينرحمة سامح السيد أحمد14667

86.58290889495سمادون أ بنينرحمة عبد الحميد محمود زيدان14668

66.5618077.57377سمادون أ بنينرحمة عبد المنعم خطاب سعد14669

58.553616455.589سمادون أ بنينرحمة لطفي إبراهيم جاد الرب14670

81.569867771.589.5سمادون أ بنينرقية أحمد فتحي فايد14671

88.5708881.58596.5سمادون أ بنينرقية أحمد نصر عسل14672

88.58177909098سمادون أ بنينرقية عبد الناصر محمد طه الخولي14673

96.5919996.596100سمادون أ بنينروان سامي محمود فودة14674

97.5969790.597.5100سمادون أ بنينروان طارق عبد الجواد زيدان14675

96969999.598.589سمادون أ بنينريهام رجب عبد الحميد محمد14676

52.564575561.582.5سمادون أ بنينزينب عثمان أيوب السيد14677

4653665458.555.5سمادون أ بنينزينب قطب فوزى األودن14678

84.5768593.581.5100سمادون أ بنينسارة أيمن فتحي السبعة14679

82.5798489.57095سمادون أ بنينسارة عادل فاروق الشيخ14680

67.5628381.576.589سمادون أ بنينسعاد أحمد عبد العزيز أبو نار14681

84.5778186.58190سمادون أ بنينسعاد كرم صابر حسوبة14682

95.593919693.595سمادون أ بنينسلمى محمود محمد مختار ناجى14683

85.5739288.592.589سمادون أ بنينسلمي خالد محمد شوقي األودن14684

675466816469سمادون أ بنينسلمي محيي محمود سيد أحمد بدر14685

99.59610098.599.5100سمادون أ بنينسلوي أحمد محمد صالح الدين محمد أبو رزق14686

82.5909186.59378سمادون أ بنينسمر شعبان عبد هللا جاد هللا14687

7360747973.591سمادون أ بنينسميرة عبد الناصر يوسف الجزيري14688

674649496274سمادون أ بنينشروق عبد العزيز إبراهيم دياب14689

79.5617972.56894سمادون أ بنينشروق عصمت خطاب سعد14690

424830334045سمادون أ بنينشروق فتحي عبد المنعم نجم14691

81.56273858091سمادون أ بنينشرين سامي عثمان خليف14692

74576367.57578سمادون أ بنينشهد سليمان أحمد عطية14693

83637478.574.592سمادون أ بنينشيماء سعيد رجب الورداني14694

83687682.57294سمادون أ بنينشيماء عاصم فهيم محمد14695

81.557677671.589سمادون أ بنينشيماء وليد سعيد عبد التواب14696

57486454.557.580.5سمادون أ بنينعائشة يحي محمود الدمهوجي14697

56.5484961.548.567.5سمادون أ بنينعبير أيمن فاروق زايد14698

86.5687473.574.586.5سمادون أ بنينفاطمة السيد كامل فرج مرسي14699

96788295.594.598سمادون أ بنينفاطمة محمد منجود الدمهوجي14700

75.5577777.56477.5سمادون أ بنينفاطمة مصطفي محمد حسين خاكي14701



87.5748984.590.592سمادون أ بنينفاطمة وسام لطفي عريض14702

97.589979599.595سمادون أ بنينكريمان محمود خطاب أبو حسين14703

53.546516251.557.5سمادون أ بنينليلي فرج عبد الحميد فرج14704

99.587.59695.599.5100سمادون أ بنينمروة عبد النبي محمود سيد أحمد14705

94.58090969394سمادون أ بنينمروة ماجد إبراهيم عبد السالم بدر14706

53.551.551605960.5سمادون أ بنينمروة محمود محمد خالف14707

69.554767167.582سمادون أ بنينمريم سامي فاروق الشيخ14708

858382949197سمادون أ بنينمريم طارق محمد غنيم14709

98919598.598100سمادون أ بنينمنار تامر ابراهيم منصور14710

9678.59195.58994سمادون أ بنينمنار ممدوح عبد المطلب سالم14711

85.544.589856889سمادون أ بنينمنة هللا أحمد عبد السالم زهرة14712

9580.58794.59397سمادون أ بنينمنة هللا أحمد محمد عبد الحليم العقدة14713

84.58189788886سمادون أ بنينمنة هللا هيثم محمد خطاب14714

10099.59899.5100100سمادون أ بنينمهرائيل سامح منير كامل داود14715

7675.5768589.594سمادون أ بنينمورين عادل حليم توفيق14716

99969798.599.5100سمادون أ بنينمى تامر ابراهيم منصور14717

73.568.582798683سمادون أ بنينمي شريف مصطفي أبو عمر14718

6541.56652.56075سمادون أ بنينميادة صادق عثمان منصور14719

60.56472726767سمادون أ بنينميادة ناجي عبد الحميد زيدان14720

89.5959787.59694سمادون أ بنينناردين ماجد منير كامل14721

47.539.558577166.5سمادون أ بنينندا جمال حلمى أحمد بدوى14722

6447.586727979سمادون أ بنينندا محمد فتحي خطاب14723

99879895.595.5100سمادون أ بنينندي محمد السيد محمد14724

86.57279838584سمادون أ بنيننسمة شريف علي الفوال14725

37474543.555.553.5سمادون أ بنيننورهان أحمد ماهر عريض14726

89748480.593.584سمادون أ بنيننورهان حمدي عبد العزيز الدمهوجي14727

78575777.593.585سمادون أ بنيننورهان هاني علي عبد هللا14728

59.5566274.57673سمادون أ بنيننورهان والء مصطفي حامد مصطفي14729

71.553.55973.567.565سمادون أ بنيننيرة عالء الدين أمين إبراهيم14730

62.5576265.558.560سمادون أ بنينهبه عبد هللا سعد خليف14731

88.578828580.595سمادون أ بنينهدي رمضان محمد أبوسد أحمد14732

47.5594554.554.552.5سمادون أ بنينهدير سامي محمود زيدان14733

79697079.576.580سمادون أ بنينهناء سامح سعيد شعيلة14734

36.536264647.555سمادون أ بنينهناء عبد الغفار عبد الرازق سيد أحمد14735

61616577.577.583.5سمادون أ بنينهناء عبد هللا رجب الدمهوجي14736

71606478.575.582سمادون أ بنينهناء لطفي عبد السالم الفوال14737



57.548.5498162.579سمادون أ بنينوسام احمد عبد الحليم فرحات14738

73607579.57085سمادون أ بنينوفاء أحمد يحي الدمهوجي14739

95.5979398.599.599سمادون أ بنينيارة عبد الغفار محمد ناجي14740

404136504644سمادون أ بنينياسمين جمال حامد الخولي14741

94.5959191.587.595سمادون أ بنينياسمين خطاب محمود عامر14742

68.56350787477سمادون أ بنينياسمين نادي عبد الفتاح عبد المنعم14743

98.5969893.599100سمادون أ بنينيمني أيمن حسين أمين الخولي14744

47.5643968.55587سمادون أ بنينأبانوب مالك صليب جرجس14745

4758.55881.555.556.5سمادون أ بنينابراهيم أشرف عبدالحميد الفار14746

8771.5928587.594سمادون أ بنينابراهيم فتحي عبد الستار محمد محمد14747

78.557736371.590سمادون أ بنينإبراهيم يوسف إبراهيم الفار14748

56.548.560546072سمادون أ بنيناحمد تامر عبد الستار سليمان حسن14749

95.589989999.5100سمادون أ بنيناحمد رشدى ابراهيم منصور14750

94.5919197.595.5100سمادون أ بنيناحمد سطوحي عبد المنعم سطوحي14751

81.543.56853.561.581سمادون أ بنيناحمد سعيد عبد الهادي الدمهوجي14752

5345.54950.550.558سمادون أ بنيناحمد صابر صالح الزقزوق14753

98969899.592100سمادون أ بنيناحمد صبحي علي فهيم األودن14754

8484839483.596سمادون أ بنيناحمد عبد الحكيم عبد العظيم حسن14755

52.545.563586371سمادون أ بنيناحمد عصمت عبد الحليم أمين سيد أحمد14756

84.564858188.591سمادون أ بنيناحمد عالء عبد الستار محمد14757

7659.58471.582.578.5سمادون أ بنيناحمد فتحي محمد محمدي زكي14758

5951.57568.56870.5سمادون أ بنيناحمد محمد حمدى خليف14759

89.57079856496سمادون أ بنيناحمد محمد عبد الحليم درة14760

86.5649389.59193سمادون أ بنيناحمد مدحت عبد المنعم سالم14761

47.55052556669.5سمادون أ بنيناحمد منصور محمد خالف14762

92.570449588.595سمادون أ بنينإسالم سامح عبد العزيز إبراهيم14763

9810010099.5100100سمادون أ بنينإسالم سمير شعبان الضلع14764

6247.54957.547.574سمادون أ بنينإسماعيل محمود إسماعيل أبو سعده14765

55.547.56973.567.565سمادون أ بنينأمير غريب عبد المنصف سيد أحمد14766

86709098.58196سمادون أ بنينأمير يوسف يوسف مشالي14767

5148.5676062.567سمادون أ بنينأمين أحمد أمين غنيم14768

81.578.59097.58996سمادون أ بنينأيمن طاهر محمد عبد الفتاح14769

86.569.5909579.595سمادون أ بنينأيمن يوسف يوسف مشالي14770

041955.59سمادون أ بنينباسم محمد عبد الواحد أبو كليل14771

4845.547585663سمادون أ بنينبالل محمد عبد السالم أبو سيد احمد14772

86.573887780.592سمادون أ بنينحسن مصطفي منير الدمهوجي14773



94.5789993.598.5100سمادون أ بنينحسيب حاتم حسيب أمين محمد14774

90839695.596.597سمادون أ بنينحلمي عاطف حلمي رياض14775

6060.58768.571.578سمادون أ بنينحلمي هشام حلمي حداد الفار14776

86708671.588.597سمادون أ بنينخالد عبد الجواد محمد عريض14777

94.5819994.599100سمادون أ بنينخالد عبد الحميد محمد خالد عبد الحكيم14778

686586807867سمادون أ بنينخالد محمد صالح محمد خطاب14779

5755.57357.56865سمادون أ بنينذكريا حسام ذكريا ليلة14780

3947.54461.55259سمادون أ بنينسعد سامي سعد شومان14781

8158.58885.57096سمادون أ بنينسعيد أحمد قطب فودة14782

3949.541545364سمادون أ بنينصبرى عبد الجواد عبد المنعم األودن14783

44.545435746.560.5سمادون أ بنينطارق محمد عبد الحليم الفار14784

93.582999893.599سمادون أ بنينعبد الحليم أيمن محمد عبد الحليم العقدة14785

93709287.593.597سمادون أ بنينعبد الحليم حاتم عبد الحليم الجزيري14786

4548.551665358.5سمادون أ بنينعبد الحميد عادل عبد الحليم محمد صابر14787

5450.54958.558.566سمادون أ بنينعبد الحيكم أحمد عبد الحكيم زيدان14788

848492868394سمادون أ بنينعبد الرحمن شريف عبد العزيز سالم14789

57.552.554586659سمادون أ بنينعبد الرحمن شوقي محمد فودة14790

68.583.58082.56381سمادون أ بنينعبد الرحمن عبد الحكيم السيد مناع14791

46.55362625261.5سمادون أ بنينعبد الرحمن عبد الحميد امين محمد شعبان14792

5751.5624645.571سمادون أ بنينعبد الرحمن هاني عطية الفار14793

72.5698778.575.584سمادون أ بنينعبد هللا أحمد عبد هللا أحمد14794

9086979990.5100سمادون أ بنينعبد هللا أحمد محمود بدوي14795

84.581939678.594سمادون أ بنينعبد هللا حسام عبد المحسن األودن14796

6552.56765.55870.5سمادون أ بنينعبد هللا ياسر عبد هللا عمران14797

42.552.55771.56057.5سمادون أ بنينعبد المجيد عبد العليم عبد المجيد زيدان14798

959394919397سمادون أ بنينعلي وائل علي حداد14799

83.57585878093سمادون أ بنينعماد فتحى أحمد فايد14800

6263.57682.56773سمادون أ بنينعمار وحيد فتحي عرفة14801

959610098.597.599سمادون أ بنينعمرو خالد السيد عوض هللا14802

89899281.58795سمادون أ بنينفادي سامي صديق جرجس14803

44.551.558536268سمادون أ بنينفارس إبراهيم محمود عانوس14804

59.570706665.576سمادون أ بنينفتحي إبراهيم عبد الفتاح محمد أبو نار14805

645671696362سمادون أ بنينكريم السيد ذكي األودن14806

536072716756.5سمادون أ بنينكريم محمد حمادة عمرزيدان14807

90.57584758297سمادون أ بنينكريم هاني سامي الشتلة14808

90898487.59196سمادون أ بنينكيرلس أشرف حلمي رياض14809



94899896.58994سمادون أ بنينكيرلس تيتو كيرلس مخائيل14810

7870.584707678.5سمادون أ بنينماهر خالد عبد الفتاح فودة14811

91.596998793.598سمادون أ بنينمايكل هاني منير كامل14812

77.5778989.57788سمادون أ بنينمحمد أحمد عبد اللطيف الشرقاوي14813

46.547.551385452.5سمادون أ بنينمحمد أسامة هالل الخولي14814

53.560.55362.551.558سمادون أ بنينمحمد بهاء عبد العظيم ليلة14815

40505654.55156.5سمادون أ بنينمحمد تامر محمد عبد الفتاح الفار14816

90.58397849399سمادون أ بنينمحمد ثروت عصمت فودة14817

9490989197.599سمادون أ بنينمحمد حداد علي حداد الفار14818

6260.5765669.572سمادون أ بنينمحمد خالد أحمد الصعيدي14819

80749893.58091سمادون أ بنينمحمد خالد محمود زيدان14820

5854.574726172.5سمادون أ بنينمحمد خميس الشاذلي سالم14821

4857.56765.565.562سمادون أ بنينمحمد خيرى عبد الرؤف الخولى14822

8569.58978.58091سمادون أ بنينمحمد ذكريا عبد هللا خالف14823

37666458.554.554.5سمادون أ بنينمحمد رجب محمد عفيفي14824

4572826562.567سمادون أ بنينمحمد رمضان عبد السالم الفار14825

9580.510092.595.597سمادون أ بنينمحمد سامح عبد الحميد زيدان14826

89.571918076.593سمادون أ بنينمحمد عامر سعيد سعد عامر14827

61.559.56778.56763سمادون أ بنينمحمد عبد الحافظ صالح خالف14828

97789696.585.598سمادون أ بنينمحمد عبد الرؤف محمود البدوي14829

56.551.572735780سمادون أ بنينمحمد عبد هللا أحمد محمد14830

89.5899910091.597سمادون أ بنينمحمد عصام عبد المنعم زيدان14831

94.5899810096.587سمادون أ بنينمحمد عالء علي نجم14832

55.556.571766564سمادون أ بنينمحمد عنتر عبد الفتاح إبراهيم14833

67.562.58982.557.584سمادون أ بنينمحمد محمد عبد الحكيم عطية14834

46.553.554694975سمادون أ بنينمحمد محمود محمود الفوال14835

64.557.5556254.577سمادون أ بنينمحمد نبيل عبد الواحد السبعة14836

56677287.566.577سمادون أ بنينمحمد وائل نجاح سيد أحمد14837

9998100100100100سمادون أ بنينمحمد وليد السيد الفار14838

92.5909696.583.598سمادون أ بنينمحمد ياسر السيد سيد أحمد14839

90839997.584100سمادون أ بنينمحمد ياسر حسن خمرة14840

63.5587068.560.573سمادون أ بنينمحمود إبراهيم خطاب البدوي14841

7566687772.580سمادون أ بنينمحمود إسامة رشاد حسيب14842

70.5688176.56084سمادون أ بنينمحمود خالد نجاح األودن14843

4353.557685562سمادون أ بنينمحمود سامي حلمي سليم14844

66.57776887370سمادون أ بنينمحمود سامي عبد الحليم أمين سيد أحمد14845



92.5979694.58992.5سمادون أ بنينمحمود سعد عيد حبيب14846

80588388.56486سمادون أ بنينمحمود شاكر علي الخولي14847

50.5526378.55866سمادون أ بنينمحمود عبد المجيد محمود سيد أحمد14848

71777886.57176.5سمادون أ بنينمحمود محسن إبراهيم راغب14849

497164747161.5سمادون أ بنينمحمود محي جابر زيدان14850

785768606286سمادون أ بنينمحمود مرسي السيد المعداوي14851

68.559696062.580.5سمادون أ بنينمحمود وليد سباعي عريض14852

44.56054736567.5سمادون أ بنينمروان سامي مطيع محمود14853

52.545546855.577سمادون أ بنينمصطفي ابراهيم مصطفي سليم14854

91869894.59693سمادون أ بنينمصطفي اشرف سعيد فودة14855

91.5819186.596.592سمادون أ بنينمصطفي حمادة عبد هللا الفوال14856

74.560.56868.56372.5سمادون أ بنينمصطفي حمعة عبد السالم الجزيري14857

89.5639389.58888سمادون أ بنينمصطفي عصمت محمد الجتمه14858

5556.55251.575.563سمادون أ بنينمصطفي لطفي ابراهيم جاد الرب14859

86.5669284.581.590سمادون أ بنينمصطفي محمد خميس محمد14860

64.549775856.555.5سمادون أ بنينمصطفي محمد ذكي حمودة14861

89.58195808792سمادون أ بنينمالك صبري عبد الملك اسكندر14862

66.56770796984.5سمادون أ بنينمؤمن راغب عبد الحليم غنيم14863

65.561.58372.57472سمادون أ بنينهادي ايمن بدوي فودة14864

96829293.59992سمادون أ بنينهشام اشرف عبد المقصود منتصر14865

96929994.592.5100سمادون أ بنينيحي محي يحي العقدة14866

9680959689.592سمادون أ بنينيوسف أحمد نصر عسل14867

83608286.573.593سمادون أ بنينيوسف شعبان عفيفي السيد احمد14868

9379.599989693سمادون أ بنينيوسف صبري محمد توفيق علي عبد ربة14869

6354.564706577سمادون أ بنينيوسف محمد السيد زكى األودن14870

49.553.56573.56966سمادون أ بنينيوسف يحيي عبد الرشيد السكرمي14871

7447.56772.568.589.5السالم للتعليم األساسي بسمادونءايات عادل فؤاد عبدالفتاح14872

9252.590798795السالم للتعليم األساسي بسمادونءايات مصباح فؤذى العربي14873

55.5445561.54553.5السالم للتعليم األساسي بسمادوناية بالل طة عبد الغفارحسن14874

15425063.54758السالم للتعليم األساسي بسمادونايمان خالد مختار سرور14875

91.559938189.593.5السالم للتعليم األساسي بسمادونأسماء أحمد سعد ادريس14876

59.5538478.561.585السالم للتعليم األساسي بسمادونأسماء عاطف محمود الصيفى14877

5736525548.560السالم للتعليم األساسي بسمادونأسماء عبده مسعد مشالى14878

9582837691.598السالم للتعليم األساسي بسمادونأالء تحسين عبد المطلب فودة14879

96.56891887189.5السالم للتعليم األساسي بسمادونإسراء أسامة محمد الشيخ14880

4848.5796660.585السالم للتعليم األساسي بسمادونأمنية مجدى بهجات سالم14881



52.548.5636060.584السالم للتعليم األساسي بسمادونأميرة فوزي رجب الشالح14882

60.539.55158.55073السالم للتعليم األساسي بسمادونأميره محمد عبدالظاهر ابو حسن14883

93729085.579.598السالم للتعليم األساسي بسمادونأمينة عصام عبدالرشيد الهيتى14884

9363.59083.57695السالم للتعليم األساسي بسمادونأمينه عاطف حسن اللبودى14885

77.561.5857663.576.5السالم للتعليم األساسي بسمادونتحية أحمد سمير شومان14886

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالسالم للتعليم األساسي بسمادونحسناء محمد عزب14887

93.5638985.581.597السالم للتعليم األساسي بسمادونداليا فهمي فهمى عبد الحميدعمر14888

90.551.5848175.596السالم للتعليم األساسي بسمادونداليا هالل احمد14889

9162899088.594.5السالم للتعليم األساسي بسمادوندعاء محمد سعد عبد المقصود14890

59.5558580.580.588.5السالم للتعليم األساسي بسمادوندنيا بهاء عبد الستار حسن14891

5253.58277.57091السالم للتعليم األساسي بسمادوندينا خالد فتحى بهجات سالم14892

504150526254السالم للتعليم األساسي بسمادوندينا رفعت كرم الفار14893

96658687.57693السالم للتعليم األساسي بسمادونرانيا عمرو غبدالفضيل شافعى14894

93.561.5838078.596السالم للتعليم األساسي بسمادونرجاء صالح محمد على14895

6248.5495956.571السالم للتعليم األساسي بسمادونرحاب عماد عبد المحسن14896

88.557.591888896السالم للتعليم األساسي بسمادونرحمة فريد امين عبد الصمد14897

93.5818990.595.598السالم للتعليم األساسي بسمادونرضوة أسامة عبدالمطلب بهاء الدين14898

59.566.58682.58097السالم للتعليم األساسي بسمادونرقية صبرى شعبان مشالى14899

93668176.572.595.5السالم للتعليم األساسي بسمادونرنا هاني ثابت فضل14900

95729187.59593السالم للتعليم األساسي بسمادونروان محمد فؤاد عوض14901

6844.559656371.5السالم للتعليم األساسي بسمادونسعاد امين ابراهيم الشيخ14902

285353665454السالم للتعليم األساسي بسمادونسعاد كمال إبراهيم كيالنى14903

2910341819.526.5السالم للتعليم األساسي بسمادوناسماء بدر حامد الشيخ14904

99849397.59796السالم للتعليم األساسي بسمادونسلمى اشرف السيد امين14905

78.577889692.596السالم للتعليم األساسي بسمادونسهيلة طالل ذكى الدمهوجي14906

54.554797379.573.5السالم للتعليم األساسي بسمادونشاهندة كمال محمود مهدى14907

95.5100999999.5100السالم للتعليم األساسي بسمادونشروق محمد عبد الحليم عبد الصمد14908

82.5486368.553.574السالم للتعليم األساسي بسمادونشيماء مجدى عبد الخالق14909

79.545.56771.562.586السالم للتعليم األساسي بسمادونشيماء يسري عبدالعزيز محمد فايد14910

83.5497473.569.588.5السالم للتعليم األساسي بسمادونشيماء يسري محمود اللبودى14911

4459.559676274السالم للتعليم األساسي بسمادونضحى سرحان السيد مشالى14912

74.5425661.56363.5السالم للتعليم األساسي بسمادونعائشة مصطفى سمير شومان14913

6338.56167.55672.5السالم للتعليم األساسي بسمادونعلياء سامح شحات السكرمى14914

74.547687554.584.5السالم للتعليم األساسي بسمادونغادة إبراهيم عبدالطيف حجازى14915

92.563.5869089.591السالم للتعليم األساسي بسمادونكريمة حسام عبد الباسط14916

66.57890989492السالم للتعليم األساسي بسمادونمنة هللا عماد عبدالستارابو رزق14917



69.55181867295.5السالم للتعليم األساسي بسمادونمنى أحمد عبدالواحد مشرمة14918

1545.54463.55255.5السالم للتعليم األساسي بسمادونميادة رمضان مرشدى بدر14919

60.54552715960السالم للتعليم األساسي بسمادونميادة مجمد جابرالشتلة14920

56.57180937193السالم للتعليم األساسي بسمادونندى سرحان السيد مشالى14921

928393969997السالم للتعليم األساسي بسمادونندى هالل عبدالسالم حسنين14922

685787957691السالم للتعليم األساسي بسمادوننعيمة محمد السيد مصطفى14923

88648483.583.588السالم للتعليم األساسي بسمادوننورهان صبحى جمال حبيب14924

9680929898.598السالم للتعليم األساسي بسمادوننورهان محمد احمد محمد عبيد14925

666475956786السالم للتعليم األساسي بسمادونهاجر عاطف محمود الصيفى14926

778283989298السالم للتعليم األساسي بسمادونهاجر محمد محمود ثابت14927

89578292.583.589السالم للتعليم األساسي بسمادونهدى بدر حامد الشيخ14928

20.550.549655072السالم للتعليم األساسي بسمادونهدير عارف شفيق ابو سالم14929

49.543.5475152.559السالم للتعليم األساسي بسمادونهدير عالء سعيد محمودالشاذلى14930

7052.5707752.570.5السالم للتعليم األساسي بسمادونهناء شحات عبد الفتاح البربرى14931

5847.56373.55961.5السالم للتعليم األساسي بسمادونهند ياسر حلمي حواش14932

1951.550634959السالم للتعليم األساسي بسمادونهيام رمضان خليل الشيخ14933

85.550.5758259.586السالم للتعليم األساسي بسمادوننورهان محمد عبد الحميد عمرو14934

96.5597679.57791السالم للتعليم األساسي بسمادونوسام ياسر عبد الفتاح مشالى14935

88.544726968.587السالم للتعليم األساسي بسمادونوالء عادل عبدالرازق زغلول14936

6139.55669.54969.5السالم للتعليم األساسي بسمادونيارة ربيع محمد عبدالفتاح14937

9150.57485.56980السالم للتعليم األساسي بسمادوناحمد بالل عبد العزيز شومان14938

57577180.572.579السالم للتعليم األساسي بسمادونأحمد سامح ذكى الدمهوجى14939

65445052.55565السالم للتعليم األساسي بسمادوناحمد سيد احمد حامد الشنشورى14940

74.561768381.589السالم للتعليم األساسي بسمادوناحمد عبد المقصود السيد مشالى14941

87558285.568.587السالم للتعليم األساسي بسمادونأحمد عبدهللا عبدالحفيظ14942

58.546.5616046.570السالم للتعليم األساسي بسمادوناحمد محمد شحات ابراهيم14943

6246.574736278.5السالم للتعليم األساسي بسمادونااحمد محمد عادل عبد المنعم14944

6042616861.571.5السالم للتعليم األساسي بسمادوناحمد محمد محمود ابراهيم14945

92658787.58791السالم للتعليم األساسي بسمادوناسامة محمود ثابت حبيب14946

95.568929189.596السالم للتعليم األساسي بسمادوناسالم سعيد احمد الدمهوجي14947

966479867991السالم للتعليم األساسي بسمادونإسالم عاطف ثابت حبيب14948

75748891.593.597السالم للتعليم األساسي بسمادوناسالم عبد الحكم محمود السكرمى14949

47595574.56878السالم للتعليم األساسي بسمادونإمام محمد إمام عزب خطاب14950

4347.56469.56579السالم للتعليم األساسي بسمادونأيمن هالل عبدالخالق زغلول14951

1544.551535264.5السالم للتعليم األساسي بسمادونحبيب عبد الجميد عبد الهادى عامر14952

76.559789179.593.5السالم للتعليم األساسي بسمادونحسين جالل محمود اللبودى14953



6976858886100السالم للتعليم األساسي بسمادونخميس ياسر خميس عبد ربة فودة14954

564967626568السالم للتعليم األساسي بسمادونرزق محمد أحمد مؤيد14955

98.5608788.58696السالم للتعليم األساسي بسمادونسعيد سامح سعيد دياب14956

9553.58493.576.594السالم للتعليم األساسي بسمادونشادى محمد السيد عبد المقصود مشالي14957

47.5424754.54857.5السالم للتعليم األساسي بسمادونعاطف اشرف عاطف فرج14958

3050.55163.556.560السالم للتعليم األساسي بسمادونعبدالرحمن جمال محمد حمور14959

5439.55959.55652.5السالم للتعليم األساسي بسمادونعبدالعزيز سامح عبدالعزيز شومان14960

554555555746السالم للتعليم األساسي بسمادونعبد المجيد زيدان غانم ناجى14961

8044.563586975.5السالم للتعليم األساسي بسمادونعلى ابراهيم البرعى14962

765484736262.5السالم للتعليم األساسي بسمادونكريم صبحي جمال حبيب14963

52627472.564.592السالم للتعليم األساسي بسمادونكريم محمد عبده مشالى14964

5946.5726666.563السالم للتعليم األساسي بسمادونمحمد أحمد أحمد ابراهيم االنجباوى14965

98.5999598.598.596السالم للتعليم األساسي بسمادونمحمد اشرف السيد امين ابراهيم14966

75.5557574.577.586.5السالم للتعليم األساسي بسمادونمحمد اشرف شعبان ابوابو عامر14967

6567849284.599السالم للتعليم األساسي بسمادونمحمد اشرف محمد احمد فايد14968

96.573899685.598السالم للتعليم األساسي بسمادونمحمد السيد أحمد  حجازى14969

94.572878477.597السالم للتعليم األساسي بسمادونمحمد رمضان عفيفي ابو عاصى14970

8750.57779.57380السالم للتعليم األساسي بسمادونمحمد سامح السيد عبداللطيف14971

93.566.5838882.594السالم للتعليم األساسي بسمادونمحمد جالل عبدالعزيز محمد14972

42.53941604658.5السالم للتعليم األساسي بسمادونمحمد جمال حسين ابو ناجى14973

707088909298السالم للتعليم األساسي بسمادونمحمد سعد ماهر السكرمى14974

83.55776888287السالم للتعليم األساسي بسمادونمحمد سليمان عبد العزيز شومان14975

49456072.558.559.5السالم للتعليم األساسي بسمادونمحمد صبحى محمودالحنفى14976

91.5647784.58686السالم للتعليم األساسي بسمادونمحمد عادل عبد المحسن عرفة14977

98.5748688.598.597السالم للتعليم األساسي بسمادونمحمد عبد هللا رشاد ابو حسين14978

685289919095السالم للتعليم األساسي بسمادونمحمد عبدالحميد شحات الجتمه14979

73.5486677.570.585السالم للتعليم األساسي بسمادونمحمد عالء عمر خطاب14980

9364.5868381.594السالم للتعليم األساسي بسمادونمحمد عالء نجيب خليفة14981

28526363.567.566.5السالم للتعليم األساسي بسمادونمحمد على سالم ابوسالم14982

79.5567775.57476السالم للتعليم األساسي بسمادونمحمد علي محمد ابو شافعى14983

5245.54958.552.562السالم للتعليم األساسي بسمادونمحمد عماد احمد سالم14984

28.555.55260.56872السالم للتعليم األساسي بسمادونمحمد كرم محمد ابوسالم14985

91548282.58095السالم للتعليم األساسي بسمادونمحمد محمد احمد زهرة14986

46.5424565.56253السالم للتعليم األساسي بسمادونمحمد نبيل إبراهيم الفار14987

66.541.552596362السالم للتعليم األساسي بسمادونمحمد يحيى مؤيد محمد مؤيد14988

55.5434954.555.555.5السالم للتعليم األساسي بسمادوناحمد نادى احمد السكرمى14989



794572838787.5السالم للتعليم األساسي بسمادونمحمود سعيد عبدالسالم أحمد14990

934674777489السالم للتعليم األساسي بسمادونمحمود عاطف محمود الصيفى14991

99679393.593.598السالم للتعليم األساسي بسمادونمحمود مختار احمد الدمهوجي14992

3748.55076.55873السالم للتعليم األساسي بسمادونمسعد عماد مسعد مشالى14993

5538.5565659.564.5السالم للتعليم األساسي بسمادونممدوح هشام مندوه السيد14994

2344.5386957.564السالم للتعليم األساسي بسمادونمحمود محمد فرماوى اللبودى14995

5248.548675155.5السالم للتعليم األساسي بسمادونمصطفى مبرك فرماوى اللبودى14996

47.539.54756.556.555السالم للتعليم األساسي بسمادوننجاح بهجات نجاح علي مليحة14997

70.54757656371السالم للتعليم األساسي بسمادونهالل ابراهيم ابراهيم ابو رمية14998

9980.596969198عبدالمنعم عسل التجريبية للغات بسمادوناالء محمود عبد السالم زهرة14999

999310097.598.5100عبدالمنعم عسل التجريبية للغات بسمادونامنية عمرو عبد الحليم  الصاوي15000

99.580968493.5100عبدالمنعم عسل التجريبية للغات بسمادونآيه سامي سعد عبيد15001

94.584928995.598عبدالمنعم عسل التجريبية للغات بسمادونبسنت عبد الحميد محمد سيد احمد15002

97.58889929896عبدالمنعم عسل التجريبية للغات بسمادونتهاني محمد خطاب حجازي15003

98.5100100100100100عبدالمنعم عسل التجريبية للغات بسمادونمريم ابوبكر محمد عبد الحميد15004

99889983.598100عبدالمنعم عسل التجريبية للغات بسمادونملك يوسف محمود مسلم15005

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعبدالمنعم عسل التجريبية للغات بسمادونميار حاتم عبدالمنصف فودة15006

92.5759083.596.594.5عبدالمنعم عسل التجريبية للغات بسمادونناريمان خالد محي الدين عوض15007

96.588.59895.59799عبدالمنعم عسل التجريبية للغات بسمادوننرمين حسام عبد الفضيل الشاذلي15008

99.59410097100100عبدالمنعم عسل التجريبية للغات بسمادونهدير محمد مصطفي اسماعيل15009

97.595969498.5100عبدالمنعم عسل التجريبية للغات بسمادونأحمد سعيد سالم ابراهيم15010

9687959099100عبدالمنعم عسل التجريبية للغات بسمادونحازم هشام عبد الحميد عز الدين15011

9368857890.597عبدالمنعم عسل التجريبية للغات بسمادونحسام محمود ثابت فضل15012

96.5989997.597100عبدالمنعم عسل التجريبية للغات بسمادونزياد احمد ثابت فضل15013

99.59110098.5100100عبدالمنعم عسل التجريبية للغات بسمادونسيف الدين حسيب على سالم15014

97.591.510094.5100100عبدالمنعم عسل التجريبية للغات بسمادونعبد اللطيف عادل خالف15015

95.58284849492.5عبدالمنعم عسل التجريبية للغات بسمادونعلى هانى على حسن15016

94.588969599100عبدالمنعم عسل التجريبية للغات بسمادونمحمد ربيع رشدي محمد15017

9789.59889.5100100عبدالمنعم عسل التجريبية للغات بسمادونمحمد هشام احمد محمد سالم15018

988598819798عبدالمنعم عسل التجريبية للغات بسمادونمحمد هشام محمد زكى ايوب15019

99.59910087.599100عبدالمنعم عسل التجريبية للغات بسمادونمحمود وليد محمود الشرقاوي15020

70.549.57358.56976منشأة سمادونامينة حسام عبدالسالم حسين خليف15021

77.551.57271.570.583منشأة سمادونبسنت محمد يوسف عبدالعزيز السكرمى15022

988710010094.5100منشأة سمادونجهاد محمد مصطفي عمارة15023

9985989893.599منشأة سمادونجيهان كمال عبدهللا خليف15024

43.541434641.554منشأة سمادوندنيا حمدى محمد عبدالبر الجتمه15025



82.558746871.588.5منشأة سمادوندينا سعيد كامل الشرقاوى15026

76537363.567.585منشأة سمادونروضة على سالم سليمان15027

66.551.5606656.567.5منشأة سمادونريم رمضان محمد رشاد الشرقاوي15028

7652.57267.56377.5منشأة سمادونشروق حمدى احمد خفاجي15029

9981969594100منشأة سمادونعائشة احمد عبدالمنعم العقدة15030

41.546504342.559منشأة سمادونعال ممدوح محمد خايف15031

71505852.56179منشأة سمادونفاطمة عبدالحميد محمود االحمر15032

87.5638468.58096منشأة سمادونفاطمة محمود محمد السيد15033

99.5771009892.598منشأة سمادونمنار عبدالحميد محمد خليف15034

94.5607879.58394منشأة سمادونمى محمد فوزى الجتمة15035

99.5921009997100منشأة سمادونمى وحيد مندوه محمد الجتمة15036

98.576.59392.59598منشأة سمادونندا عابدين عبدالمنعم الجتمة15037

89.56578718896منشأة سمادونندا ياسر نجاح شاهين15038

614860495992.5منشأة سمادونندى محمد رجب الشتلة15039

5246.56144.556.573منشأة سمادونهبه سعد حجاج خليف15040

59.551.5705367.586منشأة سمادونوالء عبدالبر حسيب الجتمة15041

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمنشأة سمادونابراهيم صبحى ابراهيم الفوال15042

96.5891009793100منشأة سمادونابراهيم عبدالحميد محمد خليف15043

64.55579626581منشأة سمادونابراهيم محمد عطيه الشتلة15044

7457.584646094منشأة سمادوناحمد جمال على الزواوى15045

5564625664.577منشأة سمادوناحمد حسن عبدالفتاح ربيع15046

7669887072.584منشأة سمادوناحمد محمد عبدالحكيم عمارة15047

5654.57157.557.572.5منشأة سمادوناسالم كمال عبدالحكيم عرفه ربيع15048

9479.59367.582.590.5منشأة سمادونالحسيني باسم محمد الحسينى خليف15049

71.5618970.564.578منشأة سمادونخالد عيد زكى عسل15050

94.5869793.590100منشأة سمادونخالد ناصر ابراهيم حلمى15051

9071938080.595منشأة سمادونسعيد ياسر غريب قنديل15052

85.563.5977375.594منشأة سمادونعبدالرحمن حماد عبدالجواد ابونار15053

48.552.56758.56063منشأة سمادونعبدالرحمن خيرى محمد مصطفى جمعه15054

8766948078.595منشأة سمادونعبدهللا عمدة عبدالواحد عسل15055

86.573997879.5100منشأة سمادونكريم اشرف سليمان عسل15056

92739872.577.594.5منشأة سمادونكريم محمد فرج خليف15057

9293998789.597منشأة سمادونمحمد سعد عبدالمنعم الشتلة15058

4456.5696267.566.5منشأة سمادونمحمد عبد المؤمن فوزي الجزيري15059

95.571978983100منشأة سمادونمحمد عالء محمدالسيد ناجى15060

93649679.58393منشأة سمادونمحمود محمد سعيد الجتمة15061



78.5679270.57795منشأة سمادونمصطفى عالء عبدالعزيز عمارة15062

79.564877470.598منشأة سمادونمعاذ خالد عبدالفتاح ابونار15063

47.5506755.55772منشأة سمادونناد ر وحيد زكريا الجزيرى15064

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمنشأة سمادونيحيي حمادة منسى إمام15065

40.5475063.560.553منشأة سمادونيوسف محمد حسن الخولى15066

4739536168.554الشهيد الصاوي أ بسمادوناالء محمود احمد محمد سيداحمد15067

68.5868563.581.575الشهيد الصاوي أ بسمادونامال ابراهيم احمد نجم15068

5243.575615258الشهيد الصاوي أ بسمادونامال السيد محمد مخلوف15069

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد الصاوي أ بسمادونآيات عبد الجواد عبد الهادى أبو سالم15070

75.577898769.568.5الشهيد الصاوي أ بسمادوناية السيد محمود كفافى15071

87949790.576.587الشهيد الصاوي أ بسمادوناية ايمن جمعة معوض محمد15072

8878.595876390الشهيد الصاوي أ بسمادوناية ايمن جميل عبدالعال15073

88.592969286.596الشهيد الصاوي أ بسمادوناية حازم عبدالحميد عوض15074

84.583.58684.570.573.5الشهيد الصاوي أ بسمادوناية شريف ماهر نعام15075

63.5708065.56372.5الشهيد الصاوي أ بسمادوناية صابر عبدالفضيل عبدالمطلب15076

7773.58466.57783.5الشهيد الصاوي أ بسمادوناية كرم عبدالفتاح جادالرب15077

81.58689837983.5الشهيد الصاوي أ بسمادوناية نبيل عبدالمطلب فوده15078

9379878477.582الشهيد الصاوي أ بسمادوناية هانى محمد زكى ناجى15079

90959999.597100الشهيد الصاوي أ بسمادوناية هالل رجب مؤيد15080

80.57373798178الشهيد الصاوي أ بسمادوناحسان محمد جابر ابو محمود15081

83.574.5808869.585الشهيد الصاوي أ بسمادوناسراء حسام الدين محمد ماهر فودة15082

98909091.578100الشهيد الصاوي أ بسمادوناسراء رمضان بدر عزالدين15083

97.5879489.58392.5الشهيد الصاوي أ بسمادوناسراء سامى محمود ناجى15084

99.59510099.599100الشهيد الصاوي أ بسمادوناسراء سعد عمر عزالدين15085

79.565.582805880الشهيد الصاوي أ بسمادوناسراء شريف محمد الجنيدى15086

74.561.589847091الشهيد الصاوي أ بسمادوناسراء وليد عبدالهادى رزق15087

39487058.542.556.5الشهيد الصاوي أ بسمادوناسماء شحات شحات الفار15088

81.554.577817087الشهيد الصاوي أ بسمادوناسماء شهدى عبدالعليم نصر15089

91679284.56895الشهيد الصاوي أ بسمادوناسماء عبدالواحد نصر ابوعطيه15090

897879826985الشهيد الصاوي أ بسمادوناسماء وائل محمود ابورميه15091

87.5717678.57291الشهيد الصاوي أ بسمادونالهام جمعة فرج ابراهيم15092

33.545.55858.53744الشهيد الصاوي أ بسمادونالهام خالف ثابت خالف15093

8251.57889.550.590الشهيد الصاوي أ بسمادونالهام عبدالحميد سعيد اللبودى15094

988995948599الشهيد الصاوي أ بسمادونامانى حمادة مصطفى عبدالجواد15095

5043.57265.56371الشهيد الصاوي أ بسمادونامانى ناصر رشاد عبدالصمد15096

61.547.5696965.578الشهيد الصاوي أ بسمادونامنية اسامة عبدالحكم عبدهللا15097



99941009896100الشهيد الصاوي أ بسمادونامنية ايمن بدر عزالدين15098

98.5931009599.5100الشهيد الصاوي أ بسمادونامنية سامح عبد الحليم السيد سرور15099

74.590.59086.57184الشهيد الصاوي أ بسمادونامنية محمود عبدالتواب زيدان15100

876578.574.56593الشهيد الصاوي أ بسمادوناميرة ابراهيم حلمى عبدالصمد15101

94.5869292.583.599الشهيد الصاوي أ بسمادوناميرة حسام فرج نصر15102

93.5949695.57592الشهيد الصاوي أ بسمادوناميرة عبدالباسط محمد عالم15103

93899787.58294الشهيد الصاوي أ بسمادوناميرة عبدالحميد ابراهيم احمد15104

545872.580.56078الشهيد الصاوي أ بسمادونأميرة مهتدى كرم الفار15105

999697.598.594.598الشهيد الصاوي أ بسمادوناميرة نظمى عبدالحكم حشاد15106

92.57790.58683.592الشهيد الصاوي أ بسمادوناميرة هانى مهدى عبدالسالم15107

55.56373.586.56675الشهيد الصاوي أ بسمادوناميرة وحيد حمدته ادريس15108

97.5989998.598100الشهيد الصاوي أ بسمادونامينة جمال محمد عبدالنبى روميه15109

98100999999100الشهيد الصاوي أ بسمادونامينة سعيد ضاحى ابوسويلم15110

536369.55443.583الشهيد الصاوي أ بسمادونامينة سليمان متولى ابراهيم15111

91989795.576.589الشهيد الصاوي أ بسمادونامينة شعبان يوسف احمد قنديل15112

75.57983.587.56486الشهيد الصاوي أ بسمادونانعام يحيى حامد احمد عبدالواحد15113

376161.563.54471الشهيد الصاوي أ بسمادونانوار خيرى نجاح عبد الجيد15114

809492966795الشهيد الصاوي أ بسمادونايمان خالد عمر ابورهيف15115

36.5445148.56755.5الشهيد الصاوي أ بسمادونايمان ذكى السيد عبدالحميد فايد15116

76.58480.5777270.5الشهيد الصاوي أ بسمادونايمان شهدى محمود عريض15117

55596555.555.555الشهيد الصاوي أ بسمادونإيمان عبد الباسط عبد الصمد الفار15118

779291.5886680الشهيد الصاوي أ بسمادونايمان عبدالواحد محمد الشيخ15119

9893959484.590الشهيد الصاوي أ بسمادونايمان محمد شوقى عبدالحميد فودة15120

3246584338.552الشهيد الصاوي أ بسمادونبسمة ابراهيم صابر خليف15121

96979584.580.595الشهيد الصاوي أ بسمادونبسمة السيد محمد خليف15122

8690.59792.590.588.5الشهيد الصاوي أ بسمادونبسمة فتحى ابراهيم عزب15123

8763827252.585الشهيد الصاوي أ بسمادونبسمة محمد فرماوى اللبودى15124

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد الصاوي أ بسمادونبسمة مندي سامى خليل عمران15125

39.5546062.544.558الشهيد الصاوي أ بسمادونتهانى رمضان سالم محمد15126

60.5908477.566.572.5الشهيد الصاوي أ بسمادونحبيبة عالء منير عطية15127

468275.57963.560.5الشهيد الصاوي أ بسمادونحال جميل عبدالتواب شومان15128

3638624541.551الشهيد الصاوي أ بسمادونحنان ممدوح احمد مناع15129

53676857.56965الشهيد الصاوي أ بسمادونداليا صبحى عبدالخالق كفافى15130

3.5814714.520الشهيد الصاوي أ بسمادونداليا عبدهللا احمد سالم15131

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد الصاوي أ بسمادوندنيا محمد حلمى اسماعيل15132

40.53552506372الشهيد الصاوي أ بسمادوندنيا ياسر حمدى زايد15133



91.5999583.58494الشهيد الصاوي أ بسمادوندينا سامح الحسينى عبدالفتاح15134

576770.559.55763.5الشهيد الصاوي أ بسمادوندينا عمده عيد حمزه15135

8492919386.596الشهيد الصاوي أ بسمادوندينا فؤاد حسن عبدالعاطى15136

69.57485.566.56473الشهيد الصاوي أ بسمادونرجاء حسانين غانم زيدان ناجى15137

981001009797.598الشهيد الصاوي أ بسمادونرحاب صابر رجب حسين احمد15138

89.5928990.566.587الشهيد الصاوي أ بسمادونرحمة عبدهللا مصطفى ابوعزاله15139

687985855883الشهيد الصاوي أ بسمادونرحمة عبدالمجيد امام االودن15140

97.5989995.592.5100الشهيد الصاوي أ بسمادونرضوى فريد أمين أحمد15141

9693.59996.595100الشهيد الصاوي أ بسمادونرقية حسيب عبدالرازق راضى15142

58.5607258.56957الشهيد الصاوي أ بسمادونروحية محمد عمر عزالدين15143

99.59893.595.58793الشهيد الصاوي أ بسمادونروقية محمود طه عوض15144

92849492.572.598الشهيد الصاوي أ بسمادونريهام عبدالحكيم عبدالغفار خالف15145

90949796.58598الشهيد الصاوي أ بسمادونزينب فهمى عبدالحكيم حشاد15146

82.58292907583الشهيد الصاوي أ بسمادونزينب محمد محمد قنديل15147

62.5607460.55579الشهيد الصاوي أ بسمادونسارة سامى عبدهللا حشاد15148

586677.56455.570.5الشهيد الصاوي أ بسمادونسعاد جمال محمد عبدالمطلب15149

496562.559.547.567الشهيد الصاوي أ بسمادونسعاد حسيب صالح حامد15150

96.5899789.595.592الشهيد الصاوي أ بسمادونسميرة فوزى فتحى عزالدين15151

88858985.56475الشهيد الصاوي أ بسمادونسها رمضان عبد العزيز مسلم15152

483673495467الشهيد الصاوي أ بسمادونسهيلة شريف قطب ابوزيد15153

90.58394.57767.585الشهيد الصاوي أ بسمادونشروق محمد كرم أمين زهرة15154

88.59394826886الشهيد الصاوي أ بسمادونشيماء احمد جمال فايد15155

4642695243.561الشهيد الصاوي أ بسمادونشيماء اشرف جمال عوض15156

313030403131الشهيد الصاوي أ بسمادونشيماء اشرف محمد محروس15157

70.565.5757177.574الشهيد الصاوي أ بسمادونشيماء مختار ذكى امين زيدان15158

8783.59282.573.583الشهيد الصاوي أ بسمادونشيماء يسرى عبدالحميد السيد15159

100951009799.5100الشهيد الصاوي أ بسمادونصابرين وليد عنتر ابوعطية15160

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد الصاوي أ بسمادونصباح أحمد عبد الحميد السكرمى15161

594663606177الشهيد الصاوي أ بسمادونعبير اشرف عبدالعزيز الشامى15162

75627771.575.567الشهيد الصاوي أ بسمادونعلياء عماد محمد صابر احمد15163

707584.57657.576الشهيد الصاوي أ بسمادونغادة سامح عبدالسالم فايد15164

7471.588.5787074الشهيد الصاوي أ بسمادونفاطمة اشرف عبدالعزيز محمد15165

88698280.560.581الشهيد الصاوي أ بسمادونفاطمة بدر عبداللطيف حماد15166

92949685.560.594الشهيد الصاوي أ بسمادونفاطمة خالد حسين عبدالصمد15167

92.5919390.571.597الشهيد الصاوي أ بسمادونفاطمة خالد عبدالمعبود الهيتى15168

87.5869288.56280الشهيد الصاوي أ بسمادونفاطمة رمضان عزت عبدالصمد15169



غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد الصاوي أ بسمادونفاطمة عاطف فهمى ابراهيم شناوى15170

535051575747.5الشهيد الصاوي أ بسمادونفاطمة عيد فكرى فايد15171

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد الصاوي أ بسمادونفاطمة كرم حلمى مرشدى بدر15172

937310092.57393الشهيد الصاوي أ بسمادونفاطمة محمود احمد ابراهيم15173

48.54761635050.5الشهيد الصاوي أ بسمادونفاطمة محمود عبد الحميد راضى15174

8968818271.586الشهيد الصاوي أ بسمادونفايزة اشرف عبدالحليم محمد عطية15175

8585.587907985الشهيد الصاوي أ بسمادونفايزة فاضل حسن نجم15176

36.5558469.561.567الشهيد الصاوي أ بسمادونفرحه فارس شامخ فارس15177

98839892.590.597الشهيد الصاوي أ بسمادونكريمة عصام عبدالحميد عبدالتواب15178

9081.592.5917688الشهيد الصاوي أ بسمادونكريمه عبد هللا جمعه خير هللا15179

97.5879992.587.599الشهيد الصاوي أ بسمادونلمياء سامح عبدالفتاح حماد15180

86.57588.573.59165الشهيد الصاوي أ بسمادونليلى سعد بدوى البحيرى15181

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد الصاوي أ بسمادونماجدة محمد نور الدين محمد إدريس15182

49.54565464561الشهيد الصاوي أ بسمادونمروة هشام عبدالحليم فودة15183

4334535539.549.5الشهيد الصاوي أ بسمادونمنار حماد عبدالسالم عبدالدايم15184

94.586.59385.58991الشهيد الصاوي أ بسمادونمنار هانى سعيد ابوليلة15185

99.58710096.598.5100الشهيد الصاوي أ بسمادونمنار وليد عمر حامد15186

97959898.589.599الشهيد الصاوي أ بسمادونمنةهللا رمضان فتحى حلمى15187

9778.599.596.598100الشهيد الصاوي أ بسمادونمنةهللا طاهر عبداللطيف عزالدين15188

96.57891.593.589100الشهيد الصاوي أ بسمادونمنةهللا عماد فتحى عزالدين15189

97.5919996.59798الشهيد الصاوي أ بسمادونميسون محمد عبدالسالم امام فايد15190

94.5909797.582.599الشهيد الصاوي أ بسمادونندا سامى عبدالفتاح خالف15191

65.56467695279الشهيد الصاوي أ بسمادونندا محمد لطفى ابوالعنين15192

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد الصاوي أ بسمادونندى رأفت محمد عبد العزيز15193

91.57686857589الشهيد الصاوي أ بسمادونندى سامى ابراهيم احمد15194

52.54661604355الشهيد الصاوي أ بسمادونندي ربيع شحات عبد الفتاح15195

334240443434الشهيد الصاوي أ بسمادوننسمة حامد يوسف الفار15196

4234475438.545الشهيد الصاوي أ بسمادوننعمات رمضان محمد عبدالصمد15197

715361736066الشهيد الصاوي أ بسمادوننعيمة درويش محمد اسماعيل حمزة15198

48555453.557.557الشهيد الصاوي أ بسمادوننوال هانى لبيب حامد فرج15199

8666738081.587الشهيد الصاوي أ بسمادوننورا شريف عبدالجواد ليله15200

49.546536255.558الشهيد الصاوي أ بسمادوننوره كرم ابراهيم صبيحه15201

42424155.554.553.5الشهيد الصاوي أ بسمادوننوره محمد مختار محمد عبدالصمد15202

67.576758563.568.5الشهيد الصاوي أ بسمادوننورهان حسام محمود عوض15203

453655533852الشهيد الصاوي أ بسمادوننورهان حسين عبدالرؤف عزالدين15204

63.575687557.578.5الشهيد الصاوي أ بسمادوننورهان سامى راضى شعبان15205



71.5526976.55362.5الشهيد الصاوي أ بسمادوننورهان محمد محمد الشربينى15206

51.535576351.548.5الشهيد الصاوي أ بسمادوننورهان وحيد احمد حسن15207

97.5891009799100الشهيد الصاوي أ بسمادوننيرة محمد عبدالفتاح ابوسنة15208

65.5597377.56069.5الشهيد الصاوي أ بسمادونهاجر حسن احمد عالم15209

43546260.547.555الشهيد الصاوي أ بسمادونهبة اسامة عبدهللا جاب هللا15210

8379848683.583الشهيد الصاوي أ بسمادونهبة سالم محمد محمد سالم15211

4848.55764.55755الشهيد الصاوي أ بسمادونهبة صبحى صابر خليف15212

5447.55761.56658الشهيد الصاوي أ بسمادونهبة قطب ابراهيم عبدالنبى15213

72.56174727869الشهيد الصاوي أ بسمادونهبة محمود عبدالجواد الشاذلى15214

97.595100949299الشهيد الصاوي أ بسمادونهبه صالح عبدالمنعم عبدالمنعم15215

70.570807854.578الشهيد الصاوي أ بسمادونهدير شعبان عبدالحميد الشامى15216

92.59297.59674100الشهيد الصاوي أ بسمادونهدير صابر عبدالحميد عبدالعزيز سالم15217

51.5435467.545.559الشهيد الصاوي أ بسمادونهدير عيد عبداللطيف فودة15218

847383.580.559.592الشهيد الصاوي أ بسمادونهدير مسعود عبده صابر15219

74.5637372.56569الشهيد الصاوي أ بسمادونهناء ابراهيم رزق على15220

423449554146الشهيد الصاوي أ بسمادونهناء صبرى عبدالتواب محمد15221

56.56369.553.560.555الشهيد الصاوي أ بسمادونوسام عمر احمد حبيب15222

94.58486.576.569.587الشهيد الصاوي أ بسمادونوالء ناصر جابر حسب هللا15223

96.59699.597.593.5100الشهيد الصاوي أ بسمادونيارة مصطفى مرضى شناوى15224

62.55768.561.57268الشهيد الصاوي أ بسمادونياسمين سلطان الشاذلى سالم15225

8677.5887358.582الشهيد الصاوي أ بسمادونابراهيم محمود على أبوالمجد15226

94759793.58299الشهيد الصاوي أ بسمادونابراهيم مصطفى شحات حماد15227

96.595.59896.594.5100الشهيد الصاوي أ بسمادونإبراهيم ناصف عبد هللا حشاد15228

978891918288.5الشهيد الصاوي أ بسمادوناحمد السيد صبحى ابو زيد15229

60656168.551.560الشهيد الصاوي أ بسمادوناحمد جمال عبد الودود فوده15230

6465797054.568الشهيد الصاوي أ بسمادوناحمد حسام الدين محمود مهدى15231

8368757266.586الشهيد الصاوي أ بسمادوناحمد حسن شحات احمد حسن15232

70.591817473.582الشهيد الصاوي أ بسمادوناحمد ربيع السيد فايد15233

97.5959592.59099الشهيد الصاوي أ بسمادوناحمد سامى عبدالحكم زايد15234

89827977.57691الشهيد الصاوي أ بسمادوناحمد صابر عبدالغفار ابوليلة15235

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد الصاوي أ بسمادوناحمد صالح محمود السكرمى15236

97879491.582.589الشهيد الصاوي أ بسمادوناحمد عصام محمود عطية15237

968197918597الشهيد الصاوي أ بسمادوناحمد فارس فوزى عزالدين15238

47.551.551675050.5الشهيد الصاوي أ بسمادوناحمد محمد خطاب زايد15239

92.571908272.592الشهيد الصاوي أ بسمادوناحمد هانى محمد نصار15240

76.56776.5736076الشهيد الصاوي أ بسمادوناحمد هشام سعيد أبوحسن15241



غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد الصاوي أ بسمادوناحمد ياسر عبد المنصف عبد التواب15242

92.57986.585.584.597الشهيد الصاوي أ بسمادوناحمد يوسف أحمد السعدنى15243

50.563.56271.565.575الشهيد الصاوي أ بسمادوناسامة اشرف احمد عبدالحميد15244

4149495642.560.5الشهيد الصاوي أ بسمادوناسامة عبد الحميد عبدالمطلب عبداللة15245

70.5537078.54783.5الشهيد الصاوي أ بسمادوناسامة كرم مصطفى ذكى عامر15246

51.56779.5716366الشهيد الصاوي أ بسمادوناسالم اشرف حسيب الصيفى15247

7655767568.587الشهيد الصاوي أ بسمادونإسالم السيد سويلم مناع15248

97749389.572.595الشهيد الصاوي أ بسمادوناسالم خالد عبدالمحسن الشيخ15249

92799078.581.592الشهيد الصاوي أ بسمادوناسالم رفعت عبدالجيد محمود15250

6569.5868578.589الشهيد الصاوي أ بسمادوناسالم شهاب عبدالفضيل سالم15251

686483.57266.581الشهيد الصاوي أ بسمادوناسالم عبدهللا دردير عوض15252

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد الصاوي أ بسمادونإسالم على عبد النبى عبد الصمد15253

76.56084.579.555.589الشهيد الصاوي أ بسمادونإسالم هيثم عبد الفتاح محمد السكرمى15254

676879.58664.582الشهيد الصاوي أ بسمادوناكرم خالد امين عبدالصمد15255

8162.585.588.572.581الشهيد الصاوي أ بسمادونأمين مصطفى عبدالغفار غنيم15256

685977.580.545.564الشهيد الصاوي أ بسمادونأنس ناصر عبدالظاهر أبو زيد15257

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد الصاوي أ بسمادونايمن عيد عبدالرازق زغلول15258

889094.593.574.593الشهيد الصاوي أ بسمادونإيهاب عبدالقادر عبدالمحسن سالم15259

606167.57272.579الشهيد الصاوي أ بسمادونباسم أحمد عبدالقادر سالم15260

8773.591.590.57596الشهيد الصاوي أ بسمادونبدر صابر رمضان عبدالعظيم15261

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد الصاوي أ بسمادونبالل عبد الجواد عبد الهادى ابو سالم15262

687275.57865.585الشهيد الصاوي أ بسمادونبالل محمد محمد عبد الصمد15263

7167.581.571.557.577الشهيد الصاوي أ بسمادونحسن عزت ابراهيم مؤيد15264

847177.585.554.575الشهيد الصاوي أ بسمادونحسن عمر حسن السعدنى15265

465166.5565149الشهيد الصاوي أ بسمادونحمادة جمال على حواس15266

90.58781.590.586.593الشهيد الصاوي أ بسمادونخالد محمد سليمان حامد القالع15267

94.582979589.598الشهيد الصاوي أ بسمادونرضوان فريد أمين أحمد15268

95929695.58995الشهيد الصاوي أ بسمادونزياد ايهاب سعيد عوض15269

95.5989695.573.597الشهيد الصاوي أ بسمادونزياد عماد رمضان عطية15270

92949391.59685الشهيد الصاوي أ بسمادونزياد محمد السيد راضى15271

56.55276657055الشهيد الصاوي أ بسمادونسعد سالم سعد حشاد15272

766079.568.57085الشهيد الصاوي أ بسمادونسعيد جمال محمد أبو ذكرى15273

97929889.594.595الشهيد الصاوي أ بسمادونسعيد حمدى حسين نجم15274

74447579.56768الشهيد الصاوي أ بسمادونسعيد شعبان عيد حمزة15275

74.565.575.560.56486الشهيد الصاوي أ بسمادونشهاب محمد محمد عامر15276

93.5849689.592.597الشهيد الصاوي أ بسمادونضياء مدحت كامل عوض15277



636577.5665071الشهيد الصاوي أ بسمادونضياء نبيل عبد الرحمن ابو شهدة15278

44.56275545352الشهيد الصاوي أ بسمادونعاطف عبدالرحمن زكريا مسلم15279

7874838483.584الشهيد الصاوي أ بسمادونعبدالجواد عبدالمقصود عبد الجواد ابو حسن15280

75.59388.5805765الشهيد الصاوي أ بسمادونعبد الحميد عادل عبد الحميد حمور15281

787483.573.57778الشهيد الصاوي أ بسمادونعبدالرحمن ابراهيم عثمان محمد كيالنى15282

928196898692الشهيد الصاوي أ بسمادونعبدالرحمن احمد محمد زهرة15283

9488929189.591الشهيد الصاوي أ بسمادونعبدالرحمن السيد عبدالفضيل ذكى مراد15284

49.558816363.558.5الشهيد الصاوي أ بسمادونعبدالرحمن صالح الدين أحمد فتحى نجم15285

60.556777851.553.5الشهيد الصاوي أ بسمادونعبدالرحمن صالح عبدالحميد الفار15286

74.56974647172الشهيد الصاوي أ بسمادونعبدالرحمن على عبدالحميد غنيم15287

84799284.568.592الشهيد الصاوي أ بسمادونعبدالرحمن محمد فؤاد محمد15288

898992.5947787الشهيد الصاوي أ بسمادونعبد الرحمن مسعود عزت عبد الصمد15289

6271.57870.56174الشهيد الصاوي أ بسمادونعبد الرحمن نبيل محمد عبد الفتاح سالم15290

95879289.581.596الشهيد الصاوي أ بسمادونعبد الرحمن هاشم دسوقى حشاد15291

92.5929397.586.592الشهيد الصاوي أ بسمادونعبدالرحمن هشام عبدالحميد العقدة15292

84.588899174.574الشهيد الصاوي أ بسمادونعبد العزيز إبراهيم عبد العزيز منتصر15293

65.56876.58077.568الشهيد الصاوي أ بسمادونعبدالفتاح خالد عبدالفتاح عبدالعزيز15294

61.57662.567.558.567الشهيد الصاوي أ بسمادونعبداللطيف محمود عبداللطيف مشالى15295

656468.569.56671.5الشهيد الصاوي أ بسمادونعبدهللا أمين محمد سعيد فوده15296

798485.580.560.588الشهيد الصاوي أ بسمادونعبدهللا جمال عبدالسالم أحمد15297

66.57774.571.561.586الشهيد الصاوي أ بسمادونعبدهللا راشد عبداللطيف فوده15298

8490858782.585الشهيد الصاوي أ بسمادونعبدهللا عبدالتواب صابر عبدالصمد15299

76.5768591.57683الشهيد الصاوي أ بسمادونعبدهللا ماهر شاكر القالع15300

74527273.56369.5الشهيد الصاوي أ بسمادونعبدهللا محمد سامى السيد15301

75.5757470.55578.5الشهيد الصاوي أ بسمادونعبدهللا محمد غريب يونس15302

55.5617463.55860.5الشهيد الصاوي أ بسمادونعبدهللا محمود محيى الدين محمد15303

9498100979299الشهيد الصاوي أ بسمادونعزالدين محمد تحسين حلمى عزالدين15304

637277677768الشهيد الصاوي أ بسمادونعالء محمد محمد الشرقاوى15305

4059786664.571الشهيد الصاوي أ بسمادونعلى تامر زكريا كرم الدين15306

96.59899928899الشهيد الصاوي أ بسمادونعلى شحات عبد المنصف حشاد15307

8695919380.596الشهيد الصاوي أ بسمادونعمر ايمن رشاد عبدالحليم عبدالصمد15308

87828577.57485الشهيد الصاوي أ بسمادونعمرو خالد محمد زايد15309

466165575253الشهيد الصاوي أ بسمادونفتحى عاطف فتحى متولى بدر15310

80808179.57684الشهيد الصاوي أ بسمادونكريم خيرى محمد سالم15311

75.5858176.565.592الشهيد الصاوي أ بسمادونكريم قاسم ابراهيم عبدالعاطى15312

54.56579586476الشهيد الصاوي أ بسمادونكمال متولى فتحى بدر15313



92.588948272.593الشهيد الصاوي أ بسمادونلطفى شريف لطفى عزالدين15314

86919287.562.589الشهيد الصاوي أ بسمادونماهر سالم ابراهيم ابومنصور15315

73737863.569.564.5الشهيد الصاوي أ بسمادونماهر محمد سمير الدمهوجى15316

8387987868.582.5الشهيد الصاوي أ بسمادونماهر محمود احمد ماهر زيدان15317

49.561716243.572الشهيد الصاوي أ بسمادونماهر يسرى يحيى احمد حسين15318

8779967571.596الشهيد الصاوي أ بسمادونمحمد ابراهيم فهمى جمعة عبدالمجيد15319

677680635678الشهيد الصاوي أ بسمادونمحمد اسامة محمد عبد العال15320

73.585887869.586الشهيد الصاوي أ بسمادونمحمد اسماعيل عثمان محمد15321

68.5736358.56472الشهيد الصاوي أ بسمادونمحمد اشرف ابراهيم شومان15322

88.5819487.574.595الشهيد الصاوي أ بسمادونمحمد اشرف محمد محمد نجم15323

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد الصاوي أ بسمادونمحمد خالد حسن أحمد سماحة15324

959696969399الشهيد الصاوي أ بسمادونمحمد خطاب سالم الشامى15325

303030343030الشهيد الصاوي أ بسمادونمحمد رمضان محمد عبد الحليم عبد الصمد15326

50726455.557.558الشهيد الصاوي أ بسمادونمحمد سامح سعيد بيومى15327

86838874.56087الشهيد الصاوي أ بسمادونمحمد سعيد فتحى طعيمة15328

92.5909476.58195الشهيد الصاوي أ بسمادونمحمد سليمان عبدالغفار عوض15329

617177546080الشهيد الصاوي أ بسمادونمحمد شحات زكريا حشاد15330

40575750.57461الشهيد الصاوي أ بسمادونمحمد شعبان عبدالحميد الشامى15331

3444494233.552.5الشهيد الصاوي أ بسمادونمحمد عادل عبد اللطيف حشاد15332

41.5636552.535.567الشهيد الصاوي أ بسمادونمحمد عادل محمد فوده15333

3953675336.563.5الشهيد الصاوي أ بسمادونمحمد عارف عبد العزيز عبد اللطيف15334

667972536181.5الشهيد الصاوي أ بسمادونمحمد عبد الجيد جالل غريب15335

49.5657057.55880الشهيد الصاوي أ بسمادونمحمد عبد السالم رمضان حامد العطار15336

51.55063524664الشهيد الصاوي أ بسمادونمحمد عبد الفتاح عبد الحميد ابو اليسر15337

93.57792958593الشهيد الصاوي أ بسمادونمحمد عبد المنعم على أبو سالم15338

4444605142.558الشهيد الصاوي أ بسمادونمحمد عبد الواحد عبد الهادى سالم15339

84.56492838293.5الشهيد الصاوي أ بسمادونمحمد عالء حسيب محمد15340

85.56986886684الشهيد الصاوي أ بسمادونمحمد عماد محمد رشاد مصطفى15341

826182654088الشهيد الصاوي أ بسمادونمحمد فارس شامخ فارس15342

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد الصاوي أ بسمادونمحمد فتحى مصطفى الجتمة15343

66.57172685986الشهيد الصاوي أ بسمادونمحمد فرج منير مشالى15344

96.5789891.57592الشهيد الصاوي أ بسمادونمحمد كرم عبدربه زايد15345

91.57193847695الشهيد الصاوي أ بسمادونمحمد محمود عبدالفتاح خالف15346

86.5689276.572.590الشهيد الصاوي أ بسمادونمحمد مصطفى احمد سالمه15347

7.542281324الشهيد الصاوي أ بسمادونمحمد نبيل محمد عبدالفتاح سالم15348

364966474361.5الشهيد الصاوي أ بسمادونمحمد نجاح عبدالجيد محمود15349



7963908468.588الشهيد الصاوي أ بسمادونمحمد هانى محمد نصار15350

979793988398الشهيد الصاوي أ بسمادونمحمد وليد محمد أمين ناجى15351

93.599949169100الشهيد الصاوي أ بسمادونمحمد ياسر محمد حبيب15352

82.585918378.593الشهيد الصاوي أ بسمادونمحمود السيد أنور سالم15353

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد الصاوي أ بسمادونمحمود سالم مختار السيد15354

1.56012.518.511.5الشهيد الصاوي أ بسمادونمحمود صابر حامد الشنوانى15355

96959596.590.595الشهيد الصاوي أ بسمادونمحمود عادل حسن نجم15356

97.5949594.588.593الشهيد الصاوي أ بسمادونمحمود عبدالحليم محمود االودن15357

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد الصاوي أ بسمادونمحمود عالء سعيد محمود15358

365653535347الشهيد الصاوي أ بسمادونمحمود عماد عبد هللا عبد المطلب15359

71.572836257.575الشهيد الصاوي أ بسمادونمحمود عماد فتحى الفار15360

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد الصاوي أ بسمادونمحمود فتحى محمود جاد الرب15361

43595853.555.559الشهيد الصاوي أ بسمادونمحمود كرم عبد المحسن المعداوى15362

929087786689الشهيد الصاوي أ بسمادونمحمود محمد عبدالواحد زهرة15363

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد الصاوي أ بسمادونمحمود محمد فهيم الوردانى15364

3343455238.540الشهيد الصاوي أ بسمادونمحمود مرسى عمر عز الدين15365

37.55652535550الشهيد الصاوي أ بسمادونمحمود مستور منسى ابو صالح15366

99.5979998.59999الشهيد الصاوي أ بسمادونمحمود ياسر عبدالفتاح خلف هللا15367

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد الصاوي أ بسمادونمصطفى إبراهيم عبد اللطيف حجازى15368

87.592.5917473.587الشهيد الصاوي أ بسمادونمصطفى أشرف عبدالواحد أبوكليل15369

5367726057.566الشهيد الصاوي أ بسمادونمصطفى أمين السيد أمين15370

887586797878الشهيد الصاوي أ بسمادونمصطفى بهاء الدين عبدالمنعم عبدالحميد15371

66.56478625460الشهيد الصاوي أ بسمادونمصطفى بيومى عبدالعزيز البنيدى15372

87.58794917794الشهيد الصاوي أ بسمادونمصطفى حسين عبدالفضيل راضى15373

96.58897969496الشهيد الصاوي أ بسمادونمصطفى عبدالمجيد امام االودن15374

50.55485585554الشهيد الصاوي أ بسمادونمصطفى محمد السيد المعداوى15375

95.5929292.577100الشهيد الصاوي أ بسمادونمصطفى محمود امام راضى15376

91.5698980.566.585الشهيد الصاوي أ بسمادونمصطفى محمود عبد الفتاح خالف15377

66.573.58367.55769الشهيد الصاوي أ بسمادونمصطفى وائل محمد ماهر عبدالنبى فودة15378

35.55774624660.5الشهيد الصاوي أ بسمادونمعتز عاطف سعيد ادريس15379

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد الصاوي أ بسمادونمنصور صبحى محمد فوده15380

6980866859.561.5الشهيد الصاوي أ بسمادوننور الدين ثابت مسعد معوض15381

5854715546.569الشهيد الصاوي أ بسمادونهشام عبد النبى رمضان العطار15382

64647862.553.560الشهيد الصاوي أ بسمادونوائل اشرف عبدالعزيز الشامى15383

83.578937459.586الشهيد الصاوي أ بسمادونوجيه عبد السالم فاروق الشيخ15384

66.5758261.555.565الشهيد الصاوي أ بسمادونوليد رمضان عبد الفتاح الرخ15385



9180100936890.5الشهيد الصاوي أ بسمادونيحيى وائل يحيى فايد15386

9992100968398الشهيد الصاوي أ بسمادونيوسف انور عبدالفتاح حماد15387

82.5777381.567.585الشهيد الصاوي أ بسمادونيوسف رجب السيد هنومة15388

74.5818169.566.569الشهيد الصاوي أ بسمادونيوسف صابر محمد شحات15389

485386564148.5الشهيد الصاوي أ بسمادونيوسف محمد انور زهران15390

4960695748.565.5الشهيد الصاوي أ بسمادونيوسف محمود امين عبدالصمد15391

91.56886776590الشهيد الصاوي أ بسمادوناسراء أمير عبدالعزيز سالم15392

75.556787360.587.5عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادوناسراء عادل شحات إبراهيم15393

7153757059.574عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونأسماء طلعت عبدالنبي عبدالحليم15394

775288646382عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونأسماء عيد محمد نصار15395

83.5508572.565.589عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونآالء أحمد عبدالنبي بحيري15396

82.5587077.57092عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونآالء مصطفى محمود جاد15397

9379.591887692عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونأماني عزت محمود علي15398

76637177.554.574.5عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونأميرة محمد محمد محمد عمران15399

81.55981755991.5عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونآيات أحمد السيد األحمر15400

92.58898869099عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونإيمان سامح أنور محمود15401

79698374.560.590عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونإيمان عبدالحميد زكريا الوكيل15402

79576971.57186.5عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونآية ربيع حسن سالم15403

97.5719283.573.590عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونآية طالل غريب محمد15404

58.548495850.558.5عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونخلود رمضان شوقي عبدالمجيد15405

8868888367.592عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونداليا محمد السيد األحمر15406

85.5648573.56787عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادوندعاء عادل رجب عبدالغفار15407

51.5426560.551.558عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادوندنيا سليمان زكي السكرمي15408

47435262.555.556.5عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادوندنيا ياسر ربيع عبدالنبي15409

74627165.563.582عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونرانيا رمضان عبدالرازق عبدالحميد15410

76.554917353.588.5عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونرانيا نبيل حامد الديناري15411

93.5769577.57584عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونرقية حماده حمدي خليفة15412

86748989.568.5100عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونسارة يوسف إبراهيم فهيم15413

73798878.56791عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونسمر ناصر حلمي عبدالبر15414

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونشربات عبدالصادق محمود محمد15415

786485815880.5عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونشريفة محمد السيد عبدالمطلب15416

69.5658467.56378عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونشيماء أحمد محمد الوكيل15417

49.5516965.55547.5عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونشيماء رشاد عبدالمطلب الفار15418

49.5416763.55263.5عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونعزيزة علي عوض يوسف15419

41.540646148.539عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونعيدة عبدالعظيم فازع سليمان15420

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونمنى صابر حسن سالم15421



22.52938313517عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونمنى كرم شعبان حسن15422

495476625561عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونمنى سعد عبدالحميد أحمد15423

9279.593836784.5عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونمي مسعود أحمد السوداني15424

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونميادة عبدالحميد طايع عدالحميد15425

42.54776605166عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادوننبيلة محمد عبدالرحمن السكرمي15426

86.5819485.57296عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونندا جالل أحمد أبو بكر15427

61537866.55380عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونندا عبدالنبي جابر عوض15428

98909994.597.597عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونندا محمود علي أبو بكر15429

63.53773685581.5عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادوننورا سامح فاضل الشناوي15430

86688278.57591عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونهاجر أحمد أبو الحديد حسن15431

8271938069.585.5عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونهاجر محمود أحمد محمد15432

6050767266.584عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونهدير حماده جالل الغرباوي15433

8984.5968986.594عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونياسمين سليمان محمد الوكيل15434

53.55376786263عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونإبراهيم عبدالحفيظ علي الهيتي15435

49.5687987.57470.5عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونإبراهيم محمد فازع سليمان15436

93.58794908391عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونإبراهيم ممدوح فؤاد نجم15437

96.590.59791.59898عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونأحمد إبراهيم جالل رشاد15438

918489887985عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونأحمد سامح عبدالرحمن الديناري15439

95.5899288.58488عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونأحمد عبدالعزيز حسن عبدالعزيز15440

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونأحمد عماد علي محمد15441

57.569827782.591عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونأحمد محمد حسن خليفة15442

93829894.587.588عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونأحمد نبيل محمد السكرمي15443

6061.580747559.5عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونأسامة عيد عبدالبر فرجاني15444

47.5487377.56065عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونإسالم أيمن عبدالمنعم زيد15445

67738681.581.584.5عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونأكرم محمد السيد األحمر15446

80749283.58985.5عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونإيهاب إبراهيم مختار زيد15447

60.5569168.566.577عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادوندسوقي عربي دسوقي الرهاوي15448

5263.580777074عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونرمضان عبدالنبي إبراهيم عبدالعال15449

83.5749488.58188عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونسالم محمد سالم األحمر15450

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونسامي عبدالباسط عبدالحافظ أبو نار15451

40406169.566.559.5عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونسعد احمد أحمد البرعي15452

85.5739591.584.588.5عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونسعيد عبدالرازق سعد هدهد15453

81778783.57687عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونشريف أيمن عيد أبو العزم15454

93.5929692.58598عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونشوقي عيد شوقي عبدالمجيد15455

78.5909391.59390عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونصابر ياسر صابر محمد15456

39625767.553.562.5عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونطارق السيد إبراهيم عبدالعال15457



71627576.556.590عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونعبدالمجيد صابر عبدالمجيد فايد15458

62.560777658.555.5عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونعبدالخالق محمود عبدالخالق نجم15459

92.573.5959280.596عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونعبدالرحمن علي عبد الجيد األحمر15460

67.559787860.574عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونعالء عزت إبراهيم محمد15461

64627472.566.577عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونعلي أشرف علي إبراهيم15462

84958689.574.584عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونفراج عماد فراج محمد15463

54.5677286.57677عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونمحمد جمال سالم السكرمي15464

93.5899997.588.592عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونمحمد ربيع محمد السكرمي15465

74.55276766071.5عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونمحمد عبدهللا أبو بكر العطار15466

62656977.559.585.5عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونمحمد عيد سالم علي15467

90.587989478.596عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونمحمود احمد عيد زيد15468

62.5795978.57371عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونمحمود فرحات محمود أبو العزم15469

756979847171.5عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونمحمود فيصل سعد علي15470

80.5767787.571.583عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونمحمود كارم محمود أبو العزم15471

91.579.59091.571.588عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونمحمود مصطفى حامد البوهي15472

95.5889691.57391.5عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونمصطفى أحمد محمد أحمد15473

71.561788171.574.5عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادوننادر وليد عبدالعزيز أبو الحديد15474

74.5708176.581.580.5عزبة اإلصالح الزراعي  أ بسمادونيوسف عبدالنبي حسن محمد حسن15475

999810095.59497وحدة جريس االبتدائيةاسراء خيري حسن نور الدين15476

585474557263.5وحدة جريس االبتدائيةاسراء سامي عبدالحميد دياب15477

77657974.58776.5وحدة جريس االبتدائيةاسماء ابراهيم اسماعيل ابو العينين15478

93849290.59196وحدة جريس االبتدائيةاسماء خالد عبدالحميد خليفة15479

86.5808986.587.593وحدة جريس االبتدائيةاسماء شوقي صابر مبارك15480

99881009888.5100وحدة جريس االبتدائيةامينة عبدالمجيد محمود سالم15481

65598573.56773.5وحدة جريس االبتدائيةانجي يحي زكريا محمد15482

86.570867977.587وحدة جريس االبتدائيةايات صبحي ابراهيم المسيدي15483

9270100978686وحدة جريس االبتدائيةاية رمضان فتح هللا اسماعيل15484

83.5758986.576.589وحدة جريس االبتدائيةاية علي مشحوت محمد15485

55605965.56664وحدة جريس االبتدائيةايمان رجب محمود عزالدين15486

89739392.574.593وحدة جريس االبتدائيةايمان سامي محمد حجازي15487

6451736962.560.5وحدة جريس االبتدائيةتغريد شوقي السيد نورالدين15488

68638271.562.576وحدة جريس االبتدائيةرحاب السيد حسن ابومصطفي15489

7356857872.579وحدة جريس االبتدائيةرحاب شعبان احمد عبدالتواب15490

9998989899.598وحدة جريس االبتدائيةرحاب عبدالحميد ابراهيم نبايل15491

78.56886756580وحدة جريس االبتدائيةرحمة جمال فتحي عبدالرسول15492

585278626671وحدة جريس االبتدائيةرحمة سعيد عبدالعزيز نصر15493



97939897.59797وحدة جريس االبتدائيةرنا محمود مصطفي بحيري15494

97.58088959399وحدة جريس االبتدائيةريهام احمد محمد عبدالحميد15495

83.579948863.580وحدة جريس االبتدائيةسهير رمضان عبدالواحد الشافعي15496

98979699.59892.5وحدة جريس االبتدائيةسهيلة محمد عبدالمؤمن خلف15497

8884858394.592وحدة جريس االبتدائيةسهيلة محمود ابراهيم عبدالعزيز15498

90798578.58381.5وحدة جريس االبتدائيةسهيلة ممدوح عبدالعاطي عويس15499

70556460.558.565.5وحدة جريس االبتدائيةشادية عثمان حلمي زيد15500

86839777.592.591وحدة جريس االبتدائيةشروق هاني عبدالبر ابراهيم15501

58.5586449.568.572وحدة جريس االبتدائيةشيماء خيرى السيد موسى15502

63.5455352.558.577.5وحدة جريس االبتدائيةشيماء سعيد عبدالمجيد البعل15503

7959696671.581وحدة جريس االبتدائيةشيماء عاطف فوزي امبارك15504

981009895.59490وحدة جريس االبتدائيةشيماء عبدالهادي محمد اسماعيل15505

5561.568597472وحدة جريس االبتدائيةشيماء محمود احمد نبايل15506

97.596929396.598وحدة جريس االبتدائيةطلة سعيد محمد زيد15507

86.558787692.588.5وحدة جريس االبتدائيةعبير حسن عبدالوهاب الشافعي15508

77.5657270.585.573.5وحدة جريس االبتدائيةعال خيري اسماعيل احمد15509

71.5647778.572.569وحدة جريس االبتدائيةعلياء عاطف عثمان محمد15510

9279.586899592وحدة جريس االبتدائيةعلياء محمد محمد الدرس15511

غائبغائبغائبغائبغائبغائبوحدة جريس االبتدائيةفاطمة سمير ابراهيم الخولي15512

79.557.5607268.581وحدة جريس االبتدائيةفاطمة سيد صابر المسيدي15513

98.5999698.598.5100وحدة جريس االبتدائيةفاطمة شوقى محمد ابراهيم15514

88.571.5858570.596وحدة جريس االبتدائيةفاطمة محمد علي ابوالعنين15515

85798887.583.596وحدة جريس االبتدائيةمارينا هاني كامل عبدالمسيح15516

89.5858191.58289.5وحدة جريس االبتدائيةمريم احمد محمد رضوان15517

69.56888767875.5وحدة جريس االبتدائيةمنار محمود عبدالهادي محمود15518

72.575.5657779.585وحدة جريس االبتدائيةمنار مشحوت حامد مصطفي15519

99.5969998.510098وحدة جريس االبتدائيةمنار وحيد محمد سكر15520

68.5555453.56967وحدة جريس االبتدائيةمنة هللا عبدالتواب عبدالواحد الشافعي15521

10010010099.599100وحدة جريس االبتدائيةمنى محمود محمد القن15522

70.566.5757269.576وحدة جريس االبتدائيةندا السيد علي حسن15523

70727784.58181وحدة جريس االبتدائيةندا خيري عبدالحميد دياب15524

9077767877.591وحدة جريس االبتدائيةندا معوض فوزي االشموني15525

5453.5585050.570وحدة جريس االبتدائيةنرمين ابراهيم طه المعرف15526

88.574.5729176100وحدة جريس االبتدائيةنرمين احمد الجوهري القط15527

93.570.577867386.5وحدة جريس االبتدائيةنسمة ابو زيد قطب محمد15528

99.5979998.599100وحدة جريس االبتدائيةنوال اسماعيل علي ابراهيم15529



71.566716672.562.5وحدة جريس االبتدائيةنورا احمد محمد حسن15530

97.5909795.59893وحدة جريس االبتدائيةنورا عماد عبدالكريم البصلي15531

59.5545558.560.565.5وحدة جريس االبتدائيةنورا فتحي عبدالفتاح الفخراني15532

91.579.58287.57592وحدة جريس االبتدائيةنورا محمد محمد كرش15533

74.57684828481.5وحدة جريس االبتدائيةنورهان مدحت فهيم غنيم15534

94.58292958391.5وحدة جريس االبتدائيةهبة شريف علي المالح15535

64698165.570.578وحدة جريس االبتدائيةهيام علي حامد الشافعي15536

5877.577637165.5وحدة جريس االبتدائيةياسمين عبدالباسط محمد القماش15537

6671806077.577وحدة جريس االبتدائيةياسمين عبدالتواب احمد عبدالتواب15538

55.57172617071.5وحدة جريس االبتدائيةياسمين محمد محمد حسن15539

829589867680وحدة جريس االبتدائيةابانوب سعد ميخائيل سمعان15540

58.578.58177.58377وحدة جريس االبتدائيةابراهيم سعيد ابراهيم نورالدين15541

11253424.52028وحدة جريس االبتدائيةابراهيم محمد ابراهيم بدوي15542

948990978394وحدة جريس االبتدائيةابو الخير عبدالقادر عبدالجواد سليم15543

707689847987.5وحدة جريس االبتدائيةاحمد اسامة عبدالهادى حامد15544

85849088.590.598وحدة جريس االبتدائيةاحمد جالل محمود المهدي15545

69.56572738357وحدة جريس االبتدائيةاحمد خليفة محمد السنوسي15546

90.585.5949692.598وحدة جريس االبتدائيةاحمد خيري احمد نورالدين15547

94.596949195.592وحدة جريس االبتدائيةاحمد خيري سعيد محمد15548

47.563636265.559وحدة جريس االبتدائيةاحمد سامى محمد المهوى15549

95.584.599959494وحدة جريس االبتدائيةاحمد شندي علي نورالدين15550

83.579.59089.58988.5وحدة جريس االبتدائيةاحمد عاطف عبدالفتاح محمد15551

5575767575.586وحدة جريس االبتدائيةاحمد متولى سعيد بحيرى15552

6765797460.575.5وحدة جريس االبتدائيةاحمد محمد محمد ابو مصطفى15553

6359777967.562وحدة جريس االبتدائيةاحمد منصور محمد احمد الصعيدي15554

99.5989996.59898وحدة جريس االبتدائيةاسامة شكري عوض نصر15555

74.5938579.59187وحدة جريس االبتدائيةاسامة عبدالجواد فتحي القطقوطي15556

575555715970وحدة جريس االبتدائيةإسالم سعيد أحمد مصطفي15557

93.58783868672وحدة جريس االبتدائيةاسالم علي محمد علي15558

72.573.564756478وحدة جريس االبتدائيةاسالم فايد فايد ابراهيم15559

83788178.564.587وحدة جريس االبتدائيةاسالم فتحي عثمان ايوب15560

5978.5656465.575وحدة جريس االبتدائيةاسالم لملوم سيداحمد الخواجة15561

63.590.5686668.574وحدة جريس االبتدائيةاسالم محمد علي ابو المكارم15562

92.583909083.594وحدة جريس االبتدائيةاسماعيل علي اسماعيل موسي15563

64.5696860.55877وحدة جريس االبتدائيةأمير أمين حلمى زيد15564

98.591.5839298.584.5وحدة جريس االبتدائيةحازم محمد محمد عفيفي شعفة15565



غائبغائبغائبغائبغائبغائبوحدة جريس االبتدائيةحسن محمود احمد محمد15566

94919085.59295وحدة جريس االبتدائيةرجب علي رجب شرف15567

95.5949394.593.598وحدة جريس االبتدائيةزياد نجاح محمد نعام15568

9796.59089.59194.5وحدة جريس االبتدائيةعبدالعزيز محمد عبدالعزيز علي15569

74.58783807978.5وحدة جريس االبتدائيةعبدهللا شكري احمد الشامي15570

94.5979294.59094وحدة جريس االبتدائيةعبدالمجيد محمد عبدالمجيد ابو العينين15571

514885696477وحدة جريس االبتدائيةعالء جمال عبدالعاطي التش15572

8694.59791.59292وحدة جريس االبتدائيةعمر فتحي حسن سكر15573

4142394649.562.5وحدة جريس االبتدائيةكريم خيري السيد احمد15574

8868.59396.58798وحدة جريس االبتدائيةكريم طالل لملوم عبدالحميد15575

79.569.5828179.595وحدة جريس االبتدائيةمحمد ابراهيم علي يونس15576

8584939385.586.5وحدة جريس االبتدائيةمحمد احمد السيد المسيدي15577

94.575.59590.593.591.5وحدة جريس االبتدائيةمحمد احمد علي شاهين15578

97.5919899.597.596وحدة جريس االبتدائيةمحمد اسماعيل محمد بدوي15579

7576.58389.582.590وحدة جريس االبتدائيةمحمد السيد محمد ابوسكر15580

93689690.591.594وحدة جريس االبتدائيةمحمد جميل محمد عبدالمقصود خليفة15581

90678987.580.590وحدة جريس االبتدائيةمحمد عاطف عبدالهادي عويس15582

72578879.56782وحدة جريس االبتدائيةمحمد عبدالهادي عبدالحميد مصطفي15583

58.551.56757.55867وحدة جريس االبتدائيةمحمد عثمان حلمي زيد15584

98.591999694.5100وحدة جريس االبتدائيةمحمد علي محمد عبدالمقصود15585

93.5829694.587.5100وحدة جريس االبتدائيةمحمد عيد علي ناجي15586

غائب45غائب101010وحدة جريس االبتدائيةمحمد فؤاد السيد صقر15587

4452.57364.567.574وحدة جريس االبتدائيةمحمد كرم أنور بحيري15588

747183785873وحدة جريس االبتدائيةمحمد مجدي عبدالعاطي عوض15589

6666816477.572وحدة جريس االبتدائيةمحمد محمد محمود بدير15590

8879.588819094وحدة جريس االبتدائيةمحمد محمود احمد صبرة15591

9984.59994.596.596وحدة جريس االبتدائيةمحمد محمود رشاد البصلي15592

91.575.592929096وحدة جريس االبتدائيةمحمد محمود محمد صقر15593

73.5697472.572.584.5وحدة جريس االبتدائيةمحمد هاني علي جاب هللا15594

86.5688378.58189وحدة جريس االبتدائيةمحمد ياسر فوزي عبده15595

10090999999100وحدة جريس االبتدائيةمحمود انور محمد عبدالقادر15596

495769655868وحدة جريس االبتدائيةمحمود زغلول احمد القماش15597

85.5718781.59186وحدة جريس االبتدائيةمحمود سمير محمد عباس15598

97.58699989697وحدة جريس االبتدائيةمحمود شوقي عبدالحميد دياب15599

89.58388897688.5وحدة جريس االبتدائيةمحمود عبدالعزيز محمد زيد15600

71.54876746578وحدة جريس االبتدائيةمحمود عبدالمجيد علي زيد15601



646384706876وحدة جريس االبتدائيةمحمود عبدالنبي ابو بكر الصباغ15602

455852565667وحدة جريس االبتدائيةمحمود محمد محمود بدير15603

55.559826170.570وحدة جريس االبتدائيةمحمود هاني محمود ابوالعينين15604

9076958993.586وحدة جريس االبتدائيةمصطفي اسماعيل محمود نور الدين15605

8666878173.589وحدة جريس االبتدائيةمصطفي اشرف مصطفي بحيري15606

69.571.57265.56871.5وحدة جريس االبتدائيةمؤمن احمد عبدالمؤمن احمد15607

72.5587971.56680وحدة جريس االبتدائيةمينا تامروليم  سعد عبدالملك15608

707480726669.5وحدة جريس االبتدائيةيوسف السيد محمود بدير15609

99.510010099.598.5100جريس االبتدائية للبنيناروى مرسى محمد الدرست15610

92859074.583.595جريس االبتدائية للبنيناسماء سليمان ابراهيم نبايل15611

97.5961009797100جريس االبتدائية للبنيناالء انور محمد فهيم شرف15612

9892.597838699جريس االبتدائية للبنينايات اشرف ابراهيم شرف15613

98.510010096.59497جريس االبتدائية للبنيناية حسن جابر زيد15614

1001009899.598.5100جريس االبتدائية للبنيناية عادل احمد سراج15615

999110085.595100جريس االبتدائية للبنينجهاد ياسر فرحات عبدالعزيز15616

52.5807661.56772جريس االبتدائية للبنيندعاء كرم ابراهيم امام15617

98.5961009998.599جريس االبتدائية للبنيندنيا شريف عبدالحميد شرف15618

74.57088597393جريس االبتدائية للبنيندينا محمد محمد فؤاد الشافعى15619

96.594988987.5100جريس االبتدائية للبنينرحاب السيد عبدالحميد زيد15620

10010010096.599100جريس االبتدائية للبنينرحمة ربيع عبده عبدالعزيز15621

99.51001009998.5100جريس االبتدائية للبنينرودينة مصطفى عبدالنبى شرف15622

68.573.588727876جريس االبتدائية للبنينسلمى محمد عبدالعزيز الجوهرى15623

9893.599979699جريس االبتدائية للبنينسمر خالد عبدالصمد زيد15624

9683989784.597جريس االبتدائية للبنينعائشة وليد عبدالباسط الشافعى15625

98.595999385100جريس االبتدائية للبنينعزيزة رجب فهيم شرف15626

88941009379.598جريس االبتدائية للبنينفاطمة ابراهيم محمد سعيد15627

96.59510094.597.5100جريس االبتدائية للبنينفاطمة احمد راضى عبدالحميد15628

98.5961009485.596جريس االبتدائية للبنينفاطمة ياسر صالح زيد15629

97.591969084.598جريس االبتدائية للبنينفوزية رمضان عبدالرحمن شرف15630

5275.5856071.585جريس االبتدائية للبنينماجدة محمد عبدالعزيز البوهى15631

58.58384718080.5جريس االبتدائية للبنينمى اسامة محمود البوهى15632

97.5989993.59497.5جريس االبتدائية للبنينندا عيد فتحى على عبدالغنى15633

9485.59687.58089.5جريس االبتدائية للبنيننورهان ربيع عبدالمنعم شرف15634

10010010099.598100جريس االبتدائية للبنينابراهيم محمد ابراهيم شرف15635

93879993.586.592.5جريس االبتدائية للبنيناحمد عماد احمد البوهى15636

91.5899492.58886.5جريس االبتدائية للبنيناحمد عماد بدوى الدرس15637



92809787.584.589جريس االبتدائية للبنيناحمد محمد فوزى عبدالحميد الفخرانى15638

98.592.5999496.599جريس االبتدائية للبنيناسالم محمد سعيد داغر15639

95.5939994.59599جريس االبتدائية للبنينعبدالحميد عامر عبدالحميد زيد15640

89.59910095.597.5100جريس االبتدائية للبنينعبدالرحمن جاد سعيد جاد15641

99.510010098.596.598جريس االبتدائية للبنينعبدالهادى السيد عبدالهادى العربى15642

96.510010098.598.598جريس االبتدائية للبنينعمار احمد محمد حلمى شرف15643

83979695.59597جريس االبتدائية للبنينفتحى محمد ابوالفتوح االحول15644

95.59810097.59598جريس االبتدائية للبنينكريم محمد عبدالحميد شرف15645

92.5939995.591.595جريس االبتدائية للبنينمحمد السيد شرف السيد15646

58.565.5887870.586جريس االبتدائية للبنينمحمد حسان السيد حسان15647

91.5839778.576.591جريس االبتدائية للبنينمحمد يوسف محمد البوهى15648

67.576.58660.569.579جريس االبتدائية للبنينمحمود محمد محمود حجازى15649

85.58697818191جريس االبتدائية للبنينمصطفى محمد سعيد قورة15650

9288.5978884.592جريس االبتدائية للبنينمؤمن سامى محمد البوهى15651

78.5959994.595.5100جريس االبتدائية للبنيننادر خالد عمر شرف15652

78.59710097.595.597جريس االبتدائية للبنينهشام عبدالحميد عبدالحميد زيد15653

86969890.597.593جريس االبتدائية للبنينيوسف شعبان محمد القطقوطى15654

56.547.55650.550.575.5خالد بن الوليد االبتدائية بجريسازهار شعبان صابر ابراهيم15655

87618177.573.591خالد بن الوليد االبتدائية بجريساسراء عبد العزيز جابر االحول15656

5445645254.583.5خالد بن الوليد االبتدائية بجريساسماء احمد عبد العزيز سالم15657

877371667596خالد بن الوليد االبتدائية بجريسأسماء ربيع أحمد نور الدين15658

94869691.59189.5خالد بن الوليد االبتدائية بجريسأسماء عاطف محمد السبكى15659

967697848097خالد بن الوليد االبتدائية بجريسأسماء عبد العزيز عبد الرافع حسن15660

8957.585767395خالد بن الوليد االبتدائية بجريسأسماء عبد المجيد على الشحات15661

72.561827469.593خالد بن الوليد االبتدائية بجريساالء السيد عثمان سعيد15662

72487165.559.582خالد بن الوليد االبتدائية بجريساالء شوقى عبدالفتاح الشحات15663

544869.56856.571خالد بن الوليد االبتدائية بجريسأمال عبدالعزيز محمود البصلى15664

72.55880677892خالد بن الوليد االبتدائية بجريسامنية عبد المحسن سليمان نعام15665

100899798.59596خالد بن الوليد االبتدائية بجريسأميرة خالد الحسينى أحمد15666

100961009898.5100خالد بن الوليد االبتدائية بجريساية محمد عبد المنعم حسن15667

968698968796خالد بن الوليد االبتدائية بجريسايه دسوقى عبد الحميد الشافعى15668

74.557.57868.56890خالد بن الوليد االبتدائية بجريساية يحيى محمد ابو إبراهيم15669

9783989894.5100خالد بن الوليد االبتدائية بجريسإيمان عبدالمنعم السيد الشحات15670

5550685156.569.5خالد بن الوليد االبتدائية بجريسإيمان كرم السيد القماش15671

100999899.599100خالد بن الوليد االبتدائية بجريسإيمان محمد حسن علي15672

77.562.57463.555.590خالد بن الوليد االبتدائية بجريسجنات خالد محمد امبابى15673



62.564.575616083خالد بن الوليد االبتدائية بجريسحبيبة صبرى عبد الموجود بدوى15674

غائبغائبغائبغائبغائبغائبخالد بن الوليد االبتدائية بجريسبسمة محمود محمد ابو مصطفى15675

58.5706552.55257خالد بن الوليد االبتدائية بجريسدنيا كرم عثمان شحاتة15676

84.58282776079.5خالد بن الوليد االبتدائية بجريسدنيا سعيد عبد العزيز سالم15677

4456565056.573خالد بن الوليد االبتدائية بجريسدنيا عاطف حافظ عبد السالم15678

8669806470.579خالد بن الوليد االبتدائية بجريسدينا عبدهللا عبدالستار الهاللى15679

6759.570576170خالد بن الوليد االبتدائية بجريسدينا محمد عبد النبى الشافعى15680

87.591.58572.58492خالد بن الوليد االبتدائية بجريسدينا ياسر عبد المجيد عمارة15681

948987.571.58776.5خالد بن الوليد االبتدائية بجريسرنا عالءالدين خلف محمد15682

9084797579.588خالد بن الوليد االبتدائية بجريسسلمي حمادة محمود الصعيدي15683

82.58274.572.57376.5خالد بن الوليد االبتدائية بجريسسلمي يحي عبدالعزيز خليفة15684

83.5827576.570.580خالد بن الوليد االبتدائية بجريسسهيلة حسن عبدالمنعم رمضان15685

81.566617469.563.5خالد بن الوليد االبتدائية بجريسشروق احمد كمال احمد15686

5450585057.557خالد بن الوليد االبتدائية بجريسشمس سامى امبابى عبد الهادى15687

99969691.596.593خالد بن الوليد االبتدائية بجريسشمس عبدربة محمد الشحات15688

82.5868168.569.595.5خالد بن الوليد االبتدائية بجريسشيرين أشرف مشحوت ابراهيم15689

74766969.56071.5خالد بن الوليد االبتدائية بجريسشرين شعبان شحاته نورالدين15690

68.552.567654772خالد بن الوليد االبتدائية بجريسشيماء ايمن حسن خليفة15691

53.549.55555.55270خالد بن الوليد االبتدائية بجريسصفاء هانى أبوالحديد المالح15692

9699989597100خالد بن الوليد االبتدائية بجريسعزة إبراهيم على شعبان15693

928487906888.5خالد بن الوليد االبتدائية بجريسعال السيد عبدالعزيز على15694

62596867.56473.5خالد بن الوليد االبتدائية بجريسفاطمة السيد على يونس15695

97.59098999896خالد بن الوليد االبتدائية بجريسفاطمة عبدالحميد ابراهيم سعدالدين15696

71.56678727670خالد بن الوليد االبتدائية بجريسفاطمة على فؤاد شنب15697

999610099.59999خالد بن الوليد االبتدائية بجريسفداء السيد محمد القن15698

83.571827377.591خالد بن الوليد االبتدائية بجريسفوزية محمد محمد المهوى15699

95.578918792.594خالد بن الوليد االبتدائية بجريسمروة شوقى عبدالحميد شرف15700

6849.5796757.582خالد بن الوليد االبتدائية بجريسمنار جمال عبدالكريم محمد15701

91.5758590.582.588خالد بن الوليد االبتدائية بجريسمنار دياب مشحوت نصر15702

9793979497.5100خالد بن الوليد االبتدائية بجريسمنار عادل عبدالتواب البوهي15703

98.59697989897خالد بن الوليد االبتدائية بجريسمنار عادل عبدالعزيز نعام15704

56566860.570.581خالد بن الوليد االبتدائية بجريسمني شحات محمد العدوي15705

76.56473637981.5خالد بن الوليد االبتدائية بجريسنادية صبحى اسماعيل صيفة15706

96.574859485.589خالد بن الوليد االبتدائية بجريسنانسي جمال فؤاد زيد15707

67.567.58286.57691خالد بن الوليد االبتدائية بجريسندا ابراهيم حسن الدرس15708

989696.59797.596.5خالد بن الوليد االبتدائية بجريسندا اسماعيل محمد حسونة15709



89.5578584.58090خالد بن الوليد االبتدائية بجريسندا اشرف عبدالوهاب الشافعى15710

92.576.590.59577.596خالد بن الوليد االبتدائية بجريسندى محمود عبدالمحسن البصلي15711

9889979891.598خالد بن الوليد االبتدائية بجريسنسمة سامي محمد زيد15712

6162.5666557.576.5خالد بن الوليد االبتدائية بجريسنورا طة محمد الشافعى15713

98.587989891100خالد بن الوليد االبتدائية بجريسنورا عبدالحميد أنور زيد15714

99941001009797خالد بن الوليد االبتدائية بجريسنورا هانى محمد عبدالصمد15715

96.595979999100خالد بن الوليد االبتدائية بجريسنورهان السيد عبدالحميد نصر15716

74.5798884.57387.5خالد بن الوليد االبتدائية بجريسنورهان عبدالموجود احمد جرادة15717

1009510010099100خالد بن الوليد االبتدائية بجريسنورهان فتيان عبدالموجود البصلى15718

7577909682.595خالد بن الوليد االبتدائية بجريسنورهان محمود إبراهيم شيتة15719

87779191.562.593خالد بن الوليد االبتدائية بجريسنورهان محمود مصطفى حسن15720

88759391.578.592خالد بن الوليد االبتدائية بجريسهاجر محمد إبراهيم بسيونى15721

82.5828893.577.590خالد بن الوليد االبتدائية بجريسهدير صابر مصطفى جرادة15722

98901001009698خالد بن الوليد االبتدائية بجريسياسمين سعيد محمد نبايل15723

96829597.59796.5خالد بن الوليد االبتدائية بجريسياسمين منصور رجب عبد المنعم15724

54.5769175.573.575.5خالد بن الوليد االبتدائية بجريسإبراهيم أشرف إبراهيم القماش15725

8984899279.591خالد بن الوليد االبتدائية بجريسابراهيم دياب إسماعيل االعصر15726

57.56778635374.5خالد بن الوليد االبتدائية بجريسإبراهيم مصطفى إابراهيم مصطفى15727

6845695253.582خالد بن الوليد االبتدائية بجريساحمد صبحى امبارك فؤاد15728

5451828070.583خالد بن الوليد االبتدائية بجريساحمد عبد المجيد ابو الفتوح العجرودي15729

9688929791.593خالد بن الوليد االبتدائية بجريساحمد على فوزى على15730

878393978082خالد بن الوليد االبتدائية بجريساحمد عماد محمد البهواش15731

85.565.5908577.581خالد بن الوليد االبتدائية بجريساحمد ماهر عبدالعزيز السيد15732

96.58895.5969390خالد بن الوليد االبتدائية بجريساحمد محمد شوقى محمد15733

4657.58765.557.577خالد بن الوليد االبتدائية بجريساحمد محمد عبد الخالق عبد المجيد15734

81.578.580906186خالد بن الوليد االبتدائية بجريساحمد محمد عثمان مرسي15735

37516156.53467خالد بن الوليد االبتدائية بجريساحمد محمود مرسي المعرف15736

9087.59287.58991.5خالد بن الوليد االبتدائية بجريساحمد هانى منوفى الدرس15737

65.546647063.577خالد بن الوليد االبتدائية بجريساحمد يا سر أحمد عبدالمجيد بخيت15738

554673746273خالد بن الوليد االبتدائية بجريسأسامة رجب محجوب عوض15739

48.551626353.562.5خالد بن الوليد االبتدائية بجريساسالم سعيد منوفى عبد العاطى15740

73.549.57675.565.569.5خالد بن الوليد االبتدائية بجريساسالم كاسب محمد خير الدين15741

61.555746453.571خالد بن الوليد االبتدائية بجريسالسيد سالم السيد القماش15742

73.555.58083.572.583خالد بن الوليد االبتدائية بجريسامير عبد المجيد ابراهيم القماش15743

8262.58884.559.590خالد بن الوليد االبتدائية بجريسانس اسامة عبدالمنعم خليل15744

516258696267خالد بن الوليد االبتدائية بجريسبالل خالد ابراهيم شاكر15745



5363.560626273.5خالد بن الوليد االبتدائية بجريسحسام سامى محمد عبدالمنعم زيد15746

99.51001009999.5100خالد بن الوليد االبتدائية بجريسخالد عمادالدين خالد سالم15747

5451.56465.56668خالد بن الوليد االبتدائية بجريسدياب أبوالحديد دياب نصر15748

897186878975.5خالد بن الوليد االبتدائية بجريسزياد محمد على العراقى15749

1162519.51611.5خالد بن الوليد االبتدائية بجريسسعيد حامد سعيد خميس15750

82768285.575.584.5خالد بن الوليد االبتدائية بجريسسعيد محمد سعيد محمد15751

4351.56358.56262.5خالد بن الوليد االبتدائية بجريسسعيد محمود سعيد الشافعى15752

54.555.576.555.56167خالد بن الوليد االبتدائية بجريسطارق خالد ابراهيم القماش15753

85.5758482.56574خالد بن الوليد االبتدائية بجريسعبد العزيز ايمن عبد العزيز حسن محمد15754

999195.59596100خالد بن الوليد االبتدائية بجريسعبدالرحمن رمضان حنفى سالم15755

89.568.58686.571.596خالد بن الوليد االبتدائية بجريسعبدالرحمن سالمة محمود خليفة15756

817591897990خالد بن الوليد االبتدائية بجريسعبدالرحمن عماد عبدالعزيز زيد15757

58566368.550.569خالد بن الوليد االبتدائية بجريسعبدالرحمن محمد عبدالمنعم محمد15758

9790949793.598خالد بن الوليد االبتدائية بجريسعبدالفتاح عبدالمحسن عبدالفتاح غباشى15759

9820192519.5خالد بن الوليد االبتدائية بجريسعبدهللا جمال عبدالكريم محمد15760

4441.559506172خالد بن الوليد االبتدائية بجريسعصام عبد الحميد ابراهيم المسيدي15761

97.5879293.593.585.5خالد بن الوليد االبتدائية بجريسعالء محمد غريب نعام15762

5355.5484856.558.5خالد بن الوليد االبتدائية بجريسعمرو أحمد محمد ابو ابراهيم15763

52.5435449.551.577خالد بن الوليد االبتدائية بجريسكريم محمد مشحوت نصر15764

81729085.58689خالد بن الوليد االبتدائية بجريسكمال جمعة عبدالمحسن محمد15765

32.517.513.510.514.511.5خالد بن الوليد االبتدائية بجريسمتولى عبد الهادى محمد عبد الهادى15766

86.58178837987خالد بن الوليد االبتدائية بجريسمحمد ابراهيم محمد سالم15767

95.58288878892خالد بن الوليد االبتدائية بجريسمحمد أحمد عبدالمنعم محمد15768

93.5819394.58696.5خالد بن الوليد االبتدائية بجريسمحمد أحمد عبدالمنعم كتيحة15769

94.5828592.59096خالد بن الوليد االبتدائية بجريسمحمد أحمد فتحى أحمد15770

58.559.5666861.584خالد بن الوليد االبتدائية بجريسمحمد إسماعيل حنفى عبدالسالم15771

88.5828493.584.590خالد بن الوليد االبتدائية بجريسمحمد إسماعيل محمد رفاعى15772

937489847894خالد بن الوليد االبتدائية بجريسمحمد صالح الحسينى أحمد15773

54.540.54938.548.550خالد بن الوليد االبتدائية بجريسمحمد عاصم محمد حلمى البوهى15774

6952.592815665.5خالد بن الوليد االبتدائية بجريسمحمد عاطف شحاته نور الدين15775

غائبغائبغائبغائبغائبغائبخالد بن الوليد االبتدائية بجريسمحمد عصام عبد الموجود السيسى15776

6453.58174.54859خالد بن الوليد االبتدائية بجريسمحمد فرحات سعيد خليفة15777

5845.5736251.560.5خالد بن الوليد االبتدائية بجريسمحمد ماهر ابراهيم الشامى15778

96.5849995.580.585خالد بن الوليد االبتدائية بجريسمحمد مصطفى محمد جاب هللا15779

8473888476.580خالد بن الوليد االبتدائية بجريسمحمد نبيل أحمد عبدالحكيم15780

96.57795948988خالد بن الوليد االبتدائية بجريسمحمود دياب محمود االعصر15781



6873948872.570.5خالد بن الوليد االبتدائية بجريسمحمود طه عثمان بكار15782

95.584939591.587خالد بن الوليد االبتدائية بجريسمحمود عبدالشافى عبدالتواب السيد15783

64.549.58375.56574خالد بن الوليد االبتدائية بجريسمحمود عماد محمد عبدالحليم15784

6558.58881.56873.5خالد بن الوليد االبتدائية بجريسمصطفى محمود عبدالستار الهاللى15785

57.5528777.563.577.5خالد بن الوليد االبتدائية بجريسوليد صالح محمد مشعل15786

89688692.566.590خالد بن الوليد االبتدائية بجريسياسر محمد محمد المهوى15787

99.51001009910097جريس أ المشتركةاسراء سعيد احمد السيسى15788

928093809697جريس أ المشتركةاسراء عبد الحميد أبو طالب الجزار15789

94.570.5958887.597جريس أ المشتركةاسراء عبدة أحمد موسى15790

94.55790.583.58292جريس أ المشتركةاسماء أحمد محمد فايد15791

6338.570486366جريس أ المشتركةاسماء عبد العزيز محمد على15792

99.5979999.599.599جريس أ المشتركةاسماء هاني عبد الفتاح عبدالفضيل15793

5153.571.55754.561جريس أ المشتركةاالء ايمن على تقى15794

97.591.510098.595100جريس أ المشتركةامنية فرج عبدالكريم نعام15795

60.549.555.547.564.572جريس أ المشتركةاميرة عبد الرحمن محى الدين البهواشى15796

95.570.5100906690جريس أ المشتركةاية اشرف محمد سليمان15797

988910095.59798جريس أ المشتركةاية جمال محمود حجازى15798

69.56174676582جريس أ المشتركةايه عثمان حلمى شحاته15799

7359.585716988جريس أ المشتركةايمان احمد احمد البصلي15800

9475.599959496جريس أ المشتركةايمان سالم احمد شاهين15801

826476.566.55976جريس أ المشتركةبسنت عادل محمد مشعل15802

92.56889.571.58782جريس أ المشتركةبسنت وائل عبدالشافي الشحات15803

021034.512جريس أ المشتركةدعاء رمضان عبد السالم جمعة15804

68.55080.566.562.576جريس أ المشتركةدعاء محمود وهبة فراج15805

94.56396.591.576.590جريس أ المشتركةدينا علي عبد الوهاب صقر15806

94.5739885.573.596جريس أ المشتركةرانيا نصر محمد غنيم15807

98.581.59890.595.598جريس أ المشتركةرحاب جمال جاد الرب زيد15808

99.59999.598.598.599جريس أ المشتركةرضوي أحمد فؤاد زيد15809

77.5648955.561.570جريس أ المشتركةروان نصر محمد غنيم15810

97.59299.595.59599جريس أ المشتركةسارة محمود محمد محمود15811

49.561815164.575جريس أ المشتركةسلمى سعيد صديق ابو زيد15812

90.580.510093.585.590جريس أ المشتركةسلمى مختار إسماعيل الصياد15813

99.59610096.599.5100جريس أ المشتركةسمية محمد جالل البوهى15814

67.546.560.542.560.577جريس أ المشتركةسندس أنور حسن شعفه15815

99.59510097.599.599جريس أ المشتركةسنية أحمد عبدالعزيز عبد ربه15816

415261.540.563.564جريس أ المشتركةشيماء أشرف محمد البوهى15817



5856.564.546.575.566جريس أ المشتركةشيماء سعيد كامل القن15818

98.59699.593.594.598جريس أ المشتركةضحى وليد فتحى زيد15819

97.587.598.594.591.596جريس أ المشتركةعايده ربيع كمال البلتاجى15820

9072.596.589.586.593جريس أ المشتركةغادة أنور عبد العزيز سعد15821

83.565.59892.590.590جريس أ المشتركةفاطمة إبراهيم عبد الحميد الشافعي15822

99.5100100100100100جريس أ المشتركةمروة محمد محمد موسى15823

73.550.5785559.581جريس أ المشتركةمروة ممدوح حسن شعفة15824

9484.510086.573.597جريس أ المشتركةمكة فوزى احمد طلبة15825

989610096.598.598جريس أ المشتركةمنار دياب فتحى مشعل15826

825491728186جريس أ المشتركةمنار عبد هللا إبراهيم إبراهيم15827

88.56794.5838989جريس أ المشتركةندا عاطف عبد القادر زيد15828

9591999292.594جريس أ المشتركةندا محمد عبد النبى موسي15829

926288.583.59092جريس أ المشتركةندي عبد الهادي بدير بدير15830

88.57999908694جريس أ المشتركةندي عماد الدين لطفي خلف15831

71.552.5755958.586جريس أ المشتركةنعمة مختار غبد الشافى عوض15832

88.576.59787.58789جريس أ المشتركةنورا محمد ماجد محمد عبد هللا15833

827589.572.586.584.5جريس أ المشتركةنورهان جميل عبد هللا مغاوري15834

94859280.59293جريس أ المشتركةنورهان محمود مصطفى زيد15835

97929993.596.595.5جريس أ المشتركةهبة حسن عبد الموجود بدير15836

8671.5916882.572.5جريس أ المشتركةهبة ياسر محمد عبدالعزيز15837

99969995.510097جريس أ المشتركةهدير سعيد عبد المحسن شرف15838

38.539.549.5544951.5جريس أ المشتركةوردة جمال حجاج قورة15839

89819471.593.589.5جريس أ المشتركةوسام محمد محمد عبد الرحمن15840

726371.55757.568جريس أ المشتركةياسمين طه حسنى محمد15841

9176.59888.57587جريس أ المشتركةابراهيم محمد محمود بدير15842

5447.565505359جريس أ المشتركةابراهيم ياسر ابراهيم احمد15843

97.510010094.598.5100جريس أ المشتركةاحمد ايمن حنفي الشحات15844

8164.5907777.577جريس أ المشتركةاحمد شبل عبد هللا الشافعى15845

98.586989888.595جريس أ المشتركةاحمد عاطف عوض المالح15846

96.5909493.581.591جريس أ المشتركةاحمد عبدالواحد محمد الدرس15847

96.582939285.589جريس أ المشتركةاحمد كرم شعبان إسماعيل15848

84.575.588.58173.589.5جريس أ المشتركةاحمد متولي محمد البوهى15849

5853.574.5547356.5جريس أ المشتركةاحمد محمد دبركى الشافعى15850

95.5889992.59290جريس أ المشتركةاحمد محمد عبدالمحسن مبارك15851

9084999489.594جريس أ المشتركةاحمد محمد غريب عبدالسالم15852

82.58186.57082.585جريس أ المشتركةاحمد يسرى احمد محروس15853



17.5184227.520.531.5جريس أ المشتركةاسالم رمضان فؤاد محمود15854

685982747388جريس أ المشتركةاسالم عبد التواب اسماعيل غنيم15855

472181222.5جريس أ المشتركةاسالم عبد الرحمن محي الدين البهواشى15856

95.59110097.585.596جريس أ المشتركةاسماعيل حسنى إسماعيل يوسف15857

95899995.58590جريس أ المشتركةاسماعيل ياسر إسماعيل زيد15858

76.5699576.57785جريس أ المشتركةانور حمدى أنور زيد15859

95.589.510093.59293جريس أ المشتركةبدر محمد على شرف15860

44.5496165.569.559جريس أ المشتركةبالل محمد حسن خليفة15861

71.55589748470.5جريس أ المشتركةحازم عاطف محمد فؤاد الشافعى15862

555368.563.56468جريس أ المشتركةحسام ايمن حسن خليفة15863

6567.577.564.57278جريس أ المشتركةحسام سليمان إبراهيم قوره15864

706887.567.58075جريس أ المشتركةسعد احمد سعد محمد15865

9580.510098.596.599جريس أ المشتركةصهيب فتحى عبدالفتاح شعفه15866

8475.598907494جريس أ المشتركةعبد الحميد عماد عبد الحميد عبد الجواد15867

826995818791جريس أ المشتركةعبدالحميد جمال عبدالحميد هوارى15868

95.56996908894جريس أ المشتركةعبدالرحمن فرج قرني هالل15869

887589.588.57682.5جريس أ المشتركةعبدهللا احمد سعيد االشمونى15870

71.567.596677872.5جريس أ المشتركةعبدهللا طارق محمد محفوظ15871

96.585.510095.59697جريس أ المشتركةعلى عماد على فراج15872

86499576.57677جريس أ المشتركةعمر جمال على فياض15873

5546.56963.57366.5جريس أ المشتركةقنديل إبراهيم قنديل الشافعى15874

84.580.5968185.581.5جريس أ المشتركةكريم احمد عبدالعزيز خالف15875

73.5778273.58296جريس أ المشتركةماركو عادل نجيب حنا15876

466462.5617172جريس أ المشتركةمحمد احمد على يونس15877

885590.57866.579جريس أ المشتركةمحمد السيد عبدالمجيد البوهى15878

82638681.583.594جريس أ المشتركةمحمد حسب النبى حسن الشين15879

9482100859496جريس أ المشتركةمحمد خالد نجاح بكار15880

78.5729580.590.590جريس أ المشتركةمحمد رأفت محمد محروس15881

91.5839774.590.584جريس أ المشتركةمحمد سامي محمود خالف15882

غائبغائبغائبغائبغائبغائبجريس أ المشتركةمحمد صبحى أبوبكر الشافعى15883

865087.553.563.587جريس أ المشتركةمحمد صبحي كمال البلتاجى15884

9286.5999384.590جريس أ المشتركةمحمد عاصم محمد أمين الدرس15885

8453.586.582.55982.5جريس أ المشتركةمحمد عرفات احمد امبابى15886

7962817290.585جريس أ المشتركةمحمد على إبراهيم عطية15887

53.540.570.546.55553.5جريس أ المشتركةمحمد على مصطفى زيد15888

95979996.59289جريس أ المشتركةمحمد كرم السيد خليفة15889



83.572.5969667.591جريس أ المشتركةمحمد هانى فتحى مشعل15890

99991001009799جريس أ المشتركةمحمد هشام محمد فايد15891

605474.5565861جريس أ المشتركةمحمد ياسر عبد العزيز الشين15892

36.5263733.53245.5جريس أ المشتركةمحمود عبد العظيم عبد الواحد الجوهرى15893

غائبغائبغائبغائبغائبغائبجريس أ المشتركةمحمود على الحسيني زيد15894

98.5979996.595.594جريس أ المشتركةمحمود محمد محمود بدوى15895

60.5508061.55963جريس أ المشتركةمحمود مصطفى محمد حمام15896

415464.5555849جريس أ المشتركةمحمود هاني حلمي غنيم15897

92829987.572.598جريس أ المشتركةمصطفى شكرى مصطفى سراج15898

93.586999286.592جريس أ المشتركةمصطفى ناصر محمد محفوظ15899

8158.59169.56995جريس أ المشتركةمصطفى نجاح اسماعيل غنيم15900

44.54961414756أبو عوالي االبتدائيةابتسام احمد على الصيفى15901

90.5789684.57686أبو عوالي االبتدائيةاسراء الدبركى عبدهللا ابراهيم15902

91.593979299.598أبو عوالي االبتدائيةاسراء خيرى كمال ابواحمد15903

83.5699880.57888أبو عوالي االبتدائيةاسراء شعبان عبدالعزيز بكر15904

96.5929080.594.598أبو عوالي االبتدائيةاسراء صالح كيالنى دومه15905

4447554140.554.5أبو عوالي االبتدائيةاسراء فرحات محمد الصيفى15906

51.54355454353أبو عوالي االبتدائيةاسماء اسماعيل عيد خيرهللا15907

515364564977أبو عوالي االبتدائيةاسماء بكر محمد بكر15908

97.5809882.587.598أبو عوالي االبتدائيةاسماء عبدهللا حامد خضر15909

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأبو عوالي االبتدائيةاسماء عصام شحات محمد15910

434548385150.5أبو عوالي االبتدائيةاعتماد خالف عبدالباسط عمارة15911

434553444960أبو عوالي االبتدائيةاالء حسن عبدالعظيم خضر15912

6552.57563.550.580أبو عوالي االبتدائيةاالء رمضان عبدالرحمن دومه15913

95929888.58592.5أبو عوالي االبتدائيةأمانى عشرى حامد السماحى15914

78.5759186.58797أبو عوالي االبتدائيةامانى عصام عبدالحميد السماحى15915

92829889.597.598أبو عوالي االبتدائيةاميرة كرم ابراهيم حمزه15916

10010010097.599.5100أبو عوالي االبتدائيةامنية ربيع محمد ابوزيد15917

51.5476454.55776أبو عوالي االبتدائيةانصاف سليمان طه الجنايني15918

79.5829478.59086أبو عوالي االبتدائيةايمان احمد محمود الشافعى15919

89869984.586100أبو عوالي االبتدائيةايمان عمرو محمد ابوعمر15920

53536963.569.575أبو عوالي االبتدائيةايه حمدان احمد الصيفى15921

745272615289أبو عوالي االبتدائيةايه عيد على وهدان15922

66.5786763.561.572أبو عوالي االبتدائيةبسمة ابوالحديد سيداحمد زايد15923

89.5608269.559.592أبو عوالي االبتدائيةبسمة احمد عبدالحميد قوره15924

7562686960.583أبو عوالي االبتدائيةبسنت محمد عبدالنبى عمارة15925



734764596577أبو عوالي االبتدائيةجونير اشرف شفيق جرجس15926

765164596386أبو عوالي االبتدائيةحبيبة حمدان بريك اسماعيل15927

6948646056.584أبو عوالي االبتدائيةحنان ابوالحديد محمد ابوعرب15928

62475850.54279أبو عوالي االبتدائيةحنان سليمان محمد ابوعثمان15929

42.5435041.53743أبو عوالي االبتدائيةحنان عبدالهادي محمد ابراهيم15930

45495339.54959.5أبو عوالي االبتدائيةخلود خالد انور ابواحمد15931

62516650.553.579أبو عوالي االبتدائيةدعاء احمد حمدان احمد15932

45475548.54659أبو عوالي االبتدائيةدعاء السيد مهران السيد15933

62.5506149.54970أبو عوالي االبتدائيةدعاء بكر محمد بكر15934

855287616064.5أبو عوالي االبتدائيةدعاء جالل الحسينى الكيالنى15935

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأبو عوالي االبتدائيةدعاء ربيع عبدالعزيز نصار15936

57.5485749.55665أبو عوالي االبتدائيةدعاء عاشور يوسف ابراهيم15937

45.546.549444761أبو عوالي االبتدائيةدعاء قنديل السيد قنديل15938

5742.55241.547.564أبو عوالي االبتدائيةدينا حامد ابراهيم عيد15939

48.54347404557أبو عوالي االبتدائيةدينا سالم رمضان زكريا15940

45455441.556.558أبو عوالي االبتدائيةدينا صابر بكرى ابوحسين15941

947981759291.5أبو عوالي االبتدائيةدينا عبدالحميد سليمان الشافعى15942

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأبو عوالي االبتدائيةرانيا كرم ابوالمجد شيبه15943

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأبو عوالي االبتدائيةرضا عيد قطب الشرقاوي15944

99.510010099100100أبو عوالي االبتدائيةرضوى وردانى جالل ضلع15945

88668778.578.588أبو عوالي االبتدائيةرفقه موريس عزيز صادق15946

85.5518572.56182.5أبو عوالي االبتدائيةروضة صفوت سالم خضر15947

5644614549.549أبو عوالي االبتدائيةزينب السيد فرحات عيسى15948

78607967.548.574أبو عوالي االبتدائيةزينب محمد على ابوسبع15949

4130.549434557.5أبو عوالي االبتدائيةسارة اشرف جمال بريك15950

97.5869494.59098أبو عوالي االبتدائيةسارة السيد احمد بكر15951

74.5528777.568.586أبو عوالي االبتدائيةسارة صبرى احمد نصار15952

83.5687669.56388أبو عوالي االبتدائيةسارة على جمال الدين زيد15953

876987837597أبو عوالي االبتدائيةسارة عيد قطب ابوحسين15954

60.5506558.54466أبو عوالي االبتدائيةسمر سالمه عبدالفتاح محمود15955

948395919799أبو عوالي االبتدائيةسندس مسعد محمد السيد15956

43.5425943.547.556أبو عوالي االبتدائيةسوزان خالد سعيد السيد15957

82.5659062.574.581.5أبو عوالي االبتدائيةسوميه ابراهيم يوسف السيسى15958

90.566848857.582.5أبو عوالي االبتدائيةسيدة عبدالناصر عبدالعظيم عبدالصمد15959

76708877.56893أبو عوالي االبتدائيةشروق صابر عبدهللا ابراهيم15960

78578475.568.590.5أبو عوالي االبتدائيةشروق عصام عبدالمنعم الشيخ15961



7768877779.580أبو عوالي االبتدائيةشروق كرم ابوسريع ضلع15962

48.550694845.560.5أبو عوالي االبتدائيةشيماء سعيد عبدالموجود رجب15963

100961009910099أبو عوالي االبتدائيةشيماء على جالل على15964

77778486.57194أبو عوالي االبتدائيةشيماء فرحات غانم ابوحسين15965

727480816482أبو عوالي االبتدائيةشيماء محمد عبدالرسول قاسم15966

47.54277526866أبو عوالي االبتدائيةصباح وليد بكر يوسف15967

8163807866.579.5أبو عوالي االبتدائيةصفاء السيد خيرهللا شرف15968

76538874.561.596أبو عوالي االبتدائيةصفية خيرى عباس رفاعى15969

63.5558165.562.592أبو عوالي االبتدائيةعال ياسر بكر على15970

85.57089839695أبو عوالي االبتدائيةعلياء رمضان عبدهللا ابوعمر15971

80.564837275.584.5أبو عوالي االبتدائيةعلياء وجيه طه محمود15972

98.5949697.510098أبو عوالي االبتدائيةفاطمه اشرف على البوهى15973

69.5597553.563.581أبو عوالي االبتدائيةفاطمه حمدى حامد حسن15974

98.5979693.59995أبو عوالي االبتدائيةفاطمه خالد محمد حسن15975

60466254.55764أبو عوالي االبتدائيةفاطمة عبدالباسط احمد سليمان15976

82.544796662.584.5أبو عوالي االبتدائيةفاطمه عبدالقوى مصطفى عبدالقوى15977

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأبو عوالي االبتدائيةفاطمه عبدالوهاب حمدان عبدالوهاب15978

67527349.56663.5أبو عوالي االبتدائيةفاطمة فرحات عبدالرحمن عمر15979

94.572888986.594أبو عوالي االبتدائيةفاطمة محمد ابوبكر زيد15980

95.57492938597أبو عوالي االبتدائيةفاطمة مصطفى السيد عبدالرازق15981

9895919898.598أبو عوالي االبتدائيةفاطمة معوض محمد البوهى15982

47.537424547.542أبو عوالي االبتدائيةفرحه اشرف يسين قطب15983

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأبو عوالي االبتدائيةكريمة عبدالهادى محمد سعيد15984

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأبو عوالي االبتدائيةلبيبه جرجس نسيم سعد15985

78525949.559.575.5أبو عوالي االبتدائيةمحاسن محمد مصطفى بدوى15986

68.56159456567أبو عوالي االبتدائيةمروة محمد على خضر15987

79456558.562.581أبو عوالي االبتدائيةمروة هانى رجب جمعه15988

66.5476053.55569أبو عوالي االبتدائيةمنار ابراهيم مصطفى نصار15989

17112714.522.5أبو عوالي االبتدائيةمنار جميل محمود بريك15990

72.5656558.585.570أبو عوالي االبتدائيةمنار سالم عبدالمنعم ابورضا15991

78.5536965.572.575أبو عوالي االبتدائيةمنار شعبان عبدالفتاح السيسى15992

42.5535148.570.566أبو عوالي االبتدائيةمنار عادل جالل يونس15993

52.545554356.576.5أبو عوالي االبتدائيةمنار عادل عباس رفاعى15994

96.58292949384أبو عوالي االبتدائيةمنار كرم ابوالفتوح سبع15995

98.590999910097أبو عوالي االبتدائيةمهرائيل ناجى شكرى ندا15996

59475859.566.566.5أبو عوالي االبتدائيةميادة عادل حسن عامر15997



95.5789491.59692أبو عوالي االبتدائيةمى عربى عبدالفتاح وهدان15998

97.582979697.591.5أبو عوالي االبتدائيةنانسى جمعه حسن ابراهيم15999

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأبو عوالي االبتدائيةنبيلة محمود جمعه رفاعى16000

57636360.57069.5أبو عوالي االبتدائيةنجالء صالح سليمان عالم16001

5358625265.571.5أبو عوالي االبتدائيةندا ابوالعال ابوالعال على16002

57.5467161.56658.5أبو عوالي االبتدائيةندا خالد احمد وهبة16003

59436252.563.567أبو عوالي االبتدائيةندى السيد غريب خلف16004

65.5516756.56656.5أبو عوالي االبتدائيةندى سامى عبدالخالق بكر16005

93668785.586.582أبو عوالي االبتدائيةندى شعبان على خضر16006

56.5468458.56163أبو عوالي االبتدائيةندى عبدالتواب على عبدالتواب16007

68.5498265.568.580.5أبو عوالي االبتدائيةندى عبدالمجيد على عبدالمجيد16008

95.557898068.587.5أبو عوالي االبتدائيةندى عبدالنبى دياب غراب16009

776688678567أبو عوالي االبتدائيةندى عزت مسعد الصيفى16010

52.557776067.560أبو عوالي االبتدائيةندى محمد محمد السرساوى16011

71527860.558.568.5أبو عوالي االبتدائيةنرمين اشرف بكر على16012

91.5829288.590.584أبو عوالي االبتدائيةنوال ربيع محمود طلبه16013

68507570.568.576أبو عوالي االبتدائيةنورا حامد فرج مبروك16014

5150705252.554أبو عوالي االبتدائيةنورا خيرى حسن الصيفى16015

55476658.557.559.5أبو عوالي االبتدائيةنورا عبداللطيف عبدهللا الشيخ16016

92.58893866094أبو عوالي االبتدائيةنور عبدالحكيم طنطاوى دومه16017

98.595100989996أبو عوالي االبتدائيةنورهان عبدالمطلب سليمان احمد16018

7656796767.577.5أبو عوالي االبتدائيةنورهان كرم نبوى عطية16019

97899996.510099أبو عوالي االبتدائيةنيرة جمعة سيف النصر نصار16020

8580859082.585أبو عوالي االبتدائيةهاجر اشرف حسن راشد16021

54.5537974.56766أبو عوالي االبتدائيةهاجر عبدالحليم عبدالعظيم عبدالصمد16022

97.59110096.510094أبو عوالي االبتدائيةهاجر محمود احمد رمضان16023

48.5497355.55348أبو عوالي االبتدائيةهاله جمال علي عتمان16024

65447658.56858.5أبو عوالي االبتدائيةهند رمضان حسن الصيفى16025

98851009877.592.5أبو عوالي االبتدائيةهند محمد رشدى الشيخ16026

61536856.56269.5أبو عوالي االبتدائيةهند هالل حسين محمد16027

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأبو عوالي االبتدائيةوردة عبدالمجيد خالد زيد16028

9169938285.583أبو عوالي االبتدائيةوالء رجب جمعه الغنام16029

9686968977.583أبو عوالي االبتدائيةوالء موسى طلبه االحول16030

9492100929796أبو عوالي االبتدائيةيارا سليمان احمد الشافعى16031

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأبو عوالي االبتدائيةياسمين السيد شريف الجيزاوى16032

59557248.56566.5أبو عوالي االبتدائيةياسمين سالمه عبدالعزيز محمود16033



55.55574486157.5أبو عوالي االبتدائيةياسمين صالح محمد موسى16034

45.5497657.566.561.5أبو عوالي االبتدائيةياسمين محمود احمد زيد16035

999310094.597.595.5أبو عوالي االبتدائيةيمنى عربى رجب ابوحسين16036

89.56695868194أبو عوالي االبتدائيةيوستينا سمير فايق عبدالمسيح16037

97.58795949897أبو عوالي االبتدائيةابانوب ماجد توفيق فانوس16038

52.544595965.577أبو عوالي االبتدائيةابرآم عادل وهبه نقوال16039

86669172.566.587.5أبو عوالي االبتدائيةابراهيم جمال ابراهيم فرماوى16040

67.545885755.568.5أبو عوالي االبتدائيةابراهيم حسين السيد ابوعثمان16041

3839644559.535أبو عوالي االبتدائيةابراهيم خالد ابراهيم ابوشيبه16042

92919787.59297أبو عوالي االبتدائيةابراهيم على فوزى البوهى16043

8375.59878.57583أبو عوالي االبتدائيةاحمد ابراهيم عبدالعزيز بكر16044

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأبو عوالي االبتدائيةاحمد السيد السيد ابوعمر16045

928110087.594.590أبو عوالي االبتدائيةاحمد جابر ابراهيم دومه16046

89889178.58196أبو عوالي االبتدائيةاحمد حمدى فهمى عباس16047

60.559716057.572.5أبو عوالي االبتدائيةاحمد حمدى محمد موسى16048

735765577487.5أبو عوالي االبتدائيةاحمد خالد عبدالعزيز قاسم16049

9580958795.595أبو عوالي االبتدائيةاحمد خالد مصطفى شرف16050

97.5799884.58995أبو عوالي االبتدائيةاحمد رجب شعبان رمضان16051

84.567.593897392أبو عوالي االبتدائيةاحمد رمضان اسماعيل ابوعثمان16052

97889997.510095.5أبو عوالي االبتدائيةاحمد سامى على الصيفى16053

65.5416556.563.582.5أبو عوالي االبتدائيةاحمد سعد حامد خضر16054

54.5565950.56185أبو عوالي االبتدائيةاحمد سعد عبدالرحيم الدينارى16055

57476851.563.574أبو عوالي االبتدائيةاحمد سعيد طنطاوى دومه16056

47.5475443.552.565أبو عوالي االبتدائيةاحمد صابر مرسى الجوهرى16057

504465486362.5أبو عوالي االبتدائيةاحمد عادل شحاته ابوعمر16058

49.542573851.559.5أبو عوالي االبتدائيةاحمد عاطف توفيق الصيفى16059

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأبو عوالي االبتدائيةاحمد عبدالمنعم عبدالموجود الجوهرى16060

97.575928897.598.5أبو عوالي االبتدائيةاحمد عبدالهادى حامد الصيفى16061

9977959391.5100أبو عوالي االبتدائيةاحمد عماد رمضان ابراهيم16062

9166958479.596أبو عوالي االبتدائيةاحمد عنتر اسماعيل الصيفى16063

87.5699169.578.597أبو عوالي االبتدائيةاحمد عيد غانم غراب16064

464258425560أبو عوالي االبتدائيةاحمد عيد فاروق ابوعمر16065

6051695761.584أبو عوالي االبتدائيةاحمد عيد محمود عتمان16066

92.58386788696أبو عوالي االبتدائيةاحمد فرحات السيد شحاته16067

63487859.559.579.5أبو عوالي االبتدائيةاحمد كرم غريب دومه16068

675693646182أبو عوالي االبتدائيةاحمد كمال محمد عتمان16069



98.5979597.596.595أبو عوالي االبتدائيةاحمد محمد احمد غمرى16070

78679067.566.587أبو عوالي االبتدائيةاحمد محمود رضوان عيسى16071

57.560715255.572أبو عوالي االبتدائيةاحمد معاذ سعد الكيالنى16072

84.5599266.561.589أبو عوالي االبتدائيةاحمد مغاورى محروس دومه16073

7854.591635193.5أبو عوالي االبتدائيةاحمد منصور ابوالحديد دومه16074

96.58999979596أبو عوالي االبتدائيةاحمد نبيل عبدهللا حفنى16075

6449744449.571أبو عوالي االبتدائيةادهم صبرى صالح دسوقى16076

9268917160.591أبو عوالي االبتدائيةاسامة عصام سعد خليفة16077

91.577877469.597أبو عوالي االبتدائيةاسامة على حسين ابوشنب16078

40.55370484761أبو عوالي االبتدائيةاسالم ابوالحديد غانم بكر16079

66.5628662.55370أبو عوالي االبتدائيةاسالم السيد حنفي محمود16080

8167888047.587أبو عوالي االبتدائيةاسالم السيد عبدالرسول االحول16081

46.54358513653أبو عوالي االبتدائيةاسالم حسن شحات دومه16082

42467260.542.564أبو عوالي االبتدائيةاسالم شعبان عبدالرازق خطاب16083

4667795750.569أبو عوالي االبتدائيةاسالم عاطف خيرى زيد16084

76.562947559.592أبو عوالي االبتدائيةاسالم فارس بريك اسماعيل16085

6862.5826657.584أبو عوالي االبتدائيةاسالم محمد عبد العزيز عبد الصمد16086

54516342.54971أبو عوالي االبتدائيةاسالم محمد عبدالموجود رجب16087

83818580.569.581أبو عوالي االبتدائيةاسالم معوض فهيم رفاعى16088

74.5719256.566.575أبو عوالي االبتدائيةاسماعيل عبدرب النبى محمد السرساوى16089

88.56892848694أبو عوالي االبتدائيةانطونيوس عادل سعيد عبدالملك16090

62537649.55377.5أبو عوالي االبتدائيةايمن ابراهيم عبدالنبي عالم16091

48.5435739.551.559.5أبو عوالي االبتدائيةايمن زينهم السيد بكر16092

60.5566541.560.567أبو عوالي االبتدائيةايمن ممدوح غانم الصيفى16093

836179716787.5أبو عوالي االبتدائيةحامد ابراهيم حامد الصيفى16094

917586798993أبو عوالي االبتدائيةحامد رجب حامد الصيفى16095

83.57193757986أبو عوالي االبتدائيةحسام على حامد خليفه16096

84.5566760.551.580أبو عوالي االبتدائيةحسن السيد الجوهرى السيد16097

36.53552504350أبو عوالي االبتدائيةحسن خالد حسن عبدالال16098

82498063.546.582أبو عوالي االبتدائيةحسن فتحى رجب الحمالوى16099

41.5435542.54353.5أبو عوالي االبتدائيةحسن محمد حسن طافش16100

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأبو عوالي االبتدائيةحمدى غانم ابراهيم قاسم16101

3534673832.548أبو عوالي االبتدائيةخالد حمدان عبدهللا زيد16102

3434504630.542أبو عوالي االبتدائيةرجب شعبان رجب دسوقي16103

353846413843أبو عوالي االبتدائيةرمضان سامى شبل رمضان16104

9384.59796.57894أبو عوالي االبتدائيةرمضان عشرى رمضان عيسى16105



00032.55أبو عوالي االبتدائيةرمضان عصام رمضان ابورضا16106

8765.59181.57790.5أبو عوالي االبتدائيةرمضان عيد السيد ابواحمد16107

3537554845.559أبو عوالي االبتدائيةسامح أشرف صابر بيومى16108

7559778270.561أبو عوالي االبتدائيةسعيد تامر سعيد الشيخ16109

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأبو عوالي االبتدائيةسعيد نجاح محمد رفاعى16110

3943584240.570أبو عوالي االبتدائيةسالمه جالل سالمه الصيفي16111

56.551715553.562أبو عوالي االبتدائيةشحاته محمد شحات ابوعمر16112

42.542.5664758.560أبو عوالي االبتدائيةشحاته يوسف شحاته ابوعمر16113

60.546.56753.546.564.5أبو عوالي االبتدائيةشريف السيد شريف الجيزاوى16114

35465244.541.547أبو عوالي االبتدائيةشعبان رجب عبدالحليم خضر16115

38.5367136.53553أبو عوالي االبتدائيةطارق سامى عبدالرازق الصيفى16116

73.551.585738085أبو عوالي االبتدائيةعبدالحميد محمود عبدالحميد سليمان16117

98809494.597.5100أبو عوالي االبتدائيةعبدالرحمن صالح فهيم ضلع16118

8574.586828681أبو عوالي االبتدائيةعبدالرحمن عماد عبدالرحمن عمر16119

82.561.5857579.590أبو عوالي االبتدائيةعبدالسالم احمد عبدالسالم ابودخان16120

5545614539.560.5أبو عوالي االبتدائيةعبدهللا حمدان عبدهللا زيد16121

9774959293.595أبو عوالي االبتدائيةعبدهللا شحاته السيد شحاته16122

75.550.58267.549.582أبو عوالي االبتدائيةعبدهللا هشام احمد مبارك16123

4939484146.560أبو عوالي االبتدائيةعبدالمنعم صالح عبدالمنعم الشبراوى16124

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأبو عوالي االبتدائيةعبدالواحد سالم عبدالواحد ابودخان16125

82577774.567.583أبو عوالي االبتدائيةعبده عصام عبدالموجود الليثى16126

84.55389757989.5أبو عوالي االبتدائيةعزت محمود عبدهللا الكيالنى16127

95.563.59993.588.597أبو عوالي االبتدائيةعالء طارق عمارة رمضان16128

534560456959أبو عوالي االبتدائيةعلى صبرى على زيد16129

5250605764.567أبو عوالي االبتدائيةعلى عبدالمؤمن على خضر16130

7065.584737180أبو عوالي االبتدائيةعلى محمد على الصيفى16131

97699192.57789.5أبو عوالي االبتدائيةعمار ياسر حمدان الشيخ16132

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأبو عوالي االبتدائيةعمر جابر عمر ابراهيم16133

493749414844أبو عوالي االبتدائيةعيد ابوالحديد سيداحمد زايد16134

97.5799390.594.597أبو عوالي االبتدائيةفارس اشرف عبدالفتاح السعدنى16135

54.5437153.547.568أبو عوالي االبتدائيةفهمى سعيد فهمى مرقص16136

6745.57260.56269أبو عوالي االبتدائيةكريم عيد عبدهللا السيسى16137

5347.56048.558.546.5أبو عوالي االبتدائيةمحروس جمعه محروس دومه16138

40404844.55643أبو عوالي االبتدائيةمحمد احمد حسين احمد16139

47.54456474756أبو عوالي االبتدائيةمحمد اسامة احمد ماهر شرف16140

36.54155425354أبو عوالي االبتدائيةمحمد اشرف محمد زيد16141



94.574.59490.593.586.5أبو عوالي االبتدائيةمحمد السيد عدوى ابوعمر16142

59466053.560.556.5أبو عوالي االبتدائيةمحمد السيد محمود بريك16143

97.59999979995.5أبو عوالي االبتدائيةمحمد جمال جويدة بركات16144

97859389.59899أبو عوالي االبتدائيةمحمد جمال حسين تهامى16145

97.5859596.57497أبو عوالي االبتدائيةمحمد حسن عبدالمنعم اللبودى16146

9990969799.594أبو عوالي االبتدائيةمحمد خالد محمد ادريس16147

86.5609185.58079أبو عوالي االبتدائيةمحمد خيرى فكرى اسماعيل16148

66.5688872.576.565.5أبو عوالي االبتدائيةمحمد خيرى محمد الكيالنى16149

92.571.5978790.577أبو عوالي االبتدائيةمحمد رجب عطية دومه16150

3536414344.538أبو عوالي االبتدائيةمحمد رمضان شحاته ابورضا16151

96709587.57988أبو عوالي االبتدائيةمحمد رمضان عبدالمحسن عيسى16152

44.546584874.552أبو عوالي االبتدائيةمحمد سعودى محمد اسماعيل16153

88.5737967.58283أبو عوالي االبتدائيةمحمد سعيد عبدالفتاح السرساوى16154

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأبو عوالي االبتدائيةمحمد سالمه سليمان شحاته16155

86608267.56467أبو عوالي االبتدائيةمحمد سالمه شحات رفاعى16156

79.570.581636878.5أبو عوالي االبتدائيةمحمد سليم محمد السيد16157

46.544.5614659.540أبو عوالي االبتدائيةمحمد شعبان خليفه عبدالجليل16158

7952.58871.573.575.5أبو عوالي االبتدائيةمحمد عامر عبدهللا رمضان16159

87.56684677273أبو عوالي االبتدائيةمحمد عبدالناصر عبده دومه16160

90.5818880.567.580أبو عوالي االبتدائيةمحمد عبدالناصر على دومه16161

938388778971أبو عوالي االبتدائيةمحمد عبده عبدالرحمن بكر16162

5048685955.550.5أبو عوالي االبتدائيةمحمد على محمد الصيفى16163

303641414634أبو عوالي االبتدائيةمحمد عمر محمود زيد16164

80.582.59091.55876أبو عوالي االبتدائيةمحمد فتحى شعبان بكر16165

42.55570594861.5أبو عوالي االبتدائيةمحمد مصطفى شحاته دومه16166

927986786767أبو عوالي االبتدائيةمحمد ناصر فرحات على16167

4155635855.550أبو عوالي االبتدائيةمحمد عيد ابراهيم عاشور16168

455370545755.5أبو عوالي االبتدائيةمحمد عيد دبركى ابوعمر16169

9379.58582.56887أبو عوالي االبتدائيةمحمود ابراهيم السيد السيسى16170

3929393039.539أبو عوالي االبتدائيةمحمود جمال عبدالبر شنب16171

72.566798084.565.5أبو عوالي االبتدائيةمحمود رمضان ابراهيم السيد16172

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأبو عوالي االبتدائيةمحمود سليمان طه عبدالتواب16173

6855.58768.56378أبو عوالي االبتدائيةمحمود عماد عبدالحليم العراقى16174

46.5527255.56050.5أبو عوالي االبتدائيةمحمود معوض ابوسريع عالم16175

99.5909895.510091.5أبو عوالي االبتدائيةمحمود وائل كمال وهدان16176

93879497.588.598أبو عوالي االبتدائيةمحمود ياسر دياب رفاعى16177



46.5648059.575.584.5أبو عوالي االبتدائيةمحمود ياسين مصطفى عبدالقوى16178

93949497.595.593.5أبو عوالي االبتدائيةمحيى الدين شحاته محيى الدين السيسى16179

92.578.59188.590.595أبو عوالي االبتدائيةمرقس جبرائيل عبده منصور16180

59597764.56064.5أبو عوالي االبتدائيةمصطفى ربيع عبدالعزيز العراقى16181

5255554353.573أبو عوالي االبتدائيةمصطفى على عبدهللا بدير16182

41.5485738.555.563.5أبو عوالي االبتدائيةمصطفى عيد محمد الصيفى16183

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأبو عوالي االبتدائيةمصطفي فرحات عبدالنبي عالم16184

78.552.57260.56668أبو عوالي االبتدائيةمصطفى محمد عبدالفتاح السرساوى16185

5439.58057.56059.5أبو عوالي االبتدائيةمصطفى ياسر على عبدالدايم16186

8053.58481.57675.5أبو عوالي االبتدائيةموسى ناجح موسى الصيفى16187

948198949697أبو عوالي االبتدائيةمينا سامى شفيق جرجس16188

82.56986837491أبو عوالي االبتدائيةمينا لبيب فرج فهيم16189

41.5467148.56050.5أبو عوالي االبتدائيةنادر السيد غريب خلف16190

6241.5614650.559.5أبو عوالي االبتدائيةيوسف عرفة ابوزيد خضر16191

75.541.56653.559.567.5أبو عوالي االبتدائيةيوسف محمود احمد على16192

92759580.577.599عزبة طعيمة للتعليم األساسياية عاصم محمد مبارك16193

9176.58283.58092عزبة طعيمة للتعليم األساسياية محمود مصطفي السكرمي16194

95929898.591.596عزبة طعيمة للتعليم األساسياسراء محمود سالمة السطوحي16195

9885.59898.598.5100عزبة طعيمة للتعليم األساسياسماء عبدالكريم عبدالخالق امبارك16196

5848.5626774.576عزبة طعيمة للتعليم األساسياسماء عماد مصطفي الشافعي16197

61.562.577666278.5عزبة طعيمة للتعليم األساسيإعتماد يحيى مرسى جعفر16198

99.59110095.598100عزبة طعيمة للتعليم األساسياآلء احمد حسن الحويطي16199

99.583.51009897.5100عزبة طعيمة للتعليم األساسيامال احمد محمود علوان16200

61517267.569.569عزبة طعيمة للتعليم األساسيامل منصور عبدالعزيز علوان16201

76.5567969.571.579.5عزبة طعيمة للتعليم األساسيايمان السيد موسى محمد16202

88.561.5838788.589.5عزبة طعيمة للتعليم األساسيايمان ربيع ابراهيم الحبشي16203

78.5708077.577.582.5عزبة طعيمة للتعليم األساسيجنات علي زكريا جعفر16204

6948.5726270.580عزبة طعيمة للتعليم األساسيداليا خليل محمود خليل16205

70.556.56868.56569عزبة طعيمة للتعليم األساسيدينا احمد محمد المهوي16206

70.554746668.571.5عزبة طعيمة للتعليم األساسيدنيا احمد محمد المهوي16207

868598909693.5عزبة طعيمة للتعليم األساسيدينا صبري محمد نعام16208

71.5587070.57482.5عزبة طعيمة للتعليم األساسيدينا محمود محمد طعيمة16209

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعزبة طعيمة للتعليم األساسيدينا مرزوق محمد زيد16210

90.564838679.589.5عزبة طعيمة للتعليم األساسيرجاء كرم مصطفي عشماوي16211

91779387.589.595عزبة طعيمة للتعليم األساسيرحمة محمد عبدالعاطي عوض16212

9681.59483.587.595عزبة طعيمة للتعليم األساسيرنا عربي مأمون زكي16213



404342464650عزبة طعيمة للتعليم األساسيسمية صالح حنفي المهوي16214

83.56384826887عزبة طعيمة للتعليم األساسيسهام سامي محمد الشامي16215

45.5383845.535.555.5عزبة طعيمة للتعليم األساسيشيماء صالح محمد عوض16216

81578078.567.582.5عزبة طعيمة للتعليم األساسيعبير رجب حامد الدرس16217

78.557.58180.571.588عزبة طعيمة للتعليم األساسيغادة رجب عبدالعزيز منصور16218

86588276.57986عزبة طعيمة للتعليم األساسيفاطمة جابر محمد الصباغ16219

99.570.5959287100عزبة طعيمة للتعليم األساسيفاطمة خيري حامد علي16220

83.568837869.593عزبة طعيمة للتعليم األساسيفاطمة عبدالرحمن علي زهران16221

8880.590917693عزبة طعيمة للتعليم األساسيمنار وليد محمد عبدالحميد16222

9380.59292.593.598عزبة طعيمة للتعليم األساسيمنة مبروك علي محمد16223

10129151112عزبة طعيمة للتعليم األساسيمنى محمود محمود مبروك16224

65.5466760.55061عزبة طعيمة للتعليم األساسينسمة عماد ابراهيم زايد16225

96.5889596.59799عزبة طعيمة للتعليم األساسينعمة شعبان حامد طعيمة16226

635066625364عزبة طعيمة للتعليم األساسينورا بدر عبدالحميد زهران16227

4443515546.556عزبة طعيمة للتعليم األساسينورا شوقي فاروق زيد16228

6850.57273.56374عزبة طعيمة للتعليم األساسيهاجر خالد جمال عبد الستار16229

484144564743عزبة طعيمة للتعليم األساسيهاجر طلعت عبدالغفار عيسى16230

46.538475537.550عزبة طعيمة للتعليم األساسيهاجر عبدالمقصود سليم زهران16231

52.53755513640عزبة طعيمة للتعليم األساسيهدي عبداللة علي المالح16232

91808692.58998عزبة طعيمة للتعليم األساسيهدير رجب سامي نعام16233

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعزبة طعيمة للتعليم األساسيياسمين فراج محمد نعام16234

8272.59089.587.586عزبة طعيمة للتعليم األساسيابراهيم سامي ابراهيم صالح16235

95829690.592.590عزبة طعيمة للتعليم األساسيابراهيم سعيد عبدالجواد16236

84.5618985.571.574.5عزبة طعيمة للتعليم األساسياحمد ابراهيم احمد جويلي16237

90769492.584.595عزبة طعيمة للتعليم األساسياحمد ايمن مسعود مبارك16238

83639184.580.583عزبة طعيمة للتعليم األساسياحمد جميل فرج امبارك16239

64.55079645171.5عزبة طعيمة للتعليم األساسياحمد حسني عبدالغفار عيسي16240

423542464153عزبة طعيمة للتعليم األساسيأحمد صالح عبدالعزيز عيسى16241

80.56587786783عزبة طعيمة للتعليم األساسياحمد عبدالعزيز عيسي عبدالعزيز16242

86799086.58292عزبة طعيمة للتعليم األساسياحمد محمود عبدالمجيد محمد16243

82.57888878187عزبة طعيمة للتعليم األساسياسالم محمد فتحي محمد16244

4041.54161.54946عزبة طعيمة للتعليم األساسيإسالم هشام مرسى جعفر16245

39.544494849.560عزبة طعيمة للتعليم األساسياسماعيل رزق محمد الشافعى16246

3638394445.559.5عزبة طعيمة للتعليم األساسيحامد شحات حامد طعيمه16247

48.55059686057عزبة طعيمة للتعليم األساسيسعيد محمد فوزي مبارك16248

44.551.566514865عزبة طعيمة للتعليم األساسيشوقى ناصر عبدالهادى زيد16249



8278888166.569.5عزبة طعيمة للتعليم األساسيعبداللة شعبان عبدالمجيد عبدالرحمن16250

7156.5817563.571عزبة طعيمة للتعليم األساسيعالء سالمة حلمي مبروك16251

74.56283746174عزبة طعيمة للتعليم األساسيعلي حسين علي حسين16252

78.566.588736383.5عزبة طعيمة للتعليم األساسيعمرو ربيع السيد الحويطي16253

53.54669604754.5عزبة طعيمة للتعليم األساسيمحمدابراهيم عوض عبدالحميد16254

50496254.546.558.5عزبة طعيمة للتعليم األساسيمحمد ابوالغيط مسعود نعام16255

60.5526060.556.557عزبة طعيمة للتعليم األساسيمحمد احمد محمد بيومي16256

5845575545.558عزبة طعيمة للتعليم األساسيمحمد أسامه ابراهيم زايد16257

93.5759087.58895.5عزبة طعيمة للتعليم األساسيمحمد اسماعيل سليم زهران16258

56.5445664.560.573.5عزبة طعيمة للتعليم األساسيمحمد انور سالمة طعيمة16259

9487869490.598عزبة طعيمة للتعليم األساسيمحمد حمدي محمد جبريل16260

40414757.54559.5عزبة طعيمة للتعليم األساسيمحمد سعد محمد مبروك16261

52444953.55057.5عزبة طعيمة للتعليم األساسيمحمد سالمة محمد عبدالحميد16262

62.54141494958عزبة طعيمة للتعليم األساسيمحمد صبري عبدالفتاح عوض16263

40343644.54445عزبة طعيمة للتعليم األساسيمحمد صالح عبدالعزيز عيسى16264

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعزبة طعيمة للتعليم األساسيمحمد عيد محمد نعام16265

93.57988918090.5عزبة طعيمة للتعليم األساسيمحمد مراد فرج امبارك16266

54.562.542515261عزبة طعيمة للتعليم األساسيمحمود ابراهيم محمد ابراهيم16267

45.541445248.554.5عزبة طعيمة للتعليم األساسيمحمود شحات عبدالغفار عيسى16268

61.546.55354.549.560.5عزبة طعيمة للتعليم األساسيمحمود عاطف عالم محمود16269

67.543.544565065.5عزبة طعيمة للتعليم األساسيمحمود عبدالعزيز عيسي عبدالعزيز16270

81.5646978.56372.5عزبة طعيمة للتعليم األساسيمحمود عربي عثمان زهران16271

87.5637881.57386عزبة طعيمة للتعليم األساسيمحمود محمد برعي جعفر16272

786169676478عزبة طعيمة للتعليم األساسيمحمود محمد حافظ امبارك16273

54.534.54746.548.554.5عزبة طعيمة للتعليم األساسيمحمود محمد رجب عبدالمقصود16274

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعزبة طعيمة للتعليم األساسيمحمود موسى عبدالعزيز موسى16275

988995959696.5عزبة طعيمة للتعليم األساسيمهدي احمد محمد عبدالصمد16276

937990818684عزبة طعيمة للتعليم األساسييوسف زكريا زكريا المعرف16277

6445757057.584.5مؤنسة االبتدائية المشتركةاالء شعبان محمد عبدالحميد16278

78487570.56868مؤنسة االبتدائية المشتركةاالء مصطفى أحمد إبراهيم16279

96649382.58488مؤنسة االبتدائية المشتركةايه جمال السيد على16280

45.543.55858.55161.5مؤنسة االبتدائية المشتركةايه جمال محمد حسن16281

51.54052466260.5مؤنسة االبتدائية المشتركةايه حامد يحيى السيد16282

8047715561.567.5مؤنسة االبتدائية المشتركةايه سعيد يوسف أحمد16283

5140566258.568مؤنسة االبتدائية المشتركةايه عبدالحميد منصور عبدالرسول16284

70.5457555.571.576مؤنسة االبتدائية المشتركةايه عبدالمعطى عبدالعزيز زهار16285



5144.559475578.5مؤنسة االبتدائية المشتركةايه محمد عبدالفتاح إبراهيم16286

91.582.586939597مؤنسة االبتدائية المشتركةايه هانى محمود على16287

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمؤنسة االبتدائية المشتركةأزهار محمد شوقى عبدالغفار16288

4741586165.577مؤنسة االبتدائية المشتركةإسراء سامى عبدالعزيز عبدالفتاح16289

97638487.59692مؤنسة االبتدائية المشتركةإسراء كامل سعد محمود16290

74.54777655871.5مؤنسة االبتدائية المشتركةأسماء أبو الحديد عبدالستار الجزيرى16291

764178547275.5مؤنسة االبتدائية المشتركةأسماء حامد عبدالغفار على16292

7942767769.582.5مؤنسة االبتدائية المشتركةأمانى محمد أحمد إبراهيم16293

46.54450426075مؤنسة االبتدائية المشتركةأمل حمدى عبدالعزيز محمد16294

70437260.564.575مؤنسة االبتدائية المشتركةأمل قطب عبدالخالق محمد16295

8152.5656669.588مؤنسة االبتدائية المشتركةأميرة محمد صابر محمد مبروك16296

6647.57161.55769.5مؤنسة االبتدائية المشتركةأمينة بكر عبدالغفار الوردانى16297

9472.58781.59292مؤنسة االبتدائية المشتركةإيمان إبراهيم على عبدالسميع16298

88.5598770.580.588مؤنسة االبتدائية المشتركةإيناس إسماعيل شحات الرومى16299

9992.599949995مؤنسة االبتدائية المشتركةبراء محمد إبراهيم عبدالفتاح16300

82.560877089.591مؤنسة االبتدائية المشتركةبسمه عبدالعزيز حامد مبروك16301

82.549847074.590مؤنسة االبتدائية المشتركةبسنت محمد عبدالخالق كامل16302

70.544857878.588مؤنسة االبتدائية المشتركةتغريد عالء أحمد بدوى16303

42.542.55651.54372مؤنسة االبتدائية المشتركةخلود كرم محمد عبد العظيم16304

88.5709186.587.586مؤنسة االبتدائية المشتركةدميانه نزيه شوقى نقوال16305

77.546.5837966.585مؤنسة االبتدائية المشتركةرندا السيد عبد الحميد الرومى16306

56.547.57562.55582مؤنسة االبتدائية المشتركةرنيا محمود على محمود16307

6146.57441.56281.5مؤنسة االبتدائية المشتركةربيعه محمد عبد الغفار عبد الغنى16308

60456354.550.587مؤنسة االبتدائية المشتركةرضا أشرف صابر سليمان16309

87.5709481.59098مؤنسة االبتدائية المشتركةروميساء أحمد على  عبد الوهاب16310

56.5455644.55284.5مؤنسة االبتدائية المشتركةسارة على عبد الفتاح محمد16311

70.539615356.581مؤنسة االبتدائية المشتركةسارة مصطفى عبد الصمد محمد16312

6341.57155.55288مؤنسة االبتدائية المشتركةسمر رضوان صالح رضوان16313

71.555837676.584.5مؤنسة االبتدائية المشتركةسهيلة عالء أحمد بدوى16314

75.561756271.588مؤنسة االبتدائية المشتركةسهيله محمد محيى عبد الحميد16315

87.5678376.583.591مؤنسة االبتدائية المشتركةسيده رشدى عبد العزيز محمد16316

76.571807688.596مؤنسة االبتدائية المشتركةصابرين صديق أحمد على16317

564873575381مؤنسة االبتدائية المشتركةعبير عبد الحميد شوقى عبدالحميد16318

66.55567815788مؤنسة االبتدائية المشتركةغادة حماده عبد العال عبد هللا16319

55.544555155.575مؤنسة االبتدائية المشتركةفاتن عبد هللا ابراهيم حسن16320

9998979999.593مؤنسة االبتدائية المشتركةفاطمه عماد الدين عبد الفتاح شكرى16321



45.550.5564839.572.5مؤنسة االبتدائية المشتركةفوزية عراقى عيد متولى16322

95.598939799.591مؤنسة االبتدائية المشتركةفيبى صبرى عزيز اسكندر16323

4640.55549.55375مؤنسة االبتدائية المشتركةمروة محمود أحمد محمد16324

95.592959698.599مؤنسة االبتدائية المشتركةمنا ابراهيم أحمد على16325

293839383354مؤنسة االبتدائية المشتركةمنال محمود صابر سليمان16326

99969899.510099مؤنسة االبتدائية المشتركةمنه أحمد عبد المتعال عبد الغفار16327

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمؤنسة االبتدائية المشتركةمها ناصر مكارم أحمد16328

97978899.59995مؤنسة االبتدائية المشتركةميادة ابراهيم عبد الرحمن عبد الرحمن16329

71648566.57094.5مؤنسة االبتدائية المشتركةمياده ابراهيم محمود ابراهيم16330

77.56193897990مؤنسة االبتدائية المشتركةمى سمير محمد الزهار16331

74548868.552.588مؤنسة االبتدائية المشتركةنادرة محمد فؤاد الشيخ على16332

71.5607664.55993مؤنسة االبتدائية المشتركةناهد سمير أحمد عبد العاطى16333

986994949293مؤنسة االبتدائية المشتركةندى عربى سعد خضر16334

6747.5908376.578مؤنسة االبتدائية المشتركةنرمين عصام محمد عبد الحميد16335

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمؤنسة االبتدائية المشتركةنعيمة فتحي عبدالحميد أحمد16336

78.5629261.58485مؤنسة االبتدائية المشتركةنعيمة فتحي عبدالعزيز أحمد16337

57.543.57265.570.577مؤنسة االبتدائية المشتركةنهلة سالمه عبدالعظيم هنداوي16338

53.540.55862.562.580مؤنسة االبتدائية المشتركةنورا السيد أحمد محمد16339

52455849.54770مؤنسة االبتدائية المشتركةنورهان يحي عبدالرحمن عبد الحميد16340

81.5618188.58992.5مؤنسة االبتدائية المشتركةهبه حمدي محمد مبروك16341

685277717793مؤنسة االبتدائية المشتركةهدير عبدالصمد عبد السالم عبدالصمد16342

7453796559.583.5مؤنسة االبتدائية المشتركةوفاء حمدي عبدالفتاح أحمد16343

55.550.55061.55979مؤنسة االبتدائية المشتركةوالء رضا محمد عبدالعزيز16344

52.541.55348.54878.5مؤنسة االبتدائية المشتركةياسمين شحات فوزي محمد16345

49.5486957.56172.5مؤنسة االبتدائية المشتركةياسمين فتحي عبدالحميد أحمد16346

755475686478مؤنسة االبتدائية المشتركةأبانوب سامي نصيف بانوب16347

3941.54846.551.577مؤنسة االبتدائية المشتركةابراهيم ابراهيم محمد ابراهيم16348

45.542.5455043.573مؤنسة االبتدائية المشتركةابراهيم أحمد عامر محمد16349

40.541.54549.54777مؤنسة االبتدائية المشتركةابراهيم حسن قطب أحمد16350

42.548485147.575.5مؤنسة االبتدائية المشتركةابراهيم محمد رشاد محمد16351

64546351.567.590مؤنسة االبتدائية المشتركةابراهيم هاني ابراهيم عبدالخالق16352

94.587947894.599مؤنسة االبتدائية المشتركةأحمد  أشرف عاشور كامل16353

61506755.549.586.5مؤنسة االبتدائية المشتركةأحمد السيد أحمد السيد16354

72.544675953.580مؤنسة االبتدائية المشتركةأحمد السيد فرج مطر16355

54506860.56574مؤنسة االبتدائية المشتركةأحمد حسين على ابراهيم16356

90.5798882.593.597مؤنسة االبتدائية المشتركةأحمد صالح عبد المحسن خضر16357



896198927491مؤنسة االبتدائية المشتركةأحمد عبد الفتاح على أحمد16358

58537082.55362مؤنسة االبتدائية المشتركةأحمد عصام نبيل محمد16359

53.55572546463مؤنسة االبتدائية المشتركةأحمد على أحمد على16360

6982666453.574.5مؤنسة االبتدائية المشتركةأحمد مبروك عبد المجيد محمود16361

5743.5654956.562.5مؤنسة االبتدائية المشتركةأحمد محمد حباش خضرى16362

48.544575855.567مؤنسة االبتدائية المشتركةأحمد محمد شحاته محمد16363

96989895.59995.5مؤنسة االبتدائية المشتركةأحمد محمد صابر بدوى16364

34.539.544495673.5مؤنسة االبتدائية المشتركةأحمد محمد كامل محمد16365

37.541.5454654.568.5مؤنسة االبتدائية المشتركةأحمد مصطفى رشاد محمد16366

55.541.555556372مؤنسة االبتدائية المشتركةأحمد ناصر كامل شاهين16367

4847.5504653.568.5مؤنسة االبتدائية المشتركةاسالم إكرامى مجدى زهدى16368

46.511711.514.5مؤنسة االبتدائية المشتركةاسالم حامد هنداوى عبدالمجيد16369

97.595979999.594مؤنسة االبتدائية المشتركةاسالم سعيد عبد الرحمن عامر16370

44.55261.550.551.569مؤنسة االبتدائية المشتركةاسالم سمير محمد سلطان16371

93.5909690.59092مؤنسة االبتدائية المشتركةاسالم محمد محمد متولى16372

6751.56061.56273.5مؤنسة االبتدائية المشتركةاسالم محمود عبد العزيز أحمد16373

50.542.56159.54468مؤنسة االبتدائية المشتركةاسماعيل ربيع خالد صابح16374

46.543.56341.540.568مؤنسة االبتدائية المشتركةأيمن محمد فوزى محمد16375

44.544585750.566.5مؤنسة االبتدائية المشتركةبدرمصطفى عثمان حسن16376

77729492.59287مؤنسة االبتدائية المشتركةبيشوى سعيد مجدى أمين16377

5946.562564571.5مؤنسة االبتدائية المشتركةجودة أوسامه جودة عبدالرحمن16378

70.5607867.59084مؤنسة االبتدائية المشتركةحسام محمد على عبدالصادق16379

97.59810099.596100مؤنسة االبتدائية المشتركةحمادة علي فتحي فرماوى16380

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمؤنسة االبتدائية المشتركةخالد محمد أحمد مبروك16381

0013478مؤنسة االبتدائية المشتركةرمضان فرج محمد أحمد16382

54.555.5675753.571مؤنسة االبتدائية المشتركةصابر رضا صابر محمد16383

60.551.58457.56976مؤنسة االبتدائية المشتركةصابر عبدالرحمن صابر عبدالرحمن16384

67528456.562.566.5مؤنسة االبتدائية المشتركةطارق يحي محمد أحمد16385

941009696.59999مؤنسة االبتدائية المشتركةعبدالرحمن ابراهيم عبدالموجود عبدالرسول16386

84858381.58889مؤنسة االبتدائية المشتركةعبدالرحمن سيد أحمد مبروك16387

55.569726944.572مؤنسة االبتدائية المشتركةعبدالرحمن محمد مشحوت محمد16388

50.5446349.555.567.5مؤنسة االبتدائية المشتركةعبدالفتاح طلعت ابو الحديد ابوطالب16389

76.5809078.567.584مؤنسة االبتدائية المشتركةعبدالفتاح يسري عبدالفتاح ابراهيم16390

3838.5504943.560مؤنسة االبتدائية المشتركةعبدهللا محمد عبدالعاطي محمد16391

94969595.593.596مؤنسة االبتدائية المشتركةعلي محمد ابراهيم سيد أحمد16392

6049796362.577.5مؤنسة االبتدائية المشتركةعلي محمد علي عبد الصادق16393



88.574968792.592مؤنسة االبتدائية المشتركةكريم سعيد عبد الواحد محمود16394

344245404863.5مؤنسة االبتدائية المشتركةمبروك محمد مبروك عبدالمقصود16395

79748992.587.585مؤنسة االبتدائية المشتركةمحروس محمد عبدالغفار محروس16396

9296989499.599مؤنسة االبتدائية المشتركةمحمد أحمد صالح علي16397

7456597272.574مؤنسة االبتدائية المشتركةمحمد السيد ابراهيم حسن16398

41435941.553.568.5مؤنسة االبتدائية المشتركةمحمد حمادة عامر أحمد16399

5847.5474253.570مؤنسة االبتدائية المشتركةمحمد حمدي ابراهيم حسن16400

70.56178737183.5مؤنسة االبتدائية المشتركةمحمد حمدي عبدالغفار عبدالرحمن16401

47.5507256.56270مؤنسة االبتدائية المشتركةمحمد خالد الصاوي موسي16402

45485445.55072.5مؤنسة االبتدائية المشتركةمحمد  ذكي محمد ذكي16403

78.5598779.56788مؤنسة االبتدائية المشتركةمحمد رمضان عبدالستار عبدالعال16404

63.55473696883.5مؤنسة االبتدائية المشتركةمحمد سامي شحاته فتيان16405

5.50.58098.5مؤنسة االبتدائية المشتركةمحمد سالمه إمبارك محمد16406

52475145.558.566.5مؤنسة االبتدائية المشتركةمحمد صابح عبدالسميع عبدالوهاب16407

69.5517061.549.573مؤنسة االبتدائية المشتركةمحمد صديق عبدالفتاح عبدالونيس16408

54.545.56445.55974.5مؤنسة االبتدائية المشتركةمحمد عبدالفتاح عبدالحليم عبدالحميد16409

54.539.57054.55874.5مؤنسة االبتدائية المشتركةمحمد عبدالواحد محمود عبدالواحد16410

51.538614648.571مؤنسة االبتدائية المشتركةمحمد  علي عبدهللا محمود16411

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمؤنسة االبتدائية المشتركةمحمد فؤاد محمد أحمد16412

80628379.572.589مؤنسة االبتدائية المشتركةمحمد مبروك علي عبدالسميع16413

826274846783.5مؤنسة االبتدائية المشتركةمحمد محمود شحاته ابراهيم16414

62.5554367.54470.5مؤنسة االبتدائية المشتركةمحمد مصطفي ابراهيم متولي16415

69.5648283.580.577مؤنسة االبتدائية المشتركةمحمد وائل صالح محمد16416

96.5879491.590.592مؤنسة االبتدائية المشتركةمحمود حسني محمود بدوي16417

59.558656261.573مؤنسة االبتدائية المشتركةمحمود سالمه فرج مطر16418

1.5412159.515مؤنسة االبتدائية المشتركةمحمود محمد محمد عبد الفتاح16419

70.558798275.574.5مؤنسة االبتدائية المشتركةمحمود ناصر عرفه آمين16420

59.555.56052.560.567مؤنسة االبتدائية المشتركةمعاذ ميسرة فتحي عبد اللطيف16421

918093938584.5مؤنسة االبتدائية المشتركةمعتز نصر محمد ابراهيم16422

3443484142.567.5مؤنسة االبتدائية المشتركةمصطفي حامد هنداوي عبدالمجيد16423

62.5436870.55684مؤنسة االبتدائية المشتركةمصطفي حسن عبدالغني حسن16424

5938.56656.55576.5مؤنسة االبتدائية المشتركةمصطفي سيد أحمد ابراهيم خليل16425

9381959096.599مؤنسة االبتدائية المشتركةمصطفي شعبان عبدالستار مشحوت16426

96909597.597.595مؤنسة االبتدائية المشتركةنصر جميل نصر نصرهللا16427

8167.56974.594.588مؤنسة االبتدائية المشتركةهشام مصطفي عبدالخالق عبدالحميد16428

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمؤنسة االبتدائية المشتركةيوسف  رضا عبدالعال عبدهللا16429



90.579919189.592مؤنسة االبتدائية المشتركةيوسف عبدالمعطي أحمد علي16430

8979898291.5100منشأة جريس االبتدائيةاحالم عزام خطاب السيد16431

83.5588979.57683.5منشأة جريس االبتدائيةاسراء ابراهيم محمد ابراهيم16432

57.551.5755363.578منشأة جريس االبتدائيةاسراء اشرف فرماوى عبد العال16433

82748490.58889منشأة جريس االبتدائيةاسراء عبدالسالم محمد يوسف16434

84698674.59693منشأة جريس االبتدائيةاسماء حسين محمود محمد مبروك16435

7541.571736169منشأة جريس االبتدائيةاسماء شعبان عبدالمنعم مبروك16436

97.58196868696.5منشأة جريس االبتدائيةاسماء عبدالحميد بدوى جادهللا16437

45.539.551466466منشأة جريس االبتدائيةاسماء عبدالعاطى عبدالباسط16438

55.544.560607166.5منشأة جريس االبتدائيةاسماء عبدالنافع سليمان محمد16439

80719066.59176.5منشأة جريس االبتدائيةاسماء فهمى ابراهيم فهمى16440

6162.5748169.572.5منشأة جريس االبتدائيةاالء ابراهيم محمود الشرقاوى16441

96.5959791.58996منشأة جريس االبتدائيةامنية ايمن حمدى حسن غريب16442

83.5639088.58984منشأة جريس االبتدائيةامنية رمضان عبدالنبى قطب16443

54.543.5786580.566.5منشأة جريس االبتدائيةأمورة رضا صالح على16444

67.5487071.574.566.5منشأة جريس االبتدائيةاميرة ايمن فتحى مبروك16445

48.54053546557منشأة جريس االبتدائيةاية محمود قاسم خميس16446

4945.5575061.554.5منشأة جريس االبتدائيةاية مهتدى على محمود16447

7154.5625964.573.5منشأة جريس االبتدائيةايمان حامد ابراهيم عباس16448

98.59910097.5100100منشأة جريس االبتدائيةتسنيم محمود محمد محمود16449

77.550.58167.584.581منشأة جريس االبتدائيةحسناء عادل قطب محمد16450

39.533.550505155.5منشأة جريس االبتدائيةداليا حامد مصطفى عبدالدايم16451

8557.5895487.579منشأة جريس االبتدائيةداليا محمود على محمود16452

84.563767961.588منشأة جريس االبتدائيةرحمة كرم احمد جويلى16453

50.549.57652.57365.5منشأة جريس االبتدائيةرغدة سامى عيدالرحيم لبيب16454

51508366.569.572منشأة جريس االبتدائيةرنا هانى ابراهيم محمود16455

89.583989094100منشأة جريس االبتدائيةرؤى شريف عبدالقوى محمد16456

9910010099.5100100منشأة جريس االبتدائيةريم هشام ابراهيم سليمان16457

5965826882.571.5منشأة جريس االبتدائيةسارة رضا صالح عسل16458

90.5789693.58796منشأة جريس االبتدائيةسحر حسين سليمان احمد16459

81.569888074.583منشأة جريس االبتدائيةسلمى سامى سليمان احمد16460

5535.56463.557.574.5منشأة جريس االبتدائيةسماح ابراهيم ياسين عبدالرحمن16461

5640.57160.578.568.5منشأة جريس االبتدائيةشرين على احمد مجاهد16462

61.540.57643.57669.5منشأة جريس االبتدائيةشيماء حسين عبدالنبى قطب16463

82.5749491.580.590منشأة جريس االبتدائيةشيماء شحات راشد زاهر16464

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمنشأة جريس االبتدائيةعبير اسامة زهران عبد المجيد16465



989295899598منشأة جريس االبتدائيةعال محمد عبداللطيف سالم16466

69629267.572.581منشأة جريس االبتدائيةغادة حامد علوى حواش16467

979599969289منشأة جريس االبتدائيةغادة نبيل محمود ابو العينين16468

93819171.59686منشأة جريس االبتدائيةفاتن محمد الشافعى مبروك16469

65.5679476.58380.5منشأة جريس االبتدائيةفاطمة ماهر حسانين احمد16470

6145715163.566.5منشأة جريس االبتدائيةفاطمة ياسر السيد محمد16471

745382687570منشأة جريس االبتدائيةفتحية السيد على محمود16472

89.5709485.59396منشأة جريس االبتدائيةكريمان ابراهيم سعد حواش16473

5844.586746180منشأة جريس االبتدائيةمروة حسام ابراهيم عبد اللة16474

7447.57057.56078منشأة جريس االبتدائيةمنار محمد محمود السيد16475

52.542.55956.57062منشأة جريس االبتدائيةمنار مصطفى عطية قطوش16476

4135.548394943منشأة جريس االبتدائيةمنال سالمة عبدالونيس ابراهيم16477

60.551574965.566منشأة جريس االبتدائيةمى عبدالرحيم زكاريا مبروك16478

71476063.565.566منشأة جريس االبتدائيةميادة عصام ابراهيم عبدالغفار16479

73497074.573.566.5منشأة جريس االبتدائيةنادرة محمد ابراهيم السعيد16480

69.5566857.58169.5منشأة جريس االبتدائيةندى عماد ابراهيم محمود16481

62.550.564506579منشأة جريس االبتدائيةنعمة هشام حلمى عبدالمطلب16482

68526675.55886منشأة جريس االبتدائيةنهلة سالمه زاهر متولى16483

64.547.55854.56069منشأة جريس االبتدائيةنورا عبدالمرضى امام السطوحى16484

93819194.58698منشأة جريس االبتدائيةنورهان هانى محمد محمود16485

46.541.550445473منشأة جريس االبتدائيةنوهان محمد عدوى محمد16486

94.5779187.59389منشأة جريس االبتدائيةنيرة ياسر سعد الكفروى16487

7759.5705374.585.5منشأة جريس االبتدائيةهدى رجب مرزوق حسن16488

94.57810094.596100منشأة جريس االبتدائيةهدير عاطف طلعات سليمان16489

61.553.56664.57363.5منشأة جريس االبتدائيةهدير ماهر قطب محمد16490

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمنشأة جريس االبتدائيةهند زاهر محمد ابراهيم16491

8258.57063.58387منشأة جريس االبتدائيةياسمين طلعات سليمان طلعات16492

9065.57956.590.588منشأة جريس االبتدائيةياسمين محمد بدوى سعدة16493

785173596887منشأة جريس االبتدائيةابراهيم على عقباوى السيد عزام16494

4738.545395756منشأة جريس االبتدائيةابراهيم محمد ابراهيم ابراهيم16495

53.54554505662منشأة جريس االبتدائيةابراهيم نبيل مصطفى مصطفى16496

4946.56752.560.566منشأة جريس االبتدائيةاحمد خالد السيد محمد16497

79.56077738093منشأة جريس االبتدائيةاحمد سعيد حنفى محمود16498

5755.5665658.553منشأة جريس االبتدائيةاحمد سعيد ربيع عبدالكريم16499

81.5669274.58984منشأة جريس االبتدائيةاحمد عادل فارس سعد16500

45546148.56877منشأة جريس االبتدائيةاحمد عبدالسالم على عمران16501



7863887368.591منشأة جريس االبتدائيةاحمد على احمد مشحوت16502

8768967983.597منشأة جريس االبتدائيةاحمد فهمى ابراهيم فهمى16503

78578986.57876منشأة جريس االبتدائيةاحمد منصور محمد منصور16504

52528166.56677منشأة جريس االبتدائيةاحمد وليد احمد اسماعيل16505

765180607476.5منشأة جريس االبتدائيةادهم جمال يحى عبدهللا16506

6852.5626755.569.5منشأة جريس االبتدائيةاسامة سامى طه عبدالواحد16507

48.54550485272منشأة جريس االبتدائيةاسالم مصطفى بسيونى نصار16508

58477665.56778منشأة جريس االبتدائيةايهاب محمد عبدالعاطى عبدالباسط16509

54497860.56180.5منشأة جريس االبتدائيةحسيب ابراهيم عبدالحميد ابراهيم16510

6548.58275.56180منشأة جريس االبتدائيةحسين عماد عبدالفتاح مندوه16511

42424944.55152منشأة جريس االبتدائيةحمدى بالل حمدى حسن16512

61.561.5838067.583.5منشأة جريس االبتدائيةزياد رضا فرماوى عبدالعال16513

88709283.571.594منشأة جريس االبتدائيةشعبان السيد محمد على16514

62658371.55267.5منشأة جريس االبتدائيةشهياب سالمه عبداللطيف على16515

49406053.563.578منشأة جريس االبتدائيةصابر احمد ابراهيم صابر16516

96799992.59299منشأة جريس االبتدائيةضياء محمد بسيونى عبدالمقصود16517

97789994.58599منشأة جريس االبتدائيةضياء محمد محمود عبدالونيس16518

80658572.57186منشأة جريس االبتدائيةعبدالحليم محمد عبدالحليم حسن16519

82.5669273.57487.5منشأة جريس االبتدائيةعبدالرحمن على سيداحمد قطوش16520

65.55273596970منشأة جريس االبتدائيةعبدالعزيز عصام عبدالعزيز السيد16521

4745.55949.558.569.5منشأة جريس االبتدائيةعلى رفاعى حسين ابراهيم16522

6760.5897361.573منشأة جريس االبتدائيةكريم عاطف نصار عبدالمقصود16523

80668892.582.566منشأة جريس االبتدائيةكريم محمد فتحى السيد16524

485173486664.5منشأة جريس االبتدائيةمحمد ابوالحديد محمد مشحوت16525

5756766662.563منشأة جريس االبتدائيةمحمد اشرف فرماوى عبدالعال16526

5148.583555858منشأة جريس االبتدائيةمحمد ثابت حامد جابر16527

8158906590.583منشأة جريس االبتدائيةمحمد سالمه عشرى مشحوت16528

6754.5865165.576.5منشأة جريس االبتدائيةمحمد شعبان فتحى محمد16529

59.551.58073.56672.5منشأة جريس االبتدائيةمحمد عنانى محمد عنانى16530

77608567.572.580منشأة جريس االبتدائيةمحمد مدحت حسين محمد16531

7964.59164.579.589منشأة جريس االبتدائيةمحمد مصطفى حسين محمد16532

49.5517752.562.567منشأة جريس االبتدائيةمحمود اسامة محمود محمد16533

8466936985.570منشأة جريس االبتدائيةمحمود جمعة سيداحمد مشحوت16534

50.549705359.563.5منشأة جريس االبتدائيةمحمود رجب عبدالغنى مصطفى16535

403340384357منشأة جريس االبتدائيةمحمود سالمه زاهر متولى16536

45546747.555.586منشأة جريس االبتدائيةمدحت خالد خميس سليمان16537



44.5487050.557.575منشأة جريس االبتدائيةمصطفى ابو زيد محمود ابو العنيين16538

967298939496منشأة جريس االبتدائيةمصطفى حسين عبدالرحيم خليل16539

48467058.557.559منشأة جريس االبتدائيةمصطفى صابر حواش علوى16540

64.5578166.564.579منشأة جريس االبتدائيةمصطفى ماهر عبدالبارى راغب16541

96.577988187.596منشأة جريس االبتدائيةهالل ياسر هالل سنوسى16542

64.55687737080.5منشأة جريس االبتدائيةوليد خالد محمد محمد16543

6053706459.577.5منشأة جريس االبتدائيةياسر محمد عبدالمجيد محمد16544

6849.58070.560.565.5منشأة جريس االبتدائيةيوسف شعبان محمد دياب16545

959110092.588.592شما أ بنينأالء شعبان بدر وهبه16546

99.59410097.594.5100شما أ بنينأالء صالح علي عبدهللا16547

5457.562865879.5شما أ بنينأية أحمد عبدالمنصف الحفناوي16548

7456.571846584شما أ بنينأية خميس مصطفي عبدالظاهر16549

73.5627874.57478شما أ بنينأية ربيع عبدالرحمن اسماعيل16550

99.59710097.5100100شما أ بنينأية رفعت عبدالصمد دومة16551

71.57073716071شما أ بنينأية سمير فؤاد السحر16552

99.59610097.599.5100شما أ بنينأية صالح الحسيني محمود المصري16553

989710097.599.5100شما أ بنينأية صبحى ابراهيم الديب16554

86.562898967.588شما أ بنينأية عبد الحكيم ابراهيم االشموانى16555

96.5869996.593.5100شما أ بنينأية عزت فهمى على شعبان16556

9291999482.598شما أ بنينأية محمد ابراهيم عبد المقصود16557

99.5929998.598.599شما أ بنينأية محمد عبد رب الرسول طاحون16558

988810097.59194شما أ بنيناسراء سمير على السهيتى16559

93.5799696.582.597شما أ بنيناسراء عبد الرحمن شعبان جبريل16560

99.594.510097.597.5100شما أ بنيناسراء عماد محمد خليفة16561

95899794.58698شما أ بنيناسراء ممدوح رمضان حريره16562

98899894.591.598شما أ بنيناسماء باسم داود الشرقاوى16563

91.594.510099100100شما أ بنيناسماء بدر محمد الجندى16564

97929795.597.5100شما أ بنيناسماء عادل حلمى عطية16565

989499979399شما أ بنيناسماء ناصف عبد العليم الجداوى16566

93.5969999.59996.5شما أ بنينالهام نصر محمود خليفة16567

99.510010099.5100100شما أ بنينامانى اشرف عبد العليم دياب16568

8592949191.593شما أ بنينامانى جمعة بدوى داود16569

78.56185829085شما أ بنينامل اشرف على المصرى16570

65647679.587.575شما أ بنينأمل محمد عبدهللا كركيت16571

98.5969896.598.599شما أ بنينامنية عبدالرحمن جمعة بسيوني16572

817691907979شما أ بنينامنية لبيب صبحي اسماعيل16573



69789364.58089شما أ بنينأمنية نصر سعيد طاحون16574

961009895.59899شما أ بنينأمنية وليد جميل اسماعيل16575

65.5717070.578.580.5شما أ بنيناميرة ابراهيم محمد نوفل16576

62566675.563.560.5شما أ بنيناميرة عبدالحميد همام قشطة16577

9794100989699شما أ بنيناميرة عالء ابراهيم محمود16578

7988868687.582.5شما أ بنيناميرة محمد نابليون عبدهللا16579

59.558565652.556.5شما أ بنيناميرة مصطفى كامل عبدهللا16580

949398918984.5شما أ بنيناميرة نصر فرج االسيوطي16581

98.5971009999100شما أ بنينايمان ابراهيم عبدالمعبود  الشرقاوي16582

99.51001009999100شما أ بنينايمان جمال حسني دياب16583

76779481.579.591شما أ بنينايمان جمعة بدوي داؤد16584

96879889.59498شما أ بنينايمان رمضان مصطفي جبر16585

8870.598918995شما أ بنينبسنت عماد عبدالهادي المصري16586

98.59895959898شما أ بنينجهاد محمود محمد ثابت الدعباس16587

98.59810098100100شما أ بنينحبيبة ناصف ابراهيم طواح16588

98911009898100شما أ بنينحسناء السيد عبدالرحيم ابوالعينين16589

52515858.563.557شما أ بنينحنان سعيد يوسف ابوالعينين16590

99.5981009999100شما أ بنينحنين سامح محمد نيازي عبدهللا16591

99.598989998100شما أ بنيندعاء عبدالمحسن محمد سعده16592

99.5951009994100شما أ بنيندعاء ماهر عثمان ابوريه16593

46.549685567.558شما أ بنيندنيا طارق محمد دياب16594

98.58899969898شما أ بنيندنيا ربيع رشاد ابوالعز16595

94.58810093.587.5100شما أ بنيندينا سامح اسماعيل طواح16596

968910095.59492.5شما أ بنيندينا ياسر فريد العيساوي16597

88.5578988.58377شما أ بنيندينا احمد جمال المصري16598

93.589.5989588100شما أ بنينرحاب عالء محمد سليمان16599

90.57110094.58896شما أ بنينرضا حمدي عايد عبدالنبي16600

95.59310090.596100شما أ بنينسارة اشرف يوسف البطاوي16601

76.5559887.58687شما أ بنينسارة سمير عيد سويلم16602

97.5931009898100شما أ بنينسارة كارم ابوالفتوح معروف16603

99.58910098100100شما أ بنينسارة محروس ابراهيم سعده16604

99.51001009997.599شما أ بنينشروق عبدهللا علي عبدهللا16605

74.58181848597شما أ بنينشرين عصام عبدالنبي داؤد16606

93.573969591.596.5شما أ بنينشهد مجدي حسن محمد حسن16607

9172.59197.58693شما أ بنينشهر زاد نبيل محمد طاحون16608

8974858692.561شما أ بنينشيماء حمدي محمد خليل16609



90.5588493.589.587شما أ بنينغادة علي عيد سويلم16610

98869898.59995شما أ بنينفاتن ايمن فتحي عباس منصور16611

92.5739695.589.586شما أ بنينفاتن وحيد احمد حتاته16612

89.569939589.595شما أ بنينفاطمة السيد عبد العاطي حمام16613

91.5779398.59399شما أ بنينفاطمة عبدالعظيم محمود العفيفي16614

99.59610099.5100100شما أ بنينفريده جمعة محمد سويلم16615

99.59610098100100شما أ بنينمريم محمد مصطفي وهبه16616

6251666669.570شما أ بنينمنار محمد سليمان اسماعيل16617

95861009797.5100شما أ بنينمنه هللا عالء ابراهيم عبدالمجيد16618

65616667.57754.5شما أ بنينمنه هللا مجدي فتحي عطوه16619

8373838789.576شما أ بنينمني ناصف عاطف سالمة16620

91759191.586.587شما أ بنينمي فتحي القطب عبدهللا16621

8658818181.569شما أ بنيننانسي عبدالناصر ابراهيم هدهود16622

76.566.56884.57361.5شما أ بنيننانسي فتحي محمد الحفناوي16623

80657485.580.580شما أ بنينندا محمد هاشم ريه16624

99.5799695.59593شما أ بنينندي ابراهيم السيد الدعباس16625

98.5971009896100شما أ بنينندي عبدالسالم عبدالسميع دهبه16626

92.5891009896100شما أ بنينندي عبدالعطي جابر كركيت16627

61.5626162.558.562شما أ بنينندي عماد رمضان حسين16628

97.5861009793100شما أ بنيننرمين محمد ابراهيم الفقي16629

76739082.577.594.5شما أ بنيننسمة سعيد محمود ابوالزين16630

59.55984586976شما أ بنيننورا بدر محمد عبدالحليم16631

60.54877726968شما أ بنيننورا نصر سعد البركي16632

50.551.56853.56153شما أ بنيننورا وجيه نوح عوض هللا16633

735975837383.5شما أ بنيننورهان ربيع مرزوق محمد16634

968995969494شما أ بنيننورهان عبدهللا كمال عبدهللا16635

8896979893100شما أ بنيننورهان نبيل محمد عبدالحليم16636

94.5951009893.599شما أ بنينهاجر محمد علي خليفه16637

81.5759081.585.594شما أ بنينهبه رجب بكر الديب16638

81.56888767384شما أ بنينهند اشرف نوح اسماعيل16639

97.59410091.595.599شما أ بنينوسام عبدالهادي عثمان عمار16640

91.58298918888شما أ بنينوالء محمد حمزة زايد16641

7770.595838989شما أ بنينياسمين حمدي علي ابوالزين16642

99.590100999899شما أ بنينياسمين خيري نصر قشطة16643

57.55462607453شما أ بنينياسمين رمضان عزت نميس16644

9997989594.598شما أ بنينياسمين طلعت عبدالهادي ابوالزين16645



94.57594928596شما أ بنينياسمين نصر كمال زهو16646

9395989291.5100شما أ بنينياسمين وليد نصر عوض هللا16647

888395889197شما أ بنينياسمين ياسر فؤاد عبدهللا16648

7957.589766983.5شما أ بنينايراهيم لملوم عبدالمجيد عطية16649

72507586.57074.5شما أ بنينابراهيم محمد ابراهيم عيد16650

9477979483.599شما أ بنينابراهيم نصر ابراهيم محمود16651

90889896.58498شما أ بنينابراهيم هشام ابراهيم المصري16652

72938884.57388شما أ بنيناحمد بدر جابر محمد عوض هللا16653

6858747567.571شما أ بنيناحمد جمعة عبدالفتاح وهدان16654

3649.56553.56166شما أ بنيناحمد خيري رمضان الديب16655

95861009693100شما أ بنيناحمد خيري محمد عمارة16656

61527684.572.578.5شما أ بنيناحمد سالم السيد علم الدين16657

948210098.587.597شما أ بنيناحمد عادل عبدالعزيز االكحل16658

60.56768797875شما أ بنيناحمد عاطف نوح المصري16659

79639483.58097شما أ بنيناحمد عبداللطيف ابراهيم سليم16660

999310098.592100شما أ بنيناحمد عبداللطيف عبدالونيس خليل16661

7361.58583.58185.5شما أ بنيناحمد عالء ابوالحديد فايد16662

8268.5909080.597شما أ بنيناحمد محمد عبدالحفيظ خليفة16663

8861.588908394شما أ بنيناحمد محمد عبدالعزيز ابوالعز16664

94.5839895.59596شما أ بنيناحمد محمد فتحي طاحون16665

74.5858284.57457.5شما أ بنيناحمد نصر جابر عامر16666

6571717369.560.5شما أ بنيناحمد نصر علي الشيته16667

7476.57782.570.561شما أ بنيناسالم ابراهيم محمد السيد16668

5153.5606960.558.5شما أ بنيناسالم عصام عبدالغني محمد16669

979999989890شما أ بنيناسالم عالء احمد بسيوني16670

635970786978شما أ بنيناسماعيل محمد محمود اسماعيل16671

76646584.573.575شما أ بنيناشرف عصام عبدالنبي داؤد16672

83.566.582847668.5شما أ بنينباسم محمد عاشور محمد16673

74.573.583877881شما أ بنينبكر اسامة بكر عبدهللا16674

60516767.57055.5شما أ بنينحسام اشرف سيداحمد عبدالرحمن16675

8455.58886.57680.5شما أ بنينحمزة عبدالحميد فرحات الدهشان16676

95.593.59998.598100شما أ بنينخالد فرحات عبدالرحمن عبدالفضيل16677

9910010098.5100100شما أ بنينزياد عماد عبدالحميد طاحون16678

97.510010097.59799شما أ بنينعادل خيري محمد مرزوق16679

93.5949583.585.593شما أ بنينعادل عبدالنبي عبدالونيس عبدهللا16680

74769286.58169.5شما أ بنينعاطف بدر عاطف عبدالعزيز16681



897892908493شما أ بنينعبدالرحمن سعيد السيد احمد16682

72537678.57470شما أ بنينعبدالرحمن عصام علي الشيخ16683

93.583.510092.599100شما أ بنينعبدالرحمن لبيب فهمي شعبان16684

90737889.58382شما أ بنينعبدالفتاح عدلي فهيم البركي16685

99871009594.596شما أ بنينعبدهللا جمال نوح بالل16686

87899489.588.596شما أ بنينعبدهللا عدلي فهيم البركي16687

76679181.58377.5شما أ بنينعبدهللا عزت حلمي الديب16688

675884737880شما أ بنينعبدهللا عالء جابر عمارة16689

60688875.578.572.5شما أ بنينعبدهللا عالء جمعة الصعيدي16690

62.5797776.56975شما أ بنينعبدهللا محمد ابراهيم شوشه16691

758996848490شما أ بنينعبدهللا محمد جابر عامر16692

78859380.57885شما أ بنينعبدهللا محمد عبدالفتاح عبدالعال16693

90909790.58790.5شما أ بنينعبدهللا ياسر عبدالسالم عمارة16694

7177846873.577.5شما أ بنينعبدالونيس عاطف عبدالونيس خليل16695

42556461.571.552شما أ بنينعالء فتحي سيد احمد وهبه16696

8491909572.599شما أ بنينعلي احمد ابراهيم شوشه16697

58.5657974.573.567شما أ بنينعلي عزت علي فايد16698

989210096.593.597شما أ بنينعلي ناصف شعبان العفيفي16699

82.58789728367.5شما أ بنينعمرو عالء فرحات انس16700

91889287.583.588شما أ بنينعمرو محمد محمود موسي16701

85.58194848689شما أ بنينفارس محمد يوسف محمد16702

95911009599.599شما أ بنينفؤاد عماد علي فؤاد عبدالرحمن16703

94.59698949493شما أ بنينكمال رجب كمال نصار16704

424543524640شما أ بنينمحمد اشرف يوسف محمد يوسف16705

4053.5594667.550شما أ بنينمحمد السيد ابراهيم أبوالعز16706

908089917296شما أ بنينمحمد ايمن محمد توفيق سالم16707

60.561695467.565شما أ بنينمحمد بدر مرزوق الديب16708

87.571.59489.587.581شما أ بنينمحمد حاتم علي الجارحي16709

87.576939181.588شما أ بنينمحمد رجب عبداللطيف سليم16710

96.594100979797شما أ بنينمحمد رمضان عبدالعظيم عطية16711

62.56693859074شما أ بنينمحمد سعد محمد الدهشان16712

839396938985شما أ بنينمحمد سمير دسوقي اسماعيل16713

846191867481شما أ بنينمحمد صبحي شاكر طواح16714

76.582.5978181.578شما أ بنينمحمد صبحي محمد شراكي16715

9989999797.594شما أ بنينمحمد علي عبدالفتاح علي16716

7157917479.565شما أ بنينمحمد علي عبدالمحسن شوشه16717



61.5628177.576.567شما أ بنينمحمد علي محمود ابوشنب16718

4862766476.544شما أ بنينمحمد عمرو ابراهيم اسماعيل16719

90.575968493.576شما أ بنينمحمد عيد عبدالهادي أبوالزين16720

67.56177737767شما أ بنينمحمد فتحي محمد سليمان16721

91.58392878879شما أ بنينمحمد فرحات بركات وهبه16722

758187778978شما أ بنينمحمد ماهر محمد الزعلوك16723

98.598100989899شما أ بنينمحمد محمود محمد خليل16724

95969697.588100شما أ بنينمحمد محمود محمد زهو16725

98899698.59897شما أ بنينمحمد وائل محمد عبدالحليم16726

9381949797.588.5شما أ بنينمحمد وليد عبدالعظيم خليفة16727

90899294.59282شما أ بنينمحمود امام عبدالهادي زهو16728

95869695.598.596شما أ بنينمحمود خالد محمد عوض هللا16729

6059607684.571شما أ بنينمحمود رضا فتحي ابوالزين16730

99.5899896.598.598.5شما أ بنينمحمود رضا محمود العمري16731

73.560.576617589شما أ بنينمحمود عاطف سعد جاد هللا16732

77677879.584.576شما أ بنينمحمود عزت محمد جاد16733

90.585889691.597شما أ بنينمحمود عماد حمدي عبدهللا16734

93848194.589.598شما أ بنينمحمود عماد عبدالعليم الطويل16735

82627086.581.580.5شما أ بنينمحمود محمد سعيد قناوي16736

81738885.58288شما أ بنينمحمود وائل محمد طاحون16737

68668082.588.580شما أ بنينمصطفي بدر حسين المصري16738

85769292.58698شما أ بنينمصطفي طلعت عباس العدس16739

95.5939394.590100شما أ بنينمصطفي نبيل احمد عطية16740

9985989997100شما أ بنينمعتز وائل عبدالرحمن عبدهللا16741

89809089.586.5100شما أ بنيننوح محمد نوح عوض هللا16742

8180.59486.59192شما أ بنينهشام معوض عبدالحميد طاحون16743

9385.59194.598.5100شما أ بنينيوسف عيد جميل اسماعيل16744

94.5809693.596.593.5الشهيد أيمن العفيفي شمااحالم معروف بخيت شوشه16745

99.51009610099.5100الشهيد أيمن العفيفي شمااسراء اسامه رجب عيسى16746

81.56975858484.5الشهيد أيمن العفيفي شمااسراء حلمى مهتدى دومه16747

9372.57381.58987.5الشهيد أيمن العفيفي شمااسراء نبيل سعد هتهوت16748

93.5829388.59298الشهيد أيمن العفيفي شماأمانى جمال مصطفى دهبه16749

87.5748584.593.594الشهيد أيمن العفيفي شماامنيه بدر جابر منصور16750

958897989696.5الشهيد أيمن العفيفي شماامنيه سامح يحى طاحون16751

554954515555الشهيد أيمن العفيفي شمااميرة اشرف احمد جبريل16752

9379858684.595الشهيد أيمن العفيفي شماأميرة نصر عبد العظيم غنيم16753



96.583.59790.595.597الشهيد أيمن العفيفي شمااميره سالمه عبد الفتاح عيسى16754

69.558747881.593الشهيد أيمن العفيفي شماانشراح احمد صبحى عبد التواب16755

5960626570.563الشهيد أيمن العفيفي شماايمان سعيد يوسف شرف الدين16756

62.5656173.564.575الشهيد أيمن العفيفي شماايناس خالد عبد السميع دغيدى16757

59586068.56369الشهيد أيمن العفيفي شماايه ابراهيم عبد الرحمن دومه16758

1009710010099.598الشهيد أيمن العفيفي شماايه حمدى محمد خليل16759

63.560.564667179الشهيد أيمن العفيفي شماايه خميس سعيد سويلم16760

91.5867985.588.597الشهيد أيمن العفيفي شماايه سعيد محمد بدوى16761

66.556.560637167الشهيد أيمن العفيفي شماايه عبد الحميد رمضان الجندى16762

93.58086869399الشهيد أيمن العفيفي شماايه نصر سامى غنيم16763

99.5889810099.5100الشهيد أيمن العفيفي شماايه وحيد فتحى طاحون16764

92.581939495.598الشهيد أيمن العفيفي شماثريا صفوت حلمى دهبه16765

7269737476.582الشهيد أيمن العفيفي شماحسناء حمدى عبدالرحمن محمد16766

74.57472718375الشهيد أيمن العفيفي شماحنان بدر محمد المصرى16767

6859.565676465.5الشهيد أيمن العفيفي شماحنان حمدى محمد عبد هللا16768

99.51009895.5100100الشهيد أيمن العفيفي شماخلود سمير محمد الديب16769

95.586.594979688.5الشهيد أيمن العفيفي شمادعاء حامد السيد النجار16770

87.5848585.59584.5الشهيد أيمن العفيفي شمادعاء سعيد عبدالعزيز قطب حبيب16771

53615057.58767.5الشهيد أيمن العفيفي شمادعاء كرم على طاحون16772

75.5616061.57881.5الشهيد أيمن العفيفي شمادنيا سمير عيد ذهبه16773

76.5817577.575.572.5الشهيد أيمن العفيفي شمارحمه خميس حسين جبريل16774

96899792.596.588.5الشهيد أيمن العفيفي شمافاتن محمد محمود سويلم16775

96959484.590.594الشهيد أيمن العفيفي شمافاطمه حمدى عيد ماجوره16776

6360.56480.58166الشهيد أيمن العفيفي شمافاطمه عبد العليم السطوحي عبد العليم16777

99.596939898.596الشهيد أيمن العفيفي شمافاطمه محمد محمد عيد16778

888891818985الشهيد أيمن العفيفي شمالمياء ضياء كمال الدين ابوشنب16779

95.5829579.59693الشهيد أيمن العفيفي شمامروه عماد نعمانى دومه16780

97.5899588.58796الشهيد أيمن العفيفي شمامنار احمد عثمان العيسوى16781

98.597979898.597الشهيد أيمن العفيفي شمامنه هللا طه محمد عيسى16782

97.5988696.597100الشهيد أيمن العفيفي شمانجالء محمد عيسى العليمى16783

97989598.599.5100الشهيد أيمن العفيفي شماندا سامى عبدالهادى دومه16784

97989898.59598الشهيد أيمن العفيفي شماندا عاطف متولى طاحون16785

9799989893.598الشهيد أيمن العفيفي شماندا هيثم عصام السيسى16786

92.5949898.59799الشهيد أيمن العفيفي شماندى حسن صابر انس16787

9086959598.595.5الشهيد أيمن العفيفي شماندى محسن عيد طاحون16788

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد أيمن العفيفي شمانسمه سامي محمود عبدهللا16789



97.5919188.59192الشهيد أيمن العفيفي شمانسمه محمد محمود عالم16790

77658270.565.580الشهيد أيمن العفيفي شمانعمه محمد على السيسى16791

96.595989999100الشهيد أيمن العفيفي شمانهال سمير ابراهيم سلطان16792

75.5677572.58186.5الشهيد أيمن العفيفي شمانورهان حمدى صبحى العيسوى16793

74667277.57778الشهيد أيمن العفيفي شمانورهان فرج عثمان عبد اللطيف16794

99.5989810010098.5الشهيد أيمن العفيفي شمانيره نزيه رشدى جبريل16795

99949610099.596.5الشهيد أيمن العفيفي شماهاجر احمد محمد السيسى16796

98.5100989898.5100الشهيد أيمن العفيفي شماهاجر عبد الفتاح عبد الفتاح ذهبه16797

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد أيمن العفيفي شماهانم نصر نصر الدين ناصف16798

95.5919894.596100الشهيد أيمن العفيفي شماهدى ابراهيم احمد قطب16799

99.510010010099.5100الشهيد أيمن العفيفي شماهند خميس جابر السيسى16800

9687939097.598الشهيد أيمن العفيفي شماوفاء كارم محمود محمد بدوى16801

85829180.572.594الشهيد أيمن العفيفي شمايارا رضا فرج سالم16802

9893989696100الشهيد أيمن العفيفي شماياسمين رضا سعيد ابراهيم16803

9066.5817975.579الشهيد أيمن العفيفي شماياسمين عاطف محمد رجب16804

62626780.56663الشهيد أيمن العفيفي شماابراهيم فرحات محمد الضبش16805

58646673.56765الشهيد أيمن العفيفي شماابراهيم محمد عبد العظيم منصور16806

605357686863الشهيد أيمن العفيفي شمااحمد اسامه مشحوت ناصف16807

999810010096100الشهيد أيمن العفيفي شمااحمد ايمن مشحوت سالم16808

961009610094.598الشهيد أيمن العفيفي شمااحمد بهاء يسرى طاحون16809

59595776.56966الشهيد أيمن العفيفي شمااحمد صبحى محمد عبدهللا16810

969410097.594.598الشهيد أيمن العفيفي شمااحمد عادل سميح منصور16811

84.59094837794الشهيد أيمن العفيفي شمااحمد عادل عبد العليم ريه16812

7965837278.591.5الشهيد أيمن العفيفي شمااحمد عادل مبروك دومه16813

43.545.554536154.5الشهيد أيمن العفيفي شمااحمد عبد العليم السطوحى عبد العليم16814

44.542635958.560الشهيد أيمن العفيفي شمااحمد عبد العليم عبد اللطيف شنب16815

54.5435460.56763الشهيد أيمن العفيفي شمااحمد عزت عبد الخالق االكحل16816

75608472.57780.5الشهيد أيمن العفيفي شمااحمد فتحى محمود موسى16817

73639571.57268.5الشهيد أيمن العفيفي شمااحمد ماهر رمضان ابراهيم16818

50.57172655856الشهيد أيمن العفيفي شمااحمد محمد رجب علي16819

9396100968698الشهيد أيمن العفيفي شمااحمد محمد سيد المصرى16820

97.5979899.593.5100الشهيد أيمن العفيفي شمااحمد محمود جابر طاحون16821

6158686873.580الشهيد أيمن العفيفي شمااحمد نصر فرحات ذهبه16822

59.556837470.575.5الشهيد أيمن العفيفي شمااسامه محمد عبد المجيد محمد دومه16823

87.57092778771الشهيد أيمن العفيفي شمااسالم مجدى كمال طاحون16824

9489928987.591الشهيد أيمن العفيفي شمااسالم محمود رجب جمعه16825



73.5627162.56475الشهيد أيمن العفيفي شمااسالم محمود سليمان ماجوره16826

58.559586162.567.5الشهيد أيمن العفيفي شماالسيد صالح السيد ريه16827

60627861.561.561.5الشهيد أيمن العفيفي شماباسم سالمه فرحات دومه16828

70.567796868.559.5الشهيد أيمن العفيفي شماحسين محمود مشحوت رجب16829

82708269.57275الشهيد أيمن العفيفي شماحمدى نصر الدين امين وهبه16830

79.572.57269.568.578.5الشهيد أيمن العفيفي شمارمضان عبد الحميد رمضان الجندى16831

80.578.592797785الشهيد أيمن العفيفي شماسعيد جابر سعيد هنا16832

66.571.56878.56666.5الشهيد أيمن العفيفي شماسيد ابراهيم عبد الحميد هديه16833

97.5981009998100الشهيد أيمن العفيفي شماصالح محمد صالح منصور16834

8790968480.588الشهيد أيمن العفيفي شماعادل عالء عادل الشعراوى16835

999610095.59895الشهيد أيمن العفيفي شماعبد الرحمن ايمن محمد سعيد طاحون16836

979710010096100الشهيد أيمن العفيفي شماعبد الرحمن على جابر عرفه16837

98989998.590.598الشهيد أيمن العفيفي شماعبد الرحمن محمد عبد الرحمن خليل16838

61.5859287.58779الشهيد أيمن العفيفي شماعبد العظيم ربيع عبد العظيم طاحون16839

78.5788374.58383الشهيد أيمن العفيفي شماعبد هللا ربيع فتحى طاحون16840

6963836775.582الشهيد أيمن العفيفي شماعبد هللا رضا عبد اللطيف عبد هللا16841

84.59194819192الشهيد أيمن العفيفي شماعبد هللا على عبد الرسول طاحون16842

999910098.597100الشهيد أيمن العفيفي شماعبدالرحمن عبدالحميد توفيق درويش16843

10304104الشهيد أيمن العفيفي شماعالء ناصف عبد المقصود ابو يوسف16844

97.5981009196.596.5الشهيد أيمن العفيفي شماعمرو سالمه رشاد دومه16845

607081686267الشهيد أيمن العفيفي شمافارس اشرف محمد موسى16846

69.57981716385.5الشهيد أيمن العفيفي شمافارس نصر فتحى طاحون16847

74.57286796569.5الشهيد أيمن العفيفي شمافؤاد رجب عبد الحميد ناصف16848

9276918082.592الشهيد أيمن العفيفي شمافؤاد عماد فؤاد عفيفى16849

60696381.57678الشهيد أيمن العفيفي شماكريم محمد فرج سالم16850

58.19626973.57178الشهيد أيمن العفيفي شمامحمد ابراهيم محمد عامر16851

88.5948672.58585الشهيد أيمن العفيفي شمامحمد اللثى ابراهيم القطان16852

83.574837675.577الشهيد أيمن العفيفي شمامحمد جمعه فوزى الليثى16853

74.5778569.570.578الشهيد أيمن العفيفي شمامحمد رضا حمزه طاحون16854

95.58610091.580.589الشهيد أيمن العفيفي شمامحمد رضا عبد المحسن شوشه16855

9280.59285.578.595الشهيد أيمن العفيفي شمامحمد رفاعى عبد الفتاح عيسى16856

535253635453الشهيد أيمن العفيفي شمامحمد سعيد على الجيزاوى16857

91.579.592889196الشهيد أيمن العفيفي شمامحمد صبحى مصطفى دهبه16858

99.59810010098100الشهيد أيمن العفيفي شمامحمد عاطف جمعه محروس16859

606759678469.5الشهيد أيمن العفيفي شمامحمد عزت عبد الحليم خليف16860

99.5100969895100الشهيد أيمن العفيفي شمامحمد عصام عبد العليم محمود16861



9989909089.596.5الشهيد أيمن العفيفي شمامحمد على عبد الرسول طاحون16862

926989808580.5الشهيد أيمن العفيفي شمامحمد على محمد علم الدين16863

9782.583888691الشهيد أيمن العفيفي شمامحمد فتحى محمد طاحون16864

9578.5838579.584.5الشهيد أيمن العفيفي شمامحمد فتحى نصر عبد الغفار16865

99.59610098.59798الشهيد أيمن العفيفي شمامحمد فراج عبد السميع الديب16866

97849891.59796الشهيد أيمن العفيفي شمامحمود بركات محمود جبر16867

9681.59183.592.587الشهيد أيمن العفيفي شمامحمود رفاعى حسين خليل16868

71.5787373.573.580الشهيد أيمن العفيفي شمامحمود عاصم على ذهبه16869

96.580.593938393الشهيد أيمن العفيفي شمامحمود عاطف الدسوقى طاحون16870

9582.5907488.589الشهيد أيمن العفيفي شمامحمود عمرو محمد الزمزمى طاحون16871

596559666164الشهيد أيمن العفيفي شمامحمود فهيم محى محمد16872

74.567.5857678.578الشهيد أيمن العفيفي شمامحمود محمد ابراهيم دومه16873

93.5839086.587.583الشهيد أيمن العفيفي شمامحمود محمد حمدى طاحون16874

90.58791808480.5الشهيد أيمن العفيفي شمامحمود نبيل محمد طاحون16875

92.58590878895الشهيد أيمن العفيفي شمامحمود نوح نعمانى دومه16876

8774656869.593الشهيد أيمن العفيفي شمامصطفى احمد ابراهيم ماجوره16877

78.5726770.57676.5الشهيد أيمن العفيفي شمامصطفى جمعه مصطفى غنيم16878

64.56358666563الشهيد أيمن العفيفي شمامصطفى خالد ربيع طاحون16879

6467.556626266.5الشهيد أيمن العفيفي شمامصطفى طلعت حمدى شرف الدين16880

63.571.56665.56563.5الشهيد أيمن العفيفي شمامصطفى عرفه جابر عرفه16881

72.577686866.570الشهيد أيمن العفيفي شمامصطفى كارم محمد الليثى16882

82.580.564707082.5الشهيد أيمن العفيفي شمامصطفى محمد عبد المجيد عبد الرحمن دومه16883

97.596100100100100الشهيد أيمن العفيفي شماناصف اسامه ناصف جبريل16884

92.59296929898الشهيد أيمن العفيفي شمانبيل عبدالهادي نبيل منصور16885

86.5919380.58897الشهيد أيمن العفيفي شمانور شريف عبد الصمد موسى16886

99.59610099100100الشهيد أيمن العفيفي شمايوسف عبد هللا فرج سالم16887

99.5941009899100الشهيد أيمن العفيفي شمايوسف نصر عبد العزيز سرحان طاحون16888

73.586927983.579فاطمة الزهراء أ بشمااسراء عادل عبد المنعم محمد16889

898795978993.5فاطمة الزهراء أ بشمااسراء محمد حلمي داؤد16890

1009698999898فاطمة الزهراء أ بشمااسماء اسامة علي طاحون16891

7885846670.585.5فاطمة الزهراء أ بشمااسماء عزت عبد الونيس طاحون16892

47.570.5735864.571.5فاطمة الزهراء أ بشمااسماء عصام شعبان طواح16893

94.596100989596فاطمة الزهراء أ بشمااسماء محمود توفيق عبد هللا16894

948376867793فاطمة الزهراء أ بشماالهام ايمن عبد الغفار دومة16895

98.598989996100فاطمة الزهراء أ بشماامال سامي محمود اسماعيل16896

97.596989999100فاطمة الزهراء أ بشمااماني جمعة ابو الفتوح معروف16897



546463585548فاطمة الزهراء أ بشمااميرة محمود عبد المعبود ابوالزين16898

100100100100100100فاطمة الزهراء أ بشمااميرة محمد رزق كمال داود16899

96859683.587.598فاطمة الزهراء أ بشمااية حمدي عثمان عبد هللا16900

71749067.584.583فاطمة الزهراء أ بشماأية رشاد محمد دومة16901

95.587969096.598فاطمة الزهراء أ بشمااية عالء الدين عبد اللطيف وهدان16902

615464624768فاطمة الزهراء أ بشمااية محمود فتحي عبد العزيز16903

94.57897838998فاطمة الزهراء أ بشماايمان رزق نوح عالم16904

95.58996949799فاطمة الزهراء أ بشماايمان عاطف حمدي عبدالعظيم16905

9795989899100فاطمة الزهراء أ بشماايمان مجاهد عاطف احمد16906

898798909899فاطمة الزهراء أ بشماحبيبة احمد الرفاعي سالمة16907

88788882.58294فاطمة الزهراء أ بشماحنان ابراهيم محمد بالل16908

3844425749.551فاطمة الزهراء أ بشماحياة خالد احمد طاحون16909

87738996.58193فاطمة الزهراء أ بشمادعاء عالء محمد خطاب16910

937491928691فاطمة الزهراء أ بشمادنيا ربيع عبد الهادي ابو الزين16911

9991989597100فاطمة الزهراء أ بشمادينا فرحات مصطفي ابو العز16912

9583939086.589فاطمة الزهراء أ بشمادينا نبيل محمد الطويل16913

84708690.58085فاطمة الزهراء أ بشمارحمة السيد رمضان كريمة16914

95929492.595.5100فاطمة الزهراء أ بشمارحمة محمد نوح عالم16915

8781908979.590فاطمة الزهراء أ بشمارحمة نصر محمد شنب16916

979396969397فاطمة الزهراء أ بشمارنا وائل عبد الحميد السهيتي16917

57.5637576.564.571فاطمة الزهراء أ بشماسارة سالمة رمزي مشحوت16918

8565878469.593فاطمة الزهراء أ بشماسعدية لبيب سعيد لبيب16919

76757968.583.589فاطمة الزهراء أ بشماسهيلة عبد السميع صابر عبد السميع16920

9589909378.591فاطمة الزهراء أ بشماشرين عزت مشحوت ابو العز16921

828283887694فاطمة الزهراء أ بشماشيماء نبيل عبد السميع محمد16922

837890878587فاطمة الزهراء أ بشماضحي عبد العزيز عبد العظيم طاحون16923

95.58691899197فاطمة الزهراء أ بشماعزة محمود محمد دومة16924

70858286.567.587فاطمة الزهراء أ بشمافاطمة حلمي فرج شرف الدين16925

978595958899فاطمة الزهراء أ بشمافاطمة صبحي عبد الحميد اسماعيل16926

50.558707073.584فاطمة الزهراء أ بشماماري منير عبيد نقوال16927

100971009999.599فاطمة الزهراء أ بشمامروة صالح عبد الرحمن سالم16928

5150676064.580فاطمة الزهراء أ بشمامريم سامي مرقص عوض هللا16929

97.5939698.595100فاطمة الزهراء أ بشمامي صفوت ناصف جبريل16930

غائبغائبغائبغائبغائبغائبفاطمة الزهراء أ بشماندا سالم حميدة سعد16931

3825242640.537فاطمة الزهراء أ بشماندا محمد عبد هللا علي16932

48566165.564.569فاطمة الزهراء أ بشماندى ربيع عبدالعزيز زايد16933



86.5729085.571.584فاطمة الزهراء أ بشماندي خميس عبد العظيم طواح16934

86618683.577.586فاطمة الزهراء أ بشماندي عاصم صالح المصري16935

5962747479.573فاطمة الزهراء أ بشماندي عاطف رفاعي عبد هللا16936

876894919092فاطمة الزهراء أ بشماندي عصام محمد سمير قنديل16937

84637675.574.584فاطمة الزهراء أ بشمانور هان ناصف محمود موسي16938

71.5737187.57079فاطمة الزهراء أ بشمانورا علي عبدالمحسن شوشه16939

91.589879590.592.5فاطمة الزهراء أ بشمانورهان محمد رمضان عطية16940

1009210098.597.599فاطمة الزهراء أ بشماهاجر عادل عبد العزيز طاحون16941

5557817769.572فاطمة الزهراء أ بشماهاجر فرحات ابراهيم الششتاوي16942

5058705962.558فاطمة الزهراء أ بشماهبة عاطف جابر اسماعيل16943

56.5577874.56152فاطمة الزهراء أ بشماهبة مهاب احمد الديب16944

42.5515662.55250.5فاطمة الزهراء أ بشماورده نصر الحسيني ابوحريره16945

93849293.591.597فاطمة الزهراء أ بشماوسام وائل رشاد سالم16946

43.5465360.546.558.5فاطمة الزهراء أ بشماوفاء سعيد محمود عبد ربة16947

90929194.59899فاطمة الزهراء أ بشماياسمين احمد شوقي داؤد16948

91.585979594.598فاطمة الزهراء أ بشماياسمين الدسوقي سعيد العيساوي16949

88.55587896692فاطمة الزهراء أ بشماياسمين راضي حسين البيومي16950

54597072.563.557.5فاطمة الزهراء أ بشماياسمين محمد عبد الرحمن زايد16951

74506973.568.573فاطمة الزهراء أ بشماياسمين محمد عبد السالم عمر16952

89857894.587.595فاطمة الزهراء أ بشماياسمين يحيي لبيب الدعباس16953

90.567789078.594.5فاطمة الزهراء أ بشماابراهيم صبحي ابراهيم منصور16954

44.5556267.57054.5فاطمة الزهراء أ بشماابراهيم مجدى حلمى خليفة16955

888078938097فاطمة الزهراء أ بشماابراهيم محمد ابراهيم داؤد16956

50575754.559.563فاطمة الزهراء أ بشمااحمد اشرف ابراهيم غنيم16957

827978788176فاطمة الزهراء أ بشمااحمد اشرف صالح المصري16958

99989910096100فاطمة الزهراء أ بشمااحمد اشرف عبدالفتاح عبدالحليم16959

39.55353555359.5فاطمة الزهراء أ بشمااحمد السيد محمود الدعباس16960

75698274.57874فاطمة الزهراء أ بشمااحمد ايمن عبد الفتاح مرزوق16961

57.5547365.55659.5فاطمة الزهراء أ بشمااحمد بدر جابر شرف الدين16962

67.5677880.56063فاطمة الزهراء أ بشمااحمد حمدي محمد سعدة16963

1009610098.510099فاطمة الزهراء أ بشمااحمد خالد محمد عامر16964

927480909096فاطمة الزهراء أ بشمااحمد خيري عبد اللطيف داؤد16965

59606777.572.569.5فاطمة الزهراء أ بشمااحمد سعيد رمضان اسماعيل16966

73708074.55973.5فاطمة الزهراء أ بشمااحمد عاطف عادل يس16967

98.57188917298فاطمة الزهراء أ بشمااحمد عبد المجيد محمد شرف الدين16968

70526165.55973.5فاطمة الزهراء أ بشمااحمد عالء صبحي الشرقاوي16969



775468746680فاطمة الزهراء أ بشمااحمد علي ابراهيم عمر16970

98991009910093فاطمة الزهراء أ بشمااحمد علي عبدالفتاح عبدالحليم16971

64.5666772.56757فاطمة الزهراء أ بشمااحمد فتحي خيري وهبة16972

9392838780.578.5فاطمة الزهراء أ بشمااحمد فتحي نوح وهدان16973

74697163.56668فاطمة الزهراء أ بشمااحمد محمد احمد عبد اللطيف16974

58.5566271.56963فاطمة الزهراء أ بشمااحمد محمد محمود محمود سامى عبد الخالق16975

73626179.566.563.5فاطمة الزهراء أ بشمااحمد محمد معوض العيسوي16976

5354586250.558فاطمة الزهراء أ بشمااحمد يحي زكريا زايد16977

93.5768280.583.575فاطمة الزهراء أ بشمااسالم توفيق رشاد الشعراوى16978

69.56871716365فاطمة الزهراء أ بشمااسالم حمدي عثمان المنوفي16979

غائبغائبغائبغائبغائبغائبفاطمة الزهراء أ بشمااسالم سعيد عبد العليم ابو العز16980

384645475036فاطمة الزهراء أ بشمااسالم عاطف جابر اسماعيل16981

89808696.585.591.5فاطمة الزهراء أ بشمااسالم عالء لبيب طاحون16982

988999999396فاطمة الزهراء أ بشمااسالم محمد عبد المعبود الشرقاوى16983

80518086.56381فاطمة الزهراء أ بشمااسالم محمد كامل عبد ربة16984

887387967987فاطمة الزهراء أ بشمااسالم محمود احمد احمد16985

59607575.571.565.5فاطمة الزهراء أ بشمااسالم ناجي متولي طاحون16986

979190999388فاطمة الزهراء أ بشمااسالم ناصف فهمى هدهود16987

88.5929197.589.585فاطمة الزهراء أ بشماايمن عالء عبدالسالم الجداوي16988

99.510010099.59595فاطمة الزهراء أ بشماايهاب صالح عبدالفتاح علي16989

80.570927992.596فاطمة الزهراء أ بشمابيشوي كحيل سامى عد المالك16990

5260716969.571فاطمة الزهراء أ بشماحسام عبد الفتاح محمد عبد هللا16991

85869486.58592فاطمة الزهراء أ بشماحسام محمود رمضان زايد16992

57.561737277.585فاطمة الزهراء أ بشماحسام وليد رشاد سالم16993

89.56384748996فاطمة الزهراء أ بشماحلمي شعبان حلمي المصري16994

83.56886839192فاطمة الزهراء أ بشماروماني صبري كامل سعيد16995

8061728370.569فاطمة الزهراء أ بشمازياد اشرف سيد احمد جبريل16996

99.58896999199فاطمة الزهراء أ بشماسعيد محمد سعيد نصار16997

53.563665454.572فاطمة الزهراء أ بشماشريف محمد سعيد عبد هللا16998

غائبغائبغائبغائبغائبغائبفاطمة الزهراء أ بشماعامر عبدالسالم عامر احمد16999

40.5526154.55469.5فاطمة الزهراء أ بشماعبد الرحمن ايمن جالل موسى17000

98.575969588.592فاطمة الزهراء أ بشماعبد الرحمن محمد عبد العليم عبد العزيز17001

59526356.56473فاطمة الزهراء أ بشماعبد السميع فتحي عبد السميع االكحل17002

56.5637567.55773فاطمة الزهراء أ بشماعبد هللا حافظ عبد الرحمن سالم17003

92.5718190.56490فاطمة الزهراء أ بشماعبد هللا ربيع عبد هللا سعدة17004

8469929179.594فاطمة الزهراء أ بشماعبد هللا محمد عبد هللا مرسي17005



38.5465048.54267.5فاطمة الزهراء أ بشماعبد المنعم صبحى فراج شوشة17006

94809295.589.597فاطمة الزهراء أ بشماعبد المنعم عبد الحميد عبد المنعم عوض هللا17007

83.55685836982فاطمة الزهراء أ بشماعبدهللا اشرف فتحي نصار17008

59537059.55367فاطمة الزهراء أ بشماعبدهللا أشرف كمال عبدهللا17009

71747878.55981.5فاطمة الزهراء أ بشماعبدة نصر عبد الحميد العقدة17010

98.585949383.599فاطمة الزهراء أ بشماعطية محمد عطية سالم17011

6054635864.572فاطمة الزهراء أ بشماعالء فتحى عبد العزيز عبد هللا17012

96.5829697.590100فاطمة الزهراء أ بشماعلى عبد الفتاح على العفيفي17013

9795100999999فاطمة الزهراء أ بشماعلي أشرف علي عبدالغفار17014

85.58385918188فاطمة الزهراء أ بشماعماد عبد النبى احمد الديب17015

907590888397فاطمة الزهراء أ بشماعمر مجدي ابراهيم زيادة17016

76.563.57581.575.589فاطمة الزهراء أ بشماعمرو وليد عيد ابو الحديد17017

374455535158.5فاطمة الزهراء أ بشماكريم احمد عبد العزيز عبد اللطيف17018

99.5969910098.5100فاطمة الزهراء أ بشماكريم اسامة عبد الهادي عمارة17019

90.577.58680.570.593فاطمة الزهراء أ بشماكريم نبيل عبد المنصف ابو رية17020

62.555637055.566.5فاطمة الزهراء أ بشماكمال غريب احمد احمد17021

93.5939799.591.597فاطمة الزهراء أ بشمامازن اشرف مروان طاحون17022

40.54745483952فاطمة الزهراء أ بشمامحمد ابراهيم محمد عبد هللا17023

55.55960625570فاطمة الزهراء أ بشمامحمد السيد علي عزيز17024

67.5625760.55174فاطمة الزهراء أ بشمامحمد السيد علي قراة17025

939298987893.5فاطمة الزهراء أ بشمامحمد جمال محمود اسماعيل17026

96.59092927994.5فاطمة الزهراء أ بشمامحمد ربيع محمود موسي17027

86.5738575.560.577فاطمة الزهراء أ بشمامحمد رجب اجمد صليحة17028

8890889277.589فاطمة الزهراء أ بشمامحمد رضا محجوب محمد17029

42.5585052.560.560فاطمة الزهراء أ بشمامحمد سعيد مسعود عبد الحميد17030

37505156.554.545فاطمة الزهراء أ بشمامحمد صالح نابليون عبد هللا17031

91707886.574.583فاطمة الزهراء أ بشمامحمد عالء ابراهيم سالم17032

39555456.549.550فاطمة الزهراء أ بشمامحمد عالء اسماعيل اسماعيل17033

78.57479767283.5فاطمة الزهراء أ بشمامحمد عالء عبدالمنصف ابوريه17034

62.56361686873.5فاطمة الزهراء أ بشمامحمد فرحات علي الجداوي17035

6375635966.570.5فاطمة الزهراء أ بشمامحمود اسامة احمد شعبان17036

213831333349.5فاطمة الزهراء أ بشمامحمود عبد الظاهر مصطفى المصرى17037

90.5739075.576.591فاطمة الزهراء أ بشمامحمود محمد مشحوت الحنفي17038

53.550615554.559.5فاطمة الزهراء أ بشمامصطفى محمد السيد المصرى17039

385146474641فاطمة الزهراء أ بشمامصطفي سعيد محمد جاد17040

99.5929895.582.594فاطمة الزهراء أ بشمامصطفي محمد فكري العفيفي17041



96.58898979394فاطمة الزهراء أ بشمامصطفي محمود نوح شعبان17042

96.590.59892.59093فاطمة الزهراء أ بشمامهاب حسام مراوان طاحون17043

89.579969589.592فاطمة الزهراء أ بشمامينا ايمن سامي عبد المالك17044

42220251451فاطمة الزهراء أ بشمانبيل صبحي العشري بسيوني17045

99941001008992فاطمة الزهراء أ بشمانبيل محمد عبد العزيز طاحون17046

88879594.58392فاطمة الزهراء أ بشماهاني ايمن رزق حنا17047

3946.5535145.541فاطمة الزهراء أ بشماهشام نبيل محجوب محمد17048

غائبغائبغائبغائبغائبغائبفاطمة الزهراء أ بشماوائل عاطف توفيق البركي17049

83537261.555.575فاطمة الزهراء أ بشمايوسف عالء عبد العظيم الحنفي17050

11.525402427.541.5فاطمة الزهراء أ بشمايوسف عمرو جالل محمود مرزوق17051

90.58882848485.5عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماآية بدر عبد الوهاب الصباغ17052

95949391.59598عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماآية رضا عبد الونيس طواح17053

454252435832.5عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماآية صالح محمد عطية17054

98971009997100عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماآية عزت زكى الديب17055

887571628178.5عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماآية محمود أحمد طاحون17056

91.5669289.58695عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماإسراء سالمة محمد القطان17057

7157677880.589عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماإسراء نصر مصطفى غنيم17058

493845627160عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماأسماء أشرف رمضان سالم17059

79.5607976.583.588عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماأسماء باسم فؤاد شرف الدين17060

94.5638371.58287عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماأسماء محمد عبد العليم دومة17061

95.58393939698عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماأسماء نصر محمد حموده17062

958193939398عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماأمل نبيل محمد طاحون17063

83.54979697065.5عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماأميرة كامل فتحى طاحون17064

83.5607372.58279.5عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشمابدرية محمد حسنى شرف الدين17065

88.56280687879عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشمابسمة خميس محمود عبد الجليل17066

53.540604565.553.5عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشمابسمة عماد بديع الزعلوك17067

86448975.579.580عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماخلود نبيل فتحى حسن17068

4535434057.534.5عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشمادنيا شعبان إبراهيم عبد العليم17069

5.58.58812.514عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشمادنيا وليد صابر فريد17070

60496050.571.572عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشمادينا حمدى محجوب زايد17071

7155595162.544عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشمارضوة عبد الفتاح محمد فايد17072

97.5919897.593.596عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشمارناد محمد هاشم طاحون17073

97.5819087.594.596عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماسمر كارم عيد إبراهيم طاحون17074

5554596363.563.5عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماسمر فتحى السيد الحفناوى17075

72.556.56067.573.567.5عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماسلمى على رمضان عبد الحميد17076

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماغادة عبد الواحد أبو الغيط عبد الواحد17077



51435353.55554عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشمافاطمة صبحى عيسى محمد أنس17078

7848565767.558عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماشيماء محمد على الحفناوى17079

99819697.59692عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشمافاتن محمد لبيب شرف الدين17080

8562747474.562.5عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشمالبنى عبد العزيز سعيد بسة17081

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماليلى محمد عبد الفتاح عبد هللا17082

76.5516474.570.576عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماليلى هانى عبد الفتاح أبو الحديد17083

78.5586669.579.574.5عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشمامروة زكريا عيد جمعة17084

82717477.58366.5عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشمامروة محمد عيد صابر17085

58.546.55641.569.549.5عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشمامنار عز الدين عبد المنعم طاحون17086

97.5877797.595.598عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشمامنة هللا الدسوقى عبد الفتاح بسة17087

45.54246425143عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماميار عالء عيد أبو ظريفة17088

60.546544168.550عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشمانادية سالمة سليمان عنبر17089

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماندا فتحى محمود إبراهيم17090

87675861.58166عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماندا نبيل عبد الحليم دومة17091

4240504950.539.5عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماندا رضا منصور محمد17092

9671877489.595عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماندى أيمن أنور العجرودى17093

62.541.567465762.5عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماندى سالمة رمضان عيسى17094

80.58089808790عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماندى عالء الدين إبراهيم سلطان17095

79.5778878.58379.5عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماندى ماهر شرف بدوى17096

7969736979.576عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشمانعمة رجب مختار جبريل17097

938194769391عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشمانورهان السيد محمد علم الدين17098

9695991009997عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشمانورهان حسام الدين عبد العظيم الديب17099

93.588.59489.59597عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشمانورهان محمد معوض شوشة17100

6057666456.560عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماهاجر مجاهد جابر سالم17101

959182819193عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماهدى سامى رمضان طواح17102

72637460.562.575عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماوسام عبد الناصر عبد هللا دومة17103

99929590.596.593.5عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماياسمين السيد حسين الديب17104

534360416450عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماياسمين حمادة جابر نميس17105

85.5568788.576.589.5عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماياسمين رفاعى إسماعيل دومة17106

61475748.563.548.5عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماإبراهيم السيد سعيد العريبى17107

80.5729480.555.557.5عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماأحمد صبحى عبد الوهاب العريبى17108

766669707072عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماأحمد عزت محمد التهامى األشقر17109

99.5100999899.595عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماأحمد محمد حسن الصعيدى17110

47.53848445653عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماأحمد محمد عمر عيسى17111

94.5779575.58885.5عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماإسالم أحمد منصور عبد هللا17112

796979667863.5عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماإسالم طلعت رزق المصرى17113



543667374952.5عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماإسالم وليد مهتدى عالم17114

8249.590656673.5عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماإسالم ياسر عبد الونيس خليل17115

72.553.58467.56582.5عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماالسيد طارق عبد الغنى عبد الحميد17116

79.5568568.567.569عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماحسام صبحى عبد الغنى دومة17117

4236493858.544عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشمارمضان عبد الناصر عبد الحليم شرف الدين17118

88.560865477.582عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشمازياد رمضان عبدالحكيم العطار17119

65.540644053.561عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماشريف شعبان أحمد الديب17120

80.55890647683.5عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماعبد العظيم رمضان عبد العظيم عبد الغفار17121

44.535695552.545.5عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماعبد هللا عادل عبد هللا جعفر17122

40.539644967.553.5عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماعزت محمد عبد الفتاح عبد هللا17123

71.57087678180عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماعالء عادل سامى دومة17124

47.541553848.554عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماعماد حمدى عمر عيسى17125

68.5687751.57083عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشمافتحى جمعة فتحى فايد17126

68668455.55864.5عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماكريم بدر يوسف عبد الفتاح17127

87.549826656.578عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشماكريم حمدى نصر أحمد عبد هللا17128

465454466644عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشمامحمد أحمد السيد عبد الحميد17129

51465146.56459عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشمامحمد عبد الغفار رزق الشعراوى17130

694674476473.5عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشمامحمد فتحى محمد قمر17131

61.5436250.558.554.5عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشمامحمد كارم سعيد زايد17132

89.55784716792عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشمامحمد نبيل شرف بدوى17133

95.5888877.588.591.5عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشمامحمد نبيل محمد العجرودى17134

79.5498052.54874.5عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشمامحمود أيمن كمال الزعلوك17135

4138483942.548.5عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشمامحمود جمال محمد عامر17136

72.541665668.573عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشمامحمود خميس جمعة حمام17137

60.54567485365.5عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشمامحمود رضا هاشم حمام17138

85.576.58273.57371عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشمامحمود عاطف سعيد الحنفى17139

67707660.56951.5عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشمامحمود عاطف محمد عبد الغفار17140

53.548745153.559.5عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشمامحمود سامى محجوب محمد17141

414767505347عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشمامصطفى إبراهيم عمر عيسى17142

74.544634657.560.5عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشمامصطفى أشرف معوض فايد17143

85.55681797977عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشمامصطفى صبحى محمد بدوى17144

85748976.581.570.5عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشمامصطفى عبد المرضى أحمد العسوى17145

89839289.57983عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشمامصطفى عزت معوض طاحون17146

88.5828675.58093عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشمامصطفى محمد بخيت أبو ظريفة17147

98.5829289.59991عبدالسالم وهبه للتعليم األساسي بشمايوسف أحمد عبد الحكيم شديد17148

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبإسراء ابراهيم  أمين ابراهيم17149



65.5577066.572.568الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبإسراءأشرف السيد عبد الغني17150

98959693.59192الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبإسراء جمال الدين عبدهللا علي17151

97.594100929798الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبإسراء حمدى متولي عبدالغني17152

7053747574.578.5الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبإسراء يسري صميدة بسيوني17153

76.566887977.587الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبأسماء جمال عبد الكريم عبد الرحمن17154

92.58282788686الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبأسماء رضا سعد خليل17155

92.5849790.58794الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبأسماء ياسرعبدهللا عيسوي17156

515271646569الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبأماني سمير إبراهيم مصطفي17157

95.589919186.593.5الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبأمل محمد إبراهيم أبراهيم  سالمه17158

85.573868485.593الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبأمنيه علي سليمان مبروك17159

94.59298918495الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبأمنيه محمد عبدهللا محمد جادو17160

93.584848382.592الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبأالء يسري حسن علي ديويدار17161

97.592.59892.589.599الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبإيمان أحمد فتحي حواش17162

99.5989895.59794الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبإيمان محمد أنور بهنسي17163

93.584979293.596الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبأية سامى محمد حسن الجزيري17164

981009896.510096.5الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبأية مجدي حسن مصطفي17165

97.59395959796الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبأية يحيي محمد الغريب علي السيد17166

97.59298938489.5الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجببسنت محمود محمد محمود17167

99100989896.597.5الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجببسنت محمد محمد سالمة17168

94999890.594.591الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجببسنت عبد الحليم إبراهيم خير17169

86.57485755978الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبتـقي فتحي فرج حسين17170

99.51009894.598.595الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبجهاد مجدى معتمد محمود17171

94.5799082.58286الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبحبيبة احمد محمد عبد الحي17172

73566763.57379الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبحسناء محسن حسن حسنين17173

96.5808868.58080الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبحفصة سعيد محمد احمد يوسف17174

93.574937387.588الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبدعاء صالح محمد أبوالحديد17175

95.5728368.571.588الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبدنيا ياسر محمد حسن17176

99.59410096100100الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبدنيا أيمن علي علي حسنين17177

97.59295799094الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبدنيا سالمة قطب سالم17178

70.5535954.56982الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبدنيا طلعت إمام سليمان17179

65.5758456.57678الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبرحاب عبد الفتاح عيسي سالم17180

89.570.59377.585.585.5الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبرحمة عماد سعد مرسي17181

999110088.59899الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبريهام عادل عبد السالم عطية17182

99.59410091.59885الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبراوية فهيم عبدهللا رمضان17183

999710093.596.590الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبروضة فريد شوقى عبد المولي17184

91.570756679.587.5الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبسامية احمد عبد المنعم محمود17185



93.59110085.593.598الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبسارة عبدهللا محمد عبد الجواد17186

9910010095.510092الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبسارة مصطفي محمد محمد دويدار17187

938877679087الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبسندس احمد عبدهللا دبركي17188

817880668685الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبسحر ماهر احمد محمود عزب17189

9492988610094الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبسهيلة أشرف عبد الغفور الجزيري17190

98.5901009897.599الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبشيماء سمير محمد مصطفي17191

99.591979710098الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبشيماء محمود الحسيني السيد17192

66.557.56863.571.567الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبشرين  فريد عبد الواحدسالم17193

99.59710098.59998الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبشهد محمد عبدهللا محمد علي17194

98.598100959594الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبصفاء محيي الدين إسماعيل علي17195

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبعزة أنور رجب دسوقي17196

98941009810094الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبفاطمة جمال عبدهللا عوض17197

9188908794.585الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبلمياء عالء عبد الرسول نصر17198

979410094.587.594الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبليلي يحيي فتحي أمين17199

97.591.596979496الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبمريم محمد عبد السميع عبد النبى17200

99.59910092.59899الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبمنة بدوي بدوي عثمان17201

64.5678770.58769الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبمنار محمد صبحي حسن عثمان17202

93.5819488.595.596الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبميادة سعيد محمد زايد17203

98.58699969399الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبندي إبراهيم  حامد إبرهيم17204

98.51001009710099الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبندي أسامه كمال رمضان17205

97821009798.591الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبندي عطيه محمود عطيه17206

94.5859190.594.595الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبنورهان عبد المجيد عثمان عبد المجيد17207

9999100949699الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبهاجر أيمن محمد خالف17208

86.5779088.594.592الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبهدير محمد فتحي سالم17209

91.585988794.596الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبهديروائل عبد الرسول نصر17210

99.59299949898الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبوسام احمد ابوزيد إبراهيم17211

86.568989090.591الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبوالء محمد هالل عبد الكريم17212

54536171.577.572الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبإبراهيم خالد إبراهيم محمد17213

61497078.56874.5الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبإبراهيم عزت فؤاد ثابت نصر17214

9166878790.580.5الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبإبراهيم مصطفي إبراهيم خير17215

96.5958783.583.585.5الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبأحمد خالد مغاوري عبد الغفار17216

98949895.59495الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبأحمد عادل عبد الواحد غريب17217

98.59810099.596.595الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجباحمد عبد العاطى محمد عبد المجيد17218

89.59386918287.5الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبأحمد محمد مصطفي أمين17219

78838283.58083الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبأحمد محمد عبد المولي سيد احمد17220

46455358.56849الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبإسالم هاني فتحي سالم17221



87.57990938682الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبإسالم مجدي علي حسن17222

99.51009899.59799الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبإسالم حسن عيد محمود17223

78708290.57981.5الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبالسيد عبد الفتاح السيد مصطفي17224

6370.5658275.580الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبإمام سرور إمام سليمان17225

98.59810099.59489الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبأمين حمدي أمين إبراهيم17226

98.598989498.598الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبإياد أشرف عطيه محمد17227

47.564587568.556الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجببجاد عبدهللا محمود أحمد17228

71697382.572.569الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبحازم أحمد أمين مبروك17229

84.5779289.588.588الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبحسام كرم إبراهيم محمد17230

97.58994989695الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبحسن دويدارحسن سعد17231

82.57476768477الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبخالد رضا محمد علي17232

49.55063706559الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبزياد مسعود محمد أمين17233

96.5969997.594.595الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبزياد محمد حسيب  إبراهيم17234

99969998.593.597الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبسعيد وحيد سعيد عبد الرحمن17235

85.5697084.578.576الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبعبد الرحمن إبراهيم محمد عبد الغفار17236

99.5979898.59998الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبعبد الرحمن أحمد علي مرزوق17237

92.5709381.57985.5الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبعبد الرحمن دياب عبد المعبود17238

71577163.575.579الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبعبد الرحمن عادل إبراهيم ريحان17239

8975938784.587الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبعبد الرحمن عادل حامد إبراهيم17240

84.57974908375.5الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبعبد الرحمن عادل محمد مصطفي17241

88.5797582.58778.5الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبعبد الرحمن عادل يوسف محمد17242

96.59810094.594.598الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبعبد الرحمن عصام عبد الكريم عمارة17243

908610098.59181.5الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبعبد الرحمن محمد صمدة بسيوني17244

87.57686757883الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبعبد الرحمن محمود حسين إبراهيم17245

88.59210096.59793الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبعبد الرحمن ممدوح حسن علي17246

878710089.59692الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبعبد الرحمن محمد حسن علي17247

56.5608381.57779الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبعبد الرحمن ناصر فتحي الهمشري17248

93.5869790.586.587الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبعبد المجيد جمال عبد الفتاح احمد17249

9691.58491.58793الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبعلي عبد الحميد علي سالم17250

95.59395999598الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبعلي نصر علي ريحان17251

6766867671.566الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبعبدهللا رضا محمد عبد الغفار17252

92.586928485.585الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبعبدهللا عادل محمد مصطفي17253

90849787.584.580.5الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبعبدهللا عيد فؤاد ثابت نصر17254

938498899382الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبفارس عصام عبد الرسول نصر17255

97.58810092.59289الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبفتحي حسن فتحي حسن رزق17256

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبكريم أشرف محمد عبد الجواد17257



غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبكريم أشرف مغاوري عبد الغني17258

77587478.574.569الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبمحمد أحمد السيدمصطفي17259

766478727874الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبمحمد أحمد محمد عبد الحي17260

47.5666656.566.557الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبمحمد أنور السيد مصطفي17261

65685660.574.568.5الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبمحمد أنور عبد المجيد عبد المقصود17262

475539635646الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبمحمد بهاء محمود عبد الجواد17263

99881008795.596الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبمحمد شريف محمد عماره17264

9688100939393الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبمحمد رمضان مرسي طلبه17265

89.5949573.57585الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبمحمد خالد معوض أمين17266

52.55848566366الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبمحمد خالد محمود علي17267

9989929295.593الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبمحمد خالد محمد  علي اسماعيل17268

74.57383808072.5الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبمحمد صبحي محمود عبد الرحمن17269

75697767.571.580.5الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبمحمد عماد محمد سعد17270

79.5758684.582.575الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبمحمد عالء عطية مطر17271

51.5678576.563.570الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبمحمد عبد الوهاب سيد احمد عبد الوهاب17272

98.5899692.59295الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبمحمد عادل سالم حسن17273

94.5888282.582.590.5الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبمحمد ياسر عبد الغفار نصر17274

9076858694.591الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبمحمد يحيي سليمان مبروك17275

61598153.57273الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبمحمود يسري سعد خليل17276

99.5969797.510091الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبمحمود وجدي عثمان عبد الصمد17277

59.56073637371الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبمحمد وليد عبد المهدي أمين17278

92.580787576.577الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبمحمود طارق عبدهللا عبد الموجود17279

8779758684.580.5الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبمصطفي محمد السيد محمد17280

61.5826972.58265.5الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبمصطفي محمد عبدهللا رزق17281

93.579989095.593الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبمصطفي محمود عبد الموجود محمود17282

75599177.58885.5الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبمعاذ خالد علي حسن17283

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبيوسف خالد يوسف عبد المجيد17284

96.58794798985.5الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبيوسف حمدي دسوقي عراقي17285

96.5859785.58778.5الشهيد وحيد قنديل أ برملة االنجبيوسف احمد محمود محمد عطيه17286

7763728185.573النهضة االبتدائية برملة االنجباالء عبدالمجيد محمد عبدهللا17287

94.5869698.59791النهضة االبتدائية برملة االنجباية صالح حسن ابراهيم17288

92809696.59188النهضة االبتدائية برملة االنجباية ربيع محمد مرزوق17289

88758592.580.580النهضة االبتدائية برملة االنجباية محمد محمود غيتة17290

93.5819094.59281النهضة االبتدائية برملة االنجبايات ناصر زيدان محمود17291

897281738763النهضة االبتدائية برملة االنجبايمان عبدالخالق عبدالجواد عامر17292

78627676.572.584النهضة االبتدائية برملة االنجباسماء حبيب محمد عبدالجواد17293



76649578.59680.5النهضة االبتدائية برملة االنجباسراء موسى حسن موسى17294

90.570899389.579النهضة االبتدائية برملة االنجباسراء ياسر مصطفى امين17295

91.570889494.578النهضة االبتدائية برملة االنجبامنية مجدى عبدالمنعم عبدالغفار17296

9671949698.580النهضة االبتدائية برملة االنجباميمة خالد مصطفى طاحون17297

8661848685.575النهضة االبتدائية برملة االنجباميرة جمال حسن ابو زيد17298

96849797.593.594.5النهضة االبتدائية برملة االنجبالشيماء عبدالفتاح عبدالحليم مرسى17299

8765.58191.58170.5النهضة االبتدائية برملة االنجببسنت محمد ابراهيم عبدالجواد17300

86658993.59275.5النهضة االبتدائية برملة االنجبحبيبة جمال حسن ابراهيم17301

5761626657.563النهضة االبتدائية برملة االنجبحنان عادل عبدالجواد صالح17302

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنهضة االبتدائية برملة االنجبحنان نشأت فوزى قطب17303

807186858275.5النهضة االبتدائية برملة االنجبحيات فتحى حربى عطية17304

93699189.591.577.5النهضة االبتدائية برملة االنجبخلود محمد عدى حالف17305

80687983.582.574.5النهضة االبتدائية برملة االنجبدينا ياسر عبدهللا حسن17306

73606679.57168النهضة االبتدائية برملة االنجبرانيا محمود محمد عراقى17307

98.5901009698.592النهضة االبتدائية برملة االنجبرشا مدحت حسن ابو زيد17308

9787968992.599النهضة االبتدائية برملة االنجبرحاب خالد توفيق عبدالعليم17309

70.57677828072النهضة االبتدائية برملة االنجبرحمة ابو زيد بركات حبيب17310

999210097100100النهضة االبتدائية برملة االنجبرحمة محمد عبدالجواد عبدالمقصود17311

100901009510099النهضة االبتدائية برملة االنجبرحمة محمد محمد عبدهللا الجوهرى17312

96.587.510095.59999النهضة االبتدائية برملة االنجبروضة حسين السيد عبدالمقصود17313

98879997.59992النهضة االبتدائية برملة االنجبريم ابراهيم محمد مرزوق17314

9683958398.592النهضة االبتدائية برملة االنجبريم محمد معتمد محمد عمر17315

8475907788.589النهضة االبتدائية برملة االنجبزينب عبدالنبى اسماعيل المرصفاوى17316

87.5859082.593.582النهضة االبتدائية برملة االنجبسارة محمد عبدهللا عبدالحميد17317

5659.56068.566.561.5النهضة االبتدائية برملة االنجبسحر محمد السيد احمد17318

7373776876.571النهضة االبتدائية برملة االنجبسماح انور على محمد17319

98.5871009599100النهضة االبتدائية برملة االنجبسهيلة عمرو محمد محمد عبيد17320

99.5851009699100النهضة االبتدائية برملة االنجبشروق حسن عبدالمهدى احمد17321

6463.56166.562.572النهضة االبتدائية برملة االنجبشيماء سمير فوزى محمد17322

96849681.59797النهضة االبتدائية برملة االنجبشرين احمد جادهللا معوض17323

947789809379.5النهضة االبتدائية برملة االنجبضحى ناصر عبدالتواب عبدالمعطى17324

93.58391789489النهضة االبتدائية برملة االنجبعال اشرف السيد عبدالمقصود17325

797885717686.5النهضة االبتدائية برملة االنجبفاطمة عيد سعد السيد سالم17326

585560636360النهضة االبتدائية برملة االنجبفاكمة محمد عبدالعزيز محمد عبيد17327

82.574.586767983.5النهضة االبتدائية برملة االنجبلمياء محمد غريب معوض17328

100881009798.598.5النهضة االبتدائية برملة االنجبمايا محمد السيد حسن17329



9172.58879.58682النهضة االبتدائية برملة االنجبميادة حماده صالح جاد17330

1009010099100100النهضة االبتدائية برملة االنجبميادة صالح سالم اسماعيل17331

7663.58672.578.590النهضة االبتدائية برملة االنجبنورا جمال عبدالغنى الشحات17332

79.561947070.592النهضة االبتدائية برملة االنجبنورا حلمى جمعة حسن17333

81628676.579.584النهضة االبتدائية برملة االنجبنورا ناصر نبيل عبدالعليم17334

61.5566065.568.580النهضة االبتدائية برملة االنجبنورهان اشرف عبدالحميد حسن17335

95.58310089.59497النهضة االبتدائية برملة االنجبندى عبدالمطلب محمد سليم17336

98.57610094.598.5100النهضة االبتدائية برملة االنجبندى قناوى محمود خير17337

95.58110088.59497النهضة االبتدائية برملة االنجبندى مصطفى محمود ابراهيم17338

90739889.593.599النهضة االبتدائية برملة االنجبنيرة رضا عبدهللا راشد17339

7664937774.588النهضة االبتدائية برملة االنجبهاجر ابراهيم على محمد عزب17340

786493727291النهضة االبتدائية برملة االنجبهبة حلمى جمعة حسن17341

98.59010092.594.5100النهضة االبتدائية برملة االنجبهبة صابر عبداللطيف سيف الدين17342

7464777275.590النهضة االبتدائية برملة االنجبهدى مصطفى امين قنديل17343

85.573.598898795النهضة االبتدائية برملة االنجبوفاء محمد محمد دويدار17344

89889991.59193النهضة االبتدائية برملة االنجباحمد حسام الدين مصطفى احمد17345

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنهضة االبتدائية برملة االنجباحمد صبحى هالل عبدالكريم17346

94819992.58896النهضة االبتدائية برملة االنجبااحمد عبدالمرضى احمد السيد17347

897299868389النهضة االبتدائية برملة االنجباحمد محمد ابراهيم عبدالمقصود17348

8564.59384.58191النهضة االبتدائية برملة االنجباسالم ايهاب محمد سعيد17349

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنهضة االبتدائية برملة االنجباسالم محمد عبدالنبى جودة17350

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنهضة االبتدائية برملة االنجباشرف خالد توفيق عبدالعليم17351

89.579.58987.581.572.5النهضة االبتدائية برملة االنجباميرة صالح عبدالرسول ابراهيم17352

79.58291907979النهضة االبتدائية برملة االنجبحسام محمود محمد مرزوق17353

98899994.584.597النهضة االبتدائية برملة االنجبحمدى احمد عبداللطيف السيد17354

87.5839079.58686النهضة االبتدائية برملة االنجبخالد ابراهيم دسوقى عراقى17355

62718577.574.579النهضة االبتدائية برملة االنجبزياد صبحى عيد حسن17356

7974.59076.56877النهضة االبتدائية برملة االنجبسعد جميل عبدالمهدى عبدالرحمن17357

5258636364.554النهضة االبتدائية برملة االنجبسليمان مصطفى سليمان مبروك17358

8072.589757480النهضة االبتدائية برملة االنجبصبحى حاتم صبحى بيومى17359

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنهضة االبتدائية برملة االنجبصالح اشرف محمد عبدالرسول17360

8374.58880.57368النهضة االبتدائية برملة االنجبصالح محمود عيد حسن17361

60.5608073.565.572النهضة االبتدائية برملة االنجبعبدالرحمن سعيد محمد امين17362

7959.58371.56378النهضة االبتدائية برملة االنجبعبدالرحمن محمد عبدالحميد محمد17363

77.5598781.57379النهضة االبتدائية برملة االنجبعبدالرحمن نصر رجب رمضان17364

88718893.58671النهضة االبتدائية برملة االنجبعبدالرحمن امين السيد امين17365



72.56376647270النهضة االبتدائية برملة االنجبعبدالرحمن محمد على محمد17366

7969877577.580النهضة االبتدائية برملة االنجبعمرو عبدالستار عبدالموجود عبدالحميد17367

77.567877970.576النهضة االبتدائية برملة االنجبعمر خالد حميد سيد احمد17368

8368.5908588.581النهضة االبتدائية برملة االنجبعبدهللا عماد الدين عبدهللا سليمان17369

79688370.568.568.5النهضة االبتدائية برملة االنجبمحمد احمد محمود يوسف17370

63.561717260.572.5النهضة االبتدائية برملة االنجبمحمد حسان عزن حسان17371

5862707163.574.5النهضة االبتدائية برملة االنجبمحمد عادل ابو زيد حسن17372

6263666965.571النهضة االبتدائية برملة االنجبمحمد عادل حلمى ابوالعينين17373

989310094.59598النهضة االبتدائية برملة االنجبمحمد عبدالواحد مغاورى محمود17374

9179949384.596النهضة االبتدائية برملة االنجبمحمد يحى هالل عبدالكريم17375

86.565.5929080.586النهضة االبتدائية برملة االنجبمحمود بسيونى عبدالمؤمن محمود17376

79.562747579.578النهضة االبتدائية برملة االنجبمحمود عادل محمود شبل17377

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنهضة االبتدائية برملة االنجبمحمود محمد صبحى حبيب17378

96.5728684.59089.5النهضة االبتدائية برملة االنجبمحمود محمد على عبدالباقى17379

64.559.565676264.5النهضة االبتدائية برملة االنجبمحمود هيثم محمود عادل17380

84757582.58286النهضة االبتدائية برملة االنجبمصطفى سامى السيد محمد طلبه17381

948787838790النهضة االبتدائية برملة االنجبمصطفى سعد عبدالغنى الشحات17382

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنهضة االبتدائية برملة االنجبمصطفى منصور ابو الحديد مصطفى17383

59.557.56176.560.570النهضة االبتدائية برملة االنجبمصطفى محمود الحسينى محمود17384

60.561597167.572النهضة االبتدائية برملة االنجبيوسف احمد محمد السيد17385

99.58392879290.5النهضة االبتدائية برملة االنجبيوسف رجب سعد اسماعيل17386

59658384.58274النهضة االبتدائية برملة االنجبيوسف سعد محمد حسين17387

666662746673.5النهضة االبتدائية برملة االنجبيوسف عماد عبدالفتاح عبدالشهيد17388

59.5648174.56874النهضة االبتدائية برملة االنجبيوسف محمود كمال ابراهيم17389

84.574.5768171.589النهضة االبتدائية برملة االنجبيوسف وليد حسن ابو زيد17390

1009010097.598100لبيشة االبتدائية المشتركةإسراء يسرى عبد العليم عبدالوهاب17391

96.58810093.594100لبيشة االبتدائية المشتركةأسماء عفت على مجاهد17392

10010010099.5100100لبيشة االبتدائية المشتركةآالء ناصر توفيق عبد الجيد الشامي17393

99.58310093.595.5100لبيشة االبتدائية المشتركةأية حمدى عاشور عبد المطلب17394

غائبغائبغائبغائبغائبغائبلبيشة االبتدائية المشتركةإيمان أشرف عبدهللا شرف17395

91.5719676.571.596لبيشة االبتدائية المشتركةإيمان محمد ابراهيم محمد17396

98.58810089.59898لبيشة االبتدائية المشتركةإيمان مصطفى مشحوت عبدالمنعم17397

98919996.59899لبيشة االبتدائية المشتركةرحمة خالد عبدالتواب ادريس17398

94.5659686.57399لبيشة االبتدائية المشتركةرحمة عبد هللا بدير شلبى17399

99.5841009096.5100لبيشة االبتدائية المشتركةرحمة مجدى عبد النبى عبدالجيد17400

98.5839987.593100لبيشة االبتدائية المشتركةزينب حمدى فؤاد حمدى محمد17401



967590839098لبيشة االبتدائية المشتركةسهيلة مديح عبد الحميد عبدالرحمن17402

93599483.557.596لبيشة االبتدائية المشتركةفاطمة حلمى حسن على17403

8269.59364.56768لبيشة االبتدائية المشتركةمارينا عوض رياض عوض17404

999510095.58599لبيشة االبتدائية المشتركةمريم طارق عبدالرحمن خليفة17405

9175998389.593لبيشة االبتدائية المشتركةمريم مسعد ابراهيم محمد17406

9676.59691.588.599لبيشة االبتدائية المشتركةمنة عبد العزيز ابراهيم محمد17407

1009410095.596.5100لبيشة االبتدائية المشتركةمنه  عماد كمال على17408

9273.5967279.596لبيشة االبتدائية المشتركةندى حسنى على ياسين17409

978910093.598100لبيشة االبتدائية المشتركةندى محمد نادى محمد17410

1009810098.5100100لبيشة االبتدائية المشتركةندى مسعد احمد على الشامى17411

99.5989895.59892لبيشة االبتدائية المشتركةنور مدحت فخر الدين الشامى17412

91.572.59681.554.590لبيشة االبتدائية المشتركةنورهان سامى محمد عبد الوهاب17413

10096100979589لبيشة االبتدائية المشتركةهبة عبد الرحيم شبل عبدالرحيم17414

67.57189757987لبيشة االبتدائية المشتركةهدى محمود عبد المعطى عبدالمطلب17415

907498857791لبيشة االبتدائية المشتركةهند عبدالرحمن بدوى عبدالرحمن17416

92.582968086.596لبيشة االبتدائية المشتركةإبراهيم حمدى فؤاد حمدى محمد17417

1009710096.593.592لبيشة االبتدائية المشتركةاحمد حمدى عبد الستار موسى17418

86.57594877388لبيشة االبتدائية المشتركةاحمد عادل شحات موسى17419

6370786460.559لبيشة االبتدائية المشتركةاحمد مروان عدلى الشامى17420

81.572898061.582لبيشة االبتدائية المشتركةجمعة حسن حمدى جمعة17421

7475.594776590لبيشة االبتدائية المشتركةصالح محمد صالح سيف النصر17422

53697961.55572لبيشة االبتدائية المشتركةعبد الرحمن ايمن حميدة حسانين17423

8659.575796488لبيشة االبتدائية المشتركةعبد الرحمن حامد عفيفى عبدالسيد17424

70.5597058.55864لبيشة االبتدائية المشتركةعبد الفتاح محمد عبد الفتاح محمد17425

87831009089.586لبيشة االبتدائية المشتركةعماد سعد صادق زكى17426

6666.5827166.590لبيشة االبتدائية المشتركةمحمد صبحى عفيفى محمود17427

8073.5926661.590لبيشة االبتدائية المشتركةمحمود سعد حنفى محمود17428

7573.5907256.587لبيشة االبتدائية المشتركةمصطفى عبد الغنى محمد صبحى17429

1009810098.5100100لبيشة االبتدائية المشتركةمصطفى نجدى محمود عبدالجيد17430

91.510010093.59584لبيشة االبتدائية المشتركةنادر ياسر رياض فرج17431

48666757.561.557لبيشة االبتدائية المشتركةيوسف وهبه عبداللطيف وهبه17432

88.5849893.58986فاطمة الزهراء االبتدائية ببيشةايه خالد عبد الرازق حميده17433

1009210097.599.5100فاطمة الزهراء االبتدائية ببيشةايه فاروق رجب الشامى17434

97899997.596100فاطمة الزهراء االبتدائية ببيشةامينه سعيد اسماعيل جمعة17435

9079839193.579.5فاطمة الزهراء االبتدائية ببيشةايمان محمد رمضان حمودة17436

4565.56864.55560فاطمة الزهراء االبتدائية ببيشةحمدية يحيى محمود احمد17437



99.510010099.510092فاطمة الزهراء االبتدائية ببيشةحنان عماد عبد  الحميد عبد  المولى17438

4452.588826654فاطمة الزهراء االبتدائية ببيشةدنيا جميل عبد  الواحد حسن17439

99.59210093.59692فاطمة الزهراء االبتدائية ببيشةرانيا خالد مشحوت مصطفى17440

1009610099.598.592فاطمة الزهراء االبتدائية ببيشةرحمه مرزوق محمد على17441

84919595.584.587فاطمة الزهراء االبتدائية ببيشةريهام السيد عبد  الحميد السيد17442

90.5889591.588.590فاطمة الزهراء االبتدائية ببيشةسميرة عوانى عبد  هللا عكاشه17443

4977.57979.555.560فاطمة الزهراء االبتدائية ببيشةفاطمه سمير فتحى محمد17444

97.59197939587فاطمة الزهراء االبتدائية ببيشةفرح السيد عبد  الرحمن عبد  الفتاح17445

96.585.59996.589.589فاطمة الزهراء االبتدائية ببيشةمنه هللا محمد محمد الشامى17446

99.59610097.599100فاطمة الزهراء االبتدائية ببيشةمنه طارق عبد  الونيس محمد17447

94.5849394.58797فاطمة الزهراء االبتدائية ببيشةنييهه عماد عبد  المهدى عبد  المطلب17448

93.581.59195.57888فاطمة الزهراء االبتدائية ببيشةنجاة عبد  اللطيف عبدالدايم عبد  الباقى17449

88889297.590.585فاطمة الزهراء االبتدائية ببيشةندا أشرف عبد  الحميد بيومى17450

98.591.510097.598100فاطمة الزهراء االبتدائية ببيشةندى حسين عبد الغفار دسوقى17451

72.5799186.57859.5فاطمة الزهراء االبتدائية ببيشةندى ياسر محمد عبد  الجيد17452

94.58795979592فاطمة الزهراء االبتدائية ببيشةنورهان نور عبد  الحميد الخولى17453

969310098.588.598فاطمة الزهراء االبتدائية ببيشةنيرة ناجح محمود عبد  الرحمن17454

10010010097.5100100فاطمة الزهراء االبتدائية ببيشةهاجر رمضان عبد  الباقى عبد  اللطيف17455

90.59894968293فاطمة الزهراء االبتدائية ببيشةهاجر عمروعبد  الواسع امام17456

99.5100100989399فاطمة الزهراء االبتدائية ببيشةهناء خالد عبد  المنصف جمعه17457

9694999695100فاطمة الزهراء االبتدائية ببيشةابراهيم رمضان ابراهيم محمد17458

9893100959899فاطمة الزهراء االبتدائية ببيشةأحمد بهاء محمد رضا على17459

79809394.576.587فاطمة الزهراء االبتدائية ببيشةأحمد عبد العزيز عبدالرحمن محمد17460

77839489.58587فاطمة الزهراء االبتدائية ببيشةالسيد سعد السيد محمد17461

79.577958384.587فاطمة الزهراء االبتدائية ببيشةحسام حسن جمال حموده17462

40.557.5706947.551فاطمة الزهراء االبتدائية ببيشةحمزةعبد الحميد محمود حمزة17463

5461887557.570فاطمة الزهراء االبتدائية ببيشةسعيد محمد شلبى محمد17464

59.566.5817267.571فاطمة الزهراء االبتدائية ببيشةعبد الرحمن احمد عبده حسن17465

79728883.56683فاطمة الزهراء االبتدائية ببيشةعبد الرحمن انور فؤاد محمد17466

81.5749489.571.589فاطمة الزهراء االبتدائية ببيشةعبد الرحمن محمد رشاد محمد17467

76.5909688.574.583فاطمة الزهراء االبتدائية ببيشةعبد الرحمن محمد عبدالصادق دبركى17468

9895989987.590فاطمة الزهراء االبتدائية ببيشةعبد الفتاح عادل عبدالفتاح دسوقى17469

92.59310099.596.5100فاطمة الزهراء االبتدائية ببيشةعبد هللا خالد شحات الشامى17470

97829899.591100فاطمة الزهراء االبتدائية ببيشةعلى نصر فتحى على17471

56708588.567.563فاطمة الزهراء االبتدائية ببيشةمحمد حاتم زكريا احمد17472

96.590.5100999899فاطمة الزهراء االبتدائية ببيشةمحمد عالء سامى الخولى17473



6063.59085.56765فاطمة الزهراء االبتدائية ببيشةمحمود حمادة جودة عبد الحميد17474

7091948978.574فاطمة الزهراء االبتدائية ببيشةمحمود رضاعبد الصادق دبركى17475

1009810099.5100100فاطمة الزهراء االبتدائية ببيشةمحمود ياسين انور عبد الحكيم17476

1009610099.597100فاطمة الزهراء االبتدائية ببيشةمصطفى محمد رجب الشامى17477

38.558.5486050.579كفر الغريب أ المشنركةأرزاق رمضان جاب هللا حسن17478

97969893.58893كفر الغريب أ المشنركةأروي عادل إبراهيم النياد17479

91.5857576.596.579كفر الغريب أ المشنركةإسراء عادل نجاح عبد الصمد17480

92.5748985.582.598كفر الغريب أ المشنركةإسراء عالء عبد العليم عبد المطلب17481

8563878355.593كفر الغريب أ المشنركةإسراء محمد إبراهيم صالح17482

3849.54567.539.555.5كفر الغريب أ المشنركةاسراء أحمد السيد أحمد17483

655553635571كفر الغريب أ المشنركةأسماء حماد عبد المنصف حماد17484

93819582.581.595كفر الغريب أ المشنركةأسماء رضا موسي عبد الستار17485

8059847157.578كفر الغريب أ المشنركةأسماء محمود السيد عبد الفتاح17486

63.5627067.55663.5كفر الغريب أ المشنركةأسماء وائل بخاطره عبد الرشيد17487

5049.5566251.538كفر الغريب أ المشنركةأآلء أشرف محمود بدر17488

87.57588838493كفر الغريب أ المشنركةأآلء حماده عبد الحسيب إسماعيل17489

96.5809380.584.593كفر الغريب أ المشنركةاالء محمد جالل يحيي17490

95.593948376.595كفر الغريب أ المشنركةأماني رشدي عبدالدايم عبدالشافي17491

99.5949788.598.589كفر الغريب أ المشنركةأميرة بكر فوزي سعد17492

999810099100100كفر الغريب أ المشنركةأميرة عبد الحميد عبد الجواد منصور17493

93769883.562.593كفر الغريب أ المشنركةأميرة ياسر عبدالغفار الفوال17494

4254.54763.54872كفر الغريب أ المشنركةانوار رمضان رجب الشنواني17495

56594766.54550.5كفر الغريب أ المشنركةآية جمال عبد الوهاب بهاء الدين17496

4045.55158.54361.5كفر الغريب أ المشنركةإيمان أحمد إسماعيل أحمد17497

92.5849694.57987كفر الغريب أ المشنركةإيمان السيد صبحي النياد17498

817891859192كفر الغريب أ المشنركةإيمان عبد الوهاب يحيي عبد الوهاب17499

64637976.56261.5كفر الغريب أ المشنركةبسمة حمدان محمد حسن17500

86818883.58685كفر الغريب أ المشنركةتقي عبد الوهاب يحيي عبد الوهاب17501

9390.5949198.589كفر الغريب أ المشنركةجنات محمد إبراهيم محمد17502

5755707655.580كفر الغريب أ المشنركةجيكلين أشرف فايز كامل17503

40.547546144.568.5كفر الغريب أ المشنركةحبيبة حسني عقل محروس17504

99.5859689.59791كفر الغريب أ المشنركةحبيبة عادل حسن محمدشحاته17505

99.510010097.59996كفر الغريب أ المشنركةحبيبة محمود رشاد محمد17506

40.560.54771.557.580كفر الغريب أ المشنركةحسناء يسين منتصر أبوعامر17507

55.56257716857.5كفر الغريب أ المشنركةحضرة حامد إبراهيم سليمان17508

47.55748645571.5كفر الغريب أ المشنركةحنان سرحان جاب هللا حسن17509



5452.552634676كفر الغريب أ المشنركةحنان ماهر شحات رياض17510

99.510010097.59897كفر الغريب أ المشنركةدعاء خالد علي صالح17511

70768891.572.585.5كفر الغريب أ المشنركةدعاء عبد الحميد خليل حواش17512

94.5848691.59992.5كفر الغريب أ المشنركةدعاء محمد أمين عبد السيد17513

95.5859392.59798كفر الغريب أ المشنركةدينا عبد الرحمن زكريا عبد الحافظ17514

99879795.59694كفر الغريب أ المشنركةدنيا عالء احمد حلمى17515

91.5829788.58995كفر الغريب أ المشنركةراندة محمد شندي عبد العليم17516

93.5779591.58180.5كفر الغريب أ المشنركةرانيا علي عبد اللطيف علي17517

69628975.57186كفر الغريب أ المشنركةرحاب سعد رمضان علي17518

606387757358.5كفر الغريب أ المشنركةريهام عبد الواحد عبدهللا عبدالسالم17519

52.551.5556857.567كفر الغريب أ المشنركةزينب إمام اسماعيل السكرمي17520

51.55657716479كفر الغريب أ المشنركةسحر شحات احمد علي17521

50.555.55676.55073.5كفر الغريب أ المشنركةسحر سعيد شعبان محمد17522

74627475.55668كفر الغريب أ المشنركةزينب عصام عبد الجيد عز الد ين17523

6657.55971.552.574كفر الغريب أ المشنركةسمر سند السيد محجوب17524

غائبغائبغائبغائبغائبغائبكفر الغريب أ المشنركةسميه السيد علي السيد17525

4140.55367.54068.5كفر الغريب أ المشنركةسهيلة أحمد عبدالنبي شحاته17526

394459754772كفر الغريب أ المشنركةسهيلة عبدالواحد عبدالواحد ابراهيم17527

96819388.591.577.5كفر الغريب أ المشنركةسوسن عالء دياب طمان17528

61.5686578.568.583.5كفر الغريب أ المشنركةشرين رفعت عبداللطيف عبد العاطي17529

98.5739476.58797كفر الغريب أ المشنركةشيماء حلمي عبد الحميد أبورومية17530

54.5706776.576.580.5كفر الغريب أ المشنركةشيماء صابر محمد إبراهيم17531

5947.5516441.550كفر الغريب أ المشنركةصباح محمد على عبد اللطيف17532

4849.5456447.569كفر الغريب أ المشنركةصفاء هاني مبروك محمود17533

83.57585867270.5كفر الغريب أ المشنركةعزة سالم عبداللطيف سالم17534

44.556.566716071كفر الغريب أ المشنركةعبير سعد عبدالعظيم الشنوانى17535

48.5515864.560.574.5كفر الغريب أ المشنركةعال عماد رجب سالمة17536

72707271.576.571كفر الغريب أ المشنركةفاطمة إبراهيم علي إبراهيم17537

49.56049644861.5كفر الغريب أ المشنركةفاطمة حسن شعبان عبد السالم17538

76676681.57077.5كفر الغريب أ المشنركةفاطمة رزق علي طمان17539

6775587262.561.5كفر الغريب أ المشنركةفاطمة شهدي سعيد حمور17540

95.59583869091كفر الغريب أ المشنركةفاطمة كرم محمد أبو سنة17541

919288848993كفر الغريب أ المشنركةكريمة عبد الفتاح زغلول عبد الفتاح سالم17542

7981798066.591.5كفر الغريب أ المشنركةمنار عادل عبد العال عبد النبي17543

6970.57080.562.583.5كفر الغريب أ المشنركةمنار عاطف راشد محمد زايد17544

636365724285.5كفر الغريب أ المشنركةمنار محمود رياض رجب17545



919387847791كفر الغريب أ المشنركةمنة هللا رضا عبد النبي محمد17546

78756573.54782.5كفر الغريب أ المشنركةمنة هللا سامى عوض عبد القادر17547

7996797477.583كفر الغريب أ المشنركةمها محمد حسيب سالم17548

86.58977816889كفر الغريب أ المشنركةمي عبد المنعم عبد العزيز محمود17549

5455.56065.54564كفر الغريب أ المشنركةمياده عبد الفتاح قطب مصطفي17550

7663.5767762.584كفر الغريب أ المشنركةنبيلة صبري درويش راغب17551

9495919787.591.5كفر الغريب أ المشنركةندي فوزي محروس المهر17552

75.571.57881.555.588.5كفر الغريب أ المشنركةندي عصام حماد محمد17553

819376766688.5كفر الغريب أ المشنركةندا محمد علي بدرحماد17554

52.570487951.578كفر الغريب أ المشنركةنرمين ياسر صبحي حسيب17555

45.55748695372كفر الغريب أ المشنركةنورا سعيد عبد المنعم بدوي17556

6073547056.558.5كفر الغريب أ المشنركةنورا صالح عبد الحميد سالم17557

867997818387.5كفر الغريب أ المشنركةنوران ياسر رضوان سعد17558

7279907370.586.5كفر الغريب أ المشنركةنورهان عبدالحميد صبحي عزب17559

46.555676753.577.5كفر الغريب أ المشنركةنورهان فارس مندوه حماد17560

8790877780.565.5كفر الغريب أ المشنركةهبه سمير شكري محمود17561

88.5839277.588.569.5كفر الغريب أ المشنركةهيام عاطف رمضان عبد الجواد17562

48.5705767.552.566كفر الغريب أ المشنركةهايدي يحي سعيد علي17563

4964.55363.54264كفر الغريب أ المشنركةيوستينا رأفت داود كامل17564

47.547.57163.551.567كفر الغريب أ المشنركةإبر اهيم بالل جاب هللا حسن17565

7764827467.583كفر الغريب أ المشنركةابراهيم رضا مشحوت حسن17566

60.562.569674754كفر الغريب أ المشنركةابراهيم عبد الفتاح محمود أحمد17567

71.574.5746955.573كفر الغريب أ المشنركةابراهيم ماهر محمد عبد الحميد17568

808287757169.5كفر الغريب أ المشنركةاحمد باسم حلمى سالم17569

46.5576064.55265.5كفر الغريب أ المشنركةاحمد السيد امين السيد17570

616274625346.5كفر الغريب أ المشنركةاحمد خالد رفاعي عبد الجواد17571

3848.55464.54359.5كفر الغريب أ المشنركةاحمد سعيد عبد الونيس محمد17572

3849.55864.54264كفر الغريب أ المشنركةاحمد زكريا أمين حمور17573

57.572816966.581كفر الغريب أ المشنركةاحمد صبحي عبد الحفيظ بدر17574

75808971.569.570.5كفر الغريب أ المشنركةاحمد عادل مصطفي الزواوي17575

92.587828479.586.5كفر الغريب أ المشنركةاحمد عاطف أحمد بدر17576

94.593.5958981.578كفر الغريب أ المشنركةاحمد عبد الحليم شكري عبد الحليم17577

3756.5476246.553كفر الغريب أ المشنركةاحمد عزمي محمد بلتاجي17578

6159.56165.55070كفر الغريب أ المشنركةاحمد محمد السيد عبد الحميد17579

4649.55663.539.532كفر الغريب أ المشنركةاحمد محمد كامل حسانين17580

86838775.56977كفر الغريب أ المشنركةاحمد نصر حامد عبد العليم17581



647769696582كفر الغريب أ المشنركةاسالم سامح مشحوت معتمد17582

76.5627269.560.578كفر الغريب أ المشنركةاسالم هاني عبد المجيد عوض17583

9279837572.577.5كفر الغريب أ المشنركةأشرف محمد عبد العزيز محمد17584

6562.56070.554.572.5كفر الغريب أ المشنركةالسيد أحمد السيد عبد الفتاح17585

44.549.550644966.5كفر الغريب أ المشنركةالسيد خالد السيد عمر17586

536161675566كفر الغريب أ المشنركةأمجد صبحي حماد علي17587

4257.546615063.5كفر الغريب أ المشنركةأمير مصطفي بركات عبد الفضيل17588

38454965.546.552.5كفر الغريب أ المشنركةايمن سعيد فتحي محمد17589

62514567.54936.5كفر الغريب أ المشنركةبسام عاطف عبدالصادق عبد الحميد17590

7859677360.554.5كفر الغريب أ المشنركةحسام سامح منصور حسين17591

78788079.55363كفر الغريب أ المشنركةزياد ابراهيم عبد الحميد عبد الجواد17592

6475618054.565كفر الغريب أ المشنركةزياد أيمن محمد علي17593

51.563.553625245.5كفر الغريب أ المشنركةشحاته مصطفي شحاته عبد العظيم17594

526253675272.5كفر الغريب أ المشنركةشعبان محمد عبد المعطي الخولي17595

53.555.551594849.5كفر الغريب أ المشنركةصبحي حمدان مشحوت خليل17596

غائبغائبغائبغائبغائبغائبكفر الغريب أ المشنركةعبد الرحمن عبد الباسط عبد الجواد زكي17597

93.564948686.594كفر الغريب أ المشنركةعبد هللا ايمن عبد هللا عرفة17598

47.5577972.551.578كفر الغريب أ المشنركةعبد هللا محمد علي طمان17599

6565.58972.561.582كفر الغريب أ المشنركةعبد هللا مسعد رمضان عبدهللا17600

97.598978774.591كفر الغريب أ المشنركةعبد هللا ناصر عبد الحميد أبو حسن17601

86.5868385.57386كفر الغريب أ المشنركةعمرو عصام حافظ محمد17602

4168667053.564كفر الغريب أ المشنركةعلي ابراهيم علي االحمر17603

5251536149.576كفر الغريب أ المشنركةفادي نبيل داؤد كامل17604

41.54865656072كفر الغريب أ المشنركةفتحي عبد العزيز عبد الواحد العطار17605

75647673.565.574كفر الغريب أ المشنركةفوزي السيد فوزي سالم17606

39505866.550.572كفر الغريب أ المشنركةكريم محمود رجب سالمة17607

84.5629084.59184كفر الغريب أ المشنركةمحمد أيمن محمد عبد التواب17608

61.5546777.560.556كفر الغريب أ المشنركةمحمد حسني حماد يونس17609

83.578849367.589كفر الغريب أ المشنركةمحمد خالد صابر سالم17610

87698186.570.589كفر الغريب أ المشنركةمحمد سامح عبد الغني محمد17611

6350667863.564كفر الغريب أ المشنركةمحمد سامي رزق محمد17612

454343653835كفر الغريب أ المشنركةمحمد سمير محمد حسن17613

4351546742.574كفر الغريب أ المشنركةمحمد شحات محمد أمين17614

36416168.547.567.5كفر الغريب أ المشنركةمحمد عادل مشحوت خليل17615

46.566.5637945.576كفر الغريب أ المشنركةمحمد عبد المؤمن ابراهيم سليمان17616

99.5989597.574.583كفر الغريب أ المشنركةمحمد عالء محمد عبد الحميد17617



83.5898091.562.585كفر الغريب أ المشنركةمحمد علي حسن غنيم17618

93.5949292.58491.5كفر الغريب أ المشنركةمحمد كمال شحات عبد العزيز17619

49.5725878.54968.5كفر الغريب أ المشنركةمحمد محمود محمد السكرمي17620

79.5746386.551.577.5كفر الغريب أ المشنركةمحمود نصر ابراهيم ناجي17621

73757289.55582.5كفر الغريب أ المشنركةمحمود هشام سعيد طه17622

غائبغائبغائبغائبغائبغائبكفر الغريب أ المشنركةمصطفى بدر عيد عبد الباقى17623

486260824565.5كفر الغريب أ المشنركةمصطفي بكر محمود حجازي17624

37.54244643353كفر الغريب أ المشنركةمصطفي صبري محمد متولي17625

5147.56782.54464كفر الغريب أ المشنركةمصطفي عزت كامل حسنين17626

60617485.56370كفر الغريب أ المشنركةمصطفي نجاح مرزوق أمين17627

99.5949594.59297كفر الغريب أ المشنركةمصطفي يحيي عبد المعبود إبراهيم17628

90.5929393.578.576.5كفر الغريب أ المشنركةنادر أشرف مدكور عبد الغفار بدر مدكور17629

454960775063كفر الغريب أ المشنركةنادر السيد عبد المنعم بدوي17630

38.5565877.54664.5كفر الغريب أ المشنركةهشام عبد الحميد صبحي عزب17631

0466.54.54كفر الغريب أ المشنركةوليد سعيد مبروك علي17632

84788887.574.585.5كفر الغريب أ المشنركةيوسف اسماعيل شعبان محمد17633

90878184.55975.5كفر الغريب أ المشنركةيوسف محمد رشاد محمد17634

61.5589267.57182.5اإلنجب االبتدائيةايه حامد سعيد خطاب17635

9382100969599اإلنجب االبتدائيةايه عبدالحميد محمد احمد17636

52.5588782.57381.5اإلنجب االبتدائيةايه رضا سعد عبدالعال17637

73.5749292.582.587اإلنجب االبتدائيةاسراء صبحى على عبدالحميد17638

94919087.595.592اإلنجب االبتدائيةاسراء عادل عبدالرحمن17639

66.5537865.57676.5اإلنجب االبتدائيةاسراء عبدالمحسن عبدالغفار17640

94839494.59895.5اإلنجب االبتدائيةاسراء عالء فتحى عبدالمجيد17641

5860907978.573.5اإلنجب االبتدائيةاسماء اشرف مندوه17642

75648982.585.575.5اإلنجب االبتدائيةاسماء موسى سعيد موسى17643

86849087.593.586اإلنجب االبتدائيةامل صالح محمد سالم17644

465471756670اإلنجب االبتدائيةاميره سعيد سعيد عبدالعزيز17645

67.5496666.566.576.5اإلنجب االبتدائيةأمنيه باسم عيد السيد17646

90.578958796.597.5اإلنجب االبتدائيةانجى ابراهيم حمدى ابراهيم17647

86.599979898.599اإلنجب االبتدائيةايمان كرم عبدالحميد عامر17648

53.5648276.565.577.5اإلنجب االبتدائيةبسمه مسعود صبحى مصطفى17649

48.544.5595857.558.5اإلنجب االبتدائيةانهار سعيد اسماعيل17650

46.5475462.558.562.5اإلنجب االبتدائيةايمان ايمن عبدالموجود17651

4847606462.562.5اإلنجب االبتدائيةايمان عبدالرحمن ابراهيم17652

42445767.571.561اإلنجب االبتدائيةايمان محمود عيد عبدالمنصف17653



8772.59891.593.594.5اإلنجب االبتدائيةبسنت سالمه عبدالحميد17654

71.552947578.589.5اإلنجب االبتدائيةحسنيه محمد محمد صقر17655

656293777493اإلنجب االبتدائيةحكمت احمد مصباح عبدالعظيم17656

6160.58483.576.597اإلنجب االبتدائيةجهاد خالد صبحى كامل17657

84.5879896.59797.5اإلنجب االبتدائيةدعاء محمد عبدالحميد17658

44446874.55666.5اإلنجب االبتدائيةدعاء رجب حلمى سالم17659

68628171.577.576اإلنجب االبتدائيةرحمه عادل موسى السيد17660

89789086.58898اإلنجب االبتدائيةرقيه يحى صالح الدين17661

71.5488676.570.572اإلنجب االبتدائيةسماح الشحات عبدالفتاح17662

96899694.597100اإلنجب االبتدائيةسميره عماد الدين عبدالحميد17663

50.553656359.572.5اإلنجب االبتدائيةشاهنده فراج الصوفانى17664

68639079.57193.5اإلنجب االبتدائيةغاده رجب محمد ابراهيم17665

67.5659383.566.594.5اإلنجب االبتدائيةليلى احمد على السيد17666

80559380.570.584اإلنجب االبتدائيةمنة هللا مصطفى موسى17667

7358.5878381.596اإلنجب االبتدائيةميادة محمد محمد منصور17668

80.5669894.59498اإلنجب االبتدائيةمى محمود فهيم السيد17669

86.56996878997اإلنجب االبتدائيةنسمه اشرف حجازى17670

52558159.55672اإلنجب االبتدائيةمها رشدى عبدالموجود17671

444658595455اإلنجب االبتدائيةنانسى شلبى محمد عمرى17672

515479685768اإلنجب االبتدائيةندى سميح رفاعى17673

81.562.59291.56389.5اإلنجب االبتدائيةنور حسين مرزوق17674

7149676965.574اإلنجب االبتدائيةهاجر مبروك حلمى17675

87.5568477.579.589اإلنجب االبتدائيةهند محمد عبدالعزيز17676

59.548.574636474اإلنجب االبتدائيةهاجر عبدالرحمن السيد17677

6046.57367.566.582اإلنجب االبتدائيةياسمين محمود محمد بهنسى17678

5253.56362.56378.5اإلنجب االبتدائيةاسراء عمرى شلبى17679

56585767.57261.5اإلنجب االبتدائيةاسماء سليم حامد17680

634575646259اإلنجب االبتدائيةحبيبه صابر مرزوق17681

635567736378اإلنجب االبتدائيةداليا ناصف محمد17682

غائبغائبغائبغائبغائبغائباإلنجب االبتدائيةشرين ياسر محمد17683

54515963.56282.5اإلنجب االبتدائيةمريم اشرف عبدالواحد17684

5951.56660.560.576اإلنجب االبتدائيةمنار فهمى مندوه17685

6554.56069.56573اإلنجب االبتدائيةاحمد صابر سليمان عوض17686

6253707657.579.5اإلنجب االبتدائيةاسامه عادل سعد عبدالعال17687

70.56474757484.5اإلنجب االبتدائيةاسالم درويش راغب17688

87.56799899084.5اإلنجب االبتدائيةاسالم رافت صبحى17689



73.569937872.587.5اإلنجب االبتدائيةانس ابراهيم على طعيمه17690

58456363.55866.5اإلنجب االبتدائيةانس فرج صابر عيد17691

54.542.5566457.569اإلنجب االبتدائيةابراهيم عمرو ابراهيم17692

55.5466259.55876.5اإلنجب االبتدائيةاحمد السيد محمد البسيونى17693

51.545.554625861.5اإلنجب االبتدائيةاحمد زغلول فتحى17694

4243.558615968.5اإلنجب االبتدائيةاسامه شعبان عبدالمؤمن17695

46.5466963.561.556.5اإلنجب االبتدائيةباسم محمد عبدالسالم17696

58.557.5767567.582اإلنجب االبتدائيةبدوى ايمن بدوى عبد العليم17697

4648706556.576.5اإلنجب االبتدائيةحسام عبدالحق لطفى محمد17698

43446161.56168اإلنجب االبتدائيةحسن السيد محمد البسيونى17699

5055567259.577اإلنجب االبتدائيةحمزة صابر حلمى محمد17700

42.54254626061اإلنجب االبتدائيةرجب صالح منصور17701

54467269.55772.5اإلنجب االبتدائيةسرور محمد السيد سرور17702

42447263.56058.5اإلنجب االبتدائيةعادل عيسى صابر عيسى17703

41435061.554.554اإلنجب االبتدائيةعبدالرحمن احمد طه االودن17704

48497762.56476اإلنجب االبتدائيةعبدالرحمن عمرو عبدالسميع17705

646074796990اإلنجب االبتدائيةعبدالقادر محمد عبدالقادر17706

60518266.559.578.5اإلنجب االبتدائيةعبدهللا سعد صبرى17707

43456660.55871.5اإلنجب االبتدائيةعالء عبداللطيف توفيق17708

59617661.57586اإلنجب االبتدائيةعلى محمد عبدالحافظ17709

94839993.599.595اإلنجب االبتدائيةعمر عبدالعزيز محمد عبدالعزيز17710

54.54670646475اإلنجب االبتدائيةعالء ابراهيم عبدالقوى17711

54478268.565.586اإلنجب االبتدائيةفارس مرزوق عبدالمؤمن17712

514977786385اإلنجب االبتدائيةفايز عبدالعزيز فايز17713

4446616257.561.5اإلنجب االبتدائيةفوزى زغلول عبدالواحد17714

76.5618581.56277.5اإلنجب االبتدائيةكريم منصور حماد خفاجه17715

48.5547172.56569.5اإلنجب االبتدائيةمحمد احمد مندوه17716

56.5607268.56577اإلنجب االبتدائيةمحمد خضر عبدربه خضر17717

8285100977295اإلنجب االبتدائيةمحمد رمضان جالل17718

51426975.559.570.5اإلنجب االبتدائيةمحمد ومضان محمد عيد17719

56.5607680.57076.5اإلنجب االبتدائيةمحمد عاطف زكريا عبدالحافظ17720

63597684.56779اإلنجب االبتدائيةمحمد عبدالحميد صالح الدين17721

51.55462715965.5اإلنجب االبتدائيةمحمد عبدالمنعم عبدالسالم17722

47446068.56461.5اإلنجب االبتدائيةمحمد هشام محمود عبدالغفار17723

775679887383اإلنجب االبتدائيةمحمد ياسر عبدالحليم حسن17724

53457871.559.573اإلنجب االبتدائيةمحمد ياسر محمد محمود17725



66617879.56291.5اإلنجب االبتدائيةمحمد رجب رجب طعيمه17726

غائبغائبغائبغائبغائبغائباإلنجب االبتدائيةمحمود سالمه عبدالحميد17727

7663747871.570.5اإلنجب االبتدائيةمحمود حماد اسماعيل17728

6565728870.580اإلنجب االبتدائيةمحمود صابر سليمان17729

96.58910093.510096اإلنجب االبتدائيةمحمود صالح حسين محمد17730

57547173.560.569اإلنجب االبتدائيةمحمود هالل مجاهد17731

64.55768736777.5اإلنجب االبتدائيةمصطفى السيد عبدالعظيم17732

49.549656965.561.5اإلنجب االبتدائيةوليد سمير عبدالموجود17733

84699286.58195.5اإلنجب االبتدائيةيوسف اشرف حجازى17734

605185746387اإلنجب االبتدائيةيوسف رمضان سعد17735

586567756788.5اإلنجب االبتدائيةيوسف شعبان عبدالحميد17736

5755715956.567.5ساقية المنقدي أاالء أحمد عبد الفتاح ابراهيم17737

807889757090ساقية المنقدي أاالء سعيد محمد موسى17738

61647860.555.578ساقية المنقدي أأيه أشرف مبروك ابو النصر17739

93.588969091.5100ساقية المنقدي أآيه حمدى أحمد سالم17740

94.593979394100ساقية المنقدي أايه عفيفي عبد هللا عفيفي17741

55.55867575371ساقية المنقدي أاحسان رضا محمد السيد فرغل17742

99.5100979799100ساقية المنقدي أاروه محمد فتحي شعيب17743

96.577847585.596ساقية المنقدي أاسراء أشرف سعيد الغزالني17744

737890717184ساقية المنقدي أاسراء رجاء عبد اللطيف الغزالني17745

86819284.57197ساقية المنقدي أاسراء عبد الرازق جوده أحمد17746

727378757482ساقية المنقدي أاسراء عبد الستار مهدي علي حجيل17747

6266746567.575.5ساقية المنقدي أاسراء محمد عبد المقصود محمد17748

7875867284.594.5ساقية المنقدي أأسماء صبحي احمد الزغبي17749

817883747588.5ساقية المنقدي أاكرام هاني سميح مبروك17750

615760605169ساقية المنقدي أالهام محمد ابراهيم عماره17751

52.56467585966ساقية المنقدي أأمل جمال محمود السهيتي17752

98.599999695100ساقية المنقدي أأميره محمود رمضان حبيب17753

9598939494100ساقية المنقدي أأميمه ناصف محمود القاضي17754

58637067.567.572ساقية المنقدي أأمينه عباس عامر حبيب17755

99949592.59896ساقية المنقدي أايريني أنور محفوظ سامي17756

99.5989997.594.5100ساقية المنقدي أايمان اشرف شعبان عامر17757

99.5921009499100ساقية المنقدي أايمان سامي محمد موسى17758

4648515155.565.5ساقية المنقدي أإيمان شريف علي سحبان17759

88.584.58482.590.598ساقية المنقدي أايمان صبحي السيد الخشن17760

7074867068.589ساقية المنقدي أبسمه عبد هللا فتحي النواجي17761



69.572786659.588ساقية المنقدي أثريا محمد ابراهيم سالم17762

575956565083ساقية المنقدي أجيهان أبو بكر أحمد حسين17763

53.55150514461.5ساقية المنقدي أخلود عبد الونيس عبد اللطيف زايد17764

5354495748.567.5ساقية المنقدي أرحمه علي عرفه موسى17765

70678571.570.584ساقية المنقدي أرحمه محمد محمد ابو عامر17766

88.567867371.595ساقية المنقدي أرضوى عالء علي السيد نصر17767

74.56579647690ساقية المنقدي أزينب السيد سعيد علي17768

97.59710096.598100ساقية المنقدي أساره نوح عيد صالح17769

999710096.598.599ساقية المنقدي أسلمى عصام ذكريا عرفه17770

غائبغائبغائبغائبغائبغائبساقية المنقدي أسماح رمضان ابراهيم حسين17771

غائبغائبغائبغائبغائبغائبساقية المنقدي أسماح محمد محمد حبيب17772

97.589999695100ساقية المنقدي أسمر أشرف عبد الفتاح عطعوط17773

82.57293917595ساقية المنقدي أسهيله فوزي عبد اللطيف زايد17774

69.5678877.58195ساقية المنقدي أسهيله ممدوح شامخ القطاوي17775

747189836898ساقية المنقدي أشاديه مدكور رزق العرابي17776

776182706895ساقية المنقدي أشهنده أحمد فتحي عيسوي17777

908110085.581100ساقية المنقدي أصباح مصطفى ربيع علي17778

غائبغائبغائبغائبغائبغائبساقية المنقدي أعبير جالل مشحوت أبو زيد17779

96.59410096.59898.5ساقية المنقدي أغاده سليمان زكي عبد الفتاح عطعوط17780

585573666665.5ساقية المنقدي أغاده طلعت فتحي شلبي17781

49476857.55057.5ساقية المنقدي أغاده يحي زكريا عمري صالح17782

56616355.554.554ساقية المنقدي أغاليه عماد موسى البرعي17783

96.58797898590.5ساقية المنقدي أفاطمه طارق امام الخشن17784

55.565637267.568.5ساقية المنقدي أفاطمه علي محمد ابو موسى17785

84.572898867.589ساقية المنقدي أفاطمه محمد عباس خليل17786

95801009697.5100ساقية المنقدي أليلى مبروك مشحوت مبروك17787

51485666.56590ساقية المنقدي أمرسا سعد أسعد سعد17788

46.5444855.552.557ساقية المنقدي أمريم عزوز سيد احمد محمد17789

40.542414343.550ساقية المنقدي أمروه محمود علي عبد ربه منصور17790

95.59210092.597.5100ساقية المنقدي أمنار أيمن جابر الجندي17791

43525667.544.562.5ساقية المنقدي أمنار ناصر محمد صالح17792

52.561425557.576.5ساقية المنقدي أمنال السيد عبد الباري جمعه17793

9990.510095.596.5100ساقية المنقدي أمنه هللا نادي السيد الخشن17794

88.582958382.595ساقية المنقدي أمنه محمد عاشور ادريس17795

94829589.587.589.5ساقية المنقدي أمي مبروك هاشم القاضي17796

غائبغائبغائبغائبغائبغائبساقية المنقدي أمي محمد عباس الغريب17797



96699080.573.590ساقية المنقدي أمي محمود السيد محمود17798

91.5719479.57688.5ساقية المنقدي أمي محمود عباس الغريب17799

99.510010095.597100ساقية المنقدي أناديه محمد سمير شيخون17800

42.55452525064ساقية المنقدي أندى صبحي حسين السروي17801

69.583.58581.564.588.5ساقية المنقدي أندا السيد ربيع سالمه17802

71808375.57891ساقية المنقدي أندا عزت عبد العزيز منصور17803

48.5626571.56670.5ساقية المنقدي أندى محمد الخشن محمد17804

414546495462ساقية المنقدي أندا مهدي أحمد صقر17805

93949388.587.593ساقية المنقدي أندا ياسر سعيد محمد سليمان17806

86.585828485.586ساقية المنقدي أنرمين عبدالجليل عبداللطيف عبدالجليل17807

45.5535352.55260.5ساقية المنقدي أنجوى ابراهيم السيد فرغل17808

84.57889757382ساقية المنقدي أنورهان حمزه عبد هللا حمزه17809

6765796666.569.5ساقية المنقدي أنورهان فتحي مشحوت إبراهيم17810

78.580.58476.58191ساقية المنقدي أنورهان محمد خيري الخشن17811

99981009498.599ساقية المنقدي أنورهان محمد عبد الحميد الخشن17812

92.5919683.586.588ساقية المنقدي أنيره أحمد محمد الخشن17813

961001009999100ساقية المنقدي أهاجر حسني عيسى بهنسي17814

66.574.5828281.573ساقية المنقدي أهدى محمود السيد دشيشه17815

5457565855.564ساقية المنقدي أهند عاشور عبد الحميد محمد الجندي17816

88929788.579.592ساقية المنقدي أوسام ايمن فرحات الخولي17817

98.5981009676100ساقية المنقدي أياسمين خالد خيري أحمد17818

96899888.58294ساقية المنقدي أابراهيم احمد ابراهيم صقر17819

4960656363.553.5ساقية المنقدي أابراهيم السيد ابو زيد السيد17820

37425948.55549.5ساقية المنقدي أابراهيم عبد الحليم عبد الوهاب عبد الحليم17821

4866625763.560ساقية المنقدي أابراهيم عوض فيصل عوض نوفل17822

9892988996.5100ساقية المنقدي أابراهيم محمد ابراهيم عفيفي محروس17823

8783898177.591ساقية المنقدي أاحمد القاضي شفيق القاضي17824

60717761.564.572ساقية المنقدي أاحمد حلمي عباس شتلة17825

405149514647.5ساقية المنقدي أاحمد حماد رجب محمد عبد الرازق17826

45606949.558.552.5ساقية المنقدي أاحمد شحات عبد المعز شادي17827

42.549494850.555ساقية المنقدي أاحمد فتحي ابراهيم فوز17828

83.579837675.587ساقية المنقدي أاحمد متولي أنور عبد الفتاح17829

97.51001008997100ساقية المنقدي أاحمد محمد سعيد هاشم17830

57527155.56273.5ساقية المنقدي أاحمد محمد عبد اللطيف حمزه17831

97.59510096.597100ساقية المنقدي أاسامه اسالم اسامه الخشن17832

40384557.56054.5ساقية المنقدي أاسالم يحي ذكريا عمري صالح17833



92908676.584.5100ساقية المنقدي أاسالم أحمد سليمان نافع17834

40625352.56369ساقية المنقدي أالسيد خالد السيد الخشن17835

99949880.593100ساقية المنقدي أالسيد طاهر السيد الخشن17836

87899780.59098ساقية المنقدي أباسم عبد الرحمن محمد عبد الرحمن17837

41.548614760.563ساقية المنقدي أجابر السيد جابر حبيب17838

51.56461526164.5ساقية المنقدي أجابر سعيد جابر غنيم17839

745681545980ساقية المنقدي أحازم عيد فتحي عبد السالم17840

3837394951.560ساقية المنقدي أحسام عاطف عيد نافع17841

8563666977.589ساقية المنقدي أحسام عصام محمد محمود17842

49.54949555256ساقية المنقدي أحسام فتح هللا السيد عبد العزيز17843

39.543455552.558.5ساقية المنقدي أحسن ابراهيم حسن شادي17844

44.5535852.564.571ساقية المنقدي أحمدي أحمد أحمد شلبي17845

46.5374746.56559ساقية المنقدي أخالد محمد عبدالحميد عدس17846

66.555827272.579.5ساقية المنقدي أرضا محمد سليمان نافع17847

97.5969993.594.5100ساقية المنقدي أزياد وليد عبد الستار سويلم17848

585873596182ساقية المنقدي أسعيد شفيق محمد القطاوي17849

71.5658071.56793ساقية المنقدي أسليمان محمد سليمان نافع17850

826372737083ساقية المنقدي أشاكر طلعت جابر موسى17851

7251536468.572.5ساقية المنقدي أعبد الرحمن ابراهيم سعيد شرف17852

97949894.596100ساقية المنقدي أعبد الرحمن اشرف شعبان عامر17853

59.553566055.575ساقية المنقدي أعبد الرحمن ايمن غازي ابراهيم علي17854

42.5464958.555.565ساقية المنقدي أعبد الرحمن فتح هللا هاشم القاضي17855

51.5435459.56667ساقية المنقدي أعرفه السيد عرفه موسى17856

98.59598949598ساقية المنقدي أعالء محمد ابراهيم حبيب17857

73667973.57185ساقية المنقدي أعلي محمد محمود السهيتي17858

475048515855ساقية المنقدي أعمر رضا عمر السيد17859

83.57977828491ساقية المنقدي أعمر فتحي علي ناصف17860

80627868.576.590ساقية المنقدي أكريم عبد المحسن نجاح الخشن17861

45597556.56166ساقية المنقدي أكريم عز الدين موسى صالح17862

91.59394828894ساقية المنقدي أكريم عزت سعيد امام الخشن17863

50.5485255.552.571ساقية المنقدي أكريم علي علي الدين ابراهيم17864

787774706573ساقية المنقدي أكريم غريب سعيد عامر الخشن17865

90879684.58391ساقية المنقدي أكريم محمد عبد المجيد منصور17866

77.5788671.569.586ساقية المنقدي أمحمد أحمد حلمي عطعوط17867

96.5961009696100ساقية المنقدي أمحمد الخشن أحمد مصطفى17868

55607868.56261.5ساقية المنقدي أمحمد الصاوي أحمد سليمان17869



45.5575254.55760ساقية المنقدي أمحمد أيمن حسن عمار17870

63.5798768.569.582.5ساقية المنقدي أمحمد أيمن سعيد حطب17871

57756965.569.570ساقية المنقدي أمحمد ايهاب محمد الخشن17872

42.5584661.55853.5ساقية المنقدي أمحمد رزق علي الغزالني17873

808191807884.5ساقية المنقدي أمحمد رضا محمد شرف17874

91849584.58596ساقية المنقدي أمحمد سليمان حسن سيد احمد17875

95.596979490.5100ساقية المنقدي أمحمد صبري عبد العزيز عشماوي17876

4460434954.557.5ساقية المنقدي أمحمد طلعت موسى البرعي17877

47.549595457.563ساقية المنقدي أمحمد عاطف محمد شلبي17878

5659545858.554.5ساقية المنقدي أمحمد عاطف محمود السهيتي17879

67698072.570.563ساقية المنقدي أمحمد عبد الحليم بكر الجندي17880

8974918882.589ساقية المنقدي أمحمد عزمي خيري عوض قاسم17881

8266868177.585ساقية المنقدي أمحمد عصام محمد عمار17882

51444755.56161ساقية المنقدي أمحمد عمر محمد شادي17883

4745475656.562ساقية المنقدي أمحمد محمد عبد هللا زياده17884

41.54447495052ساقية المنقدي أمحمد محمد فاروق عطعوط17885

92.5819282.58595ساقية المنقدي أمحمد محمد محمد شرف17886

9796989188.5100ساقية المنقدي أمحمد هاني المليجي عبد الحليم17887

62.55258746278ساقية المنقدي أمحمد ياسر ابراهيم قطب17888

52.547626365.587ساقية المنقدي أمحمود جابر نصر الدين الخولي17889

4040475047.545.5ساقية المنقدي أمحمود شريف رمضان بدوي17890

45524957.557.560ساقية المنقدي أمحمود عادل عبد الشافي السيد17891

67.555686268.583ساقية المنقدي أمحمود عبد العزيز عبد العزيز الجندي17892

45514665.55667.5ساقية المنقدي أمحمود عبد هللا عبد الحميد النواجي17893

60.55564686981ساقية المنقدي أمحمود قاسم محمد عشماوي17894

57495452.56066ساقية المنقدي أمحمود كارم عوض صالح17895

48456569.560.569ساقية المنقدي أمحمود محمود محمد الخشن17896

907286807787ساقية المنقدي أمصطفى ياسر مصطفى عبد الجليل17897

76.555657071.598ساقية المنقدي أمالك ميخائيل أسعد سعد17898

48.5496860.55880ساقية المنقدي أنوح رضا نوح شلبي17899

8877829077.594ساقية المنقدي أهشام السيد السيد الخشن17900

5447.55554.555.576ساقية المنقدي أهيثم غازي سالم ابو النصر17901

66.5586466.56381ساقية المنقدي أيوسف محمود يوسف عبدالقادر17902

96.592.59891.591.598وحدة طهواي االبتدائيةابتسام أشرف ذكي17903

9910010098.593100وحدة طهواي االبتدائيةأروى أبو بكر عبد الصمد جمعة17904

99.510010099.5100100وحدة طهواي االبتدائيةإسراء أحمد كمال بكر17905



90.5907981.573.598وحدة طهواي االبتدائيةإسراء عاطف محمد طيرة17906

6178576153.559وحدة طهواي االبتدائيةإسماء على بدوي حسين17907

96.5939095.58096وحدة طهواي االبتدائيةأسماء محمد ناصف الجمسي17908

9993999910090وحدة طهواي االبتدائيةآالء حمدي السيد عجينة17909

56.581.57067.54366.5وحدة طهواي االبتدائيةأماني جاد سيد قناوي17910

96829393.57588وحدة طهواي االبتدائيةأمجاد أنور بسيوني عبد الرحمن17911

84.577.5868595.582وحدة طهواي االبتدائيةأمينة أمير عبد الوهاب الشال17912

99919192.581.599وحدة طهواي االبتدائيةأمنية حسن محمد حامد17913

88.5768490.56183وحدة طهواي االبتدائيةإيمان أنور على الصعيدي17914

89.5929095.57696وحدة طهواي االبتدائيةإيمان سامي يوسف الكشكي17915

98.5979397.588.5100وحدة طهواي االبتدائيةإيمان عبد المنصف يونس قابيل17916

93.5758497.573.593وحدة طهواي االبتدائيةبسمة حمدي حلمي غنيم17917

78838685.569.592وحدة طهواي االبتدائيةجهاد عمر محمد حامد17918

72.578.578646585وحدة طهواي االبتدائيةدعاء محمود بسيوني محمد17919

71.57179744986.5وحدة طهواي االبتدائيةدنيا عبد العزيز أحمد الصياد17920

99.510010098.597100وحدة طهواي االبتدائيةرؤى أحمد عبد الحميد فضل17921

82.577.59183.573.576وحدة طهواي االبتدائيةرحاب يوسف عبد الفتاح طيرة17922

99.510010097.599.5100وحدة طهواي االبتدائيةرحمة عالء الدين محمد جاد هللا17923

59.560658352.571وحدة طهواي االبتدائيةرحمة محمد يس عدس17924

74.56476827881.5وحدة طهواي االبتدائيةرحمة وليد عمر زلط17925

99.51009797.597.5100وحدة طهواي االبتدائيةرنيم جمال عبدالحكيم الشاذلي17926

98.510010098.5100100وحدة طهواي االبتدائيةروضة عبد هللا محمود درار17927

93959493.57198وحدة طهواي االبتدائيةسارة سامي حسانين خليفة17928

96.5979691.58892وحدة طهواي االبتدائيةسارة سيدهم مسعد كامل17929

85.584798073.594وحدة طهواي االبتدائيةسماء سمير محمد طيرة17930

7986728968.590وحدة طهواي االبتدائيةسهيلة أنور حامد الكشاك17931

64.559.5677080.570وحدة طهواي االبتدائيةسومه عبدالعزيز لطفي عبدالعزيز17932

65.5727074.57075.5وحدة طهواي االبتدائيةشرين عبدالعظيم محمود سرحان17933

81.564.57580.555.587وحدة طهواي االبتدائيةشيماء رجب أبو الحديد النجار17934

9792.58686.580.592وحدة طهواي االبتدائيةعايدة مكرم فرج حنا17935

9592.5879390.597وحدة طهواي االبتدائيةفاتن محمد عبد الرازق غيث17936

97929898.596100وحدة طهواي االبتدائيةفاطمة إبراهيم عبدالهادي احمد17937

88.570728287.595وحدة طهواي االبتدائيةفاطمة على عبدالخالق الخولي17938

78656681.584.592وحدة طهواي االبتدائيةلمياء سامي سيدهم أبو زيد17939

88837384.588.583وحدة طهواي االبتدائيةمادونا بشري نزيه بسخرون17940

91.58083857989.5وحدة طهواي االبتدائيةمنار أنور بهلول بشندي17941



89.564.57281.55587.5وحدة طهواي االبتدائيةمنار هاني عبدالمعطي العياط17942

99968994.595.596وحدة طهواي االبتدائيةميرنا أشرف وديع يوسف17943

96.5909697.580.585.5وحدة طهواي االبتدائيةناريمان أشرف احمد هندي17944

847978747192.5وحدة طهواي االبتدائيةندى أيمن عبدالحميد النجار17945

5256.566603364وحدة طهواي االبتدائيةندى مصطفى محمد شيخ السوق17946

62.57276677582وحدة طهواي االبتدائيةنرمين على حسين على17947

99928592.590.599وحدة طهواي االبتدائيةنسمة عاطف يونس عبدالمجيد17948

97.592.59697.594.5100وحدة طهواي االبتدائيةنورا محمد عبدالرازق أحمد17949

87.578.581857793وحدة طهواي االبتدائيةنورهان أيمن عمر زلط17950

85.584817968.597وحدة طهواي االبتدائيةنورهان عبدالحكيم عبدالنور17951

908585896889وحدة طهواي االبتدائيةنورهان عماد عبدالمنصف طيرة17952

99999496.59695وحدة طهواي االبتدائيةهبة خالد عبدالصمد أبو بكر17953

968391898999وحدة طهواي االبتدائيةهدير على عبدالخالق الكشاك17954

57588080.56881وحدة طهواي االبتدائيةهند سامي محمود أبو زيد17955

96929696.587.595وحدة طهواي االبتدائيةيارا وحيد أحمد حشيش17956

غائبغائبغائبغائبغائبغائبوحدة طهواي االبتدائيةياسمين عماد رشاد عبدالعزيز17957

84.5666875.55988وحدة طهواي االبتدائيةإبراهيم عمر محمد صابر17958

78707474.562.579وحدة طهواي االبتدائيةاحمد السيد محمد زلط17959

977792927493وحدة طهواي االبتدائيةاحمد أيمن محمد درار17960

89687784.557.589وحدة طهواي االبتدائيةاحمد شفيق عبدالونيس17961

8289859486.587وحدة طهواي االبتدائيةاحمد عبدالمنصف أمين الجر واني17962

88.5868876.57980.5وحدة طهواي االبتدائيةأحمد عبد المنعم السيد الهاللي17963

65.554.5595043.570.5وحدة طهواي االبتدائيةأحمد عثمان عبد المحسن مدين17964

83658783.56389وحدة طهواي االبتدائيةأحمد عزت عبد الخالق غنية17965

63.562.5655248.566وحدة طهواي االبتدائيةأحمد فتحي عيد أبو سرية17966

8167757266.575وحدة طهواي االبتدائيةأحمد محمد بكر سويلم17967

8273.583836474وحدة طهواي االبتدائيةاحمد محمد ناصف ناصف17968

6961.581694772.5وحدة طهواي االبتدائيةاحمد محمد على الشافعي17969

95.584939491100وحدة طهواي االبتدائيةاحمد يحيى عبد الحميد فضل17970

51.554516149.569.5وحدة طهواي االبتدائيةإسالم جمال المليجي عبدالحليم17971

74.559726271.588وحدة طهواي االبتدائيةاسالم محمد مصطفى الحضري17972

98.590979489.5100وحدة طهواي االبتدائيةالبراء السيد عبدهللا الحداد17973

غائبغائبغائبغائبغائبغائبوحدة طهواي االبتدائيةاشرف سامي عبدالعظيم عجينة17974

65.560.586162.551.576وحدة طهواي االبتدائيةباسم أسامة محمد ضيف17975

8459.57580.568.580.5وحدة طهواي االبتدائيةبسام حمدي محمود عبدالجليل17976

غائبغائبغائبغائبغائبغائبوحدة طهواي االبتدائيةبسام عبدالعظيم عطية زلط17977



555754574671وحدة طهواي االبتدائيةبالل بالل الدبركي جمعة17978

98.5939593.597100وحدة طهواي االبتدائيةبهاء عبدالمنعم محمود الجمل17979

93.5898590.589.590وحدة طهواي االبتدائيةجمال محمود الصاوي رضوان17980

غائبغائبغائبغائبغائبغائبوحدة طهواي االبتدائيةحمادة جمال رشاد زلط17981

87.564.58181.56392.5وحدة طهواي االبتدائيةسامي أنور يسين صالح17982

83706283.58085وحدة طهواي االبتدائيةصابر عبدالنظير صابر ناجي17983

93709190.577.5100وحدة طهواي االبتدائيةعبدالحكيم أنور عبدالحكيم داود17984

81.55771816589.5وحدة طهواي االبتدائيةعبدالحليم على محمد عدس17985

54.552.5506840.590وحدة طهواي االبتدائيةعبدالرازق شعبان عبدالرازق17986

95999996.59996وحدة طهواي االبتدائيةعبدالغفار عبدالسالم طاحون17987

65655970.57681وحدة طهواي االبتدائيةعبدهللا أشرف عبدالتواب اسحاق17988

7572.56977.54685وحدة طهواي االبتدائيةعبدالمحسن عثمان عبدالمحسن مدين17989

81.570.57686.57797وحدة طهواي االبتدائيةعبد المنعم حسانين عبدالمنعم قنديل17990

9383839281.598وحدة طهواي االبتدائيةعمار ياسر سعيد طيرة17991

91.5676777.55475وحدة طهواي االبتدائيةفادي هاني رمزي سعد17992

81.5695977.57590وحدة طهواي االبتدائيةفاروق هاني فاروق غيث17993

65.56770765473وحدة طهواي االبتدائيةفتحي عبدالعزيز فتحي سالم17994

7963.5717062.584وحدة طهواي االبتدائيةمحمد ابراهيم عبدالمقصود الصياد17995

غائبغائبغائبغائبغائبغائبوحدة طهواي االبتدائيةمحمد إبراهيم محمد عدس17996

98.5949996.588.594وحدة طهواي االبتدائيةمحمد أحمد محمد أبو ديب17997

971009397.590.5100وحدة طهواي االبتدائيةمحمد أسامة حسن عاشور17998

96888693.58499وحدة طهواي االبتدائيةمحمد حسن عبدالعزيز شحاته17999

94.5949697.592.594وحدة طهواي االبتدائيةمحمد حمدي حسن طيرة18000

98969895.597100وحدة طهواي االبتدائيةمحمد حمدي عبدالحميد الزردق18001

63.565.56380.55089وحدة طهواي االبتدائيةمحمد زايد عبدالمنعم عبدالرازق18002

56827674.550.585وحدة طهواي االبتدائيةمحمد صبحي عبدالمحسن زلط18003

981009295.589.596.5وحدة طهواي االبتدائيةمحمد صقر مفرح صقر18004

97.510098939591وحدة طهواي االبتدائيةمحمد طارق مصطفى درويش18005

97.51001009292.5100وحدة طهواي االبتدائيةمحمد عبدالباسط عبدالبديع18006

667871835582وحدة طهواي االبتدائيةمحمد عبدالفتاح كمال درار18007

90.58794927488.5وحدة طهواي االبتدائيةمحمد عبدالفتاح محمد عبدالفتاح18008

70.57577804383.5وحدة طهواي االبتدائيةمحمد عمر محمد صابر18009

غائبغائبغائبغائبغائبغائبوحدة طهواي االبتدائيةمحمد محمود عبدالموجود أبو خضرة18010

7165.5877245.560.5وحدة طهواي االبتدائيةمحمود أشرف عبدالفتاح عبدالعزيز18011

99.510098999993وحدة طهواي االبتدائيةمحمود جمال عبدالحكيم الكتاتني18012

90.5819284.562.589وحدة طهواي االبتدائيةمحمود سامح محمود حسن18013



97.5989493.591100وحدة طهواي االبتدائيةمحمود عصام الصاوي محمود18014

96949890.58994وحدة طهواي االبتدائيةمحمود عمرو عبدالغفار طاحون18015

87.57986829094وحدة طهواي االبتدائيةمصطفى رجب مصطفى السيد18016

8172.5787373.584وحدة طهواي االبتدائيةمصطفى رشاد عبدالصبور طيرة18017

8580.582817188وحدة طهواي االبتدائيةمصطفى محمود عبدالمحسن عاشور18018

63.567806749.578وحدة طهواي االبتدائيةهشام إبراهيم أبو بكر جاد هللا18019

66.5798269.57579طهواي االبتدائية الحديثةإبتسام سليمان حسن السبكى18020

981009990.598100طهواي االبتدائية الحديثةإسراء ناصر عبدالفتاح عزو18021

9091.591789092طهواي االبتدائية الحديثةإسراء أنور محمد الصياد18022

84.5898269.58088طهواي االبتدائية الحديثةإسراء عبدالفتاح عبدالغفار عصفور18023

84.5808672.584.597طهواي االبتدائية الحديثةإسراء على عزب السيد18024

9810010010097.599طهواي االبتدائية الحديثةأسماء عبدالعليم عبدالفتاح عزو18025

94.51009786.59899طهواي االبتدائية الحديثةأسماء عبدالمنعم عبدالموجود فارس18026

9494948790.597طهواي االبتدائية الحديثةأسماء محمد عبدالعال حامد18027

97.59310094.58698طهواي االبتدائية الحديثةآالء عادل عبدالنظير العياط18028

6181807078.582طهواي االبتدائية الحديثةأمانى أشرف محمد درويش18029

86879072.580.593طهواي االبتدائية الحديثةأمنيه أنور حسن الشاذلى18030

79.5788469.574.592طهواي االبتدائية الحديثةأميره أشرف سعد قنديل18031

98919885.59598طهواي االبتدائية الحديثةأميره عبدالحكيم كامل عصفور18032

8289.59678.592.592.5طهواي االبتدائية الحديثةأمينة إبراهيم أمين الترحى18033

83.59392777990طهواي االبتدائية الحديثةإيمان أبو زيد على عبدالعال18034

100959995.598.596طهواي االبتدائية الحديثةإيمان عبدالعظيم محمد عبدالعظيم18035

98879285.580.597طهواي االبتدائية الحديثةإيمان عبدالمنصف محمد الدح18036

90949793.594.597طهواي االبتدائية الحديثةإيمان فتحى عبدالرحمن الخولى18037

99989999.59699طهواي االبتدائية الحديثةآيه جمال عبدالرحمن الخولى18038

97.593988793.598طهواي االبتدائية الحديثةآيه عبدالغفار عبدالرحمن فايد18039

85.59298979593.5طهواي االبتدائية الحديثةخلود عبدالرازق السيد الزمرانى18040

50677473.568.566طهواي االبتدائية الحديثةرحمه أيمن عبدالمؤمن العياط18041

86.587.59181.594.593.5طهواي االبتدائية الحديثةرحمة محمود حسن عبدالفتاح18042

غائبغائبغائبغائبغائبغائبطهواي االبتدائية الحديثةرضا عبدالحميد محمد غنيم18043

82.5879687.596.599طهواي االبتدائية الحديثةرقيه محمد السيد شلبى18044

8893927891.591.5طهواي االبتدائية الحديثةساره عبدالعظيم محمد المصرى18045

86939782.59495طهواي االبتدائية الحديثةسحر حمدى محمد الصياد18046

5677847279.575طهواي االبتدائية الحديثةسماح أيمن أحمد الجندى18047

90949482.59795طهواي االبتدائية الحديثةسمر حسن محمد شاهين18048

46.56258547170.5طهواي االبتدائية الحديثةسنية نصر زهران برعى18049



89.5879382.595.598طهواي االبتدائية الحديثةسهيله موسى محمد خليفه18050

93.58895819997طهواي االبتدائية الحديثةشيماء أشرف محمد الصياد18051

8084848484.597طهواي االبتدائية الحديثةمنار حسن عبدالغفار المزين18052

879597949899طهواي االبتدائية الحديثةمنار ياسر فوزى عدس18053

817176809090.5طهواي االبتدائية الحديثةمنى سيدهم حسانين إدريس18054

9591988993.595.5طهواي االبتدائية الحديثةناريمان عبدالحكيم عبدالحميد شريف18055

60.569706178.569.5طهواي االبتدائية الحديثةندى حسن عبدالعظيم الديباوى18056

97.5969994.59798طهواي االبتدائية الحديثةندا يسرى سليمان العياط18057

949697909396طهواي االبتدائية الحديثةنعمه محمد حسين الجزيرى18058

84968985.59896طهواي االبتدائية الحديثةهدير جمال عبدالعظيم خليل18059

81858171.584.588طهواي االبتدائية الحديثةهدير هانى عبدالموجود الكشاك18060

93939883.59394طهواي االبتدائية الحديثةوالء حسن عبدالخالق إدريس18061

88849375.59199طهواي االبتدائية الحديثةيارا على عبدالفتاح نصر18062

87.58792828998طهواي االبتدائية الحديثةحنان حمدى محجوب خليل18063

5553.560535968طهواي االبتدائية الحديثةحنان عطيه عبدالغفار فرحات18064

616976696869.5طهواي االبتدائية الحديثةجهاد محمد عبدالرازق إبراهيم18065

898295879396طهواي االبتدائية الحديثةياسمين السيد محمود الصياد18066

90.578.5858083.587طهواي االبتدائية الحديثةإبراهيم أشرف سعيد حريرة18067

8891.59992.593.595طهواي االبتدائية الحديثةإبراهيم على إبراهيم على18068

غائبغائبغائبغائبغائبغائبطهواي االبتدائية الحديثةاحمد أنور عبدالستار إبراهيم18069

84.5909291.587.586طهواي االبتدائية الحديثةأحمد حسام حسان مدين18070

77888383.58998طهواي االبتدائية الحديثةاحمد حسن الحسينى درويش18071

78868390.59184.5طهواي االبتدائية الحديثةاحمد خالد أحمد غازى18072

838286846886طهواي االبتدائية الحديثةاحمد رجب عبدالخالق الكشاك18073

64.5637079.559.570.5طهواي االبتدائية الحديثةاحمد عماد جمعه عبدالجليل18074

91.5889995.59299طهواي االبتدائية الحديثةاحمد محمد جمعه خليفه18075

77.5898984.586.593طهواي االبتدائية الحديثةاحمد هانى إبراهيم مناع18076

7280.59184.582.594طهواي االبتدائية الحديثةاحمد ياسر إبراهيم عزو18077

8589929087.593طهواي االبتدائية الحديثةإسالم أحمد مشحوت ساعى البر18078

91.5878889.596.590طهواي االبتدائية الحديثةإسالم محجوب نوح ستين18079

75.583838387.575.5طهواي االبتدائية الحديثةبسام جمال عبدالستار إبراهيم18080

77.5889278.585.587طهواي االبتدائية الحديثةجالل عماد جالل الجزيرى18081

10151510514طهواي االبتدائية الحديثةحازم سامى على نافع18082

6366.583687167طهواي االبتدائية الحديثةحسام أحمد حسين عطاهلل18083

93.587.598939693طهواي االبتدائية الحديثةخالد جمال عبدالنور الجندى18084

85.588.59590.58695طهواي االبتدائية الحديثةشهاب محمد محمد عمارة18085



74.57788779175طهواي االبتدائية الحديثةصالح أيمن صالح قنديل18086

9189.5979889.587طهواي االبتدائية الحديثةعبدالباسط عصام محمد المصرى18087

8791.5979894.589طهواي االبتدائية الحديثةعبدالفتاح أنور عبدالفتاح المصرى18088

61.5587966.581.580طهواي االبتدائية الحديثةعمار بسيونى أحمد الرفاعى18089

64608081.586.577طهواي االبتدائية الحديثةعمرو محمد نويصر الكشكى18090

60.564.58983.57167.5طهواي االبتدائية الحديثةعبدالحميد سمير عبدالحميد شريف18091

5365.5757688.565طهواي االبتدائية الحديثةعبدالعزيز وليد عبدالعزيز أبو خضره18092

50607259.566.587طهواي االبتدائية الحديثةعنتر تامر عنتر أبو يوسف18093

97919997.597.593طهواي االبتدائية الحديثةعبدالغفار محمد عبدالغفار الصياد18094

غائبغائبغائبغائبغائبغائبطهواي االبتدائية الحديثةعبدالعزيز جمال عبدالعزبز مناع18095

69.571.57369.576.561.5طهواي االبتدائية الحديثةمحمد أشرف عبدالصمد الزردق18096

8687.59286.593.580طهواي االبتدائية الحديثةمحمد أيمن حسن عاشور18097

71.568.5756687.564طهواي االبتدائية الحديثةمحمد حمدان على الصياد18098

8678.593858693.5طهواي االبتدائية الحديثةمحمد خنيزى عبدالرازق خنيزى18099

4762646065.560طهواي االبتدائية الحديثةمحمد عبدالحميد محمد فايد18100

77.5777565.59486.5طهواي االبتدائية الحديثةمحمد عبدالمحسن عبدالسيد فارس18101

4560576157.556طهواي االبتدائية الحديثةمحمد عبدالمعز عبدهللا هدايه18102

4664566270.868طهواي االبتدائية الحديثةمحمد عبدالمنعم عبدالوهاب شلبى18103

71.568726374.584طهواي االبتدائية الحديثةمحمد عمرو عبدالخالق غنيم18104

596474647373.5طهواي االبتدائية الحديثةمحمد يسرى يوسف فرج18105

62657866.575.579طهواي االبتدائية الحديثةمحمد وليد سعيد أبو العزم18106

71.5708481.580.588طهواي االبتدائية الحديثةمحمود شحاته محمد عرابى18107

80.5789180.588.591طهواي االبتدائية الحديثةمحمود عبد الصمد محمد عطا هللا18108

80758785.580.590طهواي االبتدائية الحديثةمحمود فتحى محمود الصياد18109

97.5941009799.592طهواي االبتدائية الحديثةمحمود فريد عبدالحليم مؤمن18110

غائبغائبغائبغائبغائبغائبطهواي االبتدائية الحديثةمحمود بهاء الدين محمد عمارة18111

57.58185597783طهواي االبتدائية الحديثةمصطفى أشرف عبدالمنعم العياط18112

58.550.560526162.5طهواي االبتدائية الحديثةمصطفى حامد مصطفى الكشكى18113

62.5687158.577.574طهواي االبتدائية الحديثةياسر رجب على أبو زيد18114

7467.5816690.570طهواي االبتدائية الحديثةيوسف السيد السيد عبدالعال18115

72.565927287.591طهواي االبتدائية الحديثةيوسف فرج يوسف فرج18116

9882.510094.595.599 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم أباء خيرى حسن عاشور18117

80.559.5827583.579 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم أحالم كمال رمزى سلطان18118

857484837586 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم إسراء سامى عبدالعظيم عمران18119

61.5608670.57771 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم إسراء سعيد السيد سعيد18120

8379928091.593 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم أسماء أنور عبدالستار إسحاق18121



8769.590798990 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم أسماء حسن عبدالمقصود حماد18122

50.560.5837781.564.5 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم أسماء راشد أبو بكر الجمال18123

9776.5939091.593.5 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم آالء أنور أحمد غانم18124

869192959496 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم آالء محمود حسن عبدالحميد18125

9987.5100979795 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم الشيماء عبدالحميد عبدالعزيز الجبالى18126

9885.510095.595.590 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم أمال ماهر جالل محمد18127

8963.59894.587.574.5 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم أمانى جمال عبدالخالق طاحون18128

91748784.583.585 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم أمينة محمد عبداللطيف سويلم18129

8877.5908890.578.5 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم إيمان خيرى عبدالستار الزردق18130

91.576.5988895.593.5 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم إيمان سامى حسن درويش18131

6256.58284.58072 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم إيمان عاطف عبداللطيف أبو شادى18132

95.5739485.59390 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم إيمان عبدالمحسن محمود الصياد18133

99979999.59890 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم إيمان محمد إبراهيم عبدهللا18134

96909899.599100 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم آيه سعيد على نافع18135

91.58584909897 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم آيه ياسر عبدالرازق الحضرى18136

85.58477838580 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم بسمه شداد بدر عيد18137

677473807588 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم بسمه وليد أحمد أبو سريه18138

95.573.578869191.5 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم حال حسن عبد الرحمن درار18139

6069.56666.568.572 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم خلود أشرف محمد على18140

858161859182 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم دنيا جمال أحمد القليطى18141

غائبغائبغائبغائبغائبغائب بطهواي2الوحدة المجمعة رقم دينا محسن سرحان الشماوى18142

63.5625354.57680 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم رانيا محمد لطفى عمار18143

4048.55455.57051 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم رحاب حمدى عبدالخالق غنيه18144

48.55762547464.5 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم رحمه محمود عبدالصبور عمار18145

57.5646869.58076.5 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم رقيه مسعود سرحان الشماوى18146

9591.5969798.599 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم روضه محمد عبد العزيز غيث18147

97979395.59797 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم ريهام وليد عبدالمنعم نصرعزب18148

839492979497 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم ساره جمال السيد طيره18149

88.590.58794.595.593 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم سمر خيرى على طاحون18150

غائبغائبغائبغائبغائبغائب بطهواي2الوحدة المجمعة رقم سهام كمال رمزي سلطان18151

43.5743961.569.553 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم سهيله محمد شحات محفوظ18152

93.581.59897.59997 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم شرين أنور عبدالخالق جمعه18153

9582.59398.594.599 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم شيماء بكر غريب مناع18154

8071.57779.577.576.5 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم شيماء راضى محمد أبو غنية18155

476552556659.5 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم شيماء عاطف جمعه معزان18156

44535868.56566 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم صبرين سعيد رشاد زلط18157



98848887.59397 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم عبير أشرف محمد عطاهلل18158

90857684.572.590.5 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم غاده ماهر محمد الجندى18159

5869687665.575.5 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم فاطمه محمد حسين الحداد18160

80.573667972.588 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم فاطمه مهدى فتحى قابيل18161

84.5696487.576.588 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم منار رجب محمد درويش18162

928786958898 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم ميران جمعه عبدالحكيم الكتاتنى18163

97889294.59798 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم ندى عبدالحليم فريد الزردق18164

95.590.590959193 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم ندى عبدالستار محمد فايد18165

8976.588948688 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم ندى عبد المنعم حامد حشيشة18166

9988999698.593 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم ندى محمد السيد حبيب18167

80.577.58088.58688 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم نورا محمد عبدالخالق السيوفى18168

9477789090.593 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم نورهان احمد محمد ابو العال18169

63796767.577.572 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم 0نورهان عبدالسالم محمود طيرة 18170

98888395.59698 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم نورهان محمد أحمد خليل18171

84.582828784.594 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم نورهان وليد عبدالحميد درار18172

91728990.58388 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم نيره نبيل عبدالقوى بدوى18173

92.5938491.58884.5 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم هاجر رمضان عبدالعزيز الخشن18174

87.588.588979291 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم هانم محمد على نافع18175

96.596.59997.594.594 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم هيام محمد عبدالستار إبراهيم18176

96.593.59196.596.597 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم يارا حسن عبد الرحمن درار18177

83.565758667.585 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم ياسمين أنور محمد شاهين18178

4763575949.560.5 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم ياسمين عبدالنبى أمين الجروانى18179

غائبغائبغائبغائبغائبغائب بطهواي2الوحدة المجمعة رقم احمد السيد حموده شلبى18180

77.574.5869393.581.5 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم احمد أيمن عبداللطيف عبدالجليل18181

87.573.594959789 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم احمد جمال عبدالمنعم الصياد18182

6279.57584.57769.5 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم احمد جمال عبدالمنعم شراره18183

89908393.59093 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم احمد سامى السيد أبو شريبة18184

94.599.59797.599.598 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم احمد سعيد محمد شهدى18185

90.5859394.592.593 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم احمد عبد الغفار عبد الرازق شيخ السوق18186

8187.592968394 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم 0احمد فتحي عبد المنعم محمد 18187

72.560869395.569.5 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم احمد لطفى عبداالله رزق18188

9087.58995.510099 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم أحمد محمد ربيع العياط18189

95.5729888.59794 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم احمد وليد عبدالنور عبدالغنى18190

47617481.579.552.5 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم أدهم رمضان سليمان ستين18191

756383857365.5 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم إسالم كرم حسن قنصوه18192

896399988790 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم إسالم مختار محمد أبو النجا18193



48.555718970.552 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم اسماعيل على فتحى اسماعيل18194

96.599.59797.597.598 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم أنور وليد أنور عبد الجليل18195

91.5849095.592.598 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم إيهاب عماد أمين صالح18196

84.577.58384.589.567 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم بسام مدحت عبدالفتاح السيوفى18197

35616283.57044.5 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم باسم جمال ربيع العياط18198

77.5798483.58577 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم جمال أنور عبدالنبى الحضرى18199

88.5839193.595.590 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم حازم حسين عبدالقوى بدوى18200

4161.58187.57057.5 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم حنفى إبراهيم حنفى خليل18201

84.5628990.587.582 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم خالد محمد أحمد ناصف18202

8269888375.577 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم زياد عبد العظم ابراهيم المصرى18203

77.568909389.572 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم 0سعيد أشرف عبد الرازق دسوقي 18204

575873777550 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم سعيد عبدالناصر سعيد سلطان18205

442715.529.59 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم شريف أنور أحمد الجمل18206

96.594.59795.510095 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم عبدالرحمن شريف محمد طعيمه18207

32.5607688.566.545.5 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم عبدالحميد جمال عبدالحميد النجار18208

759084907877 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم عبدالعظيم عبدالحسيب عبدالمنعم ستين18209

81.5948288.58491 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم عبدالفتاح عبدالمنعم عبدالفتاح عجينة18210

غائبغائبغائبغائبغائبغائب بطهواي2الوحدة المجمعة رقم على محمد على معزان18211

40.55455685935 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم على كمال الرفاعى محمد18212

88758993.585.589 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم عماد حمدى على ندا18213

36616658.57350.5 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم عماد عبدالفتاح محمد حامد18214

8571898985.596 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم كريم محمد فوزى عبدالهادى18215

877682929490 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم محمد أمين حامد معزان18216

غائبغائبغائبغائبغائبغائب بطهواي2الوحدة المجمعة رقم محمد أنور خليفه محرم18217

70.5818391.570.570 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم محمد أيمن السيد أبو يوسف18218

45506275.55560 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم محمد رجب السيد خليفه18219

818088968081 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم محمد شعبان عمرى زيدان18220

991009899.598100 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم محمد صبرى عبد المنعم طلبة18221

95.5969398.597.592 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم محمد طارق السيد قوره18222

346554664447 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم محمد عبدالستار محمد شاهين18223

64.5708188.575.580 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم 0محمد وائل عبد الرازق شيخ السوق 18224

43.56461616853.5 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم محمود أحمد محمود على18225

9196.58296.58175 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم محمود أسامه درويش عبدالسيد18226

98989397.597100 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم محمود رياض محمود فايد18227

74.5899496.588.582 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم محمود عادل السيد الديباوى18228

96.595.510099.59799 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم معاذ السيد عبدالوسيع المزين18229



2.5367.510.522 بطهواي2الوحدة المجمعة رقم ياسر إنسان حسنين عباس18230

757278668174.5المنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةإسراء رجب ربيع حسن18231

40.5535759.55752المنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةأسماء أسامه جالل طلبه18232

50.551496674.547المنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةأسماء نزيه محمد الصيفى18233

991009698.598100المنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةأمانى أنور عبدالجليل رضوان18234

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالمنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةإيمان رمضان عبدالفتاح امبابى18235

80.5828882.58787المنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةآيه عبدهللا عبدالمقصود عبدالرحمن18236

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالمنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةأية ناصر عبدالفتاح امبابى18237

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالمنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةبسمة يوسف سعيد الطباخ18238

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالمنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةحنان صالح عبدالغفار الرصاصى18239

46675863.577.559المنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةدنيا عبدالغنى منصور عبدالحميد18240

94829295.592.590المنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةسمر عبدالعزيز جمعة الشماوى18241

697380748575المنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةسهيله عبدالعزيز عبدالخالق الكشاك18242

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالمنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةغاده جميل أحمد محمود18243

54.574686175.596المنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةمارينا رضى فرج سيدهم18244

918593909897المنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةمبروكة أحمد محمود أحمد18245

49.561717573.559المنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةمبروكة مشحوت السيد الحداد18246

90848691.59791المنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةمنار أيمن عبدالموجود الترحى18247

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالمنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةميادة عادل حلمى أحمد18248

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالمنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةناديه مصطفى عبدالرحمن عبدالقادر18249

92.5788290.59781.5المنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةندى راضى محمد الحسينى18250

80756774.579.578المنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةنورا السيد محمد جادهللا18251

66.56875707670المنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةنورهان حلمى فهمى الصيفى18252

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالمنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةاحمد عبدالعزيز خليفة عبدالعزيز18253

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالمنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةاحمد عبدالفتاح محمد شلتوت18254

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالمنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةحسام بركات عبدالعزيز محمد18255

63.5796977.57566.5المنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةخالد محمد بهنسى إبراهيم18256

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالمنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةزايد مجدى عبدالخالق الرصاصى18257

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالمنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةسامح سامى السيد إسماعيل18258

45.567557067.563المنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةسالمه عبدالغفار السيد أبو زيد18259

8887849094.585المنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةشوقى احمد شوقى السيد18260

8793839189.587المنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةطارق سامى عبدالنور محمد18261

69.578777873.572المنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةطارق محمد عجمى إسماعيل18262

82.5838175.58580المنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةعبدالرحمن مصطفى عبدالعال المنوفى18263

55.57769727566المنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةعبدالفتاح خيرى عبدالفتاح الرصاصى18264

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالمنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةعبدالفتاح سامى محمد عبدالعاطى18265



غائبغائبغائبغائبغائبغائبالمنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةعبدالمعبود خالد عبدالمعبود محمود18266

52.568576367.557المنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةعطيه جميل محمد أبو شبك18267

83778075.57583المنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةعلى حسن السيد قطب18268

45.56571707373المنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةعمر عبدالسالم حسن عبدالسالم18269

404740474240المنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةكريم ناصر فوزى الرصاصى18270

63.573857578.567.5المنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةمحمد إبراهيم حمادة إبراهيم18271

60.57082747169المنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةمحمد أيمن أحمد بسيونى18272

84.5789290.585.580المنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةمحمد حسان عبدالمحسن عبدالجواد18273

76.5707979.585.577المنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةمحمد شحات فهمى الصيفى18274

45.558.564586253المنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةمحمد عصام السيد الشماوى18275

49.56460616462المنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةمحمد هانى يوسف محمود18276

73698071.581.567المنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةمحمود السيد محمود أحمد18277

97.51009899.598.597المنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةمحمود منصور محمود الصياد18278

92.5999699.59798المنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةمحمود يحيى محمود الجمال18279

8174888995.580المنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةمصطفى أحمد السيد زيدان18280

61.56783728276المنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةهانى عبدالحميد عبدالحفيظ عبدالجواد18281

54676364.55767المنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةوليد صالح فوزى الرصاصى18282

51.5676567.56067المنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةيوسف رأفت عبدالستار على18283

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالمنصورأ بعزبة كرم  االبتدائيةيوسف مصطفى عبدالعزيز السيد18284

63.551.56458.55958.5عزبة كرم  االبتدائيةاسراء محمود فاضل برغوت18285

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعزبة كرم  االبتدائيةاسماء حسان عبدالمحسن عبدالجواد18286

72.562827576.575.5عزبة كرم  االبتدائيةاسماء شعبان على صقر18287

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعزبة كرم  االبتدائيةاسماء ياسر فهيم الصياد18288

726448737971عزبة كرم  االبتدائيةآالء محمد عطية الصياد18289

86898888.585.578عزبة كرم  االبتدائيةآيه عبدهللا محمود السيسى18290

86.570897493.588عزبة كرم  االبتدائيةحبيبة حسام رفاعى متولى18291

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعزبة كرم  االبتدائيةرغده مجاهد عبدالشهيد عبدالعزيز18292

81.576906588.579عزبة كرم  االبتدائيةسارة عماد ربيع عاشور18293

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعزبة كرم  االبتدائيةسماح كمال أحمد سعيد18294

96.59290839595عزبة كرم  االبتدائيةسمر رضا مصطفى السيسى18295

7672857387.581عزبة كرم  االبتدائيةسهام خالد إبراهيم على18296

454980586967عزبة كرم  االبتدائيةعيده عابد فرحات الصياد18297

غائب4.5209.528.5غائبعزبة كرم  االبتدائيةفاطمة على محمد جادهللا18298

8769906889.589عزبة كرم  االبتدائيةلمياء حسن عطيه حسن18299

88.5759078.588.591عزبة كرم  االبتدائيةمنى مجدى محمد عبدالسالم18300

43.5486853.56473عزبة كرم  االبتدائيةمياده السيد جالل زيدان18301



83809178.596.592عزبة كرم  االبتدائيةنجالء يوسف إبراهيم البيلى18302

73.5678761.58086عزبة كرم  االبتدائيةنورا إبراهيم توفيق صقر18303

56.5587761.574.560عزبة كرم  االبتدائيةنورا صقر إبراهيم يونس18304

85.568937788.590عزبة كرم  االبتدائيةنورهان حمدى عبدالسيد محمد18305

78.56988759084.5عزبة كرم  االبتدائيةهاجر خالد على أبو شبك18306

9579907488.594عزبة كرم  االبتدائيةهدير أشرف رفاعى على18307

94.5749172.592.591عزبة كرم  االبتدائيةهدير هانى عبدالهادى سيدأحمد18308

93719377.593.593عزبة كرم  االبتدائيةهدير يسرى عبدالمولى حجازى18309

9088928286.596عزبة كرم  االبتدائيةإبراهيم إيمن عبدالشافى المنوفى18310

96889172.596.594عزبة كرم  االبتدائيةإبراهيم خالد زكى صالح18311

5865.57759.567.578عزبة كرم  االبتدائيةإبراهيم عبدالباسط قطب السيد18312

9274857387.596عزبة كرم  االبتدائيةإبراهيم نصر محمد السيسى18313

71588163.570.589عزبة كرم  االبتدائيةأحمد السيد على الشماوى18314

9077867188.594عزبة كرم  االبتدائيةأحمد محمد زين العابدين بكر18315

8167807174.589عزبة كرم  االبتدائيةأحمد محمد عبدالعليم المنوفى18316

80.572847779.588عزبة كرم  االبتدائيةأحمد محمد فرج النواجى18317

89.5698678.59490عزبة كرم  االبتدائيةإسالم رفاعى متولى رفاعى18318

69.553836264.570عزبة كرم  االبتدائيةالسيد كرم جمال عطية18319

52.55266555562عزبة كرم  االبتدائيةعبدالحميد رمزى بكر محمد18320

68698058.56975عزبة كرم  االبتدائيةعبدالخالق محمود عبدالخالق الرصاصى18321

75.562796173.581عزبة كرم  االبتدائيةعبدالرحمن على إبراهيم حجازى18322

73.5588157.57182عزبة كرم  االبتدائيةمحمد أحمد بكر محمد18323

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعزبة كرم  االبتدائيةمحمد السيد إبراهيم صقر18324

79668562.567.572عزبة كرم  االبتدائيةمحمد السيد عبدالموجود الصدقة18325

41.54159555049عزبة كرم  االبتدائيةمحمود عبدالمجيد محمد إدريس18326

67628457.56680عزبة كرم  االبتدائيةمحمود محمد محمود حجازى18327

81.5708377.57875عزبة كرم  االبتدائيةمدحت عصام مساعد محمود18328

95818678.589.581عزبة كرم  االبتدائيةمصطفى السيد مصطفى قاعود18329

78678666.566.584عزبة كرم  االبتدائيةمصطفى عباس أحمد خميس18330

918188739184.5عزبة كرم  االبتدائيةنادر عالء محمود الشماوى18331

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعزبة كرم  االبتدائيةهادى مهدى عبدالعزيز محمد18332

77.547797273.574.5جزيرة أبو نشابة االبتدائيةإسراء أحمد سليمان محمد18333

685585727873.5جزيرة أبو نشابة االبتدائيةأسماء بهاء عرفه محمد القلنيى18334

79.5607269.57172.5جزيرة أبو نشابة االبتدائيةأسماء مبروك أحمد الشناوى18335

889495909292جزيرة أبو نشابة االبتدائيةآالء جمال عبدالكريم عبدالغنى18336

56.541.56561.55056جزيرة أبو نشابة االبتدائيةالسيدة محمود عبدهللا عبدالمنعم18337



60.5467164.558.550جزيرة أبو نشابة االبتدائيةأميره عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن18338

71.5446974.56254جزيرة أبو نشابة االبتدائيةأميرة ناصر جالل عبدالغنى18339

7048.579667157جزيرة أبو نشابة االبتدائيةأمينه على رمضان محمد صبيح18340

74526870.56861جزيرة أبو نشابة االبتدائيةآيات شعبان صابر الشامى18341

75.5546569.55675.5جزيرة أبو نشابة االبتدائيةإيمان رضا فازع الشناوى18342

7454.58671.578.577جزيرة أبو نشابة االبتدائيةإيمان محمد عرفه محمد18343

93.5909588.59495جزيرة أبو نشابة االبتدائيةآيه عبدالفضيل عبدالحكيم أبوحجيل18344

5936.56266.546.546.5جزيرة أبو نشابة االبتدائيةبسمه عبدالحميد فتحى عبدالحميد18345

6544.56975.57163جزيرة أبو نشابة االبتدائيةحنان ماهر أحمد عبدالوهاب18346

77667566.565.580جزيرة أبو نشابة االبتدائيةرويدا هانى جمال عبدالنبى18347

7963726772.581جزيرة أبو نشابة االبتدائيةسعادالسيدربيع السيد18348

81.5677875.58083جزيرة أبو نشابة االبتدائيةسماح أيمن رجب السيد خواجه18349

93.59093778696جزيرة أبو نشابة االبتدائيةعبير عادل موسى البرعى18350

87.5728673.57885.5جزيرة أبو نشابة االبتدائيةفاطمه على حسنين السيد أبوزيد18351

غائبغائبغائبغائبغائبغائبجزيرة أبو نشابة االبتدائيةفرحانه محمود أحمد حماده18352

65.55682827475جزيرة أبو نشابة االبتدائيةلمياء السيد حسين السيد18353

58.5647574.562.567جزيرة أبو نشابة االبتدائيةمى خميس ربيع خلف18354

95909487.59393جزيرة أبو نشابة االبتدائيةندا نبيل عبدالمقصود عبدالمقصود18355

93859187.58495جزيرة أبو نشابة االبتدائيةندالسيد أحمد محمدالغزالى18356

78.57476717974جزيرة أبو نشابة االبتدائيةندا سعيد محمد عبدالرحمن خواجه18357

75.5658384.572.574جزيرة أبو نشابة االبتدائيةندا محمد كمال عبدالرحيم18358

غائبغائبغائبغائبغائبغائبجزيرة أبو نشابة االبتدائيةنوال إبراهيم محمد عبدالواحد18359

93.59988869393جزيرة أبو نشابة االبتدائيةنورهان شعبان زايد الشرقاوى18360

80948884.59390جزيرة أبو نشابة االبتدائيةهدير إبراهيم سعد خواجه18361

74.5626677.569.573جزيرة أبو نشابة االبتدائيةإبراهيم السيد ابراهيم أبوالعال18362

67.5608667.57670جزيرة أبو نشابة االبتدائيةإبراهيم السيد إبراهيم خلف18363

3361.539575438جزيرة أبو نشابة االبتدائيةإبراهيم إنسان جاد حسن18364

77.5748779.57989جزيرة أبو نشابة االبتدائيةإبراهيم محمد ماضى رضوان18365

697383737176جزيرة أبو نشابة االبتدائيةأحمد شريف غريب محمود18366

92988384.594.594جزيرة أبو نشابة االبتدائيةأحمد طلعت جاد حسن18367

6360.571736559.5جزيرة أبو نشابة االبتدائيةأحمد عبدالغنى جالل خضر18368

غائبغائبغائبغائبغائبغائبجزيرة أبو نشابة االبتدائيةأحمد فرج سعيدطلبه أبوزيد18369

78808271.575.586جزيرة أبو نشابة االبتدائيةأحمدمحمد خلف طلبه أبوزيد18370

60687270.564.582جزيرة أبو نشابة االبتدائيةأحمد محمود جمعه شباك خضر18371

546156726166جزيرة أبو نشابة االبتدائيةإسالم أنور سعد قوطه18372

81.5849579.59394جزيرة أبو نشابة االبتدائيةإسالم شرف الدين ذكى إبراهيم18373



51.5455060.557.568جزيرة أبو نشابة االبتدائيةإسالم شعبان السيد الشماوى18374

3747.55461.558.564جزيرة أبو نشابة االبتدائيةإسالم محمد جمال حماده18375

59.5586568.564.564جزيرة أبو نشابة االبتدائيةإسالم ناصر فؤاد رفاعى18376

غائبغائبغائبغائبغائبغائبجزيرة أبو نشابة االبتدائيةالسيد نصر السيد على خواجه18377

42494862.56352جزيرة أبو نشابة االبتدائيةحسام كمال السيد خلف18378

42.5466670.56450.5جزيرة أبو نشابة االبتدائيةحسام محمد جادهللا على عبدالنبى18379

55557275.57267.5جزيرة أبو نشابة االبتدائيةحسام نزيه عبداللطيف مبروك18380

929496919796جزيرة أبو نشابة االبتدائيةحمدى محمد راتب الشناوى18381

76778882.578.575جزيرة أبو نشابة االبتدائيةرمضان محمد رمضان صبيح18382

394575645653.5جزيرة أبو نشابة االبتدائيةزايد محمد زايد عبدالمنعم18383

غائبغائبغائبغائبغائبغائبجزيرة أبو نشابة االبتدائيةشهاب بيومى نورالدين عيس18384

87.58794899089جزيرة أبو نشابة االبتدائيةعبدهللا أحمد ماضى رضوان الشناوى18385

697672717183.5جزيرة أبو نشابة االبتدائيةعالء السيد عبدالرازق عطيه18386

686579748382.5جزيرة أبو نشابة االبتدائيةعالء جمال مصطفى محجوب18387

94.59084888186جزيرة أبو نشابة االبتدائيةعلى عبدالفتاح عبدهللا عبدالفتاح18388

5550.56366.558.557جزيرة أبو نشابة االبتدائيةعلى سمير على محمد عطيه18389

8277798079.576.5جزيرة أبو نشابة االبتدائيةعلى نجيب فرج عبدالنبى18390

53.548576358.552.5جزيرة أبو نشابة االبتدائيةعمرو هانى عرفه محمد18391

غائبغائبغائبغائبغائبغائبجزيرة أبو نشابة االبتدائيةعيد سالمه سبيويه الغرباوى18392

8872877977.582.5جزيرة أبو نشابة االبتدائيةكريم عبدالاله السيد محمد18393

62.554796872.567.5جزيرة أبو نشابة االبتدائيةمحمد إنسان علوانى عبدالحميد18394

73.5507268.57369جزيرة أبو نشابة االبتدائيةمحمد سامى فتحى عبدالعال18395

35.53945625652.5جزيرة أبو نشابة االبتدائيةمحمد سامى فؤاد شباك جمعه18396

غائبغائبغائبغائبغائبغائبجزيرة أبو نشابة االبتدائيةمحمد سعيد عبدالكيم محمد18397

غائبغائبغائبغائبغائبغائبجزيرة أبو نشابة االبتدائيةمحمد سيد محمد محمود18398

87.57989758779.5جزيرة أبو نشابة االبتدائيةمحمد صالح أحمد عبدالوهاب18399

44375560.565.550.5جزيرة أبو نشابة االبتدائيةمحمد مصطفى عرابى عبدالواحد18400

76.574857068.573جزيرة أبو نشابة االبتدائيةمحمد هانى عبدالفتاح خلف18401

5948677072.564.5جزيرة أبو نشابة االبتدائيةمحمود على جادهللا على18402

72.574757665.573جزيرة أبو نشابة االبتدائيةمحمود ياسر جمال عبدالنبى18403

70.5657675.566.574جزيرة أبو نشابة االبتدائيةمصطفى محمود عاشور خضر18404

70.5777877.57280جزيرة أبو نشابة االبتدائيةمنشاوى عثمان منشاوى18405

53575360.55355.5جزيرة أبو نشابة االبتدائيةهيثم عيد فتحى شحاته18406

6593947876.588دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةاسراء ابوالخير رجب محمد18407

77.5899471.575.583دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةاسراء جمال محمود عبدالرحمن18408

68.5809375.581.580دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةاسراء محمود محمد احمد18409



456675716654دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةاسماء احمد عبدالصبور عبدالواحد18410

59878670.572.589دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةاسماء اشرف سعيد عبدالصادق18411

6474866973.573.5دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةامانى حافظ عبدالحليم حافظ18412

85.59394869295دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةامل محمد كمال عبدالحميد18413

72.5939683.588.595دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةاميره عبده لبيب محمد18414

65.5698373.578.575.5دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةاميره سمير حسن هنداوى18415

81919782.58897دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةايه سامى عبدالفتاح عبدالرحمن18416

869098817394دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةايه وليد كمال حافظ18417

83899379.57596دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةايمان رضا حلمى اسماعيل18418

38.5566060.55558دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةبسمه محمد محمد عبدالغنى18419

75.58495796391دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةحنان السيد احمد حسن18420

غائبغائبغائبغائبغائبغائبدلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةداليا منصور محمد منصور18421

70.5729572.552.578دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةرحاب احمد كمال زايد18422

5465866867.573.5دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةرحمه على عبدالغفور على18423

85869882.587.596دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةزينب رضا فؤاد الدمنهورى18424

73.5759677.577.591دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةزينب محمود مشحوت العفيفى18425

57.564.58570.57283دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةسمر سامى نظام عبدالرحمن18426

3151655762.564دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةسميره حليم شوقى نجيب18427

465262667457دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةسندس اشرف محمد عبدالفضيل18428

غائبغائبغائبغائبغائبغائبدلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةشمس سامى عبدالسيد علوانى18429

81818677.58688دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةشيماء سعيد عبدالحفيظ يوسف18430

75.57788748893دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةضحى محمد صبحى احمد18431

73.586897679.586.5دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةعبير حمدى عبدالحفيظ عبدالوهاب18432

727283677567.5دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةعبير شعبان عبدالبارى عبدالنبى18433

68.57987778781.5دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةعال السيد حسين زايد18434

42.556616960.556.5دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةغاده رجب محمد عبدالفضيل18435

48496263.558.558.5دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةغاده سالمه عبدالفتاح الدمنهورى18436

73.582897786.588دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةفاطمه اشرف عبدالصبور عبدالرازق18437

59.557857278.576دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةفاطمه محمد  مبروك  نصار18438

6359.5837468.570دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةفاطمه ياسر منيسى محمد18439

6674867176.584دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةفايزه ابراهيم عبدالعزيز ابو المجد18440

4252667361.551دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةفايزه مصطفى حسن الخولى18441

52.5677967.56281دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةفرحه خيرى دسوقى الخولى18442

37565758.556.568دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةماجده عبدالستار عبدالعزيز يوسف18443

غائبغائبغائبغائبغائبغائبدلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةمنى عبدالغنى السيد عبدالبارى18444

5971.58168.567.574.5دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةمى يحيى عبدالمنصف حسانين18445



355863545967دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةميرنا حليم شوقى نجيب18446

6869.586778790.5دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةندا عبدهللا محمد ابراهيم18447

78.58892829190دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةندى صالح عبدالرسول على18448

75.57187827680دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةندى عزت عبدالستار المكاوى18449

41.56874705973.5دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةنعمه عبدالهادى عبدالونيس بهنسى18450

406161685461دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةنورا عماد حسن هنداوى18451

58.56981745863دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةنورهان رضا عبدالمغنى عبدالغنى18452

57.574797349.573.5دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةياسمين عاطف جالل السيد18453

52.5656875.55460دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةياسمين هانى محمد ابراهيم18454

34.54856584954دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةابراهيم اشرف ابراهيم صالح18455

50.581757460.577دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةابراهيم محمد ابراهيم بهمسى18456

46.56465635356دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةاحمد ابو الحسن عبدالستار عبدالمجيد18457

78.58993836981.5دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةاحمد حامد عبدالقادر حامد18458

72.5858379.57279دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةاحمد سعد فتحى سالمه18459

8794978686.587.5دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةاحمد عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح18460

68908882.587.580دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةاحمد عبده احمد ابو العزم18461

40.565625568.571دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةاحمد على عبدالمحسن على18462

80989385.582.584دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةاحمد محمد عبداالله عثمان18463

60.5687976.577.572دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةاحمد محمد عبدالشكور جمعه18464

57.5767579.569.579دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةاحمد منصور محمد احمد18465

77.58290848279دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةاسماعيل جالل اسماعيل احمد18466

54757472.570.576دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةاشرف سعيد فؤاد الدمنهورى18467

غائبغائبغائبغائبغائبغائبدلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةاشرف محمد فتحى العباسى18468

74899184.57781دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةبكر عمر ابوبكر على18469

32.545515755.546دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةجمعه السيد جمعه خليفه18470

39.55251576247دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةحسام حسن عزب ابوالعزم18471

35.54857646054.5دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةحسام محمد عبدالغنى شومان18472

61.5527073.567.569دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةحسن محمد حسن هنداوى18473

غائبغائبغائبغائبغائبغائبدلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةحسن يوسف عبدالستار يوسف18474

70.5778178.57578دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةحماده سعيد عبدالعزيز عوض18475

3951536358.556.5دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةرامى احمد عبدالتواب عبدالوهاب18476

565368677363.5دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةرامى عبدالحميد عيسى رشاد18477

435361666066.5دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةشحات ابوالخير محمد الفرماوى18478

52.567646067.569.5دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةشحاته على شحاته على18479

5553676968.577دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةعبدالعزيز محمد كامل غزاله18480

69.5818477.575.582دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةعبدالعزيز يحيى عبدالعزيز خليل18481



47.5586461.562.569دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةعبدهللا خالد ابوالريش موسى18482

57.55472676564دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةعبدهللا عبدالغنى عبدالحميد داود18483

404350575550.5دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةعبدهللا عرفات محمود عرفات18484

44505460.560.556.5دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةعبده حموده عبده ابوالمجد18485

5133813.512.5دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةعالء السيد حسان سرحان18486

435862605870دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةعالء سامى على ابو الغيط18487

42.55462576160دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةعلى عبدالناصر حسن بدر18488

52.551696861.565دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةعلى عصام على عبدالمحسن18489

415458616863.5دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةعمرو محمد عبدالغنى شومان18490

56.5617470.566.562دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةكريم احمد عبدالموجود القط18491

81.5798776.575.591.5دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةكريم سعيد عبدالحميد العطار18492

67.5808876.572.584دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةمحمد ابراهيم سعيد االطرش18493

36706459.55469.5دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةمحمد ابراهيم طه ابراهيم18494

507070666264دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةمحمد السيد عبدالعزيز حسن18495

68.57574787276.5دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةمحمد انور عيسى رشاد18496

486271716156.5دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةمحمد حجازى محمود حجازى18497

7680848473.581.5دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةمحمد حمدى عبدالحفيظ عبدالوهاب18498

4564716861.563دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةمحمد ربيع محمد عبدالفضيل18499

58.5807570.57569.5دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةمحمد عبدهللا احمد العباسى18500

6981838077.586.5دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةمحمد فايز عبدالغنى عبدالسيد18501

476563766965.5دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةمحمد محمد عيسى ابراهيم18502

40696260.560.573دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةمحمد محمود عطيه تركى18503

52796663.570.575دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةمحمد نزيه حسن حواش18504

83899682.583.590دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةمحمود جالل اسماعيل احمد18505

35.54953596947دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةنادر جالل عبدالعزيز عوض18506

798895838191دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةنادر هانى السيد الفنجرى18507

648592757790دلهمو االبتدائية المشتركة الجديدةيوسف أشرف سيد عبدالجواد18508

72.5686175.56384النصر االبتدائية بدلهموأسماء أحمد عبد الفتاح إبراهيم18509

99939892.598.598النصر االبتدائية بدلهموأسماء حسام محمد شلتوت18510

92.5858780.579.598النصر االبتدائية بدلهموايمان سعيد منصور محمد18511

91.57791727993النصر االبتدائية بدلهموبسمة أسامة عبد المرضي عبد العاطي18512

9379898892.590.5النصر االبتدائية بدلهموحبيبة احمد محمد يوسف18513

72.555.57271.56682النصر االبتدائية بدلهموحبيبة رحيم كامل رحيم18514

76.561.58284.573.584.5النصر االبتدائية بدلهمورحاب محمد عبد الجليل الدمرداش18515

96.5869694.598.598النصر االبتدائية بدلهمورحمة احمد منصور محمد18516

9989969195.597النصر االبتدائية بدلهموزينب عربى كمال عبد الحميد18517



69.567.57669.563.574النصر االبتدائية بدلهموشيماء سعيد فتحى حامد18518

96.5788391.583.598.5النصر االبتدائية بدلهموصفية محمد عبد الفتاح منصور18519

92.579.59185.588.594.5النصر االبتدائية بدلهمومنار عبد الرحمن حسين الدسوقى18520

908391849095النصر االبتدائية بدلهمومنة عبد الحميد عمر عبد الحميد18521

8679847975.578.5النصر االبتدائية بدلهمومها سعيد عبدالرسول احمد مبروك18522

90.5778780.584.589النصر االبتدائية بدلهموندا أحمد إسماعيل أبوطالب18523

7853.5887569.578النصر االبتدائية بدلهموندا حسين السيد مرشدي18524

84648273.581.589النصر االبتدائية بدلهموندا عبد الغني ربيع محمد18525

80.57473756986.5النصر االبتدائية بدلهموندى محمود كمال عبد الرحمن18526

96.59699949798النصر االبتدائية بدلهموندى ممدوح عبد اللطيف عبد الفضيل18527

665866646682النصر االبتدائية بدلهمونورا عادل تهامى عبد الفضيل18528

99861008995.595.5النصر االبتدائية بدلهموإبراهيم فؤاد إبراهيم أبوطالب18529

86638171.58390.5النصر االبتدائية بدلهمواحمد سعيد محمد أحمد18530

8072826475.577.5النصر االبتدائية بدلهمواحمد عبد المقصود عبد اللطيف18531

83.5718775.589.581النصر االبتدائية بدلهمواحمد فتحي علي أبو الغيط18532

9066.59081.58688النصر االبتدائية بدلهمواحمد محمد فتح هللا محمود18533

82.5638174.58187النصر االبتدائية بدلهمواحمد مختار محمد التهامي18534

60.5618863.58076النصر االبتدائية بدلهمواسالم علي محمد عبد العاطي18535

86729986.587.586النصر االبتدائية بدلهموإسالم محمد عبد الصادق هيبة18536

61.562.5796075.573.5النصر االبتدائية بدلهموإسماعيل عادل إسماعيل موسى18537

7955797885.581النصر االبتدائية بدلهموبالل سمير شحاته غزالة18538

96819990.598.593النصر االبتدائية بدلهموحسام أحمد منصور محمد18539

82678681.583.587النصر االبتدائية بدلهموحسين السيد حسين الجوهري18540

83.5738781.57185النصر االبتدائية بدلهموحمدي عبد هللا محمد عبد الفتاح18541

70.5647569.570.567.5النصر االبتدائية بدلهموخالد أحمد عبد الوسيع أحمد18542

82.56991847888.5النصر االبتدائية بدلهموطارق أحمد عبد العظيم الغباسي18543

67.56380727882.5النصر االبتدائية بدلهموعبد الرحمن السيد عبد الرحمن عبد ربه18544

77.555.5777271.590.5النصر االبتدائية بدلهمومحمد أحمد حافظ السيد18545

86.5849982.590.591.5النصر االبتدائية بدلهمومحمد أسامة عبد الفتاح األطرش18546

9479.59692.59195النصر االبتدائية بدلهمومحمد حمدي محمد دربالة18547

948897909896النصر االبتدائية بدلهمومحمد خليل بسوني األطرش18548

958792879899النصر االبتدائية بدلهمومحمد شامخ علي أبوحاتي18549

5649.5595362.576النصر االبتدائية بدلهمومحمد عبد المجيد احمد محمد18550

61596770.566.570النصر االبتدائية بدلهمومحمد عبد المنعم عبد الشهيد عبد الجواد18551

75.5617679.572.576.5النصر االبتدائية بدلهمومحمد علي معتد الجمل18552

59.55372696973.5النصر االبتدائية بدلهمومحمد مصطفى عبد الرحمن عبد ربه18553



80.566.57877.58885النصر االبتدائية بدلهمومحمد وحيد أحمد شلبي18554

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنصر االبتدائية بدلهمومسعد فوزي فتح هللا محمود18555

76.571.57970.560.566.5الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةإبتسام محمد فاروق الشرانى18556

52657069.565.573.5الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةإسراء إبراهيم محمد عبدالهادى18557

97.5979993.597.595الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةأسماء حامد السيد بسيونى18558

66.5747072.569.576الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةأسماء عبدالفتاح فاروق الشرانى18559

56.5596673.561.566الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةأسماء محمد إبراهيم جبريل18560

7776.59567.572.570.5الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةأميرة عادل عبدالجيد الدسوقى18561

93859281.57195الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةأمينة عبد الكريم عبدالونيس جابر18562

98.591.59989.597.597الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةأمينة رضا السيد كامل يوسف18563

58.573.57859.566.563.5الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةآية أيمن فتحى الشرانى18564

9796999399.591الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةإيمان أحمد إمام العباسى18565

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةإيمان حمدى محمود محمد18566

45.556545352.858الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةإيمان سالمة إبراهيم الشيخ18567

45.556.5515756.561الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةأية عبدالشهيد محمود الشيخ18568

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةجميلة شحات محمود فرج18569

64.554.55960.55777.5الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةدعاء سالمة عبدالمنعم عبدالعال18570

445254585659.5الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةدعاء عبدالرحمن كامل الشيخ18571

918898768189الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةدينا عبدالمؤمن مصطفى تركى18572

99919997.59398الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةدينا محمد أوسام محمود18573

47.561.5696974.567الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةرجاء إبراهيم عبدهللا طاحون18574

97.5959894.59898الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةرحمة إبراهيم محمد شنب18575

77.5758585.579.590الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةسماح سمير طه عبدالمقصود18576

5056.57566.56561.5الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةسهيلة صابر عبدالباقى عبدربه18577

51.5656763.57266الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةعفاف راضى عبدالرحمن النجار18578

45.56072626358.5الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةمريم محمود سالم جبريل18579

66618375.58261.5الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةمنى طه عبدالبديع طه18580

9173859078.579الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةنجالء صالح إسماعيل العباسى18581

10084.598939998.5الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةندى أحمد على محمد عبيد18582

988795948698الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةندى حمادة أحمد جبريل18583

9877.58881.577.591.5الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةندى رفاعى عبدالصمد بدر18584

64607068.56475.5الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةندى عبدالفتاح عامر إبراهيم18585

80.560.57667.570.592الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةندى عالء متولى عبدالعليم18586

95.578.599848390.5الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةنرمين عبدالفتاح عبدالعزيز شوشة18587

856189878291الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةنرمين مشحوت عبدالبديع طه18588

516366587066الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةنعمة عبدالكريم إبراهيم النجار18589



9690.597899492الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةنها محمد أحمد عبدالعظيم18590

93.590.595888992الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةنورهان إنسان عمر جاب هللا18591

79.5819382.58085الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةنورهان أنور زكى صقر18592

61.5588057.562.582الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةنورهان محمد السيد العفيفى18593

9493978379.589الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةنورهان محمد عبدالمقصود طه18594

95779690.587.593الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةوردة حسن كامل طه18595

90.5859789.58686الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةإبراهيم عبدالعزيز  سليمان يوسف18596

4453.5616264.552الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةأحمد إبراهيم عبدالعزيز طاحون18597

52.56469687260الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةأحمد السيد أحمد عبدالرزاق18598

96.590.510099.599.597الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةأحمد سمير محمد الصاوى18599

99.5949799.510097الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةأحمد مشحوت مصطفى الشيخ18600

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةأسامة جمال رمزى بسيونى18601

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةتامر أحمد عبدالموجود تركى18602

48.553.575596073.5الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةسيف مسعود حمدى العفيفى18603

61.5727870.56969.5الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةشادى محمد فوزى مشحوت18604

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةعبدالحميد عبدالحليم عبدالحميد داود18605

96.576.594817791الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةعلى على محمود جابر18606

9778.598838196الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةعمار محمد مشحوت عبدالحافظ18607

887490857286الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةعمار محمود عبدهللا داود18608

131213131313الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةفتحى خالد فتح هللا الدسوقى18609

4559.5595768.563الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةفوزى محمد فوزى على18610

4653586464.568الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةكريم حسن إبراهيم إبراهيم18611

50.5546659.56570الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةمحمد إبراهيم عبدالعزيز طاحون18612

415653576559.5الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةمحمد إبراهيم عبدالغنى الشيخ18613

7865808175.572الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةمحمد أبو الحسن محمد عثمان18614

41494754.558.554.5الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةمحمد أحمد أحمد إدريس18615

96.583919179.590الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةمحمد السيد عبدالعال حجازى طاحون18616

96.58889848491الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةمحمد أيمن فتحى الشرانى18617

78628675.57076الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةمحمد أيوب عبدالموجود منصور18618

95749875.59393الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةمحمد عادل محمد سالم18619

79.564826976.579الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةمحمد عاطف عنتر طاحون18620

62.564777479.578.5الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةمحمد محمود عبدالكريم يوسف18621

66668271.57476الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةمحمد هانى فتحى عبدالعزيز18622

57657471.576.568.5الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةمحمود حامد عبدالجيد جبريل18623

6061.57762.563.571الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةمحمود سامى محمود داود18624

66.5597876.57478الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةمحمود محمد السيد الباجورى18625



58627660.56557الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةمحمود محمد رشدى المليجى18626

76.56987767067.5الحاجة نادية زهران االبتدائية بكفر الطراينةيوسف السيد عبدالعزيز طاحون18627

86679476.57977.5السالم أ بكفر الطراينةإسراء رزق مختار تركى18628

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالسالم أ بكفر الطراينةأميرة خالد سعيد يوسف18629

68618068.574.576السالم أ بكفر الطراينةاية حسنين ابراهيم العمورى18630

9594979010098السالم أ بكفر الطراينةاية عبدالفتاح عبدالحميد متولى18631

50.55468616872السالم أ بكفر الطراينةآية عبدالمجيد عبدالجيد تركى18632

9410098969796السالم أ بكفر الطراينةايمان ابراهيم ابراهيم يوسف18633

87.5799289.58387السالم أ بكفر الطراينةايمان السيد عبدالعليم ادريس18634

76698278.575.580السالم أ بكفر الطراينةايمان يحيى عثمان تركى18635

8381857976.589السالم أ بكفر الطراينةدعاء عماد ابراهيم زهران18636

7664807374.585.5السالم أ بكفر الطراينةدينا معوض عبدالغنى الحلو18637

62.56167747374.5السالم أ بكفر الطراينةرانيا عبدهللا ابراهيم عبدالفتاح18638

988391899999السالم أ بكفر الطراينةرحاب عبدالعزيز يوسف عبدالعزيز18639

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالسالم أ بكفر الطراينةرحاب مختار عثمان الشيخ18640

74.56192788177السالم أ بكفر الطراينةرضوى محمد مصطفى المصرى18641

7559877979.575.5السالم أ بكفر الطراينةسمر زكى مصطفى الكاشف18642

6954.57172.574.575السالم أ بكفر الطراينةسهام عبدهللا مصطفى الشامى18643

837886778483السالم أ بكفر الطراينةسهيله عيد محمد تركى18644

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالسالم أ بكفر الطراينةفاتن ناصر محمد ياسين18645

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالسالم أ بكفر الطراينةفايزة اشرف يسن محمود18646

825789687684.5السالم أ بكفر الطراينةنورا حسن جمعة مرشدى18647

71637967.572.577.5السالم أ بكفر الطراينةنورا حسين عبدالكريم الشامى18648

98.593969699.590السالم أ بكفر الطراينةنورهان على عبد الستار على18649

99.595969710098السالم أ بكفر الطراينةهبة على محمود ابراهيم18650

98.593969395.5100السالم أ بكفر الطراينةياسمين حسن إبراهيم عبدالكريم18651

81609181.570.581السالم أ بكفر الطراينةياسمين عماد عبدالمنصف فرج18652

67.56174596771.5السالم أ بكفر الطراينةإبراهيم عبدالفتاح إبراهيم بدر18653

57556758.56964.5السالم أ بكفر الطراينةاحمد السيد عثمان الشيخ18654

70497556.56658.5السالم أ بكفر الطراينةاحمد أسامه فايز مجاهد18655

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالسالم أ بكفر الطراينةاحمد طه عبد المنعم إدريس18656

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالسالم أ بكفر الطراينةاحمد محمد عبد الرحمن فرج18657

63.559635668.568.5السالم أ بكفر الطراينةحمادة سالمه عبدالسيد محمد18658

80.56089747773.5السالم أ بكفر الطراينةحمزة خالد عبدالعليم الفرماوى18659

95839978.582.582السالم أ بكفر الطراينةزياد عاطف عبدالجيد عمر18660

98.5949894.59695السالم أ بكفر الطراينةعصام ربيع إبراهيم يوسف18661



47.549.5635568.570السالم أ بكفر الطراينةعصام عبدالعزيز محمد تركى18662

59.558675775.558السالم أ بكفر الطراينةعمار عادل عبدالعليم الفرماوى18663

68.560746574.577.5السالم أ بكفر الطراينةعمر عبدالفتاح محمد عبدالرازق18664

9485.59577.575.590.5السالم أ بكفر الطراينةكريم عبدهللا السيد عبدهللا18665

7263846975.576.5السالم أ بكفر الطراينةمازن احمد محمد عبدالرازق18666

93.5709476.57775السالم أ بكفر الطراينةمحمد السيد عبدالعليم ادريس18667

615854606572.5السالم أ بكفر الطراينةمحمد السيد عبد المجيد الشرانى18668

8780.59473.579.577السالم أ بكفر الطراينةمحمد خالد إبراهيم جابر18669

5852.58361.569.576السالم أ بكفر الطراينةمحمد رأفت إبراهيم تركي18670

5755907662.584السالم أ بكفر الطراينةمحمود ايمن ابراهيم زهران18671

59.5557974.56876.5السالم أ بكفر الطراينةمحمود يسن عبدالعال فرج18672

91.5659481.57293السالم أ بكفر الطراينةمصطفى عبدالمجيد عبدالعليم الشيخ18673

866592787292السالم أ بكفر الطراينةيوسف خليل مصطفى المصرى18674

98.592979896.5100كفر الطراينة االبتدائيةاالءأشرف كمال سرحان18675

93909794.586.594كفر الطراينة االبتدائيةإلهام عادل كيالنى عبدالحميد18676

8783.58988.586.582كفر الطراينة االبتدائيةأية أشرف إبراهيم شوشة18677

86768786.58185كفر الطراينة االبتدائيةإيمان طارق محمد الحلو18678

898389888591كفر الطراينة االبتدائيةبسمه حمدى عبدهللا السيد18679

99.59498989897كفر الطراينة االبتدائيةبسنت فتحى عبد الغفار غيث18680

84.57193937483.5كفر الطراينة االبتدائيةتسنيم محمود عبد الجيد بسيونى18681

998510098.599.5100كفر الطراينة االبتدائيةحبيبه رضا محمد مشحوت18682

99831009998.594.5كفر الطراينة االبتدائيةحسناء عطا الصاوى تركى18683

98901009995.596.5كفر الطراينة االبتدائيةداليا سعداوى احمد يوسف18684

9993999995.596كفر الطراينة االبتدائيةرحمه السيد مشحوت عطا18685

99.59199999895.5كفر الطراينة االبتدائيةريعام السيد مشحوت عطا18686

91.58494918988.5كفر الطراينة االبتدائيةشروق صالح حسن سالم18687

89.5819392.58394كفر الطراينة االبتدائيةشيماء مصطفى محمود الغمارى18688

94.5809685.588.595كفر الطراينة االبتدائيةعبيير ناصر سليمان شوشه18689

92889591.59696كفر الطراينة االبتدائيةكريمان رضا محمد الشامى18690

6864.57571.570.582كفر الطراينة االبتدائيةمياده عبد الفتاح عبد الصبور سالم18691

غائبغائبغائبغائبغائبغائبكفر الطراينة االبتدائيةناديه محمد نبيل شوشه18692

63637971.57481كفر الطراينة االبتدائيةناديه مصطفى حسين مبروك18693

7274.58375.578.582.5كفر الطراينة االبتدائيةهايدى ناصر محمد ياسين18694

94.5838981.58697كفر الطراينة االبتدائيةوجيده احمد عبد الفتاح احمد18695

91939789.59198كفر الطراينة االبتدائيةاحمد حالد احمد الجبالى18696

83.571817677.594كفر الطراينة االبتدائيةاحمد خالد حسين المصرى18697



917588849294كفر الطراينة االبتدائيةاحمد عادل ابراهيم بسيونى18698

88749083.581.590كفر الطراينة االبتدائيةاحمد عادل عبد المعتمد ابو سريع18699

9171847985.595كفر الطراينة االبتدائيةاحمد عبد المجيد على عبد المجيد18700

5858.56866.573.570كفر الطراينة االبتدائيةاحمد محمد فؤاد عبد العليم18701

999798969999كفر الطراينة االبتدائيةاحمد يحيى حافظ مبروك18702

988898.5969999كفر الطراينة االبتدائيةاسالم محمد احمد الشيخ18703

89.58191938487كفر الطراينة االبتدائيةحمدى منصور معتمد محمد18704

76.57485.582.579.578كفر الطراينة االبتدائيةعبد الوسيع هانى عبد الوسيع البكرى18705

807085818088كفر الطراينة االبتدائيةمحمد بسيونى عبد الجيد دسوقى18706

908890.590.587.583كفر الطراينة االبتدائيةمحمد شعبان محمد على18707

85798881.587.585كفر الطراينة االبتدائيةمحمد عبد الخالق حسن شاهين18708

8379847976.590كفر الطراينة االبتدائيةمحمد مفرح فتحى الشيخ18709

79.5717870.567.587كفر الطراينة االبتدائيةمحمود احمد عبد الفتاح الشامى18710

92.588928988.591كفر الطراينة االبتدائيةمحمود على عبد البارى عبيد18711

53.550645944.536حمدي القطان االبتدائية بشنشورادارة مسعود شعبان سالم18712

73.5676965.55359.5حمدي القطان االبتدائية بشنشوراسراء حسن علي عمارة18713

59.5677368.556.553.5حمدي القطان االبتدائية بشنشوراماني صابر سعيد متولي18714

978810094.59586حمدي القطان االبتدائية بشنشورامل عماد اسماعيل احمد18715

9588978684.591حمدي القطان االبتدائية بشنشورأميرة عادل فتحي النصيري18716

1009010094.597.598حمدي القطان االبتدائية بشنشورآية اشرف فرحات عبد الرحمن18717

726874.568.564.574حمدي القطان االبتدائية بشنشورايمان دردير محمد القطان18718

957893828191حمدي القطان االبتدائية بشنشوربسمة أشرف نزيه أمين18719

958796.5918881حمدي القطان االبتدائية بشنشورتقي علي فوزي عبدهللا18720

94.580958873.581حمدي القطان االبتدائية بشنشورداليا أحمد علي متولي18721

غائبغائبغائبغائبغائبغائبحمدي القطان االبتدائية بشنشوردينا طارق عبدالعظيم حجاج18722

10090989698.594حمدي القطان االبتدائية بشنشوردينا محمد بدوي دخان18723

79838469.562.568حمدي القطان االبتدائية بشنشوردينا وائل تامر عافية18724

5869666052.545.5حمدي القطان االبتدائية بشنشوررانيا عبدالحميد كمال عجالن18725

58.547.55761.54741حمدي القطان االبتدائية بشنشوررحمه عبدالحميد كمال عجالن18726

79.575.57469.57567.5حمدي القطان االبتدائية بشنشوررحمه علي محمد اسماعيل18727

555054615050.5حمدي القطان االبتدائية بشنشوررشا محمد عبدالمعطي سمك18728

60.566.5566454.547.5حمدي القطان االبتدائية بشنشورريم أشرف عبده القطان18729

10091100949798حمدي القطان االبتدائية بشنشورزينب محمد فرحات ابو العز18730

998999938894حمدي القطان االبتدائية بشنشورساجدة احمد سمير احمد18731

55.5765961.554.547حمدي القطان االبتدائية بشنشورسماح انور حامد لبيب القطان18732

756982.574.572.577.5حمدي القطان االبتدائية بشنشورسمر شعبان صبرى عبد هللا18733



8471.585.5767780.5حمدي القطان االبتدائية بشنشورسميرة سمعة محمد ابو العز18734

5062.5585541.535حمدي القطان االبتدائية بشنشورشروق عماد احمد شرف18735

9268.58178.58477حمدي القطان االبتدائية بشنشورشيماء ايهاب عبده سمك18736

7674828163.569حمدي القطان االبتدائية بشنشورعفاف مؤمن مؤمن الميهي18737

98.58394.594.58699حمدي القطان االبتدائية بشنشورعلياء اسامة احمد النقيب18738

978089.592.59488حمدي القطان االبتدائية بشنشورفاطمة سليمان صالح دخان18739

100939995.592.596حمدي القطان االبتدائية بشنشورفاطمة مجدي فؤاد عبدهللا18740

10093100969890حمدي القطان االبتدائية بشنشورمي مجدي عبد الرحيم المريجي18741

1009510096.59699حمدي القطان االبتدائية بشنشورنبيلة عماد سعيد عافية18742

85.575.583.579.57974حمدي القطان االبتدائية بشنشورندا ايمن صالح عبدالتواب18743

52.54775716670حمدي القطان االبتدائية بشنشورندي خالد فؤاد أبوسعده18744

10093999791.588حمدي القطان االبتدائية بشنشورندي عماد رمضان سمك18745

846784.5756674حمدي القطان االبتدائية بشنشورندي نادي شعبان محمود سليمان18746

93848782.58379حمدي القطان االبتدائية بشنشورنورا سمير فهيم عبد العزيز18747

98939291.592.590حمدي القطان االبتدائية بشنشورنيرة ناصر علي القطان18748

7771.582.582.57068حمدي القطان االبتدائية بشنشورهايدي محمد ابراهيم سيدأحمد18749

84.57772.58274.578حمدي القطان االبتدائية بشنشورهبة سمير عبدالونيس زهران18750

97889391.585.585حمدي القطان االبتدائية بشنشورهدير أيمن سمير إبراهيم18751

77717771.566.565حمدي القطان االبتدائية بشنشورهدير رضا أبوبكر النوبي18752

98.592.597.59998.595حمدي القطان االبتدائية بشنشوروسام محمد كمال عبداللطيف18753

969096.59594.588حمدي القطان االبتدائية بشنشورياسمين خيرى صابر محمد18754

1009097.59598.591حمدي القطان االبتدائية بشنشورياسمين محمد أحمد الميهي18755

89859090.573.573حمدي القطان االبتدائية بشنشورياسمين وليد سامي أبو عافية18756

96.59496.593.597.592حمدي القطان االبتدائية بشنشوريمني ابوبكر حسن القطان18757

95.5929694.597.592حمدي القطان االبتدائية بشنشورإبراهيم مسعد صابر جابر18758

4650615446.531حمدي القطان االبتدائية بشنشوراحمد انور شوقي الهاللي18759

5651636247.575حمدي القطان االبتدائية بشنشوراحمد جمال إبراهيم الهاللي18760

5163.5585947.553حمدي القطان االبتدائية بشنشوراحمد خالد حسن عبدهللا18761

57.5556164.55158حمدي القطان االبتدائية بشنشوراحمد خالد صبري عبدهللا الصعيدي18762

54.5616966.557.557.5حمدي القطان االبتدائية بشنشوراحمد عبدالرحمن الصاوي عبدالرحمن18763

4649.5546247.548حمدي القطان االبتدائية بشنشوراحمد كرم فريد عبدالواحد18764

62.568738162.559حمدي القطان االبتدائية بشنشوراحمد محمود احمد بغداد18765

61.562.5586163.544.5حمدي القطان االبتدائية بشنشورأدم صبحي علي متولي18766

57.567.5586358.556حمدي القطان االبتدائية بشنشوراسالم حسن علي عمارة18767

58.561686961.554.5حمدي القطان االبتدائية بشنشورإسالم طارق يحي السيد18768

9910097.599.510098حمدي القطان االبتدائية بشنشوراسماعيل احمد اسماعيل عرفان موسي18769



959892.589.598.573.5حمدي القطان االبتدائية بشنشورالسيد حسن عبدالحليم محمد18770

82868775.580.566حمدي القطان االبتدائية بشنشورأمير ياسر خليفه مهران18771

غائبغائبغائبغائبغائبغائبحمدي القطان االبتدائية بشنشورحسام خالد سالم عبدالعظيم18772

51594664.55145حمدي القطان االبتدائية بشنشورحسن محمد فهمي الميهي18773

53.57266756260حمدي القطان االبتدائية بشنشورحسين فتحي السيد عبدالرحمن18774

82.58391.585.583.573.5حمدي القطان االبتدائية بشنشوردياب سيد دياب عافية18775

52.547.551655450حمدي القطان االبتدائية بشنشورسعيد أيمن سعيد أبو أمنا18776

99.59397.58994.587حمدي القطان االبتدائية بشنشورسعيد وائل سعيد إبراهيم18777

7.51120161417.5حمدي القطان االبتدائية بشنشورشهاب خالد سالم عبد العظيم18778

93.58294879778حمدي القطان االبتدائية بشنشورصالح احمد صالح عافية18779

6666827270.566.5حمدي القطان االبتدائية بشنشورطاهر عادل دياب عافية18780

50.548.5495960.535حمدي القطان االبتدائية بشنشورطه عماد طه القطان18781

6355.578.572.567.567حمدي القطان االبتدائية بشنشورعبد الرحمن صابر سعيد متولي18782

5538.5627072.557.5حمدي القطان االبتدائية بشنشورعبد الرحمن نادر عثمان النقيب18783

71.5758586.56575حمدي القطان االبتدائية بشنشورعبدهللا شحاتة موسى خليفة18784

99.5929890.58181حمدي القطان االبتدائية بشنشورعبدهللا عيد إسماعيل الهاللي18785

3725505650.539حمدي القطان االبتدائية بشنشورعمرو جمال سعد عبدالحميد18786

9690.599919687.5حمدي القطان االبتدائية بشنشورعمرو وائل عبده عافية18787

928797.589.597.590حمدي القطان االبتدائية بشنشورفؤاد اسامه فؤاد رسالن18788

85.58896.585.58784حمدي القطان االبتدائية بشنشوركمال سعد كمال سعد18789

99.5881008899.595حمدي القطان االبتدائية بشنشورماذن محمد بدوي النصيري18790

52.5727062.554.553حمدي القطان االبتدائية بشنشورمحمد أحمد دياب علي18791

617768607255.5حمدي القطان االبتدائية بشنشورمحمد الشافعي سليمان شاويش18792

989410095.59994حمدي القطان االبتدائية بشنشورمحمد صفوت اسماعيل سالمة18793

83.59083.573.59071.5حمدي القطان االبتدائية بشنشورمحمد عاطف عبد المعز عافية18794

62.57876.56479.559حمدي القطان االبتدائية بشنشورمحمد عماد محمد عافية18795

938588.580.59084حمدي القطان االبتدائية بشنشورمحمد فتحي منصور سؤقده18796

45415658.555.543حمدي القطان االبتدائية بشنشورمحمد ممدوح توفيق غريب18797

888094.577.58482حمدي القطان االبتدائية بشنشورمحمد ممدوح عبدالحكيم عبد الحليم18798

544868626046حمدي القطان االبتدائية بشنشورمحمود حاتم محمد عبدهللا18799

6855665970.563حمدي القطان االبتدائية بشنشورمحمود خطاب أحمد طراد18800

79.577.58077.58761حمدي القطان االبتدائية بشنشورمحمود خليل محمود القطان18801

5560626564.556حمدي القطان االبتدائية بشنشورمحمود محمد عبد العال خليفة18802

غائبغائبغائبغائبغائبغائبحمدي القطان االبتدائية بشنشورمحمود نجاح عبدالحميد النقيب18803

62.56473686662حمدي القطان االبتدائية بشنشورمصطفي عبد الرازق لبيب السبد الوفاعي18804

99.5951009999.598حمدي القطان االبتدائية بشنشورمصطفي عبد العزيز الشافعي القطان18805



10010010099.510099حمدي القطان االبتدائية بشنشورمصطفي عرفان محمود حداد18806

895976768374حمدي القطان االبتدائية بشنشورمصطفي محمد فوزي عصر18807

غائبغائبغائبغائبغائبغائبحمدي القطان االبتدائية بشنشورنصر نجاح نصر عافية18808

93.57410093.59284حمدي القطان االبتدائية بشنشوريحي خالد فوزي القطان18809

991001009999.598حمدي القطان االبتدائية بشنشوريوسف خالد حمدي الصبي18810

1009910099.59997حمدي القطان االبتدائية بشنشوريوسف محمد عبد الحميد دخان18811

80.57386.58064.587الشيخ مناع القطان أ بشنشوراحالم خالد عبدالعزيز بركات18812

988492.585.583100الشيخ مناع القطان أ بشنشوراسراء صالح الدين محمود اسماعيل18813

100909798.595.5100الشيخ مناع القطان أ بشنشورإسراء موسى مبروك القطان18814

9891999885100الشيخ مناع القطان أ بشنشوراسماء سمير فتحى عبد الهادى18815

9470.594908694الشيخ مناع القطان أ بشنشوراسماء شريف طه شعيره18816

98.577999784.596الشيخ مناع القطان أ بشنشورامنية حسين توفيق بدوى18817

96.578999781.598الشيخ مناع القطان أ بشنشورامنية طارق ابراهيم البكل18818

917597.594.58699الشيخ مناع القطان أ بشنشورامنية عماد حمدى سالمة18819

1008999968199الشيخ مناع القطان أ بشنشوراميرة أيمن مشحوت عوض18820

83.576968470.598الشيخ مناع القطان أ بشنشورأميرة نجاح صالح النوبى18821

948695.59190.599الشيخ مناع القطان أ بشنشوراميره ممدوح على الفيشاوى18822

85.57594.5897991الشيخ مناع القطان أ بشنشورايات عادل احمد زهران18823

9279948868.595الشيخ مناع القطان أ بشنشوراية حداد اسماعيل حداد18824

10089989689.599الشيخ مناع القطان أ بشنشورآية وائل فاروق حشيش18825

66.562697259.579الشيخ مناع القطان أ بشنشورإيمان حسن بدر قشطة18826

917495.58674.591الشيخ مناع القطان أ بشنشورايمان سامح عبدالحميد شعيرة18827

968397.59372.590.5الشيخ مناع القطان أ بشنشورايمان سمير سعيد عبدالحميد18828

7367.59386.56386الشيخ مناع القطان أ بشنشورإيمان ناصر عاطف الدقونى18829

94799490.576.599الشيخ مناع القطان أ بشنشورايه خالد عطيه عيسى18830

97.5869792.591.5100الشيخ مناع القطان أ بشنشورايه ياسر رزق ابو كيله18831

1008190949798الشيخ مناع القطان أ بشنشورتقى عمادالدين صابر شرف18832

9671.59196.584.597الشيخ مناع القطان أ بشنشورتقى محمد فتحى فهيم18833

54635172.567.570.5الشيخ مناع القطان أ بشنشورحنان عبد المولى عبد العاطى حبيب18834

89.5596480.58089الشيخ مناع القطان أ بشنشورداليا أحمد مصطفي العناني18835

68.562637371.582.5الشيخ مناع القطان أ بشنشوردينا اشرف محمود ابوسعده18836

9577869196.588.5الشيخ مناع القطان أ بشنشوررحماء جمال عبد المحسن قنديل18837

49464956.565.572.5الشيخ مناع القطان أ بشنشوررحمة ايمن رمضان تاج الدين18838

62.5566672.567.571.5الشيخ مناع القطان أ بشنشوررضوى رفعت احمد الجمال18839

77.557.56766.555.576الشيخ مناع القطان أ بشنشوررقية محمد سند نصار18840

76.5616772.573.569الشيخ مناع القطان أ بشنشوررنا وليد منصور محمود18841



92.573808088.590الشيخ مناع القطان أ بشنشورروان وهبى لبيب عافيه18842

100799897.59596الشيخ مناع القطان أ بشنشوررؤى أسامة احمد الدقونى18843

99849496.599.5100الشيخ مناع القطان أ بشنشورريم اسامه حسين تاج الدين18844

908494.597.59998الشيخ مناع القطان أ بشنشورسلسبيل اشرف شندى عبد المجيد18845

9976869697100الشيخ مناع القطان أ بشنشورسلمى عبد الباسط على زيدان18846

7058.57168.572.579الشيخ مناع القطان أ بشنشورسلمى محمد فوزي النوبي18847

9374869398.5100الشيخ مناع القطان أ بشنشورسلمى وحيد صابر سعد18848

65.5575367.57876الشيخ مناع القطان أ بشنشورسميحة محمود عبدالفتاح فرحات18849

99.582849396.5100الشيخ مناع القطان أ بشنشورسهيله اسامه عبد الهادى سلطان18850

85.560717580.591الشيخ مناع القطان أ بشنشورشروق احمد محمود البكل18851

10092989794.5100الشيخ مناع القطان أ بشنشورشروق محمد فهيم فهمي18852

97.580939687.596الشيخ مناع القطان أ بشنشورشهد ايمن انور الشافعى18853

69.56575.575.56983الشيخ مناع القطان أ بشنشورشيماء عادل جمعه طبيب18854

91.5627984.577.593الشيخ مناع القطان أ بشنشورعال صفوت سعد محمد18855

998096939798الشيخ مناع القطان أ بشنشورعلياء ممدوح عبد المولى محمد18856

99.58796939898الشيخ مناع القطان أ بشنشورفاطمه فوزى زيدان حشيش18857

9474928894.599الشيخ مناع القطان أ بشنشورلبنى وحيد عبد العاطى جبريل18858

88.560.57376.584.574.5الشيخ مناع القطان أ بشنشورلمياء محمد عبد المنعم شعيره18859

100869798.599.598الشيخ مناع القطان أ بشنشورمروة محمد عابدين عافيه18860

93.579909093.598الشيخ مناع القطان أ بشنشورمروه جمال السيد هنطش18861

78668787.577.583.5الشيخ مناع القطان أ بشنشورمروه متولى سعد البكل18862

10096989910098الشيخ مناع القطان أ بشنشورمريم مصطفى محمد السديمى18863

44.55058646840الشيخ مناع القطان أ بشنشورمنار حمدى فرحات شعيره18864

98869898.598.5100الشيخ مناع القطان أ بشنشورمنار عماد حسنين عبد الرازق18865

97.579939890.5100الشيخ مناع القطان أ بشنشورمنار محمد رمضان عبد العال18866

90.56792.588.58197الشيخ مناع القطان أ بشنشورمنة هللا اسامة إبراهيم على18867

95789697.597100الشيخ مناع القطان أ بشنشورمنه هللا صالح عبدربه جابر18868

96.5729497.59498الشيخ مناع القطان أ بشنشورمى محمود حمدى ابوحسين18869

53.551.5626566.563.5الشيخ مناع القطان أ بشنشورمياده اسامه رفاعى زكى18870

73.5657576.574.586الشيخ مناع القطان أ بشنشورندى رمضان بهنسى عبد العزيز18871

99929292.59792الشيخ مناع القطان أ بشنشورندى عزت بدوى السيد18872

97.5887980.591.589الشيخ مناع القطان أ بشنشورنوران ياسر صابر حداد18873

7865.571756170.5الشيخ مناع القطان أ بشنشورنورهان اسامة فرج شعبان18874

85688285.58766.5الشيخ مناع القطان أ بشنشورنورهان السيد ابراهيم السيد18875

10010010099100100الشيخ مناع القطان أ بشنشورنيرة رمضان محمود توفيق18876

1009510096.599.597الشيخ مناع القطان أ بشنشورهاجر مؤمن عمرى رضوان18877



857675.580.590.582الشيخ مناع القطان أ بشنشورهدى سعيد امام سويلم18878

998886.586.58896الشيخ مناع القطان أ بشنشوروفاء احمد مصطفى عبدهللا18879

84717178.591.589الشيخ مناع القطان أ بشنشورياسمين عبده عبدالرحيم مصطفى18880

69696973.576.586.5الشيخ مناع القطان أ بشنشورياسمين فتحى بدر قشطة18881

10010010098.510098الشيخ مناع القطان أ بشنشوريمنى على حسن البكل18882

64575967.56065.5الشيخ مناع القطان أ بشنشورإبراهيم حماده إلياس سليمان18883

4250575859.549الشيخ مناع القطان أ بشنشوراحمد احمد محمد شرارة18884

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشيخ مناع القطان أ بشنشوراحمد اشرف احمد جبريل18885

88.58989.585.59087.5الشيخ مناع القطان أ بشنشوراحمد حمدى عبد المهدى درغام18886

94.59397.596.59398الشيخ مناع القطان أ بشنشوراحمد سعيد احمد سليم18887

83.57889777976.5الشيخ مناع القطان أ بشنشوراحمد سمير توفيق ابوكيله18888

6763.553636864.5الشيخ مناع القطان أ بشنشوراحمد عبدالنبى على زيدان18889

979799.59797.5100الشيخ مناع القطان أ بشنشوراحمد عمرو صالح شراره18890

91.59298.5949499الشيخ مناع القطان أ بشنشوراحمد ماهر مختار سالم18891

9766.578907592الشيخ مناع القطان أ بشنشوراحمد محمد توفيق االكرت18892

73.55776.571.565.576الشيخ مناع القطان أ بشنشوراحمد محمد صبحى صالح18893

705663737269الشيخ مناع القطان أ بشنشوراحمد محمود احمد ابوحشيش18894

645664736366الشيخ مناع القطان أ بشنشوراحمد محمود محمد صالح18895

66.5585366.56367الشيخ مناع القطان أ بشنشوراحمد وهبه خير الشامى18896

6856.565706964الشيخ مناع القطان أ بشنشورادهم ابراهيم عبد الهادى عوده18897

71.562.55661.56872الشيخ مناع القطان أ بشنشوراسالم سامى كمال بركات18898

8769.5707368.576.5الشيخ مناع القطان أ بشنشورأسالم عمرو مختار حامد18899

96.56376856693الشيخ مناع القطان أ بشنشوراسالم محمد عبده حداد18900

98799395.59389.5الشيخ مناع القطان أ بشنشوراسالم ياسر اسحاق النوبى18901

66.5626571.56667.5الشيخ مناع القطان أ بشنشورامير مجدى حسن مرزوق18902

987989947788.5الشيخ مناع القطان أ بشنشورانس صبرى توفيق امين18903

434545524048الشيخ مناع القطان أ بشنشورايهاب حامد احمد الجمال18904

83.568827971.582الشيخ مناع القطان أ بشنشورحازم سمير حسن ابوعزيزه18905

55.5505359.55965الشيخ مناع القطان أ بشنشورزياد أشرف محمود حميده حسن18906

95.57380857585الشيخ مناع القطان أ بشنشورزياد نجاح حواش حسن18907

60.5666875.56975الشيخ مناع القطان أ بشنشورسعيد نصر سعيد عثمان18908

999610098.599.591.5الشيخ مناع القطان أ بشنشورسيف فرحات بركات البكل18909

57447575.55264.5الشيخ مناع القطان أ بشنشورصالح عماد توفيق طبيب18910

82.57382796279الشيخ مناع القطان أ بشنشورعبد الرحمن ايمن احمد زكى زهران18911

596053546171.5الشيخ مناع القطان أ بشنشورعبد الرحمن جمال على فايد18912

96949797.597.595الشيخ مناع القطان أ بشنشورعبد الرحمن طارق ابراهيم القللى18913



98949699.598.598الشيخ مناع القطان أ بشنشورعبد الرحمن مجدى معوض فايد18914

99909699.596100الشيخ مناع القطان أ بشنشورعبدالرحمن خالد سليمان ابودخان18915

97.591959790.591الشيخ مناع القطان أ بشنشورعبدالرحمن نجاح عبداللطيف البارودى18916

95.5899598.591.599الشيخ مناع القطان أ بشنشورعبد الرحمن وجيه لبيب شرارة18917

44.5143.520الشيخ مناع القطان أ بشنشورعبدالعظيم عبدالسيد عبدالعظيم شرارة18918

67.56384855974.5الشيخ مناع القطان أ بشنشورعبدهللا فكرى مختار البكل18919

979110099.592100الشيخ مناع القطان أ بشنشورعبد المحسن ناصر حفيضه عبد المحسن18920

87.5698986.576.587الشيخ مناع القطان أ بشنشورعبده عماد مهدى عبد السميع18921

6161.56970.576.580الشيخ مناع القطان أ بشنشورعلى احمد ابراهيم مصطفى18922

9572959392.593الشيخ مناع القطان أ بشنشورعلى أحمد على القطان18923

82.564.585857587الشيخ مناع القطان أ بشنشورعلى نصر على االبيض18924

77.56789786882.5الشيخ مناع القطان أ بشنشورعمار عامر فهيم حداد18925

98.585969995.598الشيخ مناع القطان أ بشنشورعمر سمير عمر جبريل18926

80658685.58276الشيخ مناع القطان أ بشنشورفتحى ياسر فتحى عنتر18927

7264.58074.569.595الشيخ مناع القطان أ بشنشوركريم عفيفى محمد سروه18928

83.5658883.575.596.5الشيخ مناع القطان أ بشنشورمازن حاتم فاروق فوزى زهران18929

7062636667.582الشيخ مناع القطان أ بشنشورمحمد احمد صالح تاج الدين18930

81.5677877.567.589الشيخ مناع القطان أ بشنشورمحمد احمد صالح عبدالحميد18931

97.5819895.596100الشيخ مناع القطان أ بشنشورمحمد احمد عبد الستار عبد الرحمن على18932

937989938696الشيخ مناع القطان أ بشنشورمحمد أسامة عبد الشهيد سيد أحمد18933

82.560.5747460.592الشيخ مناع القطان أ بشنشورمحمد اشرف خطاب األبيض18934

50576374.567.582الشيخ مناع القطان أ بشنشورمحمد جمال عطيه شراره18935

75576679.569.586الشيخ مناع القطان أ بشنشورمحمد حسن السيد حامد18936

77.557717765.581الشيخ مناع القطان أ بشنشورمحمد خالد على فهيم18937

82.56184828489الشيخ مناع القطان أ بشنشورمحمد رجب عبدالعزيز سروة18938

90.56482928396الشيخ مناع القطان أ بشنشورمحمد رمضان ابراهيم الزغبى18939

7566738177.579.5الشيخ مناع القطان أ بشنشورمحمد رمضان محمد سروة18940

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشيخ مناع القطان أ بشنشورمحمد سيد عبدالفتاح محمداحمد18941

85.577788683.583الشيخ مناع القطان أ بشنشورمحمد طارق عبدالحميد الدقونى18942

96.58110099.592.598الشيخ مناع القطان أ بشنشورمحمد عادل زكى الميهى18943

85738988.58396الشيخ مناع القطان أ بشنشورمحمد عبده عبد الرحيم مصطفى18944

94.5799893.586100الشيخ مناع القطان أ بشنشورمحمد عصام محمد قنديل18945

90.5767786.577.580الشيخ مناع القطان أ بشنشورمحمد محمدى محمد القطان18946

79.5657584.57185الشيخ مناع القطان أ بشنشورمحمد محمود سعيد عبد الرازق18947

816369807488الشيخ مناع القطان أ بشنشورمحمد مصطفى محمد صالح18948

63.565807871.578.5الشيخ مناع القطان أ بشنشورمحمد ناصر محمد قنديل18949



81718191.58187الشيخ مناع القطان أ بشنشورمحمد نبيل بركات عبدالمجيد18950

71617176.57778الشيخ مناع القطان أ بشنشورمحمد ياسر عبد المحسن عبد السميع18951

74.56173737470.5الشيخ مناع القطان أ بشنشورمحمد ياسر مبروك جابر18952

83.5669079.578.580الشيخ مناع القطان أ بشنشورمحمود السيد سعيد سيد احمد18953

65568069.58076الشيخ مناع القطان أ بشنشورمحمود سعيد طه القطان18954

99.51001009998100الشيخ مناع القطان أ بشنشورمحمود ياسر حداد البكل18955

7059.581686879الشيخ مناع القطان أ بشنشورمرسى سعيد مرسى العيساوى18956

61.5607775.569.568.5الشيخ مناع القطان أ بشنشورمصطفى اسامه احمد غريب البكل18957

736271767374.5الشيخ مناع القطان أ بشنشورمصطفى ايمن فوزى النوبى18958

565875727068.5الشيخ مناع القطان أ بشنشورمصطفى جمال محمود محمد18959

59.556686258.561الشيخ مناع القطان أ بشنشورمصطفى رجب محمود حشيش18960

6259636364.573.5الشيخ مناع القطان أ بشنشورمصطفى رشدى مصطفى النوبى18961

79.5596976.573.585.5الشيخ مناع القطان أ بشنشورمصطفى محمد كمال الخطيب18962

958198929395الشيخ مناع القطان أ بشنشورمهاب عماد عطيه هنطش18963

96859885.588100الشيخ مناع القطان أ بشنشورموسى سامى عبد المحسن قنديل18964

90769286.59191الشيخ مناع القطان أ بشنشورهادى فتحى عبد الهادى العيسوى18965

89.569768783.597.5الشيخ مناع القطان أ بشنشوروليد محمد محمود الدسوقى18966

69.5636470.565.587الشيخ مناع القطان أ بشنشوريوسف ابراهيم صبحى محمد18967

84.568.58589.575.590الشيخ مناع القطان أ بشنشوريوسف ابراهيم طه القطان18968

93.582958987.594الشيخ مناع القطان أ بشنشوريوسف اسامةعبد الونيس عبد العليم18969

8978958881.591.5الشيخ مناع القطان أ بشنشوريوسف اسا مة محمد البارودى18970

87588977.57990الشيخ مناع القطان أ بشنشوريوسف خالد عبد العاطى عبدالاله18971

7759897477.591الشيخ مناع القطان أ بشنشوريوسف شعبان محمد الرمالوى18972

93.5689390.58284الشيخ مناع القطان أ بشنشوريوسف هانى خليل ابراهيم18973

80.5647479.575.583.5العرب االبتدائية بشنشورآية حامد محمد سالم18974

99.599100999697العرب االبتدائية بشنشورداليا إبراهيم عبد الحميد الفخراني18975

71.567637365.571.5العرب االبتدائية بشنشورداليا معوض عبد الحميد شرارة18976

65.5686276.56176العرب االبتدائية بشنشوردعاء أسامه عبد الموجود شعيرة18977

79.580728165.597العرب االبتدائية بشنشوردينا أشرف جمال البكل18978

81.56874807196العرب االبتدائية بشنشوررنا أيمن عبد الحليم علي18979

65.563.568756969العرب االبتدائية بشنشورسارة عيد السيد الطنطاوي18980

94.5879893.592.588العرب االبتدائية بشنشورشمس أحمد عبد الموجود الفخراني18981

69.563707866.578.5العرب االبتدائية بشنشورعطيات إبراهيم عبد الحميد إبراهيم18982

75.561.57494.57280العرب االبتدائية بشنشورعال محمد فتحي البارودي18983

8977999496.592.5العرب االبتدائية بشنشورفاطمه محمد علي مرزوق18984

64.5646981.56273.5العرب االبتدائية بشنشورمروة شريف جمال البكل18985



867175818385العرب االبتدائية بشنشورمروة مجدي محمود الدقوني18986

69.5587373.56376.5العرب االبتدائية بشنشورمنار محمود حواش المريجي18987

97949898.59899العرب االبتدائية بشنشورمنة هللا محمد محمود زكي بدوي18988

95.572969388.595العرب االبتدائية بشنشورمي معتصم خليل القطان18989

81.570778777.576العرب االبتدائية بشنشورندا اسامه السيد محمد18990

74676479.574.575العرب االبتدائية بشنشورندي حمدي عبد العظيم أبو جبل18991

87779089.588.593.5العرب االبتدائية بشنشورنورا مجدي محروس عافية18992

73656777.56568العرب االبتدائية بشنشورنيرة رشدي محمد أبو زيد18993

9280868589.585العرب االبتدائية بشنشورنيرة عصام سعيد الشرقاوي18994

797870767572.5العرب االبتدائية بشنشورهدير عبد العظيم عبد العظيم أبو جبل18995

99.598999996.599العرب االبتدائية بشنشورهناء السيد علي السيد18996

9998100100100100العرب االبتدائية بشنشورهند محمد محمود شحاتة18997

91.5799082.580.595العرب االبتدائية بشنشورياسمين السيد صابر الخطيب18998

68.571747175.567.5العرب االبتدائية بشنشورياسمين سعيد رزق أبو الحسن18999

81797672.57074.5العرب االبتدائية بشنشوريمني محمد أحمد أبو عزيزة19000

6867667461.568العرب االبتدائية بشنشورإبراهيم إسماعيل إبراهيم الجريسي19001

74.571.5737265.578.5العرب االبتدائية بشنشورأحمد أسامة عابد بدوي19002

7570667469.579العرب االبتدائية بشنشورأحمد أيمن فاروق الفخراني19003

93.58894959696العرب االبتدائية بشنشورأحمد إيهاب سعد محمد19004

93909788.588.596العرب االبتدائية بشنشورأحمد عبد الحليم منصور السيد19005

96.59897959699العرب االبتدائية بشنشورأحمد عيد لبيب عافية19006

66.5716975.57971.5العرب االبتدائية بشنشورأحمد محمد فتحي شحاتة19007

96.5898680.581.578.5العرب االبتدائية بشنشورأحمد محمود عبد الحكيم احمد19008

91.589999191.590.5العرب االبتدائية بشنشورالسيد كرم السيد القطان19009

16655.516العرب االبتدائية بشنشورإيهاب عمر عبد العزيز عمر19010

80.57880817880.5العرب االبتدائية بشنشورحسام هاني غباشي سيد أحمد19011

8175708178.570.5العرب االبتدائية بشنشورحسن كمال زكي الفقي19012

91809793.594.5100العرب االبتدائية بشنشورحسن محمد حسن عفيفي19013

957389908099العرب االبتدائية بشنشورصالح أسامة صالح إبراهيم19014

91788790.58897العرب االبتدائية بشنشورعاصم عمرو عبد الغني الفقي19015

66597880.568.576العرب االبتدائية بشنشورعبد الحميد محمود حسن محمود19016

86.5679690.567.598العرب االبتدائية بشنشورعبد الرحمن سعيد علي عمارة19017

98.59110010097.598العرب االبتدائية بشنشورعبد الرحمن وائل أحمد المريجي19018

95869998.595.598العرب االبتدائية بشنشورعبد الفتاح سامي صابر عافية19019

97.5949910095.5100العرب االبتدائية بشنشورعمار ياسر سيد أحمد غباشي19020

85.576939270.599العرب االبتدائية بشنشوركامل محمد كامل عباس19021



89.59310010097.5100العرب االبتدائية بشنشوركريم أشرف صبحي هنطش19022

93.5879891.597.599العرب االبتدائية بشنشورمحمد خالد عبد الدايم الجمال19023

5862617062.576العرب االبتدائية بشنشورمحمد سامي مهران محمد19024

78688580.570.588العرب االبتدائية بشنشورمحمد سعيد عبده حسين19025

73.5698284.57796العرب االبتدائية بشنشورمحمد طارق إبراهيم عافية19026

78.56880777987العرب االبتدائية بشنشورمحمد طارق عبد الحكيم أحمد19027

72.5668679.572.580العرب االبتدائية بشنشورمحمد عادل فتحي محمد19028

736279807988العرب االبتدائية بشنشورمحمد فيصل محمد سالم19029

84.57595928599العرب االبتدائية بشنشورمحمد متولي علي متولي19030

8866.58582.57696العرب االبتدائية بشنشورمحمد محمود السيد الميهي19031

74.5656676.581.591العرب االبتدائية بشنشورمحمود عبد الحميد فتحي عبد الحميد19032

90.579959086100العرب االبتدائية بشنشورمحمود عصام فتحي شحاته19033

897287898775.5العرب االبتدائية بشنشورمحمود محمود أحمد الفيشاوي19034

96718892.593.593العرب االبتدائية بشنشورممدوح أشرف ممدوح شرارة19035

6060.55764.55870العرب االبتدائية بشنشوريسري محمد مرسي أبو شادي19036

95909693.596.593العرب االبتدائية بشنشوريوسف السيد البدوي يوسف نجم19037

89.57286878297العرب االبتدائية بشنشوريوسف جمال محروس القطان19038

81.56082798582العرب االبتدائية بشنشوريوسف سعيد مختار حجازي19039

96.572979395.591.5الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشورآالء عادل عبد السميع دردير19040

9671888493.591الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشورآالء عادل فهيم الميهى19041

77526079.566.576الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشورآية سيد أحمد سالم النوبي19042

81597376.57389الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشورآية شريف محمود سليمان19043

97709999.58899الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشورأروى أشرف فهيم حسن البكل19044

83.5847385.579.594الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشورأسماء نعيم صالح الميهى19045

93697582.579.594الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشورأميرة مصطفى احمد عافيه19046

89618086.58291الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشوردنيا ممدوح سالم النوبي19047

61685858.554.564الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشوردينا خالد مصطفى عبد الحميد19048

73.55959595773.5الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشوررانيا محمود  زكريا محمود19049

95859693.596.598الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشوررقيه محمد على عباس19050

37.548.546634752الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشورروان سالم شعبان الميهى19051

93.57895868498الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشورروان ماهر عبد الوارث ابوعياد19052

80608182.57493.5الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشورسندس محمود شعبان سالم19053

97.5979997.59998الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشورشهد أسامه محمد الدسوقى19054

7175888388.591الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشورعلياء على صالح عافيه19055

60.560637357.568الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشورغيداء رضا فاروق عامر19056

86918791.580.592الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشورفرحه محمد محمود زهران19057



96929694.598.595الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشورليلي عاطف حدا د القطان19058

99100100999798الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشورمنه هللا سمير ابراهيم عافيه19059

96869690.59596الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشورمنه هللا عبدالناصر عبدالمقصود شادي19060

78.5809379.574.582.5الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشورندى رشاد مصطفى القاضي19061

84.564838672.591الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشورندى محمد الحسيني عبد الحميد19062

857581887187الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشورندى محمود اسما عيل عبد العزيز19063

856876767691الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشورنهله عبد العزيز اسما عيل عافيه19064

886595867392.5الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشوروهيبه محمود نجيب محمد19065

99.510010099.597.593.5الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشوريارا احمد عيد البكل19066

999810099.5100100الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشورياسمين محمد عبد الحميد عافيه19067

8989928785.583.5الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشورأحمد سعيد حداد اسماعيل19068

97.587899097.589.5الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشورأحمد عبدالحميد محمد القطان19069

897994898892.5الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشوراحمد عماد رمضان الصبي19070

88.5768889.575.594.5الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشوراحمد محمد محمود العربي19071

92.58285909895.5الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشوراحمد نظيف عبد الحميد ابوسعده19072

90.5639083.590.594.5الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشورتوفيق احمد توفيق القطان19073

87.5657881.577.590.5الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشورحسام عبد الحميد عمر حمدان19074

596873707283الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشورسعيد جمال سعيد متولي19075

64.556727068.577الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشورصالح بدوى صالح عافيه19076

665777785167.5الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشورضياء أحمد ناصر توفيق سيد احمد19077

9689949498.597الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشورعبدالرحمن حمدي عبدالحميد سعده19078

96.5981009996.597الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشورعبدا لهادى رضا عبدالحميد عافيه19079

95.5889992.594.598الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشورعلى عبدالعاطى على شعبان19080

8265909385.592الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشورعمر عادل عمر طنش19081

98.5841009810098الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشورعمر محمد زكريا لبيب19082

81679282.56490الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشورفوزى مولدسعيد النقيب19083

99.59810099.510098الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشورمحمد ايمن محمد البيومى19084

88.5657985.581.585.5الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشورمحمد خالد السيد البكل19085

99.5961001009898الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشورمحمد رمضان جمعة19086

86.57196929292.5الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشورمحمد مصطفى محمد الدقونى19087

97.5961009998.597الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشورمحمد ياسر سعيد حسن19088

89.5549388.582.576.5الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشورمصطفى اشرف سالم النوبى19089

95.5809693.59498الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشورمصطفى محمد عبدالهادى السقا19090

78.5668284.58688الشهيد عبدالواحد عبد العزيز بشنشوريوسف احمد عبدالحميد السيد19091

97.58785968892مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنآيه محمد صابر عافية19092

96.589829787.590.5مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنآية منصور أحمد الفخراني19093



86.58377978594مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنآالء إبراهيم عبد العظيم الميهي19094

99899698.59695مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنإسراء أحمد صبحي الرفاعي19095

979010097.59390.5مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنإسراء علي ابراهيم  الميهي19096

88.5868591.59493مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنإسراء محمود ابراهيم طلبة19097

93888598.59693مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنإسراء هشام مطر عافية19098

999210098.59890.5مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنإسراء يسري فؤاد عمار19099

99.58997989697مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنبسملة إسالم علي حرب19100

9986.59898.597.593مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنحسناء رأفت محمد إبراهيم19101

84.578.5778877.595مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنداليا سامي سعيد الميهي19102

998987958998مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنرحمه بدوي عبد هللا عافية19103

9688949594.596مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنزينب ياسر رأفت الشيشيني19104

87.59096.592.59396مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنشرين حسن صالح شرف19105

99.5949398.598.598مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنشيماء محمد محمود عافيه19106

81.5818590.588.595مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنعفاف عبد الحميد حداد الفخراني19107

97.59597.597.596.596مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنعال عادل عبده حماد19108

99.59810098.598.598مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنفاطمة رضا رمضان علي19109

9089.58797.59096مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنمروه عماد حمدي الميهي19110

86.581.58592.58191مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنمروه مصطفى كامل الرفاعي19111

899097.59789.596مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنمنه هللا ناصر صالح شرف19112

9992989898.597مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنمي امين رمضان ابراهيم19113

879091.5939086مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنمي مصطفي كامل الرفاعي19114

928798.5999194مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنندي السيد فهمي الميهي19115

84818586.57892مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنندي كرم أبو العال عبد هللا19116

97.59398959197مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسننورهان ياسر محمد عافية19117

99.59092.59794.598مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسننيرة عماد علي حرب19118

70.58481.5947785مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسننيرة علي اسماعيل الهاللي19119

82907888.57893مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنياسمين عبد المنعم عبد السالم الميهي19120

819090.5947796مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنأحمد حاتم عبد الهادي عافية19121

92.59292.59788.590مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنأحمد محمد مرزوق كفافي19122

98.59599.5999897مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسناسماعيل أمير لبيب محمد درويش19123

56666575.573.575مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنإسماعيل ممدوح اسماعيل الهاللي19124

8473918976.584مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنبكر بكر عبد الفتاح عبد هللا19125

92.5829090.583.588مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنجمال أيمن محمد رفعت عافية19126

84.579.58691.583.585مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنجمال عبد المجيد أحمد عبد الحليم19127

79.57382828088مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنسعيد صالح سعيد أبو الحديد19128

979299.59995.593مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنسيف حسن عبد اللطيف الهاللي19129



989297.59996.592مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنعبد الرحمن حسن صابر عافية19130

837992.59182.592مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنعبد الرحمن سعيد عبد الحميد أبو الحديد19131

9579.589988096مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنعبد الرحمن عاطف جميل النقيب19132

9693959696.597مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنعبد الرحمن وليد جاد علي19133

92.58486938991مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنعبد الرحمن ناصر كمال فهيم19134

7376.575827578مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنعبد هللا عبد الرحمن محمد عافية19135

8683.58591.589.592مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنعبد هللا عبده سعد عمار19136

99.58886.594.597.594مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنعبد المنصف مصطفي عبد المنصف عبد الغفار19137

5034.54655.54948مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنعالء عبده محمد الميهي19138

58.567.578736370مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنمحمد آسر عبد السميع عافية19139

99.5989397.59994مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنمحمد إيهاب عبد الحميد الهاللي19140

7072.57080.574.579مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنمحمد أيمن رشاد أبو العمايم19141

968288.5937894مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنمحمد خيري عبد العظيم عافية19142

94.593.5959684.593مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنمحمد عبد الحميد خطاب عافية19143

919891.5989190مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنمحمد عماد السيد عافية19144

7772.57479.577.578مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنمحمد ماهر عبد السميع الميهي19145

9594.5899588.590مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنمحمد ماهر عبد الفتاح عافية19146

87.590.5969784.588.5مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنمحمد ممدوح زايد الميهي19147

7770.587917578مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنمحمود أشرف أحمد عبد الواحد19148

95.58995.5978591مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنمحمود رأفت محمد طراد19149

7870.58488.572.593مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنمحمود سيد عبد الحكيم عبدالسالم نصر19150

8576859273.585مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنمحمود ناصر علي عبد السميع19151

868491.595.579.588مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنمختار محمد مختار آمنا19152

84.57783.59578.591مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنمصطفي أحمد السيد عبد الفتاح19153

86.579.590.586.58190مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنمصطفى اسماعيل عبد الرازق اسماعيل19154

9288839180.595مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنمصطفي شريف رشاد شخيخة19155

607156.567.56578مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنمصطفى عبدالحميد فتحي آمنا19156

999896.596.59697مولد محمود بدوي االبتدائية بشروة حسنمصطفي محمد صابر الميهي19157

95.5779995.598.5100كــــوم عــياد االبتدائيةأية أسامة مرسى أبوعزيزة19158

98.589999892.5100كــــوم عــياد االبتدائيةآية إيهاب محمود فرحات19159

95.574.5899594.591كــــوم عــياد االبتدائيةاسراء أبوالنصر عبده أبوالنصر19160

98.58210097.598.597كــــوم عــياد االبتدائيةاسراء عبدالباسط عبدالمنعم مراد عياد19161

97.5769992.593.598كــــوم عــياد االبتدائيةأسماء سامى جمعة أيوب19162

86.558758073.586كــــوم عــياد االبتدائيةاسماء محيى على موسى19163

86.570.59483.58987كــــوم عــياد االبتدائيةأمنية سعيد عبده زهران19164

99809792.59796كــــوم عــياد االبتدائيةأمنية عادل سعيد سروة19165



75.559.586827589كــــوم عــياد االبتدائيةايمان أحمد كمال هنطش19166

99.59810099.5100100كــــوم عــياد االبتدائيةايمان أحمد عنانى العنانى19167

86.572.584898895كــــوم عــياد االبتدائيةحبيبة رماح حسن عسل19168

89.570938690.593كــــوم عــياد االبتدائيةدنيا أحمد فؤاد حواش19169

6656.570796265.5كــــوم عــياد االبتدائيةدنيا سويلم كمال سويلم19170

85.57589908592كــــوم عــياد االبتدائيةرحاب ناصر موسى السيد19171

91.584.5999188.594كــــوم عــياد االبتدائيةرحمة عالء عبدالمطلب عزيزة19172

9874.5959693.591كــــوم عــياد االبتدائيةرنا شريف جميل حامد19173

9885.59591.591.598كــــوم عــياد االبتدائيةزينب محروس محمد الظيظى19174

98.593959697.599كــــوم عــياد االبتدائيةسامية محمود بكر عياد19175

77.568.586807483كــــوم عــياد االبتدائيةسهيلة حداد محمد عمارة19176

9573.59191.588.593كــــوم عــياد االبتدائيةشهندة أنور حسين أنور19177

9676.59591.58599كــــوم عــياد االبتدائيةشروق حسام بكر السيد موسى19178

96.5789491.597.596كــــوم عــياد االبتدائيةشروق شعبان سعيد سالم19179

94.5839593.597.591كــــوم عــياد االبتدائيةشروق محمد عبدالحافظ عبدالحليم19180

94.579.59799.59297كــــوم عــياد االبتدائيةشروق محمد عبدالحميد ابراهيم19181

91.579868888.596كــــوم عــياد االبتدائيةعائشة أنور السيد جداوى19182

91.5759085.584.596كــــوم عــياد االبتدائيةعال أيمن عبدالمجيد عصر19183

80.55186797477كــــوم عــياد االبتدائيةفاطمة أيمن عبده أبوالنصر19184

99.587.59791.591100كــــوم عــياد االبتدائيةفاطمة وحيد محمد الظيظى19185

9475.59193.587.599كــــوم عــياد االبتدائيةكوثر محمد ابراهيم عبدالمقصود19186

7658.5847371.570كــــوم عــياد االبتدائيةمروة عماد عبدالفضيل نور الدين19187

9368.59386.59395كــــوم عــياد االبتدائيةمنة هللا أسامة عبد الهادي محمد الجميل19188

9370.59690.58997كــــوم عــياد االبتدائيةمنى طارق رمضان السرسى19189

96.582.593879699كــــوم عــياد االبتدائيةندى أسامة محروس عبدالفتاح19190

8882.59287.57679كــــوم عــياد االبتدائيةندى عبدالباسط موسى السيد19191

958489808696كــــوم عــياد االبتدائيةندا فيصل شاكر جمعة19192

9787.5928592.595كــــوم عــياد االبتدائيةهاجر جالل محمد غباشى19193

9475918486.595كــــوم عــياد االبتدائيةهاجر عصام على حسين19194

9991989895100كــــوم عــياد االبتدائيةيارا محمد أبوعياد مصطفى19195

98849194.594.599كــــوم عــياد االبتدائيةاحمد أسامة رشدى عياد19196

968889919795كــــوم عــياد االبتدائيةاحمد أشرف حسين بدوى19197

98.59410096.598100كــــوم عــياد االبتدائيةاحمد أشرف عبدالنعيم عبدالواحد19198

96829689.58995كــــوم عــياد االبتدائيةاحمد دياب سالمة غباشى19199

96.590959197.596كــــوم عــياد االبتدائيةاحمد شريف صالح سعيد19200

29.5263817.522.534.5كــــوم عــياد االبتدائيةاحمد محمد محمد حسين19201



81.5659285.590.595كــــوم عــياد االبتدائيةاحمد مختار حسن العجوانى19202

95.593.596949994كــــوم عــياد االبتدائيةاسالم سيد معوض هيكل19203

88.570.58080.577.592كــــوم عــياد االبتدائيةاسماعيل سمير اسماعيل جميل19204

99991009897.597كــــوم عــياد االبتدائيةأسامة هيثم محمد عشرى19205

78.565927979.580كــــوم عــياد االبتدائيةسامح أشرف عبدالواحد سروة19206

93.565888181.589كــــوم عــياد االبتدائيةسعيد مجدى سعيد محمد19207

76628573.577.569.5كــــوم عــياد االبتدائيةصالح سمير صالح على19208

54.559.588706872.5كــــوم عــياد االبتدائيةعبدالرحمن أسامة عبدالمجيد عصر19209

2514.539232921.5كــــوم عــياد االبتدائيةعبدالرحمن ناصر دردير عبدالعال19210

656687747876كــــوم عــياد االبتدائيةعبدالرحمن حلمى سعيد هيكل19211

6662.58374.57275.5كــــوم عــياد االبتدائيةعبدهللا رمضان دردير العربى19212

76.560.58478.57965.5كــــوم عــياد االبتدائيةعبدهللا مصطفى محمد غباشى19213

46.545.56558.563.550كــــوم عــياد االبتدائيةكريم صالح فرحات سروة19214

7263.5736871.556.5كــــوم عــياد االبتدائيةمحمد اشرف صالح سعيد19215

98891008997.595.5كــــوم عــياد االبتدائيةمحمد السيد محمد سنبل19216

99.59510095.510095.5كــــوم عــياد االبتدائيةمحمد عمادالدين عبدالوهاب النحاس19217

645784767175كــــوم عــياد االبتدائيةمحمد نزيه محروس عبدالفتاح19218

6162.58181.574.578.5كــــوم عــياد االبتدائيةمصطفى شريف حمدى حشيش19219

7966.58682.577.561.5كــــوم عــياد االبتدائيةمصطفى محمد رشدى دياب19220

93.579.59884.59275.5كــــوم عــياد االبتدائيةيوسف أيمن صالح سعيد19221

7167.5796982.576.5كــــوم عــياد االبتدائيةيوسف عبد الرحمن اسماعيل زهران19222

94.582.59794.588.592الشهيد عز الدين حجاج براشيمإخالص عزت محمد صابر19223

97.595969590.5100الشهيد عز الدين حجاج براشيمارسانيا خيرى اسحاق منصور19224

96.5959398.59497الشهيد عز الدين حجاج براشيمأسماء على عبد الحميد على19225

7068.581696182الشهيد عز الدين حجاج براشيماسماء مسعد محمد عبدالجليل19226

9486959392.597الشهيد عز الدين حجاج براشيمأمانى عادل عبد الهادى فرج19227

94.5849492.593.594الشهيد عز الدين حجاج براشيمأمانى محمود فرماوى إبراهيم19228

8684938685.584الشهيد عز الدين حجاج براشيمأمانى مولد محروس حداد19229

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد عز الدين حجاج براشيماميرة طه حسن حسانين19230

81.574.59488.58374الشهيد عز الدين حجاج براشيمأميره محمود عبد الشافى النقيب19231

77657055.556.572.5الشهيد عز الدين حجاج براشيمامينه حداد عبد العليم عشرى19232

8890878588.590الشهيد عز الدين حجاج براشيمانوار احمد فاروق النحاس19233

95829189.591.594الشهيد عز الدين حجاج براشيمآيات أسامه مرتضى بدوى19234

888989908889الشهيد عز الدين حجاج براشيمآية أيمن هاللى عمران19235

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد عز الدين حجاج براشيماية سامى احمد المريجى19236

78.584798083.570الشهيد عز الدين حجاج براشيمآية شريف هالل معوض19237



غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد عز الدين حجاج براشيماية عربى عيد السيد19238

9375.598909197الشهيد عز الدين حجاج براشيمايه احمد ابراهيم رضوان19239

93.5859284.584.584الشهيد عز الدين حجاج براشيمآيه أشرف عبد الحميد عمران19240

91.5898690.57994الشهيد عز الدين حجاج براشيمايه جمال محمد الحالل19241

989810099.594.595الشهيد عز الدين حجاج براشيمآيه فرج دسوقى الشريف19242

856876878278الشهيد عز الدين حجاج براشيمآيه ياسر عبده النقيب19243

76.5786879.56675الشهيد عز الدين حجاج براشيمجمالت جمال حمعه صقر19244

938298918689.5الشهيد عز الدين حجاج براشيمجيهان عزام عبد الهادى السيد19245

6859.5826867.571.5الشهيد عز الدين حجاج براشيمحسناء عادل ابو ذكرى حداد19246

867794929282الشهيد عز الدين حجاج براشيمخلود خالد محمد عبد الواحد19247

91.5879393.59490الشهيد عز الدين حجاج براشيمخلود محمود لبيب حجاج19248

83.5779079.56376الشهيد عز الدين حجاج براشيمداليا خالد امام السيد19249

93.5909591.595.590الشهيد عز الدين حجاج براشيمدعاء شحات مولد العنانى19250

82.567.5817988.590.5الشهيد عز الدين حجاج براشيمرانيا عنتر عبد الفضيل أيوب19251

88.572929083.579.5الشهيد عز الدين حجاج براشيمرانيا مصطفى عبد الفتاح محمد19252

82.577817262.576الشهيد عز الدين حجاج براشيمرحاب أحمد عبد المقصود عشرى19253

978592949394الشهيد عز الدين حجاج براشيمروضه رأفت سيد احمد حجاج19254

7575797775.574الشهيد عز الدين حجاج براشيمسارة جمال فتوح محمد19255

97.593959597100الشهيد عز الدين حجاج براشيمساره عبد هللا كمال أحمد عمران19256

97.580959193.596الشهيد عز الدين حجاج براشيمسلمى ذكى كمال الدين حالوه19257

95.58889939394.5الشهيد عز الدين حجاج براشيمسلمى محمد محمود النحاس19258

837884827475.5الشهيد عز الدين حجاج براشيمشروق السيد شحات عبد المؤمن19259

9178868989.587الشهيد عز الدين حجاج براشيمشيماء محمد قطب محمد19260

60.555666660.552.5الشهيد عز الدين حجاج براشيمعلياء عماد محمد حداد19261

6157.57959.555.557.5الشهيد عز الدين حجاج براشيمغادة وائل عزالدين حالوه19262

6165737263.568الشهيد عز الدين حجاج براشيمغاده سامى على فايد19263

60.57077706269.5الشهيد عز الدين حجاج براشيمفاتن أحمد بكر السيد19264

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد عز الدين حجاج براشيمفاطمة عبدالحى فرج حسين19265

74.576.58481.58178الشهيد عز الدين حجاج براشيمفتحيه محمدى احمد عبد الجواد19266

98.5969393.59599الشهيد عز الدين حجاج براشيمفكتوريا أسعد زغلول أسعد19267

93.5939390.591.584الشهيد عز الدين حجاج براشيممروه خالد سيد احمد النقيب19268

8376.5828286.578الشهيد عز الدين حجاج براشيممريم عبد الحى فرج حسين19269

92.5879387.59485الشهيد عز الدين حجاج براشيممريم مبروك عبد العاطى عبد المنعم19270

83.5858285.580.577الشهيد عز الدين حجاج براشيممنى وفيق السيد صالح19271

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد عز الدين حجاج براشيممى صفوت بكر السيد19272

93.593.58992.581.590الشهيد عز الدين حجاج براشيمميادة ياسر احمد مبروك19273



98.591.5949094.591الشهيد عز الدين حجاج براشيممياده سامى محمد عمران19274

98.5939592.598.587الشهيد عز الدين حجاج براشيمندى محروس شعبان عطيه19275

9189989195.587الشهيد عز الدين حجاج براشيمنشوى مصطفى عبد الشافى عبد المعطى19276

96.59589899792الشهيد عز الدين حجاج براشيمنورهان حداد صابر العيسوى19277

9186.5959092.585الشهيد عز الدين حجاج براشيموفاء سعد عبد المعز عبد العليم19278

9790.59393.593.594.5الشهيد عز الدين حجاج براشيمياسمين عماد نصر قمبر19279

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد عز الدين حجاج براشيمابراهيم شحات حنفى عبدربه19280

49.572.58462.56671الشهيد عز الدين حجاج براشيمإبراهيم عاصم إبراهيم الشاذلى19281

76.583.58579.57581الشهيد عز الدين حجاج براشيماحمد أشرف عبد الغنى شحاته19282

46.560.57556.560.565الشهيد عز الدين حجاج براشيماحمد جميل احمد بغداد19283

99.5999997.510099الشهيد عز الدين حجاج براشيمأحمد رزق محمد راضى19284

85.587868687.585.5الشهيد عز الدين حجاج براشيماحمد طلعت جمعه هندى19285

97.596949310099الشهيد عز الدين حجاج براشيماحمد ماهر عبد الهادى حجاج19286

68.577.588728372الشهيد عز الدين حجاج براشيماحمد مجدى محمود السعودى19287

9899979698.598الشهيد عز الدين حجاج براشيماحمد محمد فكرى الدينارى19288

958485889296الشهيد عز الدين حجاج براشيماحمد نظيف فرج الديب19289

81.5786473.582.567الشهيد عز الدين حجاج براشيماحمد ياسر حسن سيد19290

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد عز الدين حجاج براشيمإسالم سامى عبد العزيز البكل19291

747677677863الشهيد عز الدين حجاج براشيماسالم مصطفى محمود الهندى19292

86.573.58880.580.591الشهيد عز الدين حجاج براشيماسماعيل حمدى محمد جادهللا19293

63695858.572.560الشهيد عز الدين حجاج براشيماكرم عبدالمحسن عبدالهادى السعودى19294

65.567.5836167.566.5الشهيد عز الدين حجاج براشيمالسيد عالء السيد الشاذلى19295

6464.57759.57366الشهيد عز الدين حجاج براشيمتامر فارس محمد عبدالعزيز19296

88.586.5958591.593الشهيد عز الدين حجاج براشيمرحومه وليد رحومه الشاذلى19297

8265.58679.578.576الشهيد عز الدين حجاج براشيمزياد ابراهيم زين الفتوح على19298

969098909696الشهيد عز الدين حجاج براشيمعبد الرحمن محمد عبد المولى سالمه19299

99.5929898.599100الشهيد عز الدين حجاج براشيمعبد هللا مصطفى عبد الوهاب ابراهيم19300

4554.55757.56458الشهيد عز الدين حجاج براشيمفاضل عيد عبدالحميد سيف19301

65736368.568.571الشهيد عز الدين حجاج براشيممحمد أحمد عبد الغنى الديب19302

81807780.584.581الشهيد عز الدين حجاج براشيممحمد أحمد عبد المنعم حجاج19303

66.5705666.559.554.5الشهيد عز الدين حجاج براشيممحمد انور محمد سالمه19304

8889898285.591الشهيد عز الدين حجاج براشيممحمد بدوى على عبد الرحيم19305

76.5737487.567.583الشهيد عز الدين حجاج براشيممحمد جمال أبو السعود عبد الحميد فايد19306

65617276.557.577الشهيد عز الدين حجاج براشيممحمد جمال مصطفى الظنينى19307

78.5837388.577.590الشهيد عز الدين حجاج براشيممحمد شريف عبد العزيز ابراهيم19308

81.5898794.58787الشهيد عز الدين حجاج براشيممحمد طارق محمد العيسوى19309



89.5848589.585.590الشهيد عز الدين حجاج براشيممحمد فتوح عبد الفتاح عبد المؤمن19310

95868695.58896الشهيد عز الدين حجاج براشيممحمد منجد صالح صالح19311

91848895.59193الشهيد عز الدين حجاج براشيممحمد نظيف فرج الديب19312

95939697.598.5100الشهيد عز الدين حجاج براشيممحمد وجدى فتحى الفخرانى19313

991009898.599100الشهيد عز الدين حجاج براشيممحمود فتحى فهمى عبد الدايم19314

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد عز الدين حجاج براشيممصطفى احمد عبد المقصود عشرى19315

69.5747975.57083.5الشهيد عز الدين حجاج براشيممصطفى أشرف عبد الغنى الديب19316

92819594.597100الشهيد عز الدين حجاج براشيممصطفى جمال أحمد مهدى19317

95.5869697.598100الشهيد عز الدين حجاج براشيممصطفى درويش عبد المعز عبد العليم19318

79647584.567.589الشهيد عز الدين حجاج براشيممصطفى صابر السيد محمد19319

78.563.57777.56671.5الشهيد عز الدين حجاج براشيممصطفى صابر عبد الواحد فايد19320

64.566.5647561.561الشهيد عز الدين حجاج براشيممصطفى عبد الفضيل السيد عبد الفضيل19321

757573757073الشهيد عز الدين حجاج براشيممصطفى محمود عبد الفتاح عبد المؤمن19322

6165736970.570الشهيد عز الدين حجاج براشيمنوح ابراهيم رمضان ابراهيم19323

62617165.568.561الشهيد عز الدين حجاج براشيميوسف أشرف عبد المولي عبد الفتاح19324

68.5657478.56679الشهيد عز الدين حجاج براشيميوسف شوقى فتحى صادق19325

93928896.59197الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىاحالم ماهر عبدالعزيز عبدالمجيد19326

99.5899296.592.5100الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىاسراء ايمن محروس زكى19327

96878295.591.598الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىاسراء عزت نبوى النمر19328

786063829291الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىاسراء محمد عبدالمحسن عبيد19329

6159658273.575.5الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىاسراء محمد عبدالمحسن محمد19330

9460.59090.584.595الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىاسراء محمد لطفي عمري19331

57.532.548535582الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىاسماء اسامه عبد الونيس عبد الحميد19332

96.5918589.593.598الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىاسماء سامي رزق فهيم19333

85.5879493.59092الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىاسماء سمير مهتدي مدكور19334

70396674.57087الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىاسماء على دسوقي شوشة19335

73.5576771.563.595الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىاسماء محمد عبد المجيد محمد19336

94758889.58694الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىاالء نبيل محمد على الدفونى19337

97.579859691.598الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىامانى ناصر احمد محمد19338

999810096.597100الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىآماني جمال محمد نور الدين19339

81.5667276.56690الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىأماني ناصر فتحي يونس19340

81536572.58277الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىاميرة سامي عبدالمحسن حسب النبى19341

88.5907887.586.586الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىاميرة عصام محمد لبيب19342

99.510010096.599.599الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىاميرة مجدي حلمي طعيمة19343

62365859.56973الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىأمنية احمد زكى الخامى19344

41414854.546.564الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىأمينة محمود السيد محمد19345



9498.5999595.598الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىايات مصطفي محمد مصطفي19346

98100939793.599الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىاية اقسم عبد الحميد عبد السالم19347

8982868488.591.5الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىايمان حسن جبر ياسين19348

98.5989798.596.5100الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىايمان صبري عبدالسالم عبد العظيم19349

7066857778.588الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىبسمة ايمن علي السمادونى19350

8578.59387.583.598الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىحبيبة احمد ماهر الصيفي19351

69889467.584.579الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىحبيبة ناصر سالم خطاب19352

77.564816768.594الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىحنان مجدي ظريف سالم19353

4654537270.563الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىداليا حلمي محمد مدكور19354

91.5959296.579.5100الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىداليا وجدي منير فهيم19355

50.5496479.55770الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىدعاء اسماعيل ظريف الدقونى19356

44.5555063.554.553.5الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىدعاء عبد الواحد جبر عبد الواحد19357

83678292.561.591الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىدنيا ابراهيم ابراهيم يونس19358

80.5717990.556.597الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىدنيا اشرف علي السمادونى19359

83.56677896593الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىدنيا على عبد الحميد خليل19360

78.5658590.56891الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىدنيا ناصر محمدى ابو العال19361

574846645649الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىدنيا ياسر شحات منصور19362

89.552727966.591الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىدينا جمال محمد ياسين19363

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىدينا سمير عبد العزيز السيد19364

46364355.54561الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىدينا كرم عبد الحليم يونس19365

94.59210092.587.596الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىرانا ابراهيم مصطفي جعفر19366

87.5688384.581.586الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىرحمة اشرف محمدى الشيمى19367

53.5456375.570.549.5الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىرقية اسامة فتحي عبد الحافظ19368

98.51009593.59892.5الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىرقية محمد رمضان قابيل19369

50.5385569.56553.5الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىريهام هيثم محمد الخولى19370

94.584949183.593الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىزهراء ناصر نبوى مصطفي19371

87.579939081.586الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىزينب على محمد الشيمى19372

89808888.58290.5الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىسلمى محمد معوض نصر الدين19373

98.51009997.5100100الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىسندس عصام محمود جعفر19374

94869193.57994الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىسندس محمد احمد غريب19375

99.510010097.597100الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىسهر قاسم عبد الواحد احمد19376

95.51009895.59695الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىشروق محمد عبد الرسول مدكور19377

93.5839193.585.595الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىشرين ابراهيم السيد عبد الحليم19378

86929293.579.595.5الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىشيماء شعبان فتحي الصحصاح19379

71696973.55768الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىصباح احمد عبد العاطى مدكور19380

545966606162الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىعبير مسعود السيد الصحصاح19381



212133433538الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىغادة رجب محمد مدكور19382

981009894.59099الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىفادية محمد ابراهيم محمد19383

47.5406374.55951الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىفايزه انور عبد الغنى يونس19384

89.5778991.579.589الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىفدوي ابراهيم فتحي احمد19385

99841008897.5100الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىمروة محمد سيف النصر يحي19386

81767376.565.597الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىمريم هاني محمد ابو العال19387

89.57279788389الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىملك اسماعيل ابراهيم كامل19388

99.5969894.593.599الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىمنار اسماعيل عبدالعزيز حسين19389

86859570.580.599الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىمنار انسان حسين عبد الرازق19390

989493838893الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىمنه ياسر السيد ابو الحديد19391

8158787068.589الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىمنه يونس الحسيني محمد19392

87.588978083.582الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىمي اشرف سليمان زكى19393

94.581897577.599الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىمي سعيد ابراهيم حسين19394

79.567.58972.572.589الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىمي هاشم بهجت السيد19395

51488159.56168الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىندا عادل زكى الدقونى19396

93.59494908899الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىندا عماد ابراهيم محمد19397

70.56077756998الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىندا كرم عبد العاطى الشامى19398

65.562756459.572الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىندا هاني محمد حسن19399

52.54562555973الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىنرمين جمال عبد الحكيم عبد اللطيف19400

95.5928984.58199الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىنرمين رجب محمد عمارة19401

7470817276.598الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىنورا عبد الناصر معروف نصر الدين19402

64.543.573726091الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىنورا على عنتر فهيم19403

56577963.56887الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىنورا محمد فتحي رزق19404

92.5778988.58498الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىنورا نبيل السيد على19405

62406274.56884الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىنورهان انور سعيد عبدالعليم19406

827280846892الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىنورهان رجب مرزوق جعفر19407

39.530.548596157الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىهاجر احمد محمد بدران19408

99.59810098.5100100الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىهاجر اسامة سامى الدقونى19409

96969395.59595الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىهاجر محمود زكى حسن19410

57.5385965.557.565الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىهانم صالح عيد السكرمى19411

9170.57983.575.596الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىهايدي عصام فتحى عبدالحليم19412

55.552.55975.56770الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىهناء ابراهيم السيد عبد الحليم19413

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىوالء صبري رمضان قابيل19414

7939.58080.560.588الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىوالء محمد السيد جبر19415

81517083.569.592.5الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىيارا هاني رجب محمدى19416

68487078.558.592الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىياسمين احمد سيد احمد زايد19417



97.5949596.59096.5الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىياسمين جميل عبد الفتاح قطب19418

90678484.573.588الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىياسمين حمدى عبد العليم صالح19419

93.5629687.576.593الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىابراهيم محمد نجاح ياسين19420

39.5416462.534.555.5الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىابراهيم ناصر السيد فايد19421

9273.598888695الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىابرهيم محمد ابراهيم عبدالحميد19422

74516877.567.588الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىاحمد ابراهيم احمد ابراهيم19423

39326662.550.554الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىاحمد السيد محمود عبد الخالق19424

50.53455616063.5الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىاحمد ايمن محمد الجتمة19425

593866745478.5الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىاحمد ايمن محمد نجم19426

92667484.579.588.5الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىاحمد ايمن معوض يونس19427

9067908876.594الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىاحمد جمال درديرى احمد19428

59.551.58281.56085الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىاحمد سعد لطفي عمري19429

71.5548182.57489الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىاحمد عصام نجاح ياسين19430

5237.554665671الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىاحمد وائل احمد الخامى19431

644954587580.5الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىاسال م عادل عبد المنعم شوشة19432

57.5396669.559.577الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىاسالم كرم محمد ابو طالب19433

80.5537679.569.575.5الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىأحمد محمد عبد الحميد جعفر19434

414067664664الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىاسماعيل هشام جمال شادى19435

4946.562755558الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىالسيد أيمن سعد الكيالنى19436

95.5909494.577.598الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىايمن عبدالشهيد سيد احمد عبد الرحيم19437

534565796580الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىايهاب ماهر جابر حنفى19438

87508586.576.592الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىاحمد محمد عبد الرحيم جعفر19439

4745587655.575الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىحسام حسن عبد المنعم مرعى19440

72.56570826368الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىحسن احمد رزق محمد19441

9387.58389.58297الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىحسن ايهاب محمد الخامى19442

6941617252.587الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىحسن جهاد حسن عبدالعزيز19443

60466865.553.567الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىحسن هاني حسن بحيرى19444

857678768185الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىحلمى سامي حلمي شادى19445

53.529.55562.54876الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىرمضان صالح على الدقونى19446

81.57277757088الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىسند ربيع محمد الشيمى19447

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىسيف االسالم ايمن محمد صالح19448

96.5979791.583.593.5الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىشوقى اشرف عبدالعزيز مختار19449

97989990.587100الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىصالح سمير صالح قابيل19450

896680867497الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىضياء كرم عبدالمحسن الصحصاح19451

45.5336466.54870الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىطارق هاني احمد ابو السعود19452

99989592.59898الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىعبد الحميد عادل عبد الحميد سلطان19453



51444754.55857الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىعبد الرحمن سعيد عبدالحكم عمران19454

95.58296858497الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىعبد الرحمن عادل السيد طعيمة19455

58.5607669.563.585.5الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىعبد الرحمن عبد هللا عبدربه شرارة19456

78617477.575.586الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىعبد الرحمن يسرى حلمي طعيمة19457

87758379.570.579الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىعبد هللا عمرو خليل ابوزيد19458

80.5638983.569.583الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىعبدالمنعم محمد عبد المنعم شوشة19459

42507255.552.556الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىعالء انسان فرج عبد اللطيف19460

61.564796963.575الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىعالء صابر عبد الرسول مدكور19461

83.5637966.563.595الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىعمار صابر عبد هللا المزين19462

72.5515973.563.566الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىعمار صبري عبدالمحسن قابيل19463

95.5929899.59597الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىعمر محمود عبد المقصود منصور19464

3326.5415745.547.5الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىفتحى رمضان أبو المجد عبد المقصود19465

78.5506974.55186الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىكريم عبد المؤمن سعيد عبد المؤمن19466

67.56059737075الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىمحمد ابراهيم السيد السمادونى19467

8079728077.593الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىمحمد اشرف محمد قطب19468

74.549697775.575الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىمحمد اشرف محمد مدكور19469

82618880.55577الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىمحمد اشرف محمد يونس19470

50414755.556.554الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىمحمد امين محمد مدكور19471

44.5395963.55157الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىمحمد أيمن محمد قطب19472

79.5707370.55686الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىمحمد ايمن معوض يونس19473

394439624965الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىمحمد رمضان حامد العوينى19474

47.5615669.56968الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىمحمد رمضان سعد كيالنى19475

90.584989693.578الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىمحمد رمضان مصطفي محمود19476

51.54759575962الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىمحمد سامى عبد المنعم مرعى19477

87.5939281.586.585الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىمحمد سعيد ابراهيم محمد19478

47.53981685962الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىمحمد صالح سالم شعبان19479

60587173.560.581الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىمحمد محمود فتحي حنفى19480

77.5418074.571.573الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىمحمد عبد الناصر فتحي جعفر19481

75376766.457.572.5الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىمحمد عماد جميل عبد الحي19482

81.55071707768الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىمحمد كرم حسن حداد19483

81.5606775.57989.5الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىمحمد نظمى محمد سيد احمد19484

79.5528674.565.586الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىمحمود جمال عبد الرسول سيد احمد19485

4637.556586259الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىمحمود حسن رمضان عالم19486

927393918383.5الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىمحمود ظريف محمد مدكور19487

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىمحمود عماد محمد احمد19488

45.535626949.570.5الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىمحمود كرم حلمي الصحصاح19489



97.5969798.599.5100الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىمحمود كرم فتحي الصحصاح19490

9275979487.582الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىمحمود مسعود السيد دبل19491

49406767.55574الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىمحمود محمد محمد عبدالمجيد19492

6652567355.567.5الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىمحمود هاني مرزوق محمد19493

715571726779.5الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىمصطفى حسين ابراهيم حسين19494

54.5335157.55870الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىمصطفى ماهر مصطفي صابر19495

96.5921009899.598الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىمصطفى محمد مصطفى يحيى19496

604272747166.5الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىمفيد عمر عبد العاطي سيد احمد19497

95.588958998.590.5الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىهشام هيثم أحمد الدردير19498

77379088.588.585الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىياسين كرم احمد غريب19499

78.5388781.56786الشهيد فوزى عبد العزيز بشوشاىيوسف رضا شوقى على19500

99.510010099100100السالم ا مجيرياآالء أحمد عبد العاطي سيد أحمد19501

94.592.59491.597.597السالم ا مجيرياآالء ناصر عبد المنصف محمد19502

85.5748887.58686.5السالم ا مجيرياآيات عيد رمضان إبراهيم19503

614675566069.5السالم ا مجيرياآية شريف سيف النصر عبد الفتاح19504

94929590.59799السالم ا مجيرياآية فوزي يوسف عبد السيد19505

646077678463.5السالم ا مجيرياأسماء صبحي سعد عبد النبي19506

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالسالم ا مجيرياأمنية أشرف خطاب أمين19507

96.59710096.598100السالم ا مجيرياإيمان خالد عيد شحات غنيم19508

9989.5989595100السالم ا مجيرياإيمان كرم عبد الغفار عبد العزيز19509

81729076.585.578.5السالم ا مجيرياجنات محمد صابر سليمان19510

55.549646068.563.5السالم ا مجيرياجيهان ناصر جمعة إبراهيم19511

989510096.599.5100السالم ا مجيريادنيا خالد سمير جمعة19512

991009896.5100100السالم ا مجيريارانيا وليد عبد المنعم محمود19513

83658288.58665السالم ا مجيريارحمة أحمد محمد أحمد19514

8977.59183.58796السالم ا مجيرياريهام أشرف السيد عشري19515

90.5788388.579.591السالم ا مجيرياريهام كمال فوزي عبد الهادي19516

9996.510099.599100السالم ا مجيرياسارة أيمن فوزي خليل19517

89.5879692.58896السالم ا مجيرياسارة سامي حسين محمد19518

63578062.576.575السالم ا مجيرياسميرة أحمد فتحي عبد الحق19519

85.580.588839186السالم ا مجيرياشهد شعبان محمد أحمد19520

991009899.599100السالم ا مجيرياصفية هاني رمضان عبد العزيز19521

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالسالم ا مجيرياغادة خالد محمد سليمان19522

73.568.5848375.568السالم ا مجيريافاطمة حمادة رجب أبو الحديد19523

81.574.57964.56871السالم ا مجيريافاطمة سامي حسن سيد أحمد19524

83.581907279.585السالم ا مجيريافاطمة سيد رمضان السيد19525



8591906281.589السالم ا مجيريافاطمة محمد معوض عبد اللطيف19526

58717855.56671السالم ا مجيرياليلى طه عبد العزيز سالم19527

53.571.5815466.573السالم ا مجيريامنى نجاح حداد حسانين19528

86.5859064.56792السالم ا مجيرياندى أشرف رجب عبد السميع19529

68.557.565675972السالم ا مجيرياندى عبد المنعم صالح عبد المنعم19530

868493768791.5السالم ا مجيرياندى عماد إبراهيم عبد السيد19531

9493.5999191100السالم ا مجيرياندى محمد عبد المجيد زايد19532

9897100919496.5السالم ا مجيرياندي رمضان إبراهيم عبد العظيم19533

4962605248.565.5السالم ا مجيريانرمين محيى مبروك الجزيري19534

9810010094.597.5100السالم ا مجيريانعمة ماهر رمضان أبو هاشم19535

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالسالم ا مجيريانهى أمين خطاب أمين19536

96.594.510092.589100السالم ا مجيريانور سامح عبد الحميد رمضان19537

898593859295السالم ا مجيريانورا هاني عيد محمد19538

69.584.58872.585.578السالم ا مجيريانورهان محمد فتحي محمد19539

95.59290759297السالم ا مجيرياهاجر هاني محمد عفيفي19540

85.58287869289السالم ا مجيرياهدى محمد عبد الحميد محمد19541

78.589836181.582السالم ا مجيرياابراهيم رمضان حسن عفيفي19542

78.58194847386السالم ا مجيرياابراهيم سيد بشندي أحمد19543

73.582.58763.564.571السالم ا مجيرياابراهيم علي ابراهيم أحمد19544

9589.5909491.598السالم ا مجيرياأحمد أشرف عبد العليم السيد19545

55.564635561.575السالم ا مجيرياأحمد حربي محمد سالم19546

89.58790898488السالم ا مجيرياأحمد سامح فتحي عبد الرحمن19547

99809797.596.5100السالم ا مجيرياأحمد سيد عاشور محمد19548

4855.553495659السالم ا مجيرياأحمد سيد عيد السيد19549

8976826895.597.5السالم ا مجيرياأحمد صبحي عبد الفتاح ابراهيم19550

96979898.597100السالم ا مجيرياأحمد طارق يحي عبد الفتاح19551

961001009997100السالم ا مجيرياأحمد عبد العزيز رمضان حسين19552

9586.59294.588.594السالم ا مجيرياأحمد عبد الوهاب عبد الغفار عبد العزيز19553

96.5959693.59097السالم ا مجيرياأحمد ماهر عبد الستار محمد19554

8988.57983.591.596السالم ا مجيرياأحمد محمد فوزي رجب19555

8174858070.592السالم ا مجيرياأحمد محمود سعيد عبد الحليم19556

838279876190السالم ا مجيرياأمير فرج سعيد علي19557

7860.579725378السالم ا مجيرياأنس إبراهيم أحمد أبو الحديد19558

41.556626154.555السالم ا مجيرياإسالم جالل صابر عبد الهادي19559

84.576.591898892السالم ا مجيرياإسالم خالد عبد الحكيم محمد19560

93889794.588.591السالم ا مجيرياإسالم نصر عبد المهدي محمد19561



85.578908475.580.5السالم ا مجيرياحامد أيمن حامد عبد اللطيف19562

44.5665449.556.550السالم ا مجيرياحسام فارس عبد الحليم غنيم19563

71626258.56465.5السالم ا مجيرياحسن أحمد حسن أحمد19564

4449.5554657.558.5السالم ا مجيرياخليفة جالل خليفة عبد الخالق19565

44.549.5616365.561السالم ا مجيريارضا جمال عبد النبي أبو الحديد19566

9785.510097.596100السالم ا مجيريازياد محمد عبد الوهاب محمود19567

60.5484646.567.562السالم ا مجيرياسامح محمد كرم عفيفي19568

56.565.56255.56174.5السالم ا مجيرياسعيد عاشور رجب أبو الحديد19569

90809693.576.590السالم ا مجيرياسعيد ياسر سعيد سالم19570

39476855.558.564السالم ا مجيرياصابر جالل صابر عبد الهادي19571

98.597.51009897.596السالم ا مجيرياعبد الخالق محمد عبد الخالق حسن19572

96.5959796.595.596السالم ا مجيرياعبد الرحمن أيمن رمضان عبد اللطيف19573

54.547.5646069.561السالم ا مجيرياعبد العال السيد عبد العال السيد19574

52545951.57160.5السالم ا مجيرياعالء هاني سعيد عبد اللطيف19575

71.575556778.562.5السالم ا مجيرياعلي شعبان علي غانم19576

98.51001009798.599السالم ا مجيرياعلي محمود أنور علي19577

98.59910099100100السالم ا مجيرياعمرو ماهر عبد الحليم رمضان19578

918190889295السالم ا مجيرياعيسى عالء الدين درويش محمد19579

92.575.5919092.597السالم ا مجيريامحمد حمدي حامد سعيد19580

505660544765السالم ا مجيريامحمد راضي سعد متولي19581

60546154.557.560.5السالم ا مجيريامحمد رمضان عبد اللطيف محمد19582

9910010096.599.596السالم ا مجيريامحمد صبحي السيد أبو الحديد19583

40.5627956.558.562السالم ا مجيريامحمد طه محمود طه19584

63.547.57875.58478السالم ا مجيريامحمد عبد الحليم محمد عبد الحليم19585

92.52515.517.525السالم ا مجيريامحمد عبد اللطيف محمد عبد اللطيف19586

97.5929899.595.5100السالم ا مجيريامحمد عصام سمير جمعة19587

55.562.5836567.581السالم ا مجيريامحمد عيد خليفة عبد الخالق19588

8280.59786.590.590.5السالم ا مجيريامحمد هاني عيد محمد19589

89.583.59887.588.591.5السالم ا مجيريامحمود سعد صابر عبد الهادي19590

94.574100989790.5السالم ا مجيريامحمود عاشور رجب أبو الحديد19591

9275938590.572السالم ا مجيريامحمود محمد عبد المهدي محمد19592

71.570.589838285السالم ا مجيريامحمود نجاح حداد حسانين19593

7264.5957582.585السالم ا مجيريامرزوق رجب مرزوق فهمي19594

9276.5958393.589.5السالم ا مجيريامصطفى إبراهيم سعيد علي19595

65788878.584.570.5السالم ا مجيريامصطفى عبد المجيد فتحي عبد المجيد19596

65.573938288.577.5السالم ا مجيريامصطفى عصمت عبد المهدي محمد19597



3847556065.559.5السالم ا مجيريامصطفى عيد الصاوي محمد19598

88.57010087.58896.5السالم ا مجيريامعاذ عبد الفتاح عبد الحميد فهمي19599

60.543.5775564.570السالم ا مجيريايوسف أشرف رمضان فهيم19600

74.5799277.57581.5السالم ا مجيريايوسف أنور السيد أبو الحديد19601

57.5386452.56054.5السالم ا مجيريايوسف شعبان عبد الرسول إبراهيم19602

43.5486153.563.566.5السالم ا مجيريايوسف صبحي سيد أحمد محجوب19603

6763927165.573.5مجيريا االبتدائية المشتركةإسراء أمين السيد أمين19604

9898.5969510090.5مجيريا االبتدائية المشتركةإسراء جمال حسين عبد الجواد19605

86798788.59391مجيريا االبتدائية المشتركةإسراء رجب مصطفي رجب19606

93.59796969793مجيريا االبتدائية المشتركةإسراء سعد مشحوت سيدا حمد19607

49.561.5726376.563مجيريا االبتدائية المشتركةإسراء فتحي أبو الحديد ابوالحديد19608

93859892.595.596مجيريا االبتدائية المشتركةأالء السيد عبد الغني علي19609

99.5100989998.599مجيريا االبتدائية المشتركةأالء سيد حسن محمد19610

64.565.57361.56273مجيريا االبتدائية المشتركةأمنيه أنور السيد علي19611

98.5100981009796.5مجيريا االبتدائية المشتركةأميره احمد شوقي أبو الحديد19612

637988658568.5مجيريا االبتدائية المشتركةأية شوقي احمد عامر19613

8986.58785.588.594مجيريا االبتدائية المشتركةايه عاطف عمر حسانين19614

83.5969788.591.589.5مجيريا االبتدائية المشتركةإيه عصام شوقي أبو الحديد19615

69.5708480.576.572مجيريا االبتدائية المشتركةايمان رمضان عبدالفضيل عثمان19616

908791909687مجيريا االبتدائية المشتركةايمان رمضان محمد رمضان19617

63.576.571707682مجيريا االبتدائية المشتركةايناس سعيد مصطفى عبدالمطلب19618

47.564.56750.561.563مجيريا االبتدائية المشتركةبسمة فوزي محمد السيد19619

54.561816868.571.5مجيريا االبتدائية المشتركةبسمه لطفي سعد عثمان19620

88.591.59286.592.590مجيريا االبتدائية المشتركةبسنت ناصر فاروق احمد19621

95951009596.592مجيريا االبتدائية المشتركةخلود عيد عبد الهادي السيد19622

7678.55858.55953مجيريا االبتدائية المشتركةخلود فوزي محمد إبراهيم19623

978893939591مجيريا االبتدائية المشتركةدينا ناصر محمد عامر19624

40.566.58362.57958.5مجيريا االبتدائية المشتركةرضا شريف محمد احمد19625

999910098.599.599مجيريا االبتدائية المشتركةزينب صالح عبد المنصف خليل19626

4774.57259.550.557.5مجيريا االبتدائية المشتركةسمر عصام رجب عمر19627

6277.57466.54774.5مجيريا االبتدائية المشتركةشيماء نجاح محمد حسنين19628

9293.5979091.595مجيريا االبتدائية المشتركةعلياء عصام عبد الغفار عبد التواب19629

9610010094.59497مجيريا االبتدائية المشتركةغدير محمد سعد بدوي19630

41868463.56265مجيريا االبتدائية المشتركةفاطمة ابو اليزيد صالح الدين أبو اليزيد19631

8591.58473.590.573مجيريا االبتدائية المشتركةفتحيه شعبان مختار عبد النبي19632

85.593817790.577مجيريا االبتدائية المشتركةمنار ناصر رجب محمد19633



6972.566685362.5مجيريا االبتدائية المشتركةندي خالد رزق محمد19634

80.59285757870.5مجيريا االبتدائية المشتركةندي عالء مشحوت سيدا حمد19635

91.5939886.590.579.5مجيريا االبتدائية المشتركةنسمة وائل عاطف عبد النبي19636

61.575796356.566مجيريا االبتدائية المشتركةنعمة جمال إبراهيم السيد19637

58828269.56373مجيريا االبتدائية المشتركةنعمه رمضان عبد المنصف عبد الغفار19638

6676.571646065.5مجيريا االبتدائية المشتركةنهي إبراهيم عبد العزيز حسن19639

57.579.5796860.565مجيريا االبتدائية المشتركةنورا فرج احمد فرج19640

67.5827171.560.573.5مجيريا االبتدائية المشتركةنورا ناصر زغلول أمين19641

8592.5100919592.5مجيريا االبتدائية المشتركةنورهان أسامة عبد السالم عبد الحكم19642

77828482.557.572.5مجيريا االبتدائية المشتركةنورهان هاني رجب عبد المنعم19643

6584887767.558.5مجيريا االبتدائية المشتركةهنيه عبد هللا محمود احمد19644

808281768273مجيريا االبتدائية المشتركةوداد السيد عبد العزيز السيد19645

547673644967مجيريا االبتدائية المشتركةياسمين مصباح يحي محمد19646

81.59289757970مجيريا االبتدائية المشتركةياسمين ياسر تهامي محمد19647

83848888.58793مجيريا االبتدائية المشتركةإبراهيم عماد إبراهيم محمد19648

83839584.58189مجيريا االبتدائية المشتركةإبراهيم محمد عبدا لهادي محمد19649

41.56664636756.5مجيريا االبتدائية المشتركةاحمد اشرف حسين محجوب19650

89939290.578.592.5مجيريا االبتدائية المشتركةاحمد اشرف دبركي خليل19651

79.59068747872مجيريا االبتدائية المشتركةاحمد رجب احمد عامر19652

41.555.5505754.564مجيريا االبتدائية المشتركةاحمد رمزي سعد عثمان19653

81806574.568.580مجيريا االبتدائية المشتركةاحمد فؤاد محمد رمضان19654

4460.55563.559.561مجيريا االبتدائية المشتركةاحمد محمد أبو اليمن محمد19655

49786262.557.567مجيريا االبتدائية المشتركةأسامه رجب رمضان محمد19656

5169.558555560.5مجيريا االبتدائية المشتركةإسالم ياسر السيد محمد19657

3155474942.540مجيريا االبتدائية المشتركةالسيد وليد السيد محمد19658

47.550525548.543مجيريا االبتدائية المشتركةأنور إبراهيم رجب إبراهيم19659

4958736161.565مجيريا االبتدائية المشتركةحسام صالح عبد الرسول سعيد19660

80.588999388100مجيريا االبتدائية المشتركةسعد اشرف سعد بدوي19661

8992.599928598مجيريا االبتدائية المشتركةطاهر علي عبد الغفار عامر19662

62.5796969.565.578.5مجيريا االبتدائية المشتركةعبد الرحمن احمد سعيد عبد المقصود19663

35.56759595762مجيريا االبتدائية المشتركةعبد الرحمن عماد عبد هللا محمد19664

49435755.554.561.5مجيريا االبتدائية المشتركةعبد العزيز أيمن أبو الغيط فتح هللا19665

9396919288.598مجيريا االبتدائية المشتركةعبد اللة سامي عبد هللا إبراهيم19666

58.578.56557.552.564مجيريا االبتدائية المشتركةعبد هللا محمد سعيد احمد19667

4266.569585267مجيريا االبتدائية المشتركةعبدا لرحمن احمد محمد زكي19668

63.5707163.56469مجيريا االبتدائية المشتركةعالء كرم علي سيدا حمد19669



737992726471مجيريا االبتدائية المشتركةكريم هاني محمد عامر19670

67.5888675.57564مجيريا االبتدائية المشتركةمحمد عادل عبد المحسن إمام19671

50.5717261.55757مجيريا االبتدائية المشتركةمحمد عبدا لحميد معتمد عبدا لحميد19672

74.57887746785مجيريا االبتدائية المشتركةمحمد عمرو محمد عبده19673

9288989196.5100مجيريا االبتدائية المشتركةمحمد عواد محمد علي19674

50.566.5776161.563.5مجيريا االبتدائية المشتركةمحمد عيد علي فرج19675

7268757766.578مجيريا االبتدائية المشتركةمحمد محمود شحاتة محمود19676

65.5606876.55170مجيريا االبتدائية المشتركةمحمد معتمد فهيم محجوب19677

75859685.56496مجيريا االبتدائية المشتركةمحمد هاني عبد الحليم محمد19678

41.563.5666364.570مجيريا االبتدائية المشتركةمحمد ياسر فوزي محمد19679

79.586878587.593مجيريا االبتدائية المشتركةمحمد ياسر محمد عفيفي19680

837667748281.5مجيريا االبتدائية المشتركةمحمود عيد فتحي رجب19681

5968.55063.554.555مجيريا االبتدائية المشتركةمصطفي توفيق مبروك محمد19682

5566.5615763.553مجيريا االبتدائية المشتركةمصطفي رمضان السيد علي19683

4073.56854.560.557.5مجيريا االبتدائية المشتركةمصطفي وحيد عبد الخالق حداد19684

8674.584726486مجيريا االبتدائية المشتركةيحي محمد يحي محمد19685

36.55963555460.5مجيريا االبتدائية المشتركةيوسف فتحي السيد عامر19686

34.565575655.545مجيريا االبتدائية المشتركةيوسف ناصر عبد المنصف رجب19687

9692.5999091100مجيريا االبتدائية المشتركةيوسف ياسر رمضان محمد19688

95.5999898.595.5100على بدوى االبتدائية بمجيرياإسراء رمضان عفيفى عيد19689

45.55562706471على بدوى االبتدائية بمجيريااسراء عبد الناصر عبد الجواد عبد النبى19690

90.5100979890.5100على بدوى االبتدائية بمجيريااسماء دياب عبد السميع راغب19691

85778679.58592على بدوى االبتدائية بمجيريااسماء محجوب فهيم محجوب19692

8273.590828396على بدوى االبتدائية بمجيريااألء فتحى سعيد فهيم19693

93.597.59197.589.597على بدوى االبتدائية بمجيريااالء محمد عبد الفضيل حداد19694

91.597.59096.59189على بدوى االبتدائية بمجيرياامنية حسنى عبد السالم ابراهيم19695

58748583.57187على بدوى االبتدائية بمجيرياامنيه عمادالدين محمد عبد العليم19696

8993.58888.588.592على بدوى االبتدائية بمجيرياامنية فتحى سعيد فهيم19697

93.594.59897.593.5100على بدوى االبتدائية بمجيرياامنية مختار فتحى مختار19698

931009498.591.596على بدوى االبتدائية بمجيرياامنية سليمان على غريب19699

83828080.56095على بدوى االبتدائية بمجيريااية شعبان حسن محمد19700

60578072.575.595على بدوى االبتدائية بمجيريااية محمد رمضان عبد الحميد19701

84.574938487100على بدوى االبتدائية بمجيرياحبيبة حسين نجاح حسين19702

68.557907867.588على بدوى االبتدائية بمجيريادعاء حاتم محمد السيد19703

9192888685.596على بدوى االبتدائية بمجيريادينا خيرى محمد السيد19704

9493919687.595على بدوى االبتدائية بمجيريارحمة احمد فاروق احمد19705



92939396.587.597على بدوى االبتدائية بمجيريارحمة حسن عبد الحميد عبد اللطيف19706

55.5737471.556.580على بدوى االبتدائية بمجيريارحمة سامى ابو الحديد محمد19707

898688959095على بدوى االبتدائية بمجيريارضوى يحى فوزى حسين19708

83.58183838586على بدوى االبتدائية بمجيرياروضه جميل أبوالحديد المسلمانى19709

58.579857877.581.5على بدوى االبتدائية بمجيرياريهام رمضان فاروق احمد19710

92.5929796.594.5100على بدوى االبتدائية بمجيرياسالى شعبان سالم السيد19711

95.59810099.596100على بدوى االبتدائية بمجيرياسحر جمال الدين جمعة محمد19712

607463757770على بدوى االبتدائية بمجيرياشيماء كرم فتحى بدوى19713

951009810092100على بدوى االبتدائية بمجيرياشيماء محمد محمود شعبان19714

49667872.553.574على بدوى االبتدائية بمجيرياشيماء ناصر امام ابوعياد19715

91.58188869097على بدوى االبتدائية بمجيرياضحى السيد موسى ابراهيم19716

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعلى بدوى االبتدائية بمجيرياعزه ايمن على شعبان19717

98989999.596100على بدوى االبتدائية بمجيرياغادة نبيل احمد شعبان19718

91.5829094.583.596على بدوى االبتدائية بمجيريافاطمة ابو الحديد شوقى ابو الحديد19719

90909595.594100على بدوى االبتدائية بمجيريافاطمة خالد عبد الهادى شعبان19720

94909593.592100على بدوى االبتدائية بمجيريامؤمنة فريد ابراهيم عبد الحكيم19721

97.5949693.594.5100على بدوى االبتدائية بمجيريامى عبد النبى محمد سليمان19722

384346664845على بدوى االبتدائية بمجيريانجالء محمد عبدالهادى عبدالسالم19723

94.5949696.59395على بدوى االبتدائية بمجيرياندى خالد على عبد المقصود19724

68828085.578.583على بدوى االبتدائية بمجيريانور اسامة راغب عبد النبى19725

90.5929493.586.591على بدوى االبتدائية بمجيريانورهان أحمد كمال محمود19726

93.587889193.592على بدوى االبتدائية بمجيرياهنا رأفت سعيد حداد19727

48.56781827377.5على بدوى االبتدائية بمجيريايارا حمدى محمد عبد العليم19728

94.58795909498على بدوى االبتدائية بمجيرياياسمين حاتم عبدالغفار شعبان19729

58.5627679.568.585على بدوى االبتدائية بمجيرياياسمين ياسر السيد محمد19730

93879589.593.599على بدوى االبتدائية بمجيرياابراهيم اشرف ابراهيم عبدة19731

68718673.562.566على بدوى االبتدائية بمجيرياابراهيم اشرف عبدالهادى شعبان19732

9495959491.597على بدوى االبتدائية بمجيريااحمد اسامة شعبان عبد النبى19733

52.570627670.579على بدوى االبتدائية بمجيريااحمد رمضان فاروق أحمد19734

7974928673.591على بدوى االبتدائية بمجيرياأسامه جمال أمين أحمد19735

797575768186على بدوى االبتدائية بمجيريااسالم احمد حسب النبى احمد19736

8581889187.597على بدوى االبتدائية بمجيريااسالم مجدى عبد الحميد شحاتة19737

928796949599على بدوى االبتدائية بمجيرياحسام هشام عبد السيد عيد19738

74.5728786.579.589على بدوى االبتدائية بمجيريارمضان على رمضان بدوى19739

81718691.57990على بدوى االبتدائية بمجيريارمضان قتحى رمضان عبد الحميد19740

838079897489.5على بدوى االبتدائية بمجيرياسعيد خالد سعيد عبدالمقصود19741



60.5586170.556.582على بدوى االبتدائية بمجيرياسليمان خالد سليمان محمد19742

85808385.57590على بدوى االبتدائية بمجيرياشعبان سمير شعبان رضوان19743

54647078.569.583على بدوى االبتدائية بمجيرياعبدالحليم رمضان عبدالحليم على19744

78.57286848289على بدوى االبتدائية بمجيرياعبد الرحمن سيد محمد السيد19745

2121162420.516على بدوى االبتدائية بمجيرياعبد الرحمن شعبان حسن محمد19746

68.576758660.589على بدوى االبتدائية بمجيرياعبد الرحمن هاني شوقي عبد الحافظ19747

94.51009293.595.5100على بدوى االبتدائية بمجيرياعبد الرحمن يسري فتحي جمعة19748

74.58775806882على بدوى االبتدائية بمجيرياعبدالرحمن جمال سعيد محمد19749

90828791.57495على بدوى االبتدائية بمجيرياعبدالفتاح جمال عبدالفتاح السيد19750

668383776178.5على بدوى االبتدائية بمجيرياعبدهللا أحمد موسى دياب19751

85888584.580.590على بدوى االبتدائية بمجيرياعمرو خالد عبدالحميد عبداللطيف19752

87.5889495.590.598على بدوى االبتدائية بمجيريامحمد جمال امين احمد19753

83.5839496.58891على بدوى االبتدائية بمجيريامحمد رجب أمين أحمد19754

9192919591.595على بدوى االبتدائية بمجيريامحمد رمضان فوزى حسين19755

86.593859077.594على بدوى االبتدائية بمجيريامحمود سامى محمود شعبان19756

9099919284.593على بدوى االبتدائية بمجيريامحمود عاطف عبدالسميع راغب19757

95.510097989598على بدوى االبتدائية بمجيريامصطفى فهيم عبدالرازق عامر19758

9010096929498على بدوى االبتدائية بمجيريامصطفى محمد الشافعى محمد19759

941009094.58099على بدوى االبتدائية بمجيريامهاب عادل معتمد ابراهيم19760

83899288.58895على بدوى االبتدائية بمجيرياهادى وليد احمد محجوب19761

577468786487على بدوى االبتدائية بمجيرياوليد ماهر عبد الحمبد الفزارى19762

79878584.58097على بدوى االبتدائية بمجيريايوسف حمدى فريد محمد19763

5263676863.580على بدوى االبتدائية بمجيريايوسف عبد العزيز عبد الخالق عبد العزيز19764

95.58194728895.5عزبة العشرين للتعليم األساسيايه احمد السيد عوض19765

77.57373.560.583.580.5عزبة العشرين للتعليم األساسياسراء عصام شحاته فهيم19766

96899587.59097.5عزبة العشرين للتعليم األساسياسماء محمد ماهر امين19767

9783908990.599.5عزبة العشرين للتعليم األساسيامانى كرم مصطفى حسين19768

80.5748567.56787عزبة العشرين للتعليم األساسيامنيه صالح عبداللطيف19769

94.57889738089.5عزبة العشرين للتعليم األساسيتغريد حاتم عفيفى ابراهيم19770

59.552525456.571عزبة العشرين للتعليم األساسيشروق طالل محمود عبدالغنى19771

968179.563.59185.5عزبة العشرين للتعليم األساسيشروق محمد عبدالفتاح المصرى19772

92.57480637983.5عزبة العشرين للتعليم األساسيشيماء رجب عبداللطيف19773

91.57579.578.58184.5عزبة العشرين للتعليم األساسيمنار محمد حمدى محمد19774

97.59892849188عزبة العشرين للتعليم األساسيمنه احمد سليمان امين19775

98.598989593.595عزبة العشرين للتعليم األساسيندى ناصر محمد ابوالحديد19776

907783.57691.585.5عزبة العشرين للتعليم األساسيهدير سامح نجيب19777



55444446.56260عزبة العشرين للتعليم األساسياحمد عامر شعبان السيد19778

95.59193.5868692.5عزبة العشرين للتعليم األساسياسامه اشرف ماهر19779

95.5879694.59197عزبة العشرين للتعليم األساسيعبدهللا جمعه عبداللطيف19780

766279.565.57580.5عزبة العشرين للتعليم األساسيعبدهللا سامى محمد سالم19781

94.57987.574.591.594.5عزبة العشرين للتعليم األساسيعبدهللا محمود عبدالخالق19782

94.57087.588.57787.5عزبة العشرين للتعليم األساسيمحمد خالد عبدالمنصف عبداللطيف19783

545762.546.568.546عزبة العشرين للتعليم األساسيمحمد سمير محمد سالم19784

93.5849274.589.592عزبة العشرين للتعليم األساسيمحمد شريف السيد امين19785

60.5565259.565.569عزبة العشرين للتعليم األساسيمحمد صالح هوارى19786

93.5797485.57890عزبة العشرين للتعليم األساسيمحمد وليد عبدالهادى19787

85.55382677081.5عزبة العشرين للتعليم األساسيمصطفى عبدالحميد عبدالعزيز رماح19788

98.5939794.595.5100ناصر االبتدائية بسبك األحداسراء جمال عبد الرحمن عبد الفتاح19789

67769078.588.591ناصر االبتدائية بسبك األحداسراء حسن محمد احمد شاهين19790

95.597979899.5100ناصر االبتدائية بسبك األحداسماء احمد محمود محمد سالم19791

8771848783.591ناصر االبتدائية بسبك األحداسماء حسن عبد الحليم محمد حلوه19792

9910010098.599100ناصر االبتدائية بسبك األحداالء رضا ابراهيم سالم19793

96.59096929095ناصر االبتدائية بسبك األحدامنيه طلعت صالح الدين عبد الشافى19794

94.59597959399ناصر االبتدائية بسبك األحداميرة على رسالن على رسالن19795

917791898596ناصر االبتدائية بسبك األحداميره مجدى ابراهيم السيد السقا19796

9485959290.596ناصر االبتدائية بسبك األحدايمان محمد محمد الطحالوى19797

9487989595.597ناصر االبتدائية بسبك األحدايه احمد رشاد الخولى19798

98.51009897.595.5100ناصر االبتدائية بسبك األحدايه محمد احمد على شهيب19799

79.5758878.58295ناصر االبتدائية بسبك األحدايه هانى عبد الحليم الشرقاوى19800

82.5717876.577.591ناصر االبتدائية بسبك األحدجيالن عماد الدين جميل السيد رسالن19801

80.5738177.58598ناصر االبتدائية بسبك األحدحسناء ممدوح محمد عوض ابوسالم19802

75.570837985.594ناصر االبتدائية بسبك األحددينا سامى حسين محمد الشرقاوى19803

68606667.56783ناصر االبتدائية بسبك األحدرانيا احمد عمر احمد نافع19804

88.5788976.58999ناصر االبتدائية بسبك األحدرقيه ابراهيم محمد الشاذلى19805

98.5989999.5100100ناصر االبتدائية بسبك األحدزينب رضا محمد بيومى الميت19806

95798985.59798ناصر االبتدائية بسبك األحدزينب عبد الغنى عبد السميع على السيد19807

9280928996100ناصر االبتدائية بسبك األحدزينب محمد احمد على ابراهيم19808

94899695.596.5100ناصر االبتدائية بسبك األحدسلمى على كمال محمد على19809

9784979897.598ناصر االبتدائية بسبك األحدسمر مهدى محمود سالم19810

9988939498100ناصر االبتدائية بسبك األحدسهيلة علي فاروق القصاص19811

81698382.58582.5ناصر االبتدائية بسبك األحدشيماء اشرف احمد عبدهللا مرسى19812

91.5819285.590.598ناصر االبتدائية بسبك األحدضحى رمضان عبد الفضيل احمد الشاذلى19813



66608570.582.589ناصر االبتدائية بسبك األحدعايده ماجد عبد الرازق الديب19814

96919687.596100ناصر االبتدائية بسبك األحدعلياء محمود على محمود القاضى19815

594668726568ناصر االبتدائية بسبك األحدغاده سامى هاشم السيد يونس19816

97.587979896.5100ناصر االبتدائية بسبك األحدفاتن حافظ حسن الدين على ابراهيم19817

928897949294ناصر االبتدائية بسبك األحدفاطمه ايمن السيد عبد الحليم اسماعيل19818

90.5749491.583.588.5ناصر االبتدائية بسبك األحدقمر اسماعيل السيد محمد زايد19819

97.597959496.594ناصر االبتدائية بسبك األحدكريمه مجدى عبد الحسيب حسن عبد الهادى19820

82688677.581.592ناصر االبتدائية بسبك األحدمنه سامى محمد دسوقى19821

927788808893ناصر االبتدائية بسبك األحدمنه طارق على عبد الحميد محليس19822

9910010099.5100100ناصر االبتدائية بسبك األحدمنه عمرو حسنى فرحات اللهلوبى19823

77.56390858188.5ناصر االبتدائية بسبك األحدمنى رمضان على احمد النمس19824

9993959498100ناصر االبتدائية بسبك األحدندى احمد طه جمعه19825

756473657693ناصر االبتدائية بسبك األحدنسمه محمد حجازى عبد الغنى عباس19826

7366.566596385ناصر االبتدائية بسبك األحدنورهان عبدهللا عبد النبى عبد العاطى19827

94.5909594.594.5100ناصر االبتدائية بسبك األحدنيره مناع نصر الصيفى19828

96.5919691.597100ناصر االبتدائية بسبك األحدهاجر اشرف محمد رشاد عبد العليم19829

61.5626056.57274ناصر االبتدائية بسبك األحدهاجر فتحى طه ابو العز سعده19830

7357767275.588ناصر االبتدائية بسبك األحدهاجر محمد صالح الدين ابوزيد19831

79.576.596808793ناصر االبتدائية بسبك األحدوفاء ياسر عبد الحليم عبد الحليم الشرقاوى19832

999910097.599.5100ناصر االبتدائية بسبك األحديارا رمضان يوسف احمد شحاته19833

94.5981009795.597ناصر االبتدائية بسبك األحدياسمين رجب سيد احمد صقر19834

6264585960.591ناصر االبتدائية بسبك األحدياسمين فتحى محمد احمد شاهين19835

92.5878385.596.596ناصر االبتدائية بسبك األحدياسمين محمد عبد المغنى محمد عبد العزيز19836

73547061.570.577.5ناصر االبتدائية بسبك األحدابراهيم حلمى محمد محمد19837

6156646368.588ناصر االبتدائية بسبك األحدابراهيم محمد ابراهيم عبد الحليم سالم19838

87.573838192.598ناصر االبتدائية بسبك األحدابراهيم محمود مبروك محمود ابوزيد19839

74.5628482.581.593ناصر االبتدائية بسبك األحداحمد امين السيد عبد الحليم منصور19840

9080917988.596ناصر االبتدائية بسبك األحداحمد عادل السيد محمد19841

87.5729288.579.596ناصر االبتدائية بسبك األحداحمد فتحى محمد احمد النمس19842

87.5569487.59097ناصر االبتدائية بسبك األحداحمد ماهر عبد الحميد عبد العليم نصر19843

5867777083.588ناصر االبتدائية بسبك األحداحمد محمد فتوح عبد اللطيف هيبه19844

88.5669388.582100ناصر االبتدائية بسبك األحداحمد وحيد السيد محمود سند19845

0057131ناصر االبتدائية بسبك األحداحمد يسرى حافظ الباشا19846

64.564667481.587.5ناصر االبتدائية بسبك األحدادهم مصطفى جميل عبد المؤمن هيبه19847

8254768279.593.5ناصر االبتدائية بسبك األحداسامه محمد محمود االحول19848

38.539414062.562ناصر االبتدائية بسبك األحداسالم محمد احمد عطيه عامر19849



58656163.568.587ناصر االبتدائية بسبك األحداسالم محمد محمد على19850

98.5819582.59599ناصر االبتدائية بسبك األحداسالم محمود فتحى عبد الخالق عمران19851

81738176.589.584ناصر االبتدائية بسبك األحدبيشوى سمير عبده عزيز19852

998210099.594.5100ناصر االبتدائية بسبك األحدجميل عبد المؤمن جميل عبد المؤمن هيبه19853

61.5617768.57980.5ناصر االبتدائية بسبك األحدرمضان عبد اللطيف محمود محمد ابوزيد19854

747085748984ناصر االبتدائية بسبك األحدسامح جورج سليمان نصيف19855

66.5508167.576.586ناصر االبتدائية بسبك األحدسمير محمود سمير اللهلوبى19856

غائبغائبغائبغائبغائبغائبناصر االبتدائية بسبك األحدعبد الحى محمد عبد الحى على19857

755884647492.5ناصر االبتدائية بسبك األحدعبد الرحمن ايمن عبد العزيز العقله19858

82.5618574.585.584.5ناصر االبتدائية بسبك األحدعبد الرحمن سعيد رمضان محمد محليس19859

44.54853495969.5ناصر االبتدائية بسبك األحدعبد العزيز فؤاد يوسف احمد النمس19860

76.5898886.59193ناصر االبتدائية بسبك األحدعبدهللا سمير عبد البر حسن عبد الهادى19861

86.5789187.586.599ناصر االبتدائية بسبك األحدعبدهللا عزب شحات عزب عالم19862

85929695.59297ناصر االبتدائية بسبك األحدعبدهللا كمال خليفة بكر19863

89.5829593.59294ناصر االبتدائية بسبك األحدعبدهللا محمد عبده محمد ابوسعده19864

95899999.598.599ناصر االبتدائية بسبك األحدعبدهللا منير صابر محمد ابوسعده19865

65687279.57080ناصر االبتدائية بسبك األحدعبدهللا يوسف زكريا عباس19866

43735465.559.565ناصر االبتدائية بسبك األحدعلى ياسر محمد على19867

737688928384ناصر االبتدائية بسبك األحدعمرو رفعت محمد سالم19868

82.57790997797ناصر االبتدائية بسبك األحدعمرو مصطفى محمد مسبح درويش19869

85699187.58296ناصر االبتدائية بسبك األحدكريم وليد محمد احمد النمس19870

836789867697ناصر االبتدائية بسبك األحدكريم وليد محمد توفيق جعفر19871

96.5969999.594.598ناصر االبتدائية بسبك األحدكمال محمد كمال محمد النمس19872

88.5748987.580.591ناصر االبتدائية بسبك األحدمحمد احمد كامل سعده19873

957889888696ناصر االبتدائية بسبك األحدمحمد خالد احمد عيد19874

87738884.59096ناصر االبتدائية بسبك األحدمحمد سعيد فوزى عبد اللطيف طلبه19875

78.5588987.587.588ناصر االبتدائية بسبك األحدمحمد عادل السيد محمد19876

68668792.58295ناصر االبتدائية بسبك األحدمحمد عبد الحكيم نصر عبد العزيز الصيفى19877

78.5648985.590.587ناصر االبتدائية بسبك األحدمحمد عبد الحليم رافت عبد الصمد19878

8064837981.590ناصر االبتدائية بسبك األحدمحمد عبد العليم احمد صحصاح19879

53.5506068.574.567ناصر االبتدائية بسبك األحدمحمد عبد الفتاح عبد الفتاح سعده19880

97969896.598100ناصر االبتدائية بسبك األحدمحمد عصام يوسف شحاته19881

53546454.568.584ناصر االبتدائية بسبك األحدمحمود ايهاب السيد عبد الحليم اسماعيل19882

73748275.58693ناصر االبتدائية بسبك األحدمحمود حسن محمود عبد اللطيف19883

95.5849893.593.595ناصر االبتدائية بسبك األحدمحمود سعيد شوقى عبد المعطى سعده19884

83719285.589.599ناصر االبتدائية بسبك األحدمحمود سمير محمود خطاب19885



4863485159.577ناصر االبتدائية بسبك األحدمحمود على محمد عبد الغنى عباس19886

71.5807365.56588ناصر االبتدائية بسبك األحدمحمود علي عبد الحكيم محمد19887

91.576908686.596ناصر االبتدائية بسبك األحدمحمود محمد سمير عبد البر حسن19888

81.56093878696ناصر االبتدائية بسبك األحدمحمود محمد محمود على ابوالعال19889

767185827997ناصر االبتدائية بسبك األحدمحمود محمد مصطفى ابوزيد19890

49.548607151.573ناصر االبتدائية بسبك األحدمصطفى شوقى مصطفى محمد مصطفى19891

69.5628173.568.592ناصر االبتدائية بسبك األحدمصطفى محمد عبد الحكيم محمد صحصاح19892

91719187.589.5100ناصر االبتدائية بسبك األحدميخائيل عماد عدلى غالى ابراهيم19893

97859793.59498ناصر االبتدائية بسبك األحدمينا عياد ماهر عياد موسى19894

95759790.593100ناصر االبتدائية بسبك األحديوسف احمد ابراهيم محمود19895

93.57398839089سبك االحد االبتدائية الجديدةآالء مختار مصطفى شرف19896

غائبغائبغائبغائبغائبغائبسبك االحد االبتدائية الجديدةآيه مسعد فتحى جعفر19897

67596155.55687سبك االحد االبتدائية الجديدةآيه ممدوح عبدالفتاح القصاص19898

9087898794.595سبك االحد االبتدائية الجديدةاسراء احمد سعيد احمد19899

9810098959897سبك االحد االبتدائية الجديدةاسراء صالح عبدهللا والى19900

93.5808991.591.597سبك االحد االبتدائية الجديدةاسراء مجدى محمد محليس19901

89.5829785.595.596سبك االحد االبتدائية الجديدةاسماء السيد عبدالحكيم الشبراوى19902

93.5668687.59295سبك االحد االبتدائية الجديدةأشرقت محمد السيد ابوحسين19903

54.54470675976سبك االحد االبتدائية الجديدةأمل هالل محمد ابوزيد19904

غائبغائبغائبغائبغائبغائبسبك االحد االبتدائية الجديدةأميره حماده محمد حسنين19905

6356.57979.56173.5سبك االحد االبتدائية الجديدةايمان رمضان عبدالنبى محمود19906

77558073.56390.5سبك االحد االبتدائية الجديدةايمان عبدالنبى على ابراهيم19907

764784817083.5سبك االحد االبتدائية الجديدةايمان فتحى رمضان المجاهد19908

77608178.567.594سبك االحد االبتدائية الجديدةبسمه رضا أنور عفيفى19909

8366.5837179.593سبك االحد االبتدائية الجديدةبسنت ايهاب محمد شرف19910

936491849898سبك االحد االبتدائية الجديدةبسنت فرج محمد رزق19911

7758.58679.57287سبك االحد االبتدائية الجديدةتغريد احمد امين سالم19912

95.590978898.590سبك االحد االبتدائية الجديدةتغريد حمدى جالل عبدالفتاح19913

79627069.561.587سبك االحد االبتدائية الجديدةحسناء وحيد محمد السيد الجمال19914

85608178.573.595سبك االحد االبتدائية الجديدةحنان عربى شحات مدبولى19915

60597869.56889سبك االحد االبتدائية الجديدةخلود حماده ابراهيم االخصاصى19916

5947727264.555سبك االحد االبتدائية الجديدةخلود ناجى محمد الجروانى19917

4345.5605748.575سبك االحد االبتدائية الجديدةداليا اسماعيل عبدهللا اسماعيل19918

73476970.563.574سبك االحد االبتدائية الجديدةدنيا السيد اسماعيل عبدالمنعم19919

6250516157.564.5سبك االحد االبتدائية الجديدةدنيا سعيد شحات مدبولى19920

79648769.56679سبك االحد االبتدائية الجديدةدينا محمد عواد مسعود19921



64506959.56791سبك االحد االبتدائية الجديدةدينا سيد ابراهيم مبروك19922

8067817175.586.5سبك االحد االبتدائية الجديدةدينا عبدهللا  منصور بيومى19923

89688184.59595سبك االحد االبتدائية الجديدةرانيا اشرف ابراهيم محمود19924

77.5617279.57387سبك االحد االبتدائية الجديدةرانيا عمر محمد عمر الكفراوى19925

98.593999998.598سبك االحد االبتدائية الجديدةرحاب ابراهيم عبده الخطيب19926

72498069.57271سبك االحد االبتدائية الجديدةرحاب جمال ابراهيم عبدالمجيد19927

756773677586سبك االحد االبتدائية الجديدةرحمه رضا محمد ابراهيم19928

58.539.54958.57373سبك االحد االبتدائية الجديدةرحمه عصام مجدى محمد19929

6257.56465.566.576.5سبك االحد االبتدائية الجديدةرحمه يوسف عبدهللا محروس19930

57.557636163.577.5سبك االحد االبتدائية الجديدةرضوى وليد السيد ابوالعال19931

92.5698781.588.594سبك االحد االبتدائية الجديدةرنا ايمن رجب فهيم زيدان19932

63.56675626776.5سبك االحد االبتدائية الجديدةريم محمد ابراهيم فايد19933

84687775.586.568.5سبك االحد االبتدائية الجديدةزينب صبيح على ابراهيم19934

93939194.594.594سبك االحد االبتدائية الجديدةساره ايهاب عبدهللا رفاعى19935

68717871.56687سبك االحد االبتدائية الجديدةساره طارق على محمد19936

97999295100100سبك االحد االبتدائية الجديدةساره ناجى محمد فايد19937

91.5858794.58093سبك االحد االبتدائية الجديدةسمر ايمن سمير حامد19938

86516988.571.581سبك االحد االبتدائية الجديدةسهيله حسن عبدالمجيد هيبه19939

5555.57679.57172سبك االحد االبتدائية الجديدةشروق ابراهيم عبدالحليم محمد19940

989498979993سبك االحد االبتدائية الجديدةشهد بكر ابراهيم بكر19941

غائبغائبغائبغائبغائبغائبسبك االحد االبتدائية الجديدةشيرين ايمن محمد متولى19942

41546654.545.574.5سبك االحد االبتدائية الجديدةشيماء رزق ابراهيم االخصاصى19943

474954545477.5سبك االحد االبتدائية الجديدةشيماء ماهر محمد االقرع19944

40.5465765.561.570.5سبك االحد االبتدائية الجديدةصباح شعبان ابراهيم عبدالحق19945

غائبغائبغائبغائبغائبغائبسبك االحد االبتدائية الجديدةصباح عبدهللا عبدالجواد السنوسى19946

89748592.57895سبك االحد االبتدائية الجديدةصفيه رفعت فاروق على19947

88.5758984.58298سبك االحد االبتدائية الجديدةضحى ماهر احمد محمد19948

91868790.590.592سبك االحد االبتدائية الجديدةعفاف عبدالحفيظ عبدالفتاح مغنين19949

92.5808492.58991سبك االحد االبتدائية الجديدةغاده عبدالنبى عبدالعظيم حافظ19950

47.562.56158.554.572سبك االحد االبتدائية الجديدةفاطمه سعيد على الظيظى19951

94948594.59095سبك االحد االبتدائية الجديدةفاطمه عبدالحفيظ عبدالفتاح مغنين19952

8774.583898993سبك االحد االبتدائية الجديدةمروه مبروك شاكر عبدالمعطى19953

94.583.59688.597.590سبك االحد االبتدائية الجديدةمنه انور مصطفى سليم19954

889082879387سبك االحد االبتدائية الجديدةمنى احمد على خالف الشرقاوى19955

95.58396939798سبك االحد االبتدائية الجديدةمها ربيع محمد الصغير علوان19956

9390919592.595سبك االحد االبتدائية الجديدةمى حاتم فرحات جليلة19957



75.5818577.58773.5سبك االحد االبتدائية الجديدةمياده احمد بيومى صيرى19958

6766678464.567سبك االحد االبتدائية الجديدةنانسى سمي عبدالمنعم عبدالعزيز19959

8383778594.584سبك االحد االبتدائية الجديدةندا أشرف عثمان سند19960

67.5627574.55682.5سبك االحد االبتدائية الجديدةندا حمدى عبدالحليم االحول19961

89808176.581.589سبك االحد االبتدائية الجديدةندا حمدى عبدالحليم الشريف19962

95898989.596.592سبك االحد االبتدائية الجديدةنرمين مجدى قطب  ابوعمر19963

697374756985سبك االحد االبتدائية الجديدةنرمبين محمد محمود الرفاعى19964

7363785961.583سبك االحد االبتدائية الجديدةنعمه عبدالوهاب عبدالحليم نصر الدين19965

68646475.567.575سبك االحد االبتدائية الجديدةنعمه فرج عبدالسالم عفيفى19966

7067706957.579.5سبك االحد االبتدائية الجديدةنورا عاطف رمضان حسن19967

91898885.58887.5سبك االحد االبتدائية الجديدةنورا عصام احمد مرزوق19968

4348.5456147.569.5سبك االحد االبتدائية الجديدةنورهان ابوالعز فهمى مقلد19969

91928786.59195سبك االحد االبتدائية الجديدةهاجر فوزى عبدالمنعم حموده19970

92928086.594.587سبك االحد االبتدائية الجديدةهاجر محمد محمود قريقر19971

8573797780.576سبك االحد االبتدائية الجديدةهاجر هشام محمد عمران19972

51345748.54459سبك االحد االبتدائية الجديدةهانم كرم سعيد جبر19973

96.5769993.510091سبك االحد االبتدائية الجديدةهبه اسماعيل احمد القصاص19974

807681766981سبك االحد االبتدائية الجديدةهبه عاطف صالح سند19975

91.582978583.586سبك االحد االبتدائية الجديدةهبه هانى عبدالعزيز سليمان19976

6562.57161.558.574سبك االحد االبتدائية الجديدةهدير حجازى نبوى بدرالدين19977

9598978492.583سبك االحد االبتدائية الجديدةهدير حمدى درديرى نصر19978

5248636453.560سبك االحد االبتدائية الجديدةهدير هاشم عواد مسعود19979

58527757.551.573سبك االحد االبتدائية الجديدةهناء عبدالوهاب عبدالحليم نصر الدين19980

64.5535557.56865سبك االحد االبتدائية الجديدةوسام اسامه صابر شهيب19981

غائبغائبغائبغائبغائبغائبسبك االحد االبتدائية الجديدةوفاء اشرف عبدالتواب االخصاصى19982

4450464344.557.5سبك االحد االبتدائية الجديدةوالء محمد ابوالعز مقلد19983

79.5738869.56272سبك االحد االبتدائية الجديدةابراهيم السيد عبدالعزيز السروية19984

433135474359سبك االحد االبتدائية الجديدةاحمد بدر ابراهيم علوان19985

4144.55566.54459.5سبك االحد االبتدائية الجديدةاحمد حسين ذكى نصر الدين19986

37615051.546.559.5سبك االحد االبتدائية الجديدةاحمد رشدى محمد مرزوق19987

94887779.58186.5سبك االحد االبتدائية الجديدةاحمد سالمه عبده سالمه19988

35.559.54450.552.562.5سبك االحد االبتدائية الجديدةاحمد طارق حسن شرف19989

7678837558.593سبك االحد االبتدائية الجديدةاحمد فتحى عيد شاهين19990

50.525.559624862.5سبك االحد االبتدائية الجديدةاحمد ماجد ماهر ذكى19991

67.54863585869سبك االحد االبتدائية الجديدةاحمد محمد رجب زيدان19992

87667986.579.593سبك االحد االبتدائية الجديدةاحمد ياسر مرتضى خلف19993



70507664.54870سبك االحد االبتدائية الجديدةادهم حسن رمضان الحلى19994

96959994.59698سبك االحد االبتدائية الجديدةادهم على احمد سالمه19995

36.546505853.571سبك االحد االبتدائية الجديدةاسالم احمد سعيد قطب19996

92.58092949094سبك االحد االبتدائية الجديدةاسالم السيد محمدى عبدالحق19997

56475760.56258.5سبك االحد االبتدائية الجديدةايهاب كامل سعيد ابوجندى19998

44.5455453.55143.5سبك االحد االبتدائية الجديدةجمعه سامى احمد علوان19999

8650768758.583سبك االحد االبتدائية الجديدةحسن عمرو حسن االخصاصى20000

85618789.577.588سبك االحد االبتدائية الجديدةحسن محمد حسن الظيظى20001

514559615654.5سبك االحد االبتدائية الجديدةخالد ربيع سعد رزق20002

7346.57577.57161سبك االحد االبتدائية الجديدةربيع نبوى ربيع مقلد20003

76547278.576.582.5سبك االحد االبتدائية الجديدةرمضان احمد رجب ابوعيسى20004

93.576.5899383.596سبك االحد االبتدائية الجديدةزياد حمدى منصور الخولى20005

7747.57674.57673سبك االحد االبتدائية الجديدةشريف السيد عبدالغنى طعيمه20006

484154545060.5سبك االحد االبتدائية الجديدةصالح حجازى السيد عبدالحافظ20007

91618692.57591سبك االحد االبتدائية الجديدةعبدالرحمن رضا كمال مغنين20008

54.5395963.559.565.5سبك االحد االبتدائية الجديدةعبدالرحمن عمران فهمى عمران20009

39.5425562.54555سبك االحد االبتدائية الجديدةعبدالرحمن محمد عبدالفضيل العينى20010

264839514868سبك االحد االبتدائية الجديدةعبدالرحمن مرزوق فوزى شرف الدين20011

72.568.57580.55891سبك االحد االبتدائية الجديدةعبدهللا احمد عبدالعظيم خلف20012

78.555.55078.56076سبك االحد االبتدائية الجديدةعبدهللا جمال فتحي محليس20013

94.59093959294سبك االحد االبتدائية الجديدةعبد هللا حاتم سعيد الجندى20014

91.591938980.594سبك االحد االبتدائية الجديدةعبد هللا محمد سعيد الجندى20015

5854547157.574سبك االحد االبتدائية الجديدةعبد المحسن جميل رمضان محليس20016

غائبغائبغائبغائبغائبغائبسبك االحد االبتدائية الجديدةعبد المنعم ابراهيم أحمد طلبه20017

6357.554796496سبك االحد االبتدائية الجديدةعبده حمدى عبده أبو ميره20018

515951655186سبك االحد االبتدائية الجديدةفتحى أيمن فتحى عزام20019

7770.56790.563.589سبك االحد االبتدائية الجديدةفتحى صابر فتحى الزغبي20020

25563661.54948سبك االحد االبتدائية الجديدةكريم سامي مصطفي العطار20021

غائبغائبغائبغائبغائبغائبسبك االحد االبتدائية الجديدةكيرلس كرم يونان عازر20022

66525675.555.575سبك االحد االبتدائية الجديدةماهر طارق فتحي حسن20023

غائبغائبغائبغائبغائبغائبسبك االحد االبتدائية الجديدةمحروس محمد محروس أحمد20024

7159.5678559.592سبك االحد االبتدائية الجديدةمحمد أحمد عيد شاهين20025

717275857686سبك االحد االبتدائية الجديدةمحمد أنور رمضان المجاهدي20026

929996989997سبك االحد االبتدائية الجديدةمحمد أيمن صالح محمد20027

899786959495سبك االحد االبتدائية الجديدةمحمد أيمن قطب أبوعمر20028

84.57870888793سبك االحد االبتدائية الجديدةمحمد باسم رمضان السورية20029



61356363.556.567.5سبك االحد االبتدائية الجديدةمحمد تامر محمد عبد الفتاح20030

6.56125.58.515سبك االحد االبتدائية الجديدةمحمد جميل عبد اللطيف القاضى20031

غائبغائبغائبغائبغائبغائبسبك االحد االبتدائية الجديدةمحمد حسين السيد عبد العزيز20032

غائبغائبغائبغائبغائبغائبسبك االحد االبتدائية الجديدةمحمد حمادة محمد حسانين20033

78.5577666.566.573سبك االحد االبتدائية الجديدةمحمد خالد منير مصطفى20034

90.574.58890.58695سبك االحد االبتدائية الجديدةمحمد رجب عبد المنعم شرف20035

5661.57767.560.562سبك االحد االبتدائية الجديدةمحمد رضا شحات حمدان20036

52830313942سبك االحد االبتدائية الجديدةمحمد سامى فرحات سالمة20037

825156695583سبك االحد االبتدائية الجديدةمحمد سعيد محمد الحنفى20038

78.560748425.581.5سبك االحد االبتدائية الجديدةمحمد عاطف ابراهيم االخصاصى20039

89.580.59895.589.594سبك االحد االبتدائية الجديدةمحمد عبد اللطيف سعد الجمسى20040

94.5908990.592.591سبك االحد االبتدائية الجديدةمحمد عبد اللطيف عبد العظيم الرفاعى20041

غائبغائبغائبغائبغائبغائبسبك االحد االبتدائية الجديدةمحمد عبد النبى السيد الهجين20042

93959094.593.590سبك االحد االبتدائية الجديدةمحمد على السيد مدكور20043

908590858794سبك االحد االبتدائية الجديدةمحمد على محمد ابو جندى20044

7766757563.577.5سبك االحد االبتدائية الجديدةمحمد مصطفى عبده سليم20045

7059.56875.56478.5سبك االحد االبتدائية الجديدةمحمد ناصر يونس عبد الحليم20046

938389909597سبك االحد االبتدائية الجديدةمحمد هشام طلعت شرف20047

83.5688288.567.585.5سبك االحد االبتدائية الجديدةمحمد ابراهيم محمد سالمة20048

87.5657881.58788سبك االحد االبتدائية الجديدةمحمود شريف حلمى موسى20049

9378968087.598سبك االحد االبتدائية الجديدةمحمود عبد هللا شعبان شرف20050

38.5778982.576.594سبك االحد االبتدائية الجديدةمحمود عصام محمد ابراهيم20051

314059444249سبك االحد االبتدائية الجديدةمحمود محمد السيد الهجين20052

5561656057.564.5سبك االحد االبتدائية الجديدةمحمود مسعود عبد العزيز مسعود20053

62.55374717176سبك االحد االبتدائية الجديدةمصطفى السيد دسوقى يونس20054

71717170.55779سبك االحد االبتدائية الجديدةمصطفى عادل ابراهيم علوان20055

72837874.56677سبك االحد االبتدائية الجديدةمصطفى فتوح على زوين20056

83758781.573.591سبك االحد االبتدائية الجديدةمصطفى كرم عبد هللا محروس20057

34.55454485879سبك االحد االبتدائية الجديدةمصطفى مبروك عبد العظيم محروس20058

48.54854545177سبك االحد االبتدائية الجديدةمصطفى محمد شبل محروس20059

84.5778275.567.590سبك االحد االبتدائية الجديدةمصطفى محمد قطب سالمة20060

86888689.58296سبك االحد االبتدائية الجديدةمهند يوسف محمد القاضي20061

93.588999994.595سبك االحد االبتدائية الجديدةياسر عدلى عبد اللطيف محليس20062

525050504766سبك االحد االبتدائية الجديدةيوسف ايمن محمد ابو عمر20063

76626767.561.586سبك االحد االبتدائية الجديدةيوسف جمال على الشرقاوى20064

779087848785سبك االحد االبتدائية الجديدةيوسف سليمان ابو العز عبد الرحمن20065



90.57586808190سبك االحد االبتدائية الجديدةيوسف شحاته حنفى العقله20066

72808177.57688سبك االحد االبتدائية الجديدةيوسف يحي السيد على زوين20067

8579707065.568.5أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدأريج سالم محمود يعقوب20068

9387779492.589أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحداسراء صبرى زكريا محمود عمران20069

98.51001009999100أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدأسماء خالد محمد عبد القادررمضان20070

96.5969910099.599أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدأمينه مجدى أحمد امام صيرى20071

92.589.59291.593.592.5أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحداية حجازى ابراهيم عبد اللطيف صيرى20072

96.577929494.594أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدأيه صالح ابراهيم عبدالواحد20073

83.581899591.588أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدآيه مجدى عبده قطب صيرى20074

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدايمان صالح ابراهيم عبدالواحد20075

968993999294أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدايناس سامى أحمد امام صيرى20076

87799594.59396أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدبسمة ربيع عبد الحميد فرحات20077

88.5779087.58587أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدتقى احمد حمدى احمد الخطيب20078

94928988.59383.5أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدتقى ممدوح محمد على20079

908794959885أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدحبيبة عماد محمد عبدالعليم القاضى20080

98.5959710098.597أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدداليا ناصر سعيد الربيعى20081

969797989898أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدراضا رافت بكر السيد شراقى20082

97.5889393.598.596أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدرانا عمرو كمال محمود الليثى20083

98.5959795100100أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدرحاب طارق محمد فتح هللا الجمسى20084

7074677663.551أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدرضوى رضا عبد المؤمن محمود الليثى20085

8979747965.575أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدرنا عمر حنفى محمود20086

7774616363.570أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدريهام مجدى فكرى أحمد عمران20087

99.51009997.59998أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدروان عالء ابراهيم مسبح20088

94.59796929990.5أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدروينا طارق فريد مدكور20089

93909589.58291أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدزهراء باسم عبدهللا مبارك20090

99.5100989796.5100أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدشروق أحمد محمد اللهلوبى20091

97.59794919196.5أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدشروق رجب محمد احمد شراقى20092

96.5989994.596.599أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدشروق زهران صالح درويش20093

969995949798أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدشيماء ابراهيم أمين ابراهيم حعفر20094

961009698100100أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدضحى عالء سمير عبدة ناصر20095

96.51009510010098أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدفاطمه شعبان عبد التواب جوهر20096

99100100100100100أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدفاطمة محمود علي عمران20097

98.5971009910099أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدمريم محمود السيد محمود عمران20098

7062.5706153.563أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدمنار طارق السيد محمد عبد الحميد20099

346149525849.5أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدنجالء بيومى فتوح عبد الرسول الصاوى20100

84.58394888285أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدندا طاهر مصطفى محمد مصطفى20101



91.583897884.573.5أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدندا ماهر محمد محمد محجوب20102

98.51009998.510097أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدنورهان نبيل على السيد مصطفى20103

9798989896.598أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدهاجر عصام سعيد أبو العز20104

98909685.591.593.5أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدهاجر محمد فريد عامر20105

91.5899677.591.592.5أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدهبة سامى محمود موسى السبكى20106

93.5979292.59190أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدوالء سعيد السيد احمد صيرى20107

88929383.59394أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحديارا أبو المجد فتوح عبد الرسول20108

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدياسمين محمد على السيد20109

83.5859582.58288أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدابراهيم عادل ابراهيم النسرة20110

58.56986687259أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحداحمد اشرف عبد النبى سيد احمد20111

8384958386.584أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحداحمد اشرف على محمد ابو حسين20112

5165835368.561أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدأحمد ايمن توفيق ابراهيم20113

99.59810099.5100100أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحداحمد ايمن عمران محمد عمران20114

62676662.578.567أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحداحمد جمال سمير عبدة ناصر20115

79749073.57371.5أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحداحمد رجب فتوح محمد فايد20116

86.5899495.58189أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحداحمد عالء السيد مصطفى20117

95919896.59392.5أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحداسالم عبدالمنعم محمد عبدالمقصود زمزم20118

62.5856974.56962أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدالسيد فتحى السيد على حسين20119

74.591897779.570أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدحسين أشرف عيد ابراهيم أحمد20120

97.59710096.59392أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدرفعت ناصر بكر السيد شراقى20121

9496949390.590أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدضياء اشرف محمد صابر20122

93.5939494.59294أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدعبد الرحمن ايمن عبد الحليم محمد سعيد20123

638684877660أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدعبد هللا حمادة رفاعى رضوان النسرة20124

86899591.585.587.5أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدعبدالرحمن عامر محمود الشاذلى20125

95.585939491.593أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدعبدالرحمن محمد عبدالمحسن قطب20126

95979994.59795أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدعبدهللا احمد عبدهللا السبكى20127

86.5909293.59287أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدعز الدين عاطف محمود السيد صيرى20128

98.5899596.597.590أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدعمرو ابراهيم مهدى محمد20129

90.5919692.59589أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدكريم محمد صالح الربيعى20130

8587949084.589أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدمحمد أحمد محمد أحمد فايد20131

766764546760أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدمحمد حسن محمد قطب صيرى20132

77838572.572.573أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدمحمد سعد عبدة قطب صيرى20133

70.5787460.578.560.5أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدمحمد ناجى محمد عبد الرسول20134

94899797.59699أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدمحمد يسرى محمد عبد القادر رمضان20135

97869596.593.595أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدمحمود محمد عبدالموجود ابراهيم20136

61.57260616655.5أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدمحمود مصطفى محمد على سويلم20137



89.58392938694أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدمصطفى رمضان محمد حسن ابو حسين20138

66.5828786.575.569أبو بكر الصديق االبتدائية بسبك األحدياسين احمد حسن راضى20139

99.5829599.59798سبك االحد تعليم اساسى أاسراء طارق محمد عبدالقادر20140

غائبغائبغائبغائبغائبغائبسبك االحد تعليم اساسى أاسراء فتحي عبد الحليم فايد20141

876286968196سبك االحد تعليم اساسى أأسماء صالح سيد أحمد عبدهللا20142

987986847997سبك االحد تعليم اساسى أاسماء محمد فتحي محمد20143

8561789357.587سبك االحد تعليم اساسى أايمان خالد يوسف محمد20144

غائبغائبغائبغائبغائبغائبسبك االحد تعليم اساسى أأميرة معوض عبد العزيز محمد20145

54425467.54954.5سبك االحد تعليم اساسى أبسملة خالد محمد عبدالرحمن20146

88.5698889.58492.5سبك االحد تعليم اساسى أبسمة أشرف محمد عبد الجواد20147

585959736474.5سبك االحد تعليم اساسى أبسمة سعيد محمود محمد20148

86.5759098.594.593سبك االحد تعليم اساسى أبسنت صبري رشدي رزق20149

97908797.58896سبك االحد تعليم اساسى أتغريد حاتم عبد هللا مبارك20150

90.563909589.597سبك االحد تعليم اساسى أتقى مجدي محمد عبد العزيز20151

55606473.556.583.5سبك االحد تعليم اساسى أحنان عبد الرؤوف علي عبدالرؤف20152

93.57985958698سبك االحد تعليم اساسى أخلود مسعد أحمد محمد20153

9580849290.597سبك االحد تعليم اساسى أدعاء ماهر محمود حنفي20154

غائبغائبغائبغائبغائبغائبسبك االحد تعليم اساسى أرندا حمدي عبد الحكيم زمزم20155

89628092.577.597سبك االحد تعليم اساسى أرحاب هاني صالح محمد20156

493858593775.5سبك االحد تعليم اساسى أزينب عبد الحفيظ سعيد العشري20157

92608596.584.598سبك االحد تعليم اساسى أسارة عماد علي الشريف20158

92.5838994.58896سبك االحد تعليم اساسى أسلمى محمد عشري عبد الحفيظ20159

45.530494746.553.5سبك االحد تعليم اساسى أمروة مصطفى احمد الجرواني20160

9295889290.579سبك االحد تعليم اساسى أمريم  سمير وجيد بسخرون20161

59.54883705470سبك االحد تعليم اساسى أمنار أحمد فتوح أبو طالب20162

89.5909394.58099سبك االحد تعليم اساسى أندا خيرت عبد الفضيل ناصر20163

99.59694979999سبك االحد تعليم اساسى أنورا عماد عبد المحسن20164

79769190.57292.5سبك االحد تعليم اساسى أنورا محمد رشدي محمد20165

78788090.585.591سبك االحد تعليم اساسى أهاجر أحمد محمد عبدالعال20166

غائبغائبغائبغائبغائبغائبسبك االحد تعليم اساسى أياسمين سعيد كمال محمود20167

47555562.54053سبك االحد تعليم اساسى أأحمد السيد محمد السقا20168

52.56876675062سبك االحد تعليم اساسى أاحمد حجازي عيد قطب20169

858097958794.5سبك االحد تعليم اساسى أاحمد رضا محمد فتحي عبد العزيز20170

51416154.547.557سبك االحد تعليم اساسى أاحمد عبده عبدالحليم سالمة20171

49.554576542.561سبك االحد تعليم اساسى أأحمد عبده فتوح سعيد20172

غائبغائبغائبغائبغائبغائبسبك االحد تعليم اساسى أاحمد مصطفى محمد عبد العزيز20173



غائبغائبغائبغائبغائبغائبسبك االحد تعليم اساسى أحمدي سليمان ابو سليمان20174

37.533485136.550سبك االحد تعليم اساسى أخالد عيد ابراهيم احمد20175

80758287.548.588سبك االحد تعليم اساسى أخالد محمد عيد محمد العيسوي20176

55.5736982.53773.5سبك االحد تعليم اساسى أخالد محمود محمد مرسي20177

79607179.570.588سبك االحد تعليم اساسى أسعد احمد ابراهيم محمود20178

95919996.595.599سبك االحد تعليم اساسى أعبد اللطيف محمود عبد اللطيف خليفة20179

64677281.553.565.5سبك االحد تعليم اساسى أعبدهللا احمد أحمد محمد عاصي20180

57567984.56158.5سبك االحد تعليم اساسى أعمرو سالمة محمود محمد20181

74.56072775291سبك االحد تعليم اساسى أكريم اسماعيل فتوح محمد أبوطالب20182

48.5547283.549.568.5سبك االحد تعليم اساسى أمحمد ابراهيم عبد هللا ابراهيم20183

غائبغائبغائبغائبغائبغائبسبك االحد تعليم اساسى أمحمد جمال ابراهيم سويلم20184

غائبغائبغائبغائبغائبغائبسبك االحد تعليم اساسى أمحمد حجازي علي زكي20185

73.595827964.585سبك االحد تعليم اساسى أمحمد رجب عبدالحليم السيد20186

8988848586.595سبك االحد تعليم اساسى أمحمد رسالن محمود حنفي20187

91.5829694.58892.5سبك االحد تعليم اساسى أمحمد رضا محمد فتحي عبدالعزيز20188

91899294.556.591.5سبك االحد تعليم اساسى أمحمد رضا محمد الدمياطي20189

54.5786486.551.591سبك االحد تعليم اساسى أمحمد سالمة محمود محمد علي20190

95.5959398.594.583سبك االحد تعليم اساسى أمحمد عبد الحكيم عبدالرحمن عبدالعزيز20191

8353838164.598سبك االحد تعليم اساسى أمحمد عماد حلمي عبدالحفيظ20192

84.5917993.57586سبك االحد تعليم اساسى أمحمد محمود حلمي عبدالحفيظ20193

47.5606969.556.553.5سبك االحد تعليم اساسى أمحمد مصطفى محمد محمود عمران20194

85.5627878.562.584سبك االحد تعليم اساسى أمحمد وحيد محمد علي20195

95.59898989499سبك االحد تعليم اساسى أمحمد يسري فتوح فايد20196

67.5828989.561.577.5سبك االحد تعليم اساسى أمحمود سامي السيد ابراهيم20197

86.594929371.591سبك االحد تعليم اساسى أمحمود فرحات محمود فرحات20198

61.5487071.547.578سبك االحد تعليم اساسى أمرقص نيقوال مرقص حسب هللا20199

96.5989399.591.599سبك االحد تعليم اساسى أمصطفى نبوي عبد الوهاب محمد20200

غائبغائبغائبغائبغائبغائبسبك االحد تعليم اساسى أيوسف اسالم يوسف نعمان20201

99.51009999.599.597.5سبك االحد الرسمية للغاتآالء مجدي عبدالغني زهران20202

97.59698.596.596.595سبك االحد الرسمية للغاتبسنت أيمن محمد حلوة20203

888791.58993.578.5سبك االحد الرسمية للغاتبسنت محمد السيد فرحات20204

978986949898.5سبك االحد الرسمية للغاتجنى ابراهيم بدير السيد20205

999397939897سبك االحد الرسمية للغاترندا رفعت السيد الحاج احمد20206

979193.59598.598سبك االحد الرسمية للغاتريم عماد عبداللطيف الشاذلي20207

96.5959696.598.598.5سبك االحد الرسمية للغاتسما احمد محمد حميدة20208

72557466.576.577سبك االحد الرسمية للغاتشاه محمد صالح الدين محمد20209



989310095.598100سبك االحد الرسمية للغاتكاترين عصام ابو السعد حنا20210

93.592.59294.59495سبك االحد الرسمية للغاتمنة عبدهللا زكي الصواف20211

99100979797.5100سبك االحد الرسمية للغاتمنة نبيل عبدالحميد زهران20212

999996.5979999سبك االحد الرسمية للغاتنرمين جمال سالم الصياد20213

939386949983سبك االحد الرسمية للغاتهاجر عادل فتح هللا ناصر20214

92.582.584899089.5سبك االحد الرسمية للغاتهند ايهاب احمد عبدالحليم خطاب20215

989597.59396.594سبك االحد الرسمية للغاتيارا يحيى زكريا عافية20216

9998.59798.598.5100سبك االحد الرسمية للغاتيمني الحسيني محمد عادل الحسيني20217

96.59393.594.596.596سبك االحد الرسمية للغاتاحمد ابراهيم محمود  عمران الزهار20218

98.59694969898سبك االحد الرسمية للغاتاحمد صالح عبدالعليم الفار20219

928587.58896.590سبك االحد الرسمية للغاتاحمد عبدالحميد احمد زاهر20220

1009810099.5100100سبك االحد الرسمية للغاتاحمد سليمان طه عبد التواب20221

1001001009710094.5سبك االحد الرسمية للغاتالسيد زاهر السيد عبداللطيف20222

946991.598.594.596سبك االحد الرسمية للغاتحسن هاني حسن شهيب20223

99.5989797.599.599سبك االحد الرسمية للغاتعمر أسامة فاروق علي20224

99.510010099.510099سبك االحد الرسمية للغاتعمر خالد عبدالحليم عمران20225

87889398.597.591سبك االحد الرسمية للغاتعمر محمد فتحي عبدالحميد20226

79547154.590.575سبك االحد الرسمية للغاتكريم رجب عبدالشافي عبداللطيف20227

93.59410096.598100سبك االحد الرسمية للغاتكيرلس روماني يوسف عزمي20228

95929492.59589.5سبك االحد الرسمية للغاتمحمد اسامة محمد حلوة20229

97.510010096.598.598سبك االحد الرسمية للغاتمحمد رأفت سعيد الجنزوري20230

99.510010098.596.5100سبك االحد الرسمية للغاتمحمد رفعت السيد محمد20231

707666687478.5سبك االحد الرسمية للغاتمحمد عبدالمؤمن عبدالموجود الشاذلي20232

991001009998.5100سبك االحد الرسمية للغاتمحمد محمود محمد صبيح20233

9910099.594.599.597.5سبك االحد الرسمية للغاتمحمد يوسف محمد سليمان عصر20234

9287.592.5758986سبك االحد الرسمية للغاتمحمود احمد محمد مقلد20235

97.59296959793سبك االحد الرسمية للغاتمحمود سعيد الصاوي سالم20236

9910010099.510099سبك االحد الرسمية للغاتمحمود عزت محمود قريقر20237

95879290.59798.5سبك االحد الرسمية للغاتهشام محمد توفيق المنشاوي20238

989510095.59899سبك االحد الرسمية للغاتيحيي عبدالعليم مرسي زهران20239

98919880.59766.5سبك االحد الرسمية للغاتيوسف سامي عبدالحميد حجاب20240

8569778369.582.5اللواء أحمد رضا بعزبة الباشااسراء رضا جميل الزهري20241

6442476651.553اللواء أحمد رضا بعزبة الباشاأميرة مجدي محمد عبد الحليم20242

96.5749087.58095اللواء أحمد رضا بعزبة الباشاجهاد طه حسين حسن بليق20243

8763767864.585اللواء أحمد رضا بعزبة الباشاسماح أشرف محمد فتوح عبد المقصود20244

80857683.56691اللواء أحمد رضا بعزبة الباشاسماح حجازي عبد الحكيم عبد الحفيظ20245



93.5909188.58897اللواء أحمد رضا بعزبة الباشاضحي رجب فتوح بليق20246

91.5718583.565.594اللواء أحمد رضا بعزبة الباشافاطمة ايمن عبد العزيز عبد هللا20247

91858582.578.590اللواء أحمد رضا بعزبة الباشافاطمة محمد محمد الباز العشري20248

غائبغائبغائبغائبغائبغائباللواء أحمد رضا بعزبة الباشاكريمة رجب عبد الحليم بيومي20249

62405668.55162.5اللواء أحمد رضا بعزبة الباشاندا طارق فوزي شعبان20250

63675872.56365.5اللواء أحمد رضا بعزبة الباشاندا مسعود رشاد بليق20251

79846882.570.584اللواء أحمد رضا بعزبة الباشايارا جمال مصباح احمد بليق20252

84.567828370.584اللواء أحمد رضا بعزبة الباشاياسمين خيري السيد عبد اللطيف20253

75.5887279.569.579.5اللواء أحمد رضا بعزبة الباشاابراهيم سعيد محمد احمد الزهري20254

66.578726866.580اللواء أحمد رضا بعزبة الباشاابراهيم عبد التواب ابراهيم عبد التواب20255

48514858.55149اللواء أحمد رضا بعزبة الباشااحمد رمضان محمد علي20256

98.5909791.59394اللواء أحمد رضا بعزبة الباشااحمد زاهر شعبان عبد الحميد20257

65.5567178.55872اللواء أحمد رضا بعزبة الباشااحمد علي عبد الشافي عامر النمر20258

غائبغائبغائبغائبغائبغائباللواء أحمد رضا بعزبة الباشااحمد عيد ربيع رجب منصور20259

78818276.57275اللواء أحمد رضا بعزبة الباشااحمد عيد صبيح عبد الرحمن20260

غائبغائبغائبغائبغائبغائباللواء أحمد رضا بعزبة الباشااسالم سامى محمد السيد20261

50.55847584860اللواء أحمد رضا بعزبة الباشااسالم شعبان عبد المنعم عبد الحفيظ20262

غائبغائبغائبغائبغائبغائباللواء أحمد رضا بعزبة الباشااسالم عزوز صبحي بيومي20263

565656625161اللواء أحمد رضا بعزبة الباشاالسيد مبارك عبد القادر عبد الرازق20264

غائبغائبغائبغائبغائبغائباللواء أحمد رضا بعزبة الباشاحماده محمود احمد عبد القادر20265

403029413734اللواء أحمد رضا بعزبة الباشارجب خالد محمد السيد20266

86.5959091.586.596اللواء أحمد رضا بعزبة الباشاشادي خالد صبيح عبد الرحمن20267

58.5574859.554.566اللواء أحمد رضا بعزبة الباشاشادي شحات عبد النبي السيد20268

69.558647756.578اللواء أحمد رضا بعزبة الباشاعبد المنعم محمد عبد المنعم مرزوق20269

76.571757758.575اللواء أحمد رضا بعزبة الباشاعبد الهادي عصام عبد الهادي شعبان20270

غائبغائبغائبغائبغائبغائباللواء أحمد رضا بعزبة الباشاعالء خالد عبد الحكيم مصطفي20271

62675357.55362اللواء أحمد رضا بعزبة الباشامحمد احمد محمد السيد ابو طالب20272

76.55981756282اللواء أحمد رضا بعزبة الباشامحمد حجازي صبيح عبد الرحمن النمر20273

غائبغائبغائبغائبغائبغائباللواء أحمد رضا بعزبة الباشامحمد خالد مصباح بيومي20274

81887687.561.592اللواء أحمد رضا بعزبة الباشامحمد سمير السيد عبد المنعم زمزم20275

62.555547054.556اللواء أحمد رضا بعزبة الباشامحمد شحات مصباح بيومي20276

88807582.57183اللواء أحمد رضا بعزبة الباشامحمد شحات منصور رجب20277

91839488.576.595اللواء أحمد رضا بعزبة الباشامحمد طلعت عبد هللا عبد الحليم20278

71.5657179.558.565اللواء أحمد رضا بعزبة الباشامحمد عبد العزيز محمد الصغيرعلي20279

غائبغائبغائبغائبغائبغائباللواء أحمد رضا بعزبة الباشامحمد عبد الرؤف عبد المقصود فهمي20280

8187748066.588اللواء أحمد رضا بعزبة الباشامحمد عبد اللطيف عبد المقصود فهمي النمر20281



84.57876817693اللواء أحمد رضا بعزبة الباشامحمد يحي عبد الشهيد عبد الحليم20282

غائبغائبغائبغائبغائبغائباللواء أحمد رضا بعزبة الباشامحمود السيد محمد السيد سعد20283

453944555544اللواء أحمد رضا بعزبة الباشامحمود رجب محمد السيد ابو طالب20284

647267777181اللواء أحمد رضا بعزبة الباشامحمود طلعت عبد الشهيد بليق20285

71.5667376.55779اللواء أحمد رضا بعزبة الباشامحمود عصام محمود سعد بليق20286

غائبغائبغائبغائبغائبغائباللواء أحمد رضا بعزبة الباشاناجي شحات هاشم محمد أبو طالب20287

73.5707975.559.579اللواء أحمد رضا بعزبة الباشاهادي مغوري عبد الحليم بيومي20288

97.510010099.599.5100خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةإسراء إسماعيل على عمارة20289

98.599989795.5100خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةإسراء عبد الكريم عباس جاب هللا20290

97.5919494.585100خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةالشماء سعيد محمد على20291

8070877568.597خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةالهام أنور رجب محمد20292

95939688.582.599خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةأماني جمال إبراهيم عبد الجواد20293

99969899.594.5100خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةأميرة لبيب محمود محمد20294

99.596989694.5100خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةآية سعيد عبد الكريم عبد النبي20295

99.5991009596.598خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةإيمان عيد عبد العظيم محمد20296

63.5587762.57688خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةأيه عبد التواب أبو الغيط عبد التواب20297

98.5971009590.5100خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةبسمة زكريا السيد عبد المحسن20298

5254646659.576.5خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةجمالت يحيي عبد المولى يحيي20299

99.59897969999خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةداليا عيد حلمي عبد هللا20300

503874323647خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةدنيا أحمد مصطفى شحاتة20301

8.512.52910.54.520خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةسلوى رجب محمود زكي20302

646381646290خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةسميرة سعيد محمود زكي20303

61.56487686189خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةسها عادل سليمان رزق20304

65638559.567.588خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةسهيلة عادل سليمان رزق20305

70.57185776287.5خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةسيده صابر جاد شحاتة20306

94809286.581.595خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةشهد عامر معوض دسوقي20307

97.580989381.588خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةعفاف محمود حسن محمود حسن الجمال20308

9474.5999482.599خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةعال صابر محمود محمد20309

99979694.585.596خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةعلياء محمد شعبان عبد المعطي20310

827284755889خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةمريم عبد الكريم محمود عبد المعطي20311

99.597968790100خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةمنة هللا عبد هللا السيد مصطفي20312

98969790.596100خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةمنى رجب توفيق أبو زيد20313

89919483.582.592خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةميسون أشرف عبد الو نيس السيد20314

91.591958376.589خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةندا يسري محمد علي20315

87.5809381.567.575خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةندى أشرف جمعة عبد الحميد20316

99929791.590.5100خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةندى محمد عبد الصمد عبد الصمد20317



63577772.553.577خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةنورهان عثمان السيد حماد20318

73.5888576.56991خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةهاجر أحمد أحمد أبو زيد20319

86.584857670.589خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةهاجر محمد احمد عبد الحميد20320

92.5858882.572.594خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةهايدى سعد صابر السيد20321

غائبغائبغائبغائبغائبغائبخالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةهدى زغلول عبد المنعم أحمد20322

99.51009998.599100خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةهدى محمد سعد محمد20323

91.588.5918767.591خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةياسمين وحيد محمد عوض20324

6968846969.580خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةاحمد أيمن أحمد عبد المؤمن االنجباوى20325

59667059.559.573خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةاحمد بدوي إبراهيم سيد أحمد20326

93869483.57694خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةاحمد جمال محمد عبد الحليم20327

47.5616962.55754خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةاحمد سعيد السيد سليمان20328

93889886.58597خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةاحمد محمد فوزي عبد الطيف20329

56.55376766371خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةإسالم عيد محمد رمضان20330

6360866961.577خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةحامد محمد حامد حلمي20331

92.58195867095خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةحسام جمال محمد مرسي20332

59.5608570.567.578خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةرائد محمد زكى سعد20333

66617874.570.583خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةسامي رمضان سامي إبراهيم20334

97899693.590100خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةعبد الرحمن حلمي محمد السيد20335

99.59310095.599100خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةعبد الرحمن مصطفى السيد مصطفى20336

98939993.594100خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةعمرو أسامة السيد احمد حبيب20337

9885998988.5100خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةمازن عصام عبد النبي على20338

9985989190100خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةمتولي أيمن متولي جمعة20339

96.584988989.593خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةمحمد اشرف شوقي محمد20340

58.557776865.579خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةمحمد دياب عبد المنعم احمد20341

51.5678083.569.570خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةمحمد شعبان بدران السيد20342

97.59095908499خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةمحمود شديد على على خليل20343

63.565.571646368خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةنادر يونس عبد المولى يحيى20344

49.55465615964.5خالد بن الوليد بالقناطرين االبتدائية االبتدائيةهاني علي إبراهيم السيد20345

97891009991.5100القناطرين االبتدائية المشتركةالشيماء عبد الرحمن سعد شوقى20346

57525555.55959.5القناطرين االبتدائية المشتركةايمان جمال محمد السيد20347

9187988778.591القناطرين االبتدائية المشتركةايمان محمد عرفة ابراهيم20348

948399948696.5القناطرين االبتدائية المشتركةتحية السيد محمود عبد الحفيظ20349

81.5829381.58284القناطرين االبتدائية المشتركةحبيبة رضا مرزوق عبد العزيز20350

95899694.57984.5القناطرين االبتدائية المشتركةداليا حسن غريب بكر20351

93.5879889.59089.5القناطرين االبتدائية المشتركةرانيا عماد شعبان جاد20352

66.5658582.583.580.5القناطرين االبتدائية المشتركةرضوى محمد عبد الحكيم عزب20353



67.568.58976.57580.5القناطرين االبتدائية المشتركةرقية رمضان ابراهيم احمد20354

99.59810099.599100القناطرين االبتدائية المشتركةريم سمير رمضان عمر20355

62.556.5756968.579.5القناطرين االبتدائية المشتركةريهام رضوان شحات رضوان20356

83.579.59283.57890القناطرين االبتدائية المشتركةزينب محمود ابراهيم احمد20357

70578368.565.576القناطرين االبتدائية المشتركةسحر صباح محمد السيد20358

97.5979994.593100القناطرين االبتدائية المشتركةسلمى ماجد حسان احمد20359

91.580989181.586.5القناطرين االبتدائية المشتركةشروق ياسر صابر مختار20360

92.5969990.593.5100القناطرين االبتدائية المشتركةشمس عبد اللطيف أحمد عبد اللطيف20361

80.58693827283القناطرين االبتدائية المشتركةشيماء رمضان عبد الحكيم ابو العنين20362

86.5798677.57767.5القناطرين االبتدائية المشتركةشيماء عبد الحليم محمد عبد الحليم20363

979710099.597.5100القناطرين االبتدائية المشتركةشيماء عماد حسان احمد20364

71.569847575.584القناطرين االبتدائية المشتركةعلياء عاطف ربيع ابراهيم20365

99.510010098.598100القناطرين االبتدائية المشتركةغادة مصطفى عيد محمد20366

76.580927977.589القناطرين االبتدائية المشتركةفاطمة طلعت احمد محمود20367

62656063.557.568القناطرين االبتدائية المشتركةفاطمة عزت مبروك شعبان20368

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالقناطرين االبتدائية المشتركةلبنى ماهر امبارك عبدهللا20369

99.51001009899100القناطرين االبتدائية المشتركةمنة هللا سعيد نبوى على20370

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالقناطرين االبتدائية المشتركةمنى شعبان عوض درويش20371

60738972.569.575القناطرين االبتدائية المشتركةمها رشدى عبد هللا احمد20372

91.592.5989291.5100القناطرين االبتدائية المشتركةمها عامر صبحى احمد20373

9695999593100القناطرين االبتدائية المشتركةندى سعد جميل حجازى20374

91.58489877791القناطرين االبتدائية المشتركةندى عصام احمد ابو العينين20375

88.58887888494القناطرين االبتدائية المشتركةهاجر مصطفى فهمى كامل20376

6377.579706683القناطرين االبتدائية المشتركةهانم حسن عبد الفتاح ابو زيد20377

89888682.584.591القناطرين االبتدائية المشتركةهدى عبدالناصر محمد عالم20378

94.587.592899092.5القناطرين االبتدائية المشتركةهدير على محمد على20379

89.592.58790.59189.5القناطرين االبتدائية المشتركةياسمين رجب السيد حشن20380

6873.56959.56655القناطرين االبتدائية المشتركةياسمين سليمان فتحي سليمان20381

7787737872.572القناطرين االبتدائية المشتركةاحمد حلمى احمد مجمود20382

505748535261.5القناطرين االبتدائية المشتركةاحمد صابر جاد شحاتة20383

52.5584746.55359القناطرين االبتدائية المشتركةاحمد عبد الناصر محمد عالم20384

38.556.54347.543.547.5القناطرين االبتدائية المشتركةاحمد عرفة ابراهيم محمد20385

90.5909488.58189القناطرين االبتدائية المشتركةاحمد عصام احمد ابو العينين20386

87.5859485.57877.5القناطرين االبتدائية المشتركةاحمد عصام حسن محمد20387

88.584.5928377.586القناطرين االبتدائية المشتركةاحمد محمد السيد محمد20388

58.567.57265.56268القناطرين االبتدائية المشتركةاحمد محمد عبد الفتاح ابو زيد20389



77.5868584.575.583القناطرين االبتدائية المشتركةاسالم محمد السيد السيد20390

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالقناطرين االبتدائية المشتركةاسالم ناصر حسن محمد20391

8075.58085.576.584القناطرين االبتدائية المشتركةتامر محمد عبد النبى احمد20392

70.573.57583.56976القناطرين االبتدائية المشتركةسعيد شريف كمال ابراهيم20393

8484.59791.583.587.5القناطرين االبتدائية المشتركةسعيد عبد هللا سالم عبد اللطيف20394

5064706454.562.5القناطرين االبتدائية المشتركةعبد الرحمن الهامى شحات على20395

97.5989999.59798القناطرين االبتدائية المشتركةعبد الرحمن سند فتحى سند20396

85.592.598938094القناطرين االبتدائية المشتركةعبد الرحمن محمد فوزى على20397

9490.59297.58996القناطرين االبتدائية المشتركةعبد الرحمن يسرى محمد زكى20398

98969997.598.5100القناطرين االبتدائية المشتركةعبد هللا محمد درويش محمد20399

82.585838784.597القناطرين االبتدائية المشتركةعبد هللا محمدى محمود محمدى20400

607183766175القناطرين االبتدائية المشتركةعلى سعيد عباس محمد20401

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالقناطرين االبتدائية المشتركةعلى محمد عبد الحكيم محمد20402

7676.591817887القناطرين االبتدائية المشتركةمحمد ابراهيم الشين الشين20403

96.5939790.583100القناطرين االبتدائية المشتركةمحمد تامر صابر صابر20404

86.583938679.590القناطرين االبتدائية المشتركةمحمد جمعة عبد الحميد على20405

54.5646155.560.564القناطرين االبتدائية المشتركةمحمد سامح عيد عبد الفتاح20406

71.5706268.56770.5القناطرين االبتدائية المشتركةمحمد طارق سعيد احمد20407

9587968781.593القناطرين االبتدائية المشتركةمحمد على عبد ربة على20408

8584.58577.569.590القناطرين االبتدائية المشتركةمحمد متولى رحيم متولى20409

65607364.55677القناطرين االبتدائية المشتركةمسعد شحات زكى مجمود20410

88.5839588.57891القناطرين االبتدائية المشتركةمصطفى رضا كامل حميدة20411

57.5607564.55565القناطرين االبتدائية المشتركةمصطفى سالمة عبد الغنى محمد20412

65727774.56075القناطرين االبتدائية المشتركةمعاذ احمد فتحى احمد20413

8882.5898884.592القناطرين االبتدائية المشتركةيوسف سامى عبد النبى عزب20414

95.583100949299الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويباسراء اسماعيل عبد المحسن20415

42395653.55567.5الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبأسماء جمال رجب أحمد20416

82718068.563.593الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبأسماء سعيد خليل حسن20417

97.5839994.59198الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبأسماء شعبان السيد عبد الوهاب20418

83.56686796295الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبأسماء مصطفى عبد هللا السيد20419

81.5769685.575.596الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبأمل عبد هللا سويلم مرسى20420

81.57798888483الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبأمينة عصام عبد الحميد السيد20421

4855656361.571الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبأمينة محمد عبد العليم السيد20422

68.5919283.58293الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبآن عصام جورجى عريان20423

61.55778627374.5الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبأية احمد سليمان ابراهيم20424

76.5639075.57881الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبأيه السيد سيد أحمد محمد20425



98949893.587.591الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبأية صالح احمد ابراهيم20426

38.538777162.583الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبآية عماد يونس عبد القوي20427

97.588.510096.59898الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبأية هانى حسنى عبد الحميد20428

82879590.588.586الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبإيمان ياسر عبد ربه عبد الحليم20429

534973675870.5الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبأية احمد عبد السالم على20430

857595908794الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبأ ية عمرو عبد ربه عبد الحميد20431

59.5628259.57368الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويببسمة عيد ربيع سالم20432

96979991.595.597الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبتقى عادل عبد الغفار على20433

83999787.586.596الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبخلود مسعد جمال أحمد الدسوقى20434

83759485.58190الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبداليا مصطفى عبد العزيز عمر20435

87.5919490.588.590الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبدميانة سعد عياد عبد المسيح20436

73.5849285.587.588الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبدميانة مالك غبلاير شحاته20437

888687808499الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبدنيا كرم جمال احمد الدسوقى20438

77.5609167.572.592الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبدنيا محمد مرزوق سليمان20439

89.581917571.594الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبدينا مسعود عبد المنعم طه20440

7952887067.593الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبدنيا حامد سعد محمود20441

53.54080696559الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبدنيا عبد هللا علم الدين سالم20442

84.5949589.57496الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبرنيا كرم صالح احمد20443

95.510099918795الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبرقية محمد عبد الفتاح احمد20444

87818879.574.595الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبزهرة عماد طه عبد المنعم20445

81.57691746981.5الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبسارة رجب محمد عبد الحميد20446

9264.5937979.588الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبسارة مسعد السيد مبارك20447

92.58989858991.5الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبسماح يحيى عبد الرؤوف امين20448

54497359.55965.5الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبسهيلة طارق فؤاد محمد20449

68.546755864.570الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبشمس ابراهيم على ابراهيم20450

70.5708067.56277الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبصالحة جمال احمد أبو الخير20451

9797.510099.595.595الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبعواطف ياسر محمد عبد المحسن20452

6866786174.576الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبفاطمة صابر محمد السيد20453

96.566948781.593الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبفاطمة مصطفى اسماعيل فرج20454

47.540565861.577الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبفاطمة هانى ذكى حمزة20455

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبفاطمة هانى محمد ربيع20456

97.5929794.599.599الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبفريدة احمد محمود على عطية20457

93929789.58998الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبكريستينا مالك سرورميالدة20458

83548571.57570الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبكريمة مصطفى يوسف عمر20459

6958.58365.569.596الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبمادونا عماد إلياس عريان20460

94.589.59578.561.594الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبمديحة عبد هللا عبد الرحمن20461



90.58195918684الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبمروة محمود حسن محمود20462

91929692.59199الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبمريم أحمد اسماعيل ابراهيم20463

78.57994878090الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبمريم صبحى حنا فيلبس20464

87.5819385.591.598الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبمارى عادل صبحى يونان20465

94919694.589.596الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبمريم هانى عبد الرحمن عبده سالم20466

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبمنى خالد يوسف عبد المحسن20467

88719586.590.583الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبمنى مكاوى محمد محمد20468

60.555.5686465.572.5الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبمها ابراهيم عيد ابراهيم20469

8077.58988.580.598الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبنانسى حنا ابراهيم ميالده20470

72.550857471.585.5الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبندا ربيع مصطفى عبد المقصود20471

95.5769582.584.596الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبندا عالء عبد ربه عبد الحميد20472

5856757055.578الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبنورهان عبد النبى جمعة شبل20473

85.5689185.578.589الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبوفاء شريف عبد ربه عبد الحميد20474

7152835759.575.5الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبياسمين مسعد ابراهيم على20475

90919695.596.592الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبابانوب  عياد يوسف حنا20476

5246556565.569.5الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبابراهيم محمد عبد هللا ابراهيم20477

85589386.58079الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويباحمد اسامه عبد الحكيم يوسف20478

43.5585347.56049الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويباحمد اشرف على على20479

81827585.58078.5الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويباحمد أشرف عيسى عبد هللا20480

92.5911009292.592الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويباحمد سعد طه عبد المنعم20481

48.5626271.55669الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويباحمد صالح مصطفى على20482

55.55673575968الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبأحمد مجدى أبو زيد سعيد20483

43525167.555.565الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويباحمد محسن عرفه سويلم20484

949210097.59386.5الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويباحمد محمد جمعة فهيم20485

63.5567684.554.573.5الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويباحمد مصطفى السيد عقل20486

45.5566252.54654الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويباحمد هانى جميل طلبة20487

76.5698276.56963.5الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبأدهم اسامه عبد العليم محمود20488

41.5305751.553.551.5الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبأسامه سعيد عبد العليم خير الدين20489

54.5527073.560.563الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويباسالم حامد رمضان حسن20490

8962978684.579الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويباسالم عالء اسماعيل حسن20491

85.5759784.56785الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبإسالم محمد عبد المنعم شحاته20492

919291988788الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبانطونيوس جرجس وديع الياس20493

75708876.57570الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبباسم ابراهيم احمد ابراهيم20494

96779996.592.592.5الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويببحيرى مصطفى بحيرى السيد20495

69.5648475.580.578الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبجرجس سمير غالى إسكندر20496

89.5738285.570.569.5الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبجمال مصطفى عيسوى محمد20497



574666646267الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبحداد عبد العليم حداد عبد الحميد20498

66.541737173.568.5الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبحسنى شعبان حسنى عبد المعطى20499

474159586754الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبحسني محمد حسني حسن20500

77626764.57071.5الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبحسين مصطفى حسين عرفه20501

86.573.59483.578.587الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبخالد عبد الرحيم امين على20502

5756.57265.575.565الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبربيع سعد ربيع مهدى20503

626768718376.5الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبطارق محمد عبد الحكيم عبد الهادى20504

37.54261666854الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبعبد الرازق مصطفى عبد الرازق20505

89.572899381.584.5الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبعبد الرحمن جمال فتوح محمود20506

60.549.57668.57568الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبعبد الرحمن رأفت عطية السيد20507

69.5647883.573.581الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبعبد الرحمن عبد العليم على شحات20508

5868.5858276.579الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبعبد الرحمن علي سليمان علي20509

918494958290الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبعبد الرحمن ماهر عبد العليم خير الدين20510

4650726762.571الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبعبد هللا اسامه فرج أبو العال20511

95869997.59794الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبعبد هللا مصطفى على السيد20512

67.5575973.57163الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبعبد المجيد عبد الكريم  محمد20513

8963.5798064.572.5الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبعبد الرحمن عبد المنعم فؤاد20514

80.571.598907985.5الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبعالء محمود محمود زمزم20515

72.568847571.578الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبعلى سعيد عبد الحميد على20516

85.5819582.59077.5الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبعلى محمد مصطفى عبد الحميد20517

62788773.58377.5الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبعيدعبد الرحمن عبد هللا20518

61.569.5786967.569الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبعيسى احمد عيسى ياسين20519

79.5909589.57496الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبفادى سعيد عبد المالك أيوب20520

5967.593697263.5الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبفرج مصطفي شحات مصطفي20521

53.549.578736955.5الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبفيصل عبد هللا صالح أحمد20522

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبكريم عبد المعطى سليمان عبد المعطى20523

89.586100909090الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبكريم عماد عبد الحكيم عبده20524

9192999691.5100الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبكيرلس عادل سعد بولس20525

75.57891878092الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبكيرلس عماد جميل رياض20526

87949592.584.594الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبكيرلس لويس سامى رزق20527

72.578.58663.562.569الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبمحمد أحمد ابو السعود محمدى20528

52.5547458.553.576الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبمحمد اسماعيل حداد عبد الحميد20529

52.561905870.571الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبمحمد السيد على السيد20530

43.547494748.556الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبمحمد حسن رمضان حسن20531

8982.59991.589.573الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبمحمد حسين محمد عبد المحسن20532

91829284.588.584الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبمحمد رمضان محروس رمضان20533



72628278.57562الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبمحمد شحات حسني عبد المعطي20534

81929287.582.587الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبمحمد شعبان على السيد20535

94.5919998.58492الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبمحمد شعبان محمد اسماعيل20536

40415862.55176.5الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبمحمد صابر ابراهيم عبد اللطيف20537

64.571.5888556.570الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبمحمد صالح احمد محمد20538

94.5949898.595.597الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبمحمد طارق محمد عبد الرحيم20539

84.578949589.571.5الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبمحمد عادل موسى على20540

68.571.596808471.5الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبمحمد عبد هللا شعبان محمود20541

66.59588897272.5الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبمحمد عماد عيد ابراهيم20542

82.563.5928458.579الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبمحمد عيد محمد على20543

59748282.568.572.5الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبمحمد مجدى محمد عبد الحميد20544

55.562.8637162.570.5الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبمحمد مرتضى احمد احمد عطية20545

95.5959795.589.593الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبمحمد مصطفى عبد البر خير الدين20546

94.573.59696.58191الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبمحمود ابراهيم على ابراهيم20547

93.583.59897.58487الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبمحمود عبد العليم مصطفى ناصر20548

87.578.5969273.582.5الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبمحمود محمد خيرى عبد الغفار20549

98989999.59498الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبمحمود محمد فؤاد تعيلب20550

63.557737658.573.5الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبمصطفى محمد مصطفى عبد المحسن20551

6566.58368.55978الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبنور عبد الحميد عبد المقصود غنيم20552

67.571.58981.56665.5الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبوليد طارق جميل عبد اللطيف20553

7466.59387.566.572الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبياسر حلمى عيسى عبد الرحيم20554

51.57775786367الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبيوسف ابراهيم شعبان أبو العينين20555

92.590.59596.57188الشهيد شوقى للتعليم األساسي بمنيل دويبيوسف شحات شحات سويلم20556

68.56172586962عزبة الفرعونية االبتدائيةإسراء عبدالنبى على أحمد20557

80669273.57679عزبة الفرعونية االبتدائيةإسراء محمد عبدا لمرضى عبد الرسول20558

47.545.5695454.555عزبة الفرعونية االبتدائيةأسراء محمد محمدى محمد20559

6959.586717865عزبة الفرعونية االبتدائيةأماني هاني عبد الرحيم جاد20560

3947414149.557عزبة الفرعونية االبتدائيةأميرة صالح عثمان عبد اللطيف20561

5050615457.568عزبة الفرعونية االبتدائيةأميرة محمد فوزي محمدعيد20562

908294848987عزبة الفرعونية االبتدائيةتغريد طلبة سالم مجاهد20563

5961.569676476عزبة الفرعونية االبتدائيةجهاد عمر عبدالفتاح إبراهيم20564

6965.593666783عزبة الفرعونية االبتدائيةخيرية أشرف سعيد حسين20565

62.564887174.578عزبة الفرعونية االبتدائيةدعاء سالمة عبد العزيز على20566

8381.59973.581.591عزبة الفرعونية االبتدائيةدعاء هاني إبراهيم حسن20567

90.5889891.58791عزبة الفرعونية االبتدائيةدينا محمد عطا صابر20568

9485.597849592عزبة الفرعونية االبتدائيةرانيا رجب زكى دعبس20569



94.5929791.594.593عزبة الفرعونية االبتدائيةروضة ماهر محمد أبودان20570

77.565.590768184عزبة الفرعونية االبتدائيةشروق مجدي عبدالباسط محمود20571

83.5799570.574.584عزبة الفرعونية االبتدائيةشمس محمد عزت محمد فرج20572

63.57082718169عزبة الفرعونية االبتدائيةصباح إبراهيم صالح إبراهيم20573

96899995.59293عزبة الفرعونية االبتدائيةصباح عادل عبد المحسن حافظ20574

66626565.56675عزبة الفرعونية االبتدائيةعال صالح محمد زكى20575

94859491.589.589.5عزبة الفرعونية االبتدائيةعلياء محمد فتحى عبد الغفار20576

97839695.587.591عزبة الفرعونية االبتدائيةفاطمة سامح أحمد السيد20577

807188908785عزبة الفرعونية االبتدائيةفتحية أبو القمصان عبد المطلب حسين20578

5956.56965.559.562عزبة الفرعونية االبتدائيةمروة عبد المحسن عبد المحسن محمود20579

91.58395879488عزبة الفرعونية االبتدائيةمنة هللا حمدي زكريا محروس20580

88.575.589858084عزبة الفرعونية االبتدائيةمها سليمان حسن سليمان20581

6962.5677370.578عزبة الفرعونية االبتدائيةمى مجدى ابراهيم محمد20582

86.5659283.57684.5عزبة الفرعونية االبتدائيةمى هشام سعيد حسن هيكل20583

69637071.563.568.5عزبة الفرعونية االبتدائيةميادة صالح عفيفى ابراهيم20584

6456747154.579عزبة الفرعونية االبتدائيةنورهان عماد عبدالمنعم محمد20585

7060.57675.56574.5عزبة الفرعونية االبتدائيةهاجر صبحى حسن جمعه20586

63.5647672.56068.5عزبة الفرعونية االبتدائيةهاجر عبدالفتاح فوزى تعيلب20587

79.5769280.579.580.5عزبة الفرعونية االبتدائيةهاجر فوزى محمد أحمد20588

96.596.59796.590.582.5عزبة الفرعونية االبتدائيةابراهيم خالد ابراهيم مراد20589

41.549585759.564.5عزبة الفرعونية االبتدائيةأحمد السيد معوض عبدالعليم20590

8371.58984.56374.5عزبة الفرعونية االبتدائيةأحمد شحات عبدالحكيم مراد20591

77728483.581.580عزبة الفرعونية االبتدائيةأحمد صابر زكريا محروس20592

7268.575777470.5عزبة الفرعونية االبتدائيةأحمد صالح أبو زيد محمد20593

40.54441474143عزبة الفرعونية االبتدائيةأحمد محمد محمدى مراد20594

71768278.56975عزبة الفرعونية االبتدائيةأحمد نجاح شحاته محمد20595

475451595769.5عزبة الفرعونية االبتدائيةإسالم عاطف أبو السعود محمدى20596

989397959596عزبة الفرعونية االبتدائيةإسالم محمد سمير عبدالفتاح بدوى20597

4146.547514547.5عزبة الفرعونية االبتدائيةإسالم هانى صالح السيد20598

96.588.59692.58996عزبة الفرعونية االبتدائيةالسيد عبدالهادى أحمد دعبس20599

72597367.549.572عزبة الفرعونية االبتدائيةحسن أيمن حسن جمعه20600

98.592.5939794.595عزبة الفرعونية االبتدائيةرضا السيد شحات أحمد شوارب20601

4957.563586261.5عزبة الفرعونية االبتدائيةصابر محمد صابر اسماعيل20602

93.594949391.595عزبة الفرعونية االبتدائيةطه كامل حسنى كامل خلف20603

888685887978عزبة الفرعونية االبتدائيةعبدالرحيم السيد مصطفى محمد مراد20604

79.58585808072عزبة الفرعونية االبتدائيةعبدالحميد عادل عبدالحميد عبدالمجيد20605



93.5929791.586.594عزبة الفرعونية االبتدائيةعبدهللا مبروك ابراهيم حسن20606

73.571.58077.55978عزبة الفرعونية االبتدائيةعلى صالح على جمعه20607

9180.592848583عزبة الفرعونية االبتدائيةعمر صالح عبدالفتاح محمد بدوى20608

778290818182عزبة الفرعونية االبتدائيةفارس فتحى عطا مصطفى20609

74777778.57080عزبة الفرعونية االبتدائيةمازن محمد حسنى عبدالفتاح20610

77.5487370.567.569.5عزبة الفرعونية االبتدائيةمحمد جمال عبدالناصر خلف20611

60.549666665.574عزبة الفرعونية االبتدائيةمحمد رجب عبدالغفار محمد20612

4939.56359.553.565عزبة الفرعونية االبتدائيةمحمد سعيد عبدالباسط محمود20613

5052.5716059.558.5عزبة الفرعونية االبتدائيةمحمد صابر عبدالنعيم محمد20614

91.570.59490.584.596عزبة الفرعونية االبتدائيةمحمد صابر فتحى أحمد20615

323134403335عزبة الفرعونية االبتدائيةمحمد عبدالقوى شعبان محمود20616

79.55784706367.5عزبة الفرعونية االبتدائيةمحمد عبدالنبى محمد محمود20617

83.564.58673.57072عزبة الفرعونية االبتدائيةمحمد عصام محمد مصطفى على20618

7863.582826983عزبة الفرعونية االبتدائيةمحمد فتحى محمود ابراهيم20619

87749287.58588عزبة الفرعونية االبتدائيةمحمد مصطفى درديرى مصطفى20620

79.5587674.56977عزبة الفرعونية االبتدائيةمحمد وليد السيد كرم20621

7767.58880.577.580عزبة الفرعونية االبتدائيةمحمود سمير عبدالمنعم قطب20622

94.57397899292عزبة الفرعونية االبتدائيةمحمود نبيل فنحى أحمد20623

73.554.573716867.5عزبة الفرعونية االبتدائيةمحمود هشام محمود محمد20624

63.55073666162.5عزبة الفرعونية االبتدائيةيوسف محمد شحاته محمد20625

927294848689عزبة الفرعونية االبتدائيةيوسف محمد عبدالعليم معوض20626

91.5708883.58681عزبة الفرعونية االبتدائيةيوسف محمد محمد محمود20627

9992.510096.597.598عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصأسماء عبدالهادي عبدالكريم معوض20628

91.5898492.57998عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصأسماء محمد رجب فهيم20629

9688.593937895عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصأمنية منصور عبدالنبي منصور20630

6967.57775.573.577عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصإسراء محمد السيد محمد20631

84.576828262.579عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصإسراء محمد محمود عبدالصمد20632

84.5848484.573.598عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصإسراء هاني رجب فهيم20633

99919795.58691عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصإيمان انور مصطفي محمد20634

99909997.59998عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصبتول السراج سيد عبدالتواب20635

84.574856867.598عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصبسمة فرحات عبدالمعبود محمد20636

88.576807685.586عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصبسملة عبدالصبور محمود السيد20637

78.56476675177.5عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصدعاء عزت عبدالعزيز علي20638

8462.581675877.5عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصدنيا جمال حسين جبر20639

98.5889996.59598عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصدنيا صالح علي ابوالسعود20640

8863.58177.56286عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصرضا محمود السيد عطية20641



95.586.59791.579.596عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصزينب شريف يوسف عبدالمنعم20642

69.579.57869.56867عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصزينب صالح محمد كامل20643

98.568.598929598عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصسارة السيد محمد شمس الدين محمد20644

99.5929498.59698عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصسارة فايز عثمان علي20645

94.59992969892عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصسلمي ابراهيم محمد يونس20646

99.595.5100999697عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصسماح اشرف محمد عبدالهادي20647

83727974.558.587.5عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصسماح محمد عطية محمد20648

766369836584عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصسهير محمد منصور شاهين20649

97889785.59098عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصشروق فرحات عبدالمجيد فرحات20650

999810095.59798عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصعبير حامد حلمي حامد20651

4253.552636365عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصغالية عبدالهادي محمد عبدالهادي20652

48.5526160.56274عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصفاطمة شعبان مبروك امام20653

99.597.510098.597.598عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصفاطمة صفوت مصطفى مرزوق20654

68.5567977.561.585عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصفاطمة عادل مصطفي حسين20655

9394.59390.588.592عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصفاطمة علي خفاجة خفاجة20656

94.599.59590.59298عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصمنال احمد نبيل محمد20657

97.597.59894.59696عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصمنى حمدي حامد عبدالحميد20658

9897909591.593عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصمى ايهاب حسن محمد20659

94.5889173.567.594عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصندي عبدالناصر محجوب شديد20660

51597167.57170عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصنعيمة يحيي مرسي محمد20661

82.58583857693عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصهاجر محمد عيد مصطفي20662

999610096.59898عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصهند هشام حسين اسماعيل20663

91.5857978.56285عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصوردة مصيلحي ابراهيم يوسف20664

8977.57979.583.588عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصياسمين حمدي ابراهيم السيد20665

92.5969784.585.592عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصياسمين عاطف احمد عبداللطيف20666

78.5698178.568.587عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصياسمين ماجدي ابراهيم مصطفي20667

8688.5777578.575عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصأحمد حمدي فهمي حامد20668

98.590.5100989794عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصأحمد رأفت ذكي كامل20669

7267826357.572.5عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصأحمد رضا عبدهللا محمد يوسف20670

73.5626963.555.560.5عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصأحمد عبدالفتاح احمد عبدالفتاح20671

4847.5394242.552عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصأحمد فرج ابراهيم عبد العظيم20672

83.5789581.58386عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصأحمد مجدي محمد عبدالعليم20673

9585.58083.583.585عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصأحمد محمد عبدالستار السيد20674

51.551.549466061.5عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصأحمد محمدين عتريس محمدين20675

99.5989998.510098عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصأحمد هاني عبدالحميد محمد20676

58.54953534865عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصأحمد محروس جنيدي محروس20677



92.5748981.569.587عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصإبراهيم نصر ابراهيم محمد20678

37494046.54750عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصإبرهيم محمد ابراهيم عبد العظيم20679

88.5838374.57787.5عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصإسالم محمد شحات السيد20680

9795.510098.59898عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصإسماعيل اسامة شفيق اسماعيل20681

45.548.5495351.570عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصإيهاب معوض عتريس محمدين20682

5057.55958.562.570عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصإيهاب وليد عبد النعيم مرسي20683

73.562.57759.566.580عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصتوفيق طارق توفيق الصاوي20684

97.576.59693.587.597عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصحسام محمد فايز يوسف20685

99.583.596969898عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصحسين اسامة حسين عيد20686

7770.56974.59178عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصحسين حمدي حسين بدر20687

78.5667372.56884عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصحسين عبدالنبي حسين جبر20688

274547325463.5عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصرزق محمد رزق محمد20689

5154506055.565عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصسعيد ناجى سعيد السيد20690

40.54945465170عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصصبري زكريا صبري محمد20691

37.549.5434047.558.5عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصعبد العزيزأحمدعبدالعزيزعبدالعظيم20692

98.5931009897.593عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصعبدالعزيز عزت عبدالعزيز عبدالرحيم20693

50.5475044.54865عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصعبدالباسط عصام عبدالباسط شاهين20694

97.583979790.598عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصعبدالرحمن هالل صبحي تاج20695

49505052.569.563.5عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصعلي عبدالحميد علي عبدالحميد20696

4248.54347.55557عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصعمرو محمود معوض السيد20697

78.562.580717888عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصفتحي محمد فتحي محمد حسين20698

6859666159.574عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصمجدي محمد هالل محمد20699

9287929190100عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصمحمد احمد عبدالمنعم عبدالصمد20700

56.5686244.555.570عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصمحمد احمد عتريس محمدين20701

84.59279947588عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصمحمد بدر ابراهيم سلطان20702

475966385874عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصمحمد حمدي مرزوق ابوالعزم20703

56.553.5515752.566عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصمحمد رمضان احمد رمضان20704

94.5839682.57388عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصمحمد عبدالمعبود صبحي ابراهيم20705

94809182.583.596عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصمحمد عثمان محمد شلبي20706

6058.56951.548.574عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصمحمد مبروك على عبد النبي20707

10010010099.5100100عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصمحمد محمود عبدالحميد محمد20708

73748159.56087عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصمحمود عبدالخير عبدالعزيز محروس20709

989398759599عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصمحمود محمد توفيق الصاوي20710

5977.557644970عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصمحمود محمد علي محمود20711

506447374662.5عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصمحمود ياسر عيد عبد الصمد20712

82.586837880.580عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصمصطفى هاني مصطفى كامل20713



67.574.58367.58184عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصمصطفي احمد السيد محمود20714

5053544544.565عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصمصطفي حسن محمد شمس الدين حسن20715

59.566785546.570عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصمصطفي رامي مصطفي فرحات20716

44.564735046.567عثمان بن عفان للتعليم األساسي بقورصيوسف علي محمد علي20717

92.59095869297أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصاسراء بهاء الدين احمد سليمان20718

98.59699979695أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصاسراء السيد سند عبداللطيف20719

91.596949394.598أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصاسراء زناتى خليفة راضى20720

52.543.56443.561.571.5أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصاسماء عبدالصمد سعد مرسى20721

95.5949796.597.596أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصامانى هيثم محمد رجب20722

85.577938180.593أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصأمنية سليمان عبدالحسيب منصور20723

7055786169.579.5أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصإيمان عبدالمنعم سعد عبدالمنعم20724

96.59610094.59999أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصإيمان محمد ابراهيم عبدالحميد20725

72.549.581836282أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصأيه رجب رمضان محمد20726

95939286.598.599أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصأيه سليمان عبدالعزيز البنا20727

51.543554756.570أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصأيه محمد مصطفى سليم20728

525163596071.5أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصأيه محمود محمد عبدالجواد20729

85.569746975.591أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصأيات ابراهيم عبدالرحمن عبدالرحمن20730

7060.561797481.5أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصبسنت هانى محمد ابراهيم20731

937573867596أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصرانيا يوسف شحاتة سالم20732

61.5637279.56176أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصرشا وجيه خليفة راضى20733

7686878477.586أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصريهام ابراهيم عبدالنبى ابراهيم20734

90.560.57362.58095أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصريهام عبدالمقصود بهجت مصطفى20735

89949684.59395أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصسارة عبدالرحمن محمد كامل20736

4435.56848.554.567.5أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصسعاد حمدى لبيب عبدالشافى20737

989610095.596.598أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصسلمى محمود احمد سليمان20738

54.5417976.556.579أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصشمس عبدالرحمن محمد مهدى20739

6650686461.580أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصشيماء اسماعيل محمد عبدالجواد20740

74527255.572.576أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصشيماء سعيد فتحى برعى20741

87.5658475.58299أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصعبير محمد محمود عبدالحميد20742

64.5647250.56272.5أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصمروة محمد سعيد سليمان20743

6454784651.567أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصمريم رضا عبدالحسيب منصور20744

909295909092أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصمريم محمد فتحى عبدالنبى20745

98.594.510093.59796أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصمريم هانى شوقى سعيد20746

75.5718958.55584أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصمنه عبدهللا عبدالطيف فتح هللا20747

575176535474أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصمى عبدالنبى عبداللطيف عبدالغفور20748

95.59410096.598.5100أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصميار بهاء طلبة عفيفى20749



65457956.558.581أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصفتحية محمد هاشم محمد20750

87.57291897894أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصندا حماد عبدالعاطى رجب20751

515775564984أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصندا شريف عبدالنبى محمد20752

55.542.5747450.580أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصندا عبدالرحيم سعيد عبدالرحيم20753

77.56473475380أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصندا محمد على شعبان20754

96979084.58998أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصندى منصور عبداللطيف  منصور20755

94.59810095.597100أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصندى وائل رجب بحيرى20756

929610093.594.5100أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصنوال سعيد حسن يوسف20757

90.585.5929391.5100أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصنوال يوسف حسن يوسف20758

65.555776955.587أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصنورهان احمد السيد عيدالحليم20759

7768848883.595أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصنورهان محمد سعيد عبدالعزيز20760

5455757452.579أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصنورهان محمد محمد عبدالرحمن20761

56.54267585984أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصوالء أحمد إسماعيل كامل20762

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصسلمى عبدالرحيم عبدالغنى أحمد20763

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصياسمين مدبولى نعيم محمد20764

8687868376.598أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصاحمد صبرى حلمى فايز20765

93.5989793.571.599أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصاحمد عبدالعزيز عبداللطيف عبدالعزيز20766

99.59982959995أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصاحمد ماهر محمد عبدالواحد20767

969298937793.5أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصاحمد منسى عبدالغفار منسى20768

85.5788688.58897أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصاحمد محمد ابراهيم عبدالمنعم20769

5359685446.585أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصاحمد محمد عبدالمقصود رسمى20770

70668163.56586أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصاحمد وليد احمد قطب20771

868884917387.5أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصاسالم ثروت حلمى محمد20772

97.58891878490أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصاسالم صباحى حامد سالم20773

79747263.57493أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصالبراء محمد سالم عزالى20774

76.5687359.568.593أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصالسيد خالد السيد حسن20775

637074645691أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصالسيد على السيد محمد20776

693662594380.5أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصاسامة منصور شعبان قطب20777

88.5851008478.589أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصباسم عادل عبدالحكيم عبدالغفار20778

88.581.58476.578.586.5أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصحسام ثروت حلمى محمد20779

88.587988078.590.5أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصحسن عبدالحميد حسن يوسف20780

57507146.546.575أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصرضا عصام عطية عبدهللا20781

79838050.566.586.5أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصرمضان محمد رمضان عبدهللا20782

90909888.582.590.5أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصسعيد سليمان احمد سليمان20783

454149474060.5أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصشعبان نصر فتحى برعى20784

57.5536845.537.575.5أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصعبدالرحمن محمد محي عبدالرحمن20785



82.57686617176.5أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصعبدالرحمن محمد عبدالستار ابراهيم20786

85698065.56290أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصعبدالغفار ياسر عبدالغفار حسن20787

94.5989498.59890أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصعمر ماهر محمد عبدالواحد20788

85.58088788389أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصفهمى احمد فهمى سليمان20789

94.59394808693أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصعمر محمد معوض دسوقى20790

75749668.568.582.5أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصكريم أشرف مسعود عبدربه20791

91849775.575.593.5أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصلبيب عماد لبيب عبدالشافى20792

84.580947576.582أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصمحمد امين محمد امين20793

61.5779060.57175.5أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصمحمد ايمن فتحى شحاتة20794

79.5768173.55974أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصمحمد السيد فرج شاهين20795

53.558764560.579.5أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصمحمد سعيد محمد محمد20796

57386348.54160.5أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصمحمد سالمة شعبان قطب20797

776874786082.5أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصمحمد عبدالفتاح محمد عبدالفتاح20798

70546450.563.580أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصمحمد عبدهللا رمضان عبدهللا20799

32.532203421.530أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصمحمد ممدوح سالم مصطفى20800

48404840.555.568.5أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصمحمد محى راشد عبدالهادى20801

87.592968489.586.5أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصمحمود ياسر محمود أحمد20802

898490757496أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصمجدى فتحى حسن عطية20803

756079717482.5أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصمروان محمد عبدالحميد سليمان20804

9984999694.582.5أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصمصطفى ناجى حلمى الورادانى20805

83.5837258.571.595أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصيوسف رزق يوسف محمد20806

36.51535.515أبو بكر الصديق االبتدائية بكفر قورصمحمد ناصر فتح هللا محمد20807

90.5719787.57794المحمدية االبتدائية بكفر قورصابتهال هانى سعد على20808

8659.5877974.587.5المحمدية االبتدائية بكفر قورصاسراء اسامة سعيد عبد المنعم20809

6757.57168.56468.5المحمدية االبتدائية بكفر قورصأمل وجيه محمود اسماعيل20810

69.561.567616270المحمدية االبتدائية بكفر قورصايمان احمد مصطفى عبداللطيف20811

83598675.563.588المحمدية االبتدائية بكفر قورصدعاء عالء احمد قطب20812

95.578.59591.586.599المحمدية االبتدائية بكفر قورصدينا عصام سمير عبدالمنعم20813

7261.56966.573.577المحمدية االبتدائية بكفر قورصسارة مبروك محمد مبروك20814

6559.58073.56376المحمدية االبتدائية بكفر قورصسامية عبداللطيف عبدالسالم امام20815

90728683.565.575المحمدية االبتدائية بكفر قورصسلمى ابراهيم صالح تهامى20816

8676.588837588المحمدية االبتدائية بكفر قورصسمية احمد عبدالحميد احمد20817

83.562.5747468.584المحمدية االبتدائية بكفر قورصسومية رجب فكرى عبد الجليل20818

7463.57572.57082المحمدية االبتدائية بكفر قورصصفية رافت محمد معوض20819

9366.58880.574.590.5المحمدية االبتدائية بكفر قورصفائقة عبد النبى عبد النبى20820

70.559.58268.567.581المحمدية االبتدائية بكفر قورصكريمة شعبان حسنين معوض20821



86.563.5847973.589.5المحمدية االبتدائية بكفر قورصمنار  السيد ابراهيم عبد العزيز20822

90.5778985.587.593المحمدية االبتدائية بكفر قورصمنال سيف النصر وهبه رفاعى20823

84.560.59185.568.589المحمدية االبتدائية بكفر قورصمنال مصطفى سليمان محمود20824

957891878297المحمدية االبتدائية بكفر قورصمنى عبدالرحمن عبدالمقصود محمد20825

96789086.588.594.5المحمدية االبتدائية بكفر قورصندا عبد العليم امام عبد العليم20826

89.563737577.583.5المحمدية االبتدائية بكفر قورصندا عبد الكريم عبد الجليل20827

6661.56965.571.570.5المحمدية االبتدائية بكفر قورصندا ياسر خضر فهيم20828

52.558.57062.565.573المحمدية االبتدائية بكفر قورصنرمين محمد عطية  عبد هللا20829

8756.58369.574.585المحمدية االبتدائية بكفر قورصنورا حمدى حسن السيد20830

9979.597928998المحمدية االبتدائية بكفر قورصوردة محمد عبد هللا عبد الجليل20831

94.577.59293.58292المحمدية االبتدائية بكفر قورصوفاء سليمان مصطف محمد20832

83698272.57484المحمدية االبتدائية بكفر قورصياسمين حسين عطية عبدهللا20833

80.5687673.57188المحمدية االبتدائية بكفر قورصياسمين سامح سمير شفيق20834

655874696280.5المحمدية االبتدائية بكفر قورصياسمين صبرى عامر20835

5857.57068.564.574.5المحمدية االبتدائية بكفر قورصاحمد رافت محمد معوض20836

796474726176المحمدية االبتدائية بكفر قورصاحمد صالح امام عبدالعليم20837

516054646159المحمدية االبتدائية بكفر قورصاحمد عبدالكريم عبدالجليل عبدالكريم20838

687475716675.5المحمدية االبتدائية بكفر قورصاحمد فارس محمد امام20839

68.56557726969المحمدية االبتدائية بكفر قورصاحمد فارس محمد محمد20840

7868676976.576المحمدية االبتدائية بكفر قورصاحمد مجدى عبدالحميد عبدالقادر20841

85886565.57291.5المحمدية االبتدائية بكفر قورصاحمد مصطفى مصطفى رفاعى20842

9495989178.591.5المحمدية االبتدائية بكفر قورصاسالم خيرى فتحى عبدالعزيز20843

62.556627367.569.5المحمدية االبتدائية بكفر قورصاسماعيل ابراهيم اسماعيل محمد20844

7661.566697277.5المحمدية االبتدائية بكفر قورصحازم اكرم عبدالستار احمد20845

94959685.598.592المحمدية االبتدائية بكفر قورصحسن محمد احمد عبد الحكيم20846

89.5887383.573.577.5المحمدية االبتدائية بكفر قورصعبد البديع ربيع عبد البديع20847

95.5959693.575.599المحمدية االبتدائية بكفر قورصعبد الرحمن عبد المنعم عبد الرحمن20848

72.575687176.576المحمدية االبتدائية بكفر قورصعبد الرحمن محمد منسى محمود20849

7573.5717667.582.5المحمدية االبتدائية بكفر قورصعطية سعيد عطية احمد20850

8777.58183.575.585.5المحمدية االبتدائية بكفر قورصعلى حمدى خضر الشيمى20851

69.579.5718175.573.5المحمدية االبتدائية بكفر قورصعلى محمد على السيد20852

80.59281908382.5المحمدية االبتدائية بكفر قورصعمر جمال عبد العزيز ابو زيد20853

7767.56681.56482المحمدية االبتدائية بكفر قورصفارس سليمان سليمان محمود20854

78.5647778.566.576المحمدية االبتدائية بكفر قورصكريم شداد اسماعيل محمد20855

72.57572686960المحمدية االبتدائية بكفر قورصمحمد احمد محمد السيد20856

91948991.58584.5المحمدية االبتدائية بكفر قورصمحمد خيرى فتحى عبدالعزيز20857



97.59110092.591.596المحمدية االبتدائية بكفر قورصمحمد عبد العليم على عبد العليم20858

73.5748165.560.572.5المحمدية االبتدائية بكفر قورصمحمد على محمد احمد20859

8061.57262.562.576.5المحمدية االبتدائية بكفر قورصمحمود عبد الرحمن عبد الحسيب20860

75.571.574747572المحمدية االبتدائية بكفر قورصمصطفى احمد رمضان نصر20861

968692869395المحمدية االبتدائية بكفر قورصيوسف محمد محمود نصر20862

9895100938289.5كفر أبو رقبةاماني عنتر جميل فرحات20863

92.5879091.57872كفر أبو رقبةاية مجدي غريب احمد20864

999998999691.5كفر أبو رقبةدنيا يحيي احمد ابراهيم20865

99969388.57980.5كفر أبو رقبةرانيا محسن حاتم عبد العزيز20866

88.5939680.582.588كفر أبو رقبةشروق حمدي محمد محمد20867

100100979796.595كفر أبو رقبةشيماء مسعد عبد النعيم حسن20868

10010010010099.598كفر أبو رقبةعلياء محمد ربيع زكريا20869

10010010093.59190.5كفر أبو رقبةمرفت مسعد عبد المجيد السيد20870

98100999487.592كفر أبو رقبةمروة مسعد سعيد محمد20871

89.5879372.582.591كفر أبو رقبةمنة هللا سعيد حلمى محمد20872

9610010094.584.598كفر أبو رقبةنادية مصطفى قطب عبد الشافي20873

9594848883.593كفر أبو رقبةنبوية حسن شعيب بيومي20874

1001001009910097كفر أبو رقبةندى عبدالسالم عبدالرحمن عبدالفتاح20875

93.58893867383.5كفر أبو رقبةنورهان حسن عبدالمعطي عبد الحميد20876

94.5918985.57193كفر أبو رقبةنورهان صالح السيد احمد20877

91.588938579.590.5كفر أبو رقبةاحمد حسن محمد محمد20878

929095847887.5كفر أبو رقبةاحمد محمد احمد محمود20879

868687826784كفر أبو رقبةاحمد محمود محمد الرفاعي20880

88.568.5928153.570كفر أبو رقبةرشاد محمد ممدوح رشاد20881

6258816351.566كفر أبو رقبةعبد الخالق مبروك عبد الخالق السيد20882

989799969797كفر أبو رقبةعبد الرحمن مصطفى اسماعيل حسن20883

65.559.55358.55458كفر أبو رقبةعبدهللا صالح محمد يسن20884

83.579.5908166.562.5كفر أبو رقبةعمر حجاج محمد الكفراوي20885

98.59710097.599.598كفر أبو رقبةعمر حمدي موسى جاد20886

87.564917462.557كفر أبو رقبةعمر محمد حسن محمد20887

9087887564.587كفر أبو رقبةعيد السيد اسماعيل كريتة20888

غائبغائبغائبغائبغائبغائبكفر أبو رقبةفوزي سيد نصر عبد النور20889

84628466.556.573كفر أبو رقبةمحمد اكرم عامر حسن20890

9688.595828690كفر أبو رقبةمحمد طارق محمد موسى20891

97929086.57393كفر أبو رقبةمحمود حسن محمد محمد20892

98.599.51009592.598كفر أبو رقبةمنصور ايمن منصور محمد20893



غائبغائبغائبغائبغائبغائبكفر أبو رقبةنصر سيد نصر عبد النور20894

8482759365.573كفر أبو رقبةيوسف عاطف يوسف محمد20895

7865857553.569.5كفر أبو رقبةيوسف فايز بدر علي20896

82.56479806384عمر بن الخطاب أبو رقبةاسراء عزت عبد النعيم محمد20897

91.581918787.584عمر بن الخطاب أبو رقبةاسراء عالء منسىمحمد20898

81.5698484.57182عمر بن الخطاب أبو رقبةاسراء ممدوح عبد الناصر حافظ20899

846585.578.57693عمر بن الخطاب أبو رقبةاسراء وائل محمد اسماعيل20900

53.549.5505640.553عمر بن الخطاب أبو رقبةاسماء طلعت ابراهيم احمد20901

706076655175.5عمر بن الخطاب أبو رقبةاالء ابراهيم منصور تركى20902

87.556.587.58678.588عمر بن الخطاب أبو رقبةاالء محمد محمد عبد العظيم20903

91.57191.586.573.597عمر بن الخطاب أبو رقبةاية امير احمد سيد احمد20904

77.550.580.5755585عمر بن الخطاب أبو رقبةاية صبحى السيد عبد الغنى20905

95.585968984.599عمر بن الخطاب أبو رقبةبسمله رمضان محمود عبد الستار20906

705875726278عمر بن الخطاب أبو رقبةتقى احمد على الديب20907

84.5648281.57092عمر بن الخطاب أبو رقبةحنان السيد مرسى السيد20908

96.577.59591.582100عمر بن الخطاب أبو رقبةدينا مجدى عبد العزيز محمد20909

69547980.566.586.5عمر بن الخطاب أبو رقبةرحاب احمد ابراهيم احمد20910

95.583948681.589عمر بن الخطاب أبو رقبةرحمة محمد عبد السميع عبد الفتاح20911

9475.59489.59097عمر بن الخطاب أبو رقبةرغدة حاتم احمد محمد20912

8967.59490.590.594عمر بن الخطاب أبو رقبةرندا على ابراهيم عليوه20913

65.549.5666452.564.5عمر بن الخطاب أبو رقبةريهام محمد شعبان عبد العال20914

96849789.586.5100عمر بن الخطاب أبو رقبةسوسن الشعراوى حامد مرسى20915

86.56276.57659.584عمر بن الخطاب أبو رقبةشروق يوسف سيد احمد20916

51.549.5465446.551.5عمر بن الخطاب أبو رقبةشهد عبد ربه حامد عبد ربه20917

7457847669.584عمر بن الخطاب أبو رقبةشرين محمد حنفى مهدى20918

89649386.584.589عمر بن الخطاب أبو رقبةضحى احمد مصطفى شعبان20919

908410090.576.595عمر بن الخطاب أبو رقبةعائشة جمعة زيد محمد20920

74.553.587.58167.579عمر بن الخطاب أبو رقبةعبير رمضان عطية احمد20921

6350.55266.55265عمر بن الخطاب أبو رقبةفاطمه مصطفى حامد مصطفى20922

6747.56366.58066عمر بن الخطاب أبو رقبةفاطمه حسين فرحاتجعفر20923

84.5709180.58678عمر بن الخطاب أبو رقبةمريم امير فتحى احمد20924

93609486.584.591عمر بن الخطاب أبو رقبةمريم ياسر على عبد الحميد20925

79.5568376.578.574عمر بن الخطاب أبو رقبةمنار محمد عبدهللا محمد20926

88.56684.575.583.590عمر بن الخطاب أبو رقبةمنة هللا رجب اسماعيل20927

785978.573.578.578عمر بن الخطاب أبو رقبةمنة هللا محمد شحات محمد20928

84.564.587.573.57676عمر بن الخطاب أبو رقبةمنة هللا محمود احمد حامد20929



65536159.560.567عمر بن الخطاب أبو رقبةمى فرج على ابو رواش على20930

90.554.58374.556.588عمر بن الخطاب أبو رقبةندا اشرف مصطفى ابراهيم20931

88.55994797693عمر بن الخطاب أبو رقبةندا رمضان فرج مجاهد20932

69.54454765272.5عمر بن الخطاب أبو رقبةندى امين محمد الهامى20933

62.541.5525252.563.5عمر بن الخطاب أبو رقبةندا مجدى جالل عبدالواحد20934

654957.567.54962عمر بن الخطاب أبو رقبةندى محمد حامد هيكل20935

9568.59679.57489عمر بن الخطاب أبو رقبةهاجر محمود السيد عامر20936

89.561.58670.579.589عمر بن الخطاب أبو رقبةهايدى حسنين السيد سليمان20937

82.5728789.58085.5عمر بن الخطاب أبو رقبةهناء هانى السيد شاكر20938

99879489.59693.5عمر بن الخطاب أبو رقبةوفاء ناصر عبد العليم الشريف20939

68.549.545.566.54167عمر بن الخطاب أبو رقبةيارا تيسير فايز عباس20940

8050.574684776عمر بن الخطاب أبو رقبةيارا ناصر عبد الشهيد ياسين20941

734469715475.5عمر بن الخطاب أبو رقبةياسمين عمرو سعيد عبد الغفار20942

90799188.56785.5عمر بن الخطاب أبو رقبةياسمين مشحوت معوض عبد الجليل20943

78.56269787384عمر بن الخطاب أبو رقبةابراهيم سعيد محمد متولى20944

56.56552665058عمر بن الخطاب أبو رقبةابراهيم حسن عبد المنجى حسن20945

666776.577.557.565.5عمر بن الخطاب أبو رقبةابراهيم نصر ابراهيم محمد20946

83.57079.5817387عمر بن الخطاب أبو رقبةابراهيم يوسف ابراهيم يوسف20947

777991818185عمر بن الخطاب أبو رقبةاحمد ابراهيم عبد الباسط مرسى20948

86828284.586.580عمر بن الخطاب أبو رقبةاحمد اشرف زيد محمد20949

95.590979494.598عمر بن الخطاب أبو رقبةاحمد انور عبد هللا احمد20950

67.559.577.570.547.564.5عمر بن الخطاب أبو رقبةاحمد الصاوى احمد السيد20951

50.565.5666748.559.5عمر بن الخطاب أبو رقبةاحمد حمدى جاد محمد20952

99.590.59794.579.5100عمر بن الخطاب أبو رقبةاحمد رائد احمد سيد احمد20953

716074.580.56578عمر بن الخطاب أبو رقبةاحمد رجب عبد الحكيم عبد المقصود20954

99979694.59895عمر بن الخطاب أبو رقبةاحمد سالمة على سالمة20955

79.562.569.5866271عمر بن الخطاب أبو رقبةاحمد عبد الدايم احمد عبد الدايم20956

8048.59264.56379عمر بن الخطاب أبو رقبةاحمد عبد الرازق جميل سليمان20957

7552.55859.560.551.5عمر بن الخطاب أبو رقبةاحمد عثمان محمد متولى البرى20958

41.536.541524460عمر بن الخطاب أبو رقبةاحمد عيد جمال عبد العليم20959

99.5899996.597100عمر بن الخطاب أبو رقبةاحمد قطب احمد قطب20960

96.58394.594.592.595عمر بن الخطاب أبو رقبةاحمد محمد السيد احمد جعفر20961

6038.572635168عمر بن الخطاب أبو رقبةاحمد محمد عبد الحميد قطب20962

4747.5524751.547.5عمر بن الخطاب أبو رقبةاسالم شعبان عبد العليم على20963

6433.54048.55052.5عمر بن الخطاب أبو رقبةاسالم على السيد سليمان20964

4442.554.55969.557عمر بن الخطاب أبو رقبةايهاب عطية سعد مهدى20965



89.5708373.579.581عمر بن الخطاب أبو رقبةجالل محمد جالل احمد20966

46.549.549544542عمر بن الخطاب أبو رقبةجالل محمد جالل عبد الواحد20967

86657574.564.582عمر بن الخطاب أبو رقبةحسنين محمد حسنين احمد20968

5847.566677163.5عمر بن الخطاب أبو رقبةحمدى محمد رمضان احمد20969

98839884.595.599عمر بن الخطاب أبو رقبةرمضان محمد رمضان عبد الجليل20970

5241.550455057عمر بن الخطاب أبو رقبةسعيد عبد المجيد نبوى عبد المجيد20971

66.551.57460.55667.5عمر بن الخطاب أبو رقبةسليمان محمد احمد محمد20972

93.573.596.579.589.595عمر بن الخطاب أبو رقبةعبدالرحمن عبد هللا جميل عبد العزيز20973

654757675757عمر بن الخطاب أبو رقبةعبد هللا محمد سعيد عبد الغفار20974

4643.55949.548.559عمر بن الخطاب أبو رقبةعبد هللا يحى فوزى عبد المجيد20975

5038.555.5475760عمر بن الخطاب أبو رقبةعصام أكرم اسماعيل محمد20976

52.541.54848.54240عمر بن الخطاب أبو رقبةفريد شوقى رجب عبد اللطيف20977

79588273.578.579عمر بن الخطاب أبو رقبةكريم ربيع ابراهيم محمد زيد20978

7351.568645963.5عمر بن الخطاب أبو رقبةمحمد ابوالعال اسماعيل مرسى20979

6952.561.56348.559.5عمر بن الخطاب أبو رقبةمحمد احمد محمد رمضان20980

4443.5525945.549.5عمر بن الخطاب أبو رقبةمحمد حسنى عبد الونيس محمود20981

84.561948062.571عمر بن الخطاب أبو رقبةمحمد رجب اسماعيل عبد المجيد20982

68.5606063.555.558.5عمر بن الخطاب أبو رقبةمحمد طلعت ابراهيم حامد20983

92.584888580.591.5عمر بن الخطاب أبو رقبةمحمد عزت شحات محمود20984

585763.575.57551.5عمر بن الخطاب أبو رقبةمحمد عمرو مصطفى حنفى20985

99849991.586.591عمر بن الخطاب أبو رقبةمحمد كرم على سالمة20986

89.56081807978عمر بن الخطاب أبو رقبةمحمد مجدى محمد عباس20987

6856.56459.55172.5عمر بن الخطاب أبو رقبةمحمد ناصر جالل احمد20988

87.56783.58476.585.5عمر بن الخطاب أبو رقبةمحمود رجب محمد جعفر20989

94911009092.599عمر بن الخطاب أبو رقبةمحمود ممدوح محمود احمد20990

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعمر بن الخطاب أبو رقبةمختار على عبد الرحمن ابراهيم20991

54.5465664.54147.5عمر بن الخطاب أبو رقبةمصطفى احمد عبد المجيد سليمان20992

56.548.56662.552.560عمر بن الخطاب أبو رقبةمصطفى اسامة مصطفى على20993

92.559.59181.57287عمر بن الخطاب أبو رقبةمصطفى السيد مصطفى احمد20994

88.5879679.587.589عمر بن الخطاب أبو رقبةمصطفى عصام مصطفى الديب20995

94.58390.58776.590عمر بن الخطاب أبو رقبةيوسف رجب فتحى محمد يوسف20996

99.510097.5919898.5الشهيد عادل كفر أبو محمودإسراء أحمد عطا هللا سليمان20997

7675.585.57973.597الشهيد عادل كفر أبو محمودإسراء خالد أحمد عبد الحميد20998

20.5183619.535.510الشهيد عادل كفر أبو محمودإسراء محمد غريب أبو الحديد20999

959496.588.59595الشهيد عادل كفر أبو محمودأسماء محمد غتيم محمد21000

71.56286.5686778الشهيد عادل كفر أبو محمودآية أسامة يوسف أحمد21001



95.59594798799الشهيد عادل كفر أبو محمودبسمة ياسر عبد الرحمن على21002

95.5979686.595.598الشهيد عادل كفر أبو محمودبسنت عز إبراهيم محمد21003

989998.592.59999.5الشهيد عادل كفر أبو محمودتسنيم أحمد محمد عبد النبى21004

69.56480706781.5الشهيد عادل كفر أبو محمودتغريد هشام أحمد على21005

9285838683.595.5الشهيد عادل كفر أبو محمودتقى عبد العزيز محمدعلى21006

94.59795.585.596.596.5الشهيد عادل كفر أبو محمودثناء محمد محمود السعدنى21007

908594.589.58795الشهيد عادل كفر أبو محمودحميدة محمد أحمد محمد21008

83.5718371.575.594الشهيد عادل كفر أبو محموددنيا شريف أحمد منصور21009

96.510095.586.596100الشهيد عادل كفر أبو محمودرنا عاطف يوسف منصور21010

959991.5829698الشهيد عادل كفر أبو محمودروان محمد فهمى عبد الحميد21011

94.59591.5809296.5الشهيد عادل كفر أبو محمودروضة السيد عبد الحميد محمد21012

97.59694.58889.598الشهيد عادل كفر أبو محمودزهراء على مبروك منصور21013

99.59596.5909699الشهيد عادل كفر أبو محمودسارة لطفى السيد محمد21014

9610097939998الشهيد عادل كفر أبو محمودسارة محمد عبد السالم أحمد21015

87.591938484.592الشهيد عادل كفر أبو محمودشروق عيد سعيد محمد21016

91.590778285.598الشهيد عادل كفر أبو محمودشيماء سعيد عبد المحسن عبد الكريم21017

94.510098.59088.599الشهيد عادل كفر أبو محمودشيماء محمود حسن بيومى21018

92888671.584.599.5الشهيد عادل كفر أبو محمودصابرين عبد الستار عبدربه21019

84.58487.586.57795الشهيد عادل كفر أبو محمودغادة محمد بكر إسماعيل21020

94.59996889698الشهيد عادل كفر أبو محمودفاطمة إسالم محمد إبراهيم21021

89.58394867296الشهيد عادل كفر أبو محمودفوقية محمود فارس محمود21022

98999995.510099الشهيد عادل كفر أبو محمودليلى عماد جالل إمام21023

95.59397898298الشهيد عادل كفر أبو محمودمروة محمود عيد محمود21024

8783988891.590.5الشهيد عادل كفر أبو محمودملك أحمد صادق نور الدين21025

94.510098.589.59499الشهيد عادل كفر أبو محمودمنار عيد محروس فرحات21026

94.59495.59181.599الشهيد عادل كفر أبو محمودنانسى مجدى عبد الرحمن على21027

989810095.59799الشهيد عادل كفر أبو محمودنانسى هانى السيد إبراهيم21028

5051.581747196الشهيد عادل كفر أبو محمودندى السيد محمد زكى21029

89.587858588.595الشهيد عادل كفر أبو محمودندى شاكر شاكر عامر21030

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد عادل كفر أبو محمودنسيبة فتحى عبد هللا صقر21031

728884838793الشهيد عادل كفر أبو محمودنهلة سالمة طه عبد اللطيف21032

415468.558.56066الشهيد عادل كفر أبو محمودنورا يحي أحمد سليمان21033

99100949010099الشهيد عادل كفر أبو محمودنورهان تهامى كرم عبد الجليل21034

858995888798الشهيد عادل كفر أبو محمودنورهان على عبد العزيز على21035

6768.5887465.598الشهيد عادل كفر أبو محمودنيرة سمير عامر أحمد21036

95.596998691.599الشهيد عادل كفر أبو محمودهاجر السيد محمود السيد21037



96.593998490.599الشهيد عادل كفر أبو محمودهاجر محمود ثابت محمود21038

88.5839779.585.598الشهيد عادل كفر أبو محمودهبة خالد محمد بدوى21039

9389938695.599.5الشهيد عادل كفر أبو محموديارا محمود محمد على21040

8359.5968270.597الشهيد عادل كفر أبو محمودأحمد أيمن شاهين محمود21041

000200الشهيد عادل كفر أبو محمودأحمد صالح سعيد محمد21042

7973.59690.57992.5الشهيد عادل كفر أبو محمودأحمدة صالح صادق عبد العزيز21043

69.557.58692.574.584الشهيد عادل كفر أبو محمودأحمد عبد الحميد إبراهيم عبد الرحمن21044

8959.59190.577.592الشهيد عادل كفر أبو محمودأحمد عصام فايز عبد الجليل21045

52.55283.558.562.569الشهيد عادل كفر أبو محمودأحمد عماد فوزى عبد العزيز21046

95.575.59785.584.597الشهيد عادل كفر أبو محمودأحمد عمر السيد عتابى21047

96.5829783.578.599الشهيد عادل كفر أبو محمودأحمد محمد إبراهيم محمد21048

40586753.54471الشهيد عادل كفر أبو محمودأحمد محمد طه عبد اللطيف21049

69.546.583.57060.580الشهيد عادل كفر أبو محمودأحمد عبد الحميد السيد عبد الحميد21050

72.561746874.590الشهيد عادل كفر أبو محمودأدهم عصام رمضان محمود21051

90788886.587.599الشهيد عادل كفر أبو محمودأدهم محمود فاروق محمود21052

60.559.5897269.586الشهيد عادل كفر أبو محمودإسالم إسماعيل محمد محمد21053

69.553.5837654.577الشهيد عادل كفر أبو محمودإسالم سعد عوض محمود21054

918792.573.591.593.5الشهيد عادل كفر أبو محمودإسالم محمد حامد عبد الرحمن21055

67828861.567.572.5الشهيد عادل كفر أبو محمودإسالم محمود أحمد فؤاد21056

917790.586.58693.5الشهيد عادل كفر أبو محمودإسالم نبيل محمد أحمد21057

73.558.5856867.586.5الشهيد عادل كفر أبو محمودالحسين نور الدين عطيه21058

95.584.59484.58599الشهيد عادل كفر أبو محمودالسيد أحمد السيد إبراهيم21059

5455.55871.57579الشهيد عادل كفر أبو محمودرمضان شحات رمضان أبو الحديد21060

99.5929986.59799الشهيد عادل كفر أبو محمودزياد هيثم عاطف إسماعيل21061

68638174.576.582الشهيد عادل كفر أبو محمودسامح محمود عبد الحميد أحمد21062

48.5597669.558.578.5الشهيد عادل كفر أبو محمودعبد الحميد محمد عبد الرحيم عزب21063

314260624847الشهيد عادل كفر أبو محمودعبد الحليم منصور أحمد محمد21064

94979584.59195.5الشهيد عادل كفر أبو محمودإبراهيم حسن بيومى‘عبد الرحمن 21065

40.5587068.552.560.5الشهيد عادل كفر أبو محمودعبد الرحمن حلمى بكر إسماعيل21066

90.57784.591.58283.5الشهيد عادل كفر أبو محمودعبد الرحمن رضا محمد عبد المطلب21067

436875.569.56175.5الشهيد عادل كفر أبو محمودعبد الرحمن سمير عبد العظيم سليمان21068

84.56576.572.57286الشهيد عادل كفر أبو محمودعبد الرحمن فتحى عبد العزيز أحمد21069

998791788996الشهيد عادل كفر أبو محمودعبد هللا صقر عبد هللا صقر21070

98.5818883.592.598الشهيد عادل كفر أبو محمودعبد هللا على محمد على موسى21071

91.574917676.587الشهيد عادل كفر أبو محمودعبدهللا فوزى محمد عباس21072

93889386.590.5100الشهيد عادل كفر أبو محمودعبد هللا محمد سعيد عبد النور21073



5248.576.5796682الشهيد عادل كفر أبو محمودعبد هللا محمد عبد هللا زاهر21074

56.553.586596482الشهيد عادل كفر أبو محمودعبد المنعم سعيد عبد المنعم إسماعيل21075

59.556.587867493الشهيد عادل كفر أبو محمودعمر سامى محمد محمد21076

74.56391.5767790الشهيد عادل كفر أبو محمودكامل سعيد كامل السيد21077

927291878598الشهيد عادل كفر أبو محمودمحمد السيد محمد عبد الحليم21078

516684.56567.571الشهيد عادل كفر أبو محمودمحمد سمير سعيد أحمد بيومى21079

85.57086.571.577.597الشهيد عادل كفر أبو محمودمحمد سمير سعيد عبد الحميد21080

8880.594.586.58788الشهيد عادل كفر أبو محمودمحمد صفوت يوسف محمد21081

3944.5474042.579الشهيد عادل كفر أبو محمودمحمد عبد الواحد محمود إبراهيم21082

39477074.564.573الشهيد عادل كفر أبو محمودمحمد محمود ثابت محمود21083

821.5201516.523الشهيد عادل كفر أبو محمودمحمد طارق عمر إسماعيل21084

99.593768994.598الشهيد عادل كفر أبو محمودمحمد مختار محمد على21085

94.582888082.598الشهيد عادل كفر أبو محمودمحمود أيمن كامل عشماوى21086

3950.5606754.562الشهيد عادل كفر أبو محمودمحمود نبيل عبد الموجود محمد21087

7657.5857769.592الشهيد عادل كفر أبو محمودمصطفى  فتحى حنفى السيد21088

35.547.560715857الشهيد عادل كفر أبو محمودهشام محمد عبد الصادق عبد الحميد21089

87.5779581.58195الشهيد عادل كفر أبو محموديوسف أحمد محمد رمضان21090

94.5869585.59298الشهيد عادل كفر أبو محموديوسف فخر الدين محمد مكاوى21091

969495.58088.597الشهيد عادل كفر أبو محموديوسف محمود يوسف محمد21092

846589.5817182 سنتريس1السادات اسراء الطبالوى بيومى احمد21093

79.550.58076.57176 سنتريس1السادات اسراء سامح ابراهيم احمد عمر21094

91.5639480.579.589.5 سنتريس1السادات اسراء سطوحى محمد على زلوم21095

96.57293.59383.596 سنتريس1السادات اسراء شعبان حمدي  شعبان21096

96.5699792.587.596 سنتريس1السادات اسراء شمس الدين حامد حواء21097

98.5749691.58794 سنتريس1السادات اسراء محمود فتحى على شحاته21098

92.569929172.586 سنتريس1السادات االء زكريا بشرى على21099

99789889.592.5100 سنتريس1السادات امل خالد متولى متولى فرحات21100

100989998.597.5100 سنتريس1السادات امنية محمد رجب الدسوقى21101

95.5699886.586.596.5 سنتريس1السادات اميرة على عبدالجواد على بدر21102

989010094.59796.5 سنتريس1السادات اية عادل محمد رشدى بيومى21103

99879497.588.598 سنتريس1السادات ايمان عالء حسن على عتيم21104

99889693.593.5100 سنتريس1السادات ايمان مصطفى على مصطفى دسوقى21105

100879991.591100 سنتريس1السادات ايمان هانى فتحى حسن كساب21106

83.5619582.56993.5 سنتريس1السادات بسمة حمدى بكر سرحان21107

100839892.597100 سنتريس1السادات بسمة عبدالبارى عبدالحميد عبدالبارى21108

97909696.593.5100 سنتريس1السادات تسنيم ايهاب محمود فهيم21109



806084906384.5 سنتريس1السادات تقى احمد لبيب فرحات على21110

99.5659595.58686.5 سنتريس1السادات جنة مجدى خليفة ابو الحسن21111

96.575969394.599 سنتريس1السادات حبيبة سميح محمد محمود حسان21112

92.5749491.585.5100 سنتريس1السادات حنان كمال السيد تعيلب21113

59.54682724887 سنتريس1السادات حورية حاتم ذكى محمد21114

9673969089.5100 سنتريس1السادات داليا امين محمد رشدى احمد نجم21115

8463939067.594 سنتريس1السادات دنيا السيد متولى متولى فرحات21116

84.5729180.587.584 سنتريس1السادات دولت جرجس عوض ميخائيل21117

58.554847557.575 سنتريس1السادات روحية رمضان عيد محروس21118

83.5569089.578.587.5 سنتريس1السادات ريهام رأفت سعيد عبدالعاطى21119

99.5879797.593.5100 سنتريس1السادات زينب فؤاد لطفى ابراهيم21120

99909694.593100 سنتريس1السادات سارة ابراهيم عبدالحليم ابراهيم21121

96.5909695.582.598 سنتريس1السادات سارة صالح الدين السيد محمد احمد21122

94.5879897.58998 سنتريس1السادات سجود بدر منسى محمد بدر21123

100929997.5100100 سنتريس1السادات سلمى احمد محمدى محمد عبدالحميد21124

907697968298 سنتريس1السادات سلمى طارق سعد حسن تعيلب21125

100999797.595.5100 سنتريس1السادات سماح محمد فوزى محمد محمد21126

98.5939998.598.598 سنتريس1السادات سهيلة احمد محمد عبدالعال21127

92.57994947995 سنتريس1السادات سهيلة سليمان محمد سليمان فتيان21128

817593918084 سنتريس1السادات سيمون كامل سلوانس عطاهللا فرج21129

74.55586796592 سنتريس1السادات شروق خيرى متولى متولى فرحات21130

98809994.596.5100 سنتريس1السادات شهد عصام الدين عبدالحليم  محروس21131

967910094.593.5100 سنتريس1السادات شهد عمادالدين محمود عبدالعظيم21132

83.5709586.58086 سنتريس1السادات صباح صالح عبدالمؤمن عبدالباسط21133

90.5729694.59586 سنتريس1السادات صباح مجدى ابراهيم محمد ايراهيم21134

93.57897908699 سنتريس1السادات عال محمد على موسى دخان21135

98.5809794.595100 سنتريس1السادات غادة محمد السيد تعليب21136

91769691.591100 سنتريس1السادات فاطمة احمد عبدالعظيم الصاوى21137

89.5829893.59595.5 سنتريس1السادات فاطمة على مصطفى محمد محمد21138

97.5849895.59495 سنتريس1السادات فاطمة فؤاد لطفى ابراهيم عمر21139

9387978991.595.5 سنتريس1السادات فاطمة نبيل عبدالعليم عبدالحميد على21140

96829795.594.598 سنتريس1السادات فرح محمد عشرى محمد21141

85829288.586.596 سنتريس1السادات فرحة محمد يوسف دياب21142

97829992.594.598 سنتريس1السادات كنزى ياسر سعيد طه مرسى21143

97.587979398.5100 سنتريس1السادات ماريا ماجد فريد غالى21144

94.5779392.597100 سنتريس1السادات مروة عصام سيد احمد عبدالعليم21145



90799591.597.598 سنتريس1السادات مروة محمد على زين العابدين شعالن21146

99839792.599100 سنتريس1السادات مريم ابراهيم عياد عبدالسيد21147

93.57894919699 سنتريس1السادات منار سامح على عبدهللا21148

96.5869692.591.597 سنتريس1السادات منال اسامة عبداللطيف عبدالحليم امين21149

98.58598949999 سنتريس1السادات منةهللا حسنى حمدى محمد21150

95769893.582.599 سنتريس1السادات مها صبرى عبدالعزيز محروس21151

988010095.58998 سنتريس1السادات ناريمان محمد على محمد الخولى21152

93759393.59095.5 سنتريس1السادات ندا محمد سعد عبدالحكيم الجنزورى21153

756183927180 سنتريس1السادات ندى محمد ابراهيم عبدالحليم21154

87.5718991.570.591.5 سنتريس1السادات نعمة صابر محمد محمد سليمان21155

99939899.599.5100 سنتريس1السادات نهال محمود حنفى محمود محجوب21156

92729594.579.593 سنتريس1السادات نورا سامى احمد عبدالمقصود21157

98749895.593.589.5 سنتريس1السادات نورهان ممدوح نجاح عبدالعليم الشربينى21158

72.5649489.56866.5 سنتريس1السادات هاجر صالح الدين السيد محمد احمد21159

6264638073.568.5 سنتريس1السادات هدير محمد عبدالعاطى طه الجندى21160

98919796.59298 سنتريس1السادات هند محمد ياسر عبدالمحسن محمود يوسف21161

83.573868881.573 سنتريس1السادات وصال زياد السيد ابو العز21162

98.586979490100 سنتريس1السادات وفاء محمد سمير حلمى محمود محروس21163

8255898187.588 سنتريس1السادات ياسمين تامر سمير السيد عبدالواحد21164

79.5769279.56289 سنتريس1السادات ياسمين سامي أحمد عبد المقصود21165

98.5759796.589.5100 سنتريس1السادات يمنى نادى حسب هللا احمد21166

99969897.59397 سنتريس1السادات احمد اشرف سعيد محمد قابل21167

96989893.594.588.5 سنتريس1السادات احمد امام فتحى عوض فرجان21168

83749176.567.589 سنتريس1السادات احمد سامى احمد عبدالمقصود21169

77.5748687.57068.5 سنتريس1السادات احمد مجدى السيد عبدهللا21170

90.5799086.578.574.5 سنتريس1السادات احمد محمد عبدالمولى محمد شلبى21171

92708481.576.573.5 سنتريس1السادات احمد مسعد على ابراهيم محمد21172

95829492.585.590 سنتريس1السادات احمد يحيى زكريا محمد على21173

87648984.573.585 سنتريس1السادات اسالم محمد فتحى حسن محمد21174

98.59210097.59494 سنتريس1السادات اسماعيل ايمن احمد عبدالطيف امام21175

76.540687658.582.5 سنتريس1السادات االمير اسامة عبدالحميد شعالن21176

95.5809692.58495 سنتريس1السادات السيد محمد سمير السيد سنجر21177

97.5809894.58698 سنتريس1السادات انور هشام انور محمد حجاب21178

94.563978282.591.5 سنتريس1السادات ايهاب ابوالعال عبدالموجود حسان21179

7867.57880.584.578.5 سنتريس1السادات أحمد حسن عبدالعظيم حسن تعيلب21180

88.5819998.59291.5 سنتريس1السادات أحمد حسين محمد العابد فرحات21181



85.5598273.57896 سنتريس1السادات جورج عياد رزق هللا بولس21182

96.58510091.59299 سنتريس1السادات زياد سعد محمد عبدالشافى شعبان21183

978310095.59298 سنتريس1السادات سعد طارق سعد حسن تعيلب21184

999810096.59699 سنتريس1السادات عبدالخالق محمد عبدالخالق احمد المزين21185

97749686.596.592 سنتريس1السادات عبدالرحمن جمال عرفة محمد سيد احمد21186

84608776.57484 سنتريس1السادات عبدالرحمن محمد محمدى عتيم21187

877276.564.58497 سنتريس1السادات عبدهللا انور منسى محمد بدر21188

85.578.5797678.582 سنتريس1السادات عبدالمنعم عماد سمير السيد مطر21189

756575717479.5 سنتريس1السادات عمر جمال صالح الدين على المزين21190

866890859295 سنتريس1السادات فتحى وليد فتحى حسن اسماعيل21191

93.575948184.596 سنتريس1السادات كمال محمد كمال سنجر21192

81.5709487.58091 سنتريس1السادات محمد احمد عبدالحليم السيد موسى21193

90.58410087.58899 سنتريس1السادات محمد احمد محمد ابراهيم21194

89.5798890.57193.5 سنتريس1السادات محمد امين عرفة محمد محروس21195

99979994.59899 سنتريس1السادات محمد سامى عرفة محمد سيد احمد21196

71.5536767.552.580 سنتريس1السادات محمد سالمة عبدالموجود عبدالعليم21197

93.56898907898 سنتريس1السادات محمد عصام عبدالحميد محمد حسينى21198

92.5709691.58496 سنتريس1السادات محمد عماد الدين عبد الحليم بحيري21199

78.568857777.578.5 سنتريس1السادات محمد عماد يونس احمد21200

83.5688588.58380 سنتريس1السادات محمد مجدى عبدالعزيز احمد21201

979890979396 سنتريس1السادات محمد محمد سمير ابراهيم حسان21202

846782776984.5 سنتريس1السادات محمد محمود عبدالحميد اسماعيل21203

96909897.595.597 سنتريس1السادات محمد مظهر محمدى غنيم21204

87.5659091.59791 سنتريس1السادات محمد هاشم محمد جمعة السيد21205

85.5617384.566.573 سنتريس1السادات محمد وليد محمد عبدالعليم21206

96.5879996.510098 سنتريس1السادات محمد ياسر مصطفى محمود21207

9790999596.599 سنتريس1السادات مصطفى على بكر محمد سرحان21208

95.58395949190.5 سنتريس1السادات مصطفى محمد عبدالحميد فتح هللا محجوب21209

97.592100959799 سنتريس1السادات مصطفى محمود ابراهيم يوسف21210

988396928899 سنتريس1السادات مصطفى همام فهيم بشرى العقب21211

948394969791 سنتريس1السادات مهند جمال محمد جمعة السيد21212

93919094.594.590 سنتريس2السادات ابتسام أنور محمد عفيفى21213

547164675176.5 سنتريس2السادات إحسان رشدى كمال على إبراهيم21214

55.5616167.555.566.5 سنتريس2السادات إسراء سعيد محمد محمود عفيفى21215

5674.56367.56086 سنتريس2السادات إسراء شريف فرج محمد حسن21216

55706170.55876 سنتريس2السادات إسراء على عيد دسوقى21217



8682928872.578 سنتريس2السادات أسماء فايق عبد الحميد مصطفى21218

96.593929394.596 سنتريس2السادات أسماء هشام أحمد أحمدالسيد21219

9394939296.597 سنتريس2السادات أمانى السيد فهمى محمود محمد21220

99.5939494.59184 سنتريس2السادات أمانى صبحى عبد الحليم طه شعبان21221

92.577.58380.561.579 سنتريس2السادات آمال طلعت أبو زيد هيبة21222

90869685.57087 سنتريس2السادات آمال مصباح شريف عبد هللا زياد21223

93.5909191.58094 سنتريس2السادات أمنية  حسين عيد محمد مرسي21224

غائبغائبغائبغائبغائبغائب سنتريس2السادات أميرة محمد عبد العظيم عبد العزيز21225

54.554.5818360.566 سنتريس2السادات إنجى محمد مصطفى عبد العزيز21226

989410094.597.598 سنتريس2السادات إيمان حسين عبد الرازق مصيلحى21227

94939394.592.594 سنتريس2السادات إيمان فرحات أحمد فرحات21228

4764.549704774 سنتريس2السادات إيمان محمد عبد الحميد محمود فتيان21229

غائب2856242425 سنتريس2السادات آية أحمد عبد القوى عبد الكريم21230

90889092.58991 سنتريس2السادات آية أحمد مصطفى أحمد الدسوقى21231

53716271.552.573.5 سنتريس2السادات آية أشرف حمدى عبدالحميد تعيلب21232

5745.550564453 سنتريس2السادات آية أشرف عبد الحفيظ بكر محمد21233

56.561.550635260.5 سنتريس2السادات آية األمير عبد الكريم عبد الحميد تعيلب21234

92.595918989.586.5 سنتريس2السادات آية السيد عبد الحميد السيد محمد21235

999894949688 سنتريس2السادات آية محمد أحمد محجوب21236

959492938591 سنتريس2السادات بسملة خالد مصطفى أحمد عوض21237

6967846563.569 سنتريس2السادات بسنت محمد أحمد محمد مصطفى21238

80677365.573.578.5 سنتريس2السادات جهاد عالء عبد الحميد عبدالبارى عبدهللا21239

97899389.59092 سنتريس2السادات جهاد محمد زكى محمد بدر21240

88.5879174.583.584.5 سنتريس2السادات حبيبة السيد حسين محمد21241

84898584.588.574 سنتريس2السادات حبيبة عالء محمد رشاد محمد21242

98959088.58991.5 سنتريس2السادات حبيبة مصطفى السيد أحمد الدجوي21243

92.5909285.589.586.5 سنتريس2السادات حبيبة ناصر عبد العال خليفة21244

94969188.58491 سنتريس2السادات حورية حسن عبد الجليل محمد21245

84798687.58378 سنتريس2السادات خيرية شعبان عبد العليم السيد21246

88.58481858475.5 سنتريس2السادات خلود سامى عطية عبدالعزيز21247

80867577.57179 سنتريس2السادات خلود على صالح الدين علي المزين21248

63.564.560785468 سنتريس2السادات داليا محمد عبدالحكيم أحمد السيد21249

83858188.55972 سنتريس2السادات دعاء أحمد عبدالفتاح مرتضى21250

89798483.56975 سنتريس2السادات دعاء ياسر معوض عبدالمجيد21251

74.571.581816172 سنتريس2السادات دالل يوسف جعفر يوسف جعفر21252

60.554577058.563 سنتريس2السادات دميانة سامى عطاهللا أندراوس21253



80.5738280.571.592 سنتريس2السادات دينا إيهاب عالءالدين عبدالعليم زهران21254

97.5859189.59191 سنتريس2السادات دينا عبدهللا إسماعيل عبدهللا تعيلب21255

83667975.570.576.5 سنتريس2السادات دينا محمد عيد دسوقى21256

645960706372.5 سنتريس2السادات رانا طارق فهيم محمود21257

80778586.582.589 سنتريس2السادات رانا شريف شحاتة إبراهيم21258

76.56771697169.5 سنتريس2السادات رانيا محمدى محمد محمدى قطب21259

غائبغائبغائبغائبغائبغائب سنتريس2السادات رجاء ياسر أحمد عبدالعزيز21260

92758779.589.580.5 سنتريس2السادات رحمة إبراهيم سعيد إبراهيم21261

7063556665.557 سنتريس2السادات رحمة محمد فرحات يوسف محمد21262

968196899792 سنتريس2السادات رقية على أحمدعبدالحميد أحمد21263

5068596158.570 سنتريس2السادات راندا أبو العز ربيع أبوالعز21264

93725970.57275.5 سنتريس2السادات روان رضا سالمة السيد21265

90.5637179.577.574.5 سنتريس2السادات روان عادل عبد البر السيد21266

948596908886 سنتريس2السادات رويدا طارق محمد عبد الهادى تعيلب21267

91.56985887873.5 سنتريس2السادات ريهام أحمد عبد النبى درغام21268

غائبغائبغائبغائبغائبغائب سنتريس2السادات ريهام سالمة عبد البر عبد العظيم21269

80.576698263.588.5 سنتريس2السادات ريهام محمود محمد على عفيفى21270

97.5838779.57791 سنتريس2السادات زهراء جمال أحمد أبو العى21271

665957705660 سنتريس2السادات زينب سعيد محمود متولى21272

57.566555348.555 سنتريس2السادات زينب فكرى أحمد حسين حجاب21273

5565.5565448.557 سنتريس2السادات زينب ياسر محمود مصلحى أبو الحديد21274

5559536653.564 سنتريس2السادات سارة السيد عبد الحليم عطية دياب21275

80.5767381.57867.5 سنتريس2السادات سارة فوزى فتحى على شحاتة21276

991009996.59997 سنتريس2السادات سارة وائل عبد المنعم مجاهد سعد21277

47.565496453.554 سنتريس2السادات سعدية هشام رجب حسن الخولى21278

94.598979594.593 سنتريس2السادات سلمى أحمد فؤاد محمد عبد الرازق21279

68.560536459.564 سنتريس2السادات سلمى حسن السيد حسنيوسف21280

92100958596.597 سنتريس2السادات سلمى شريف محمد السيد21281

991009997.599.599 سنتريس2السادات سلمي عالء عبد الحميد مصطفى عصر21282

68.56157626768.5 سنتريس2السادات سلمى فكرى محمد على عابدين21283

59.568615954.565 سنتريس2السادات سلمى محمد الشبينىعبد الجواد21284

70.570707357.571 سنتريس2السادات سمر أيمن محمد مبروك21285

64.5605859.54869 سنتريس2السادات سمر سامى جمعة على معوض21286

5871656148.571 سنتريس2السادات سمر عبد المحسن شوقى عبد الحميد21287

687466575363 سنتريس2السادات سمر محمود سعيد محمود21288

535552594263.5 سنتريس2السادات شريفة شريف عبد الموجود جابر21289



غائبغائبغائبغائبغائبغائب سنتريس2السادات شرين أحمد زكى سنجر21290

6470536757.550 سنتريس2السادات شرين سيد سمير أبراهيم21291

غائبغائبغائبغائبغائبغائب سنتريس2السادات شروق خالد عبد الحميد محمدى21292

7165.56662.562.568 سنتريس2السادات شروق وجدى رفعت محمد أبو السعود21293

959210094.591.594 سنتريس2السادات شهد رامى أنور أحمد21294

53.54962605258 سنتريس2السادات سشيماء أشرف السيد حسن شاهين21295

60.5627068.553.562.5 سنتريس2السادات شيماء حسين حسن شعالن21296

68.5757071.56759.5 سنتريس2السادات شيماء رشوان عبدالغفارالشعراوي21297

94.594939591.588 سنتريس2السادات شيماء سامى عبدالحميد محمد صالح21298

غائبغائبغائبغائبغائبغائب سنتريس2السادات عال السيد على السيد كساب21299

80719074.57876.5 سنتريس2السادات عال خالد إبراهيم مصطفى21300

93.5829189.59189 سنتريس2السادات عال على شليل على حسن21301

99.579.5958889.586.5 سنتريس2السادات غادة رجب محمود رمضان الجندى21302

90.5728479.575.578.5 سنتريس2السادات فاطمة أحمد محمد السيد جعفر21303

788184718075 سنتريس2السادات فاطمة أشرف رجب أحمد21304

70.571726864.577 سنتريس2السادات فاطمة حسين عبدالعاطى طه شعبان21305

56.561.572665369 سنتريس2السادات فاطمة زكى محمود عبدالحميد21306

5367.57470.55957.5 سنتريس2السادات فاطمةسعيد محمد أحمد درويش21307

79.57779817484.5 سنتريس2السادات فاطمة عبدالغنى عبدالعظيم مصطفى21308

6886795573.568 سنتريس2السادات فاطمة فرج خليل محمد الدسوقى21309

54.544474341.549 سنتريس2السادات فاطمة قطب شحاتة قطب الدسوقى21310

10010010010099.596 سنتريس2السادات فاطمة كامل فهمى محمود21311

9464.5877488.582 سنتريس2السادات فاطمة محمد على فرحات21312

5756726250.567.5 سنتريس2السادات فاطمة محمود إبراهيم محمد إبراهيم21313

غائبغائبغائبغائبغائبغائب سنتريس2السادات فاطمة ناصر شحاتة قطب الدسوقى21314

595560635169 سنتريس2السادات فوزية عنتر عبدالحليم بدر21315

96788580.59094 سنتريس2السادات فوزية مسعود عرفة السيد21316

918280819383.5 سنتريس2السادات كريمة حاتم محمد عصر21317

93828684.58293 سنتريس2السادات محاسن محمد رجب محمد عبدالصمد21318

816277756473 سنتريس2السادات مروة حسن عبدالصمد يوسف21319

74.5658367.56567.5 سنتريس2السادات مروة محمد أحمد تعليب21320

916582878076.5 سنتريس2السادات مروة محمود محمد كامل21321

70.562856852.572 سنتريس2السادات مريم سيد شوقي أحمد21322

9891897791.585.5 سنتريس2السادات مريم عبداللطيف محمودعبدالهادي21323

99.51009897.59997 سنتريس2السادات منار حمزة علي حسام الدين21324

91.5788980.58094.5 سنتريس2السادات منار أحمد عبدالبرأحمد21325



77688069.58068 سنتريس2السادات منار مجدي سعيد أحمد21326

74546260.555.564.5 سنتريس2السادات منة قطب حنفي عودة21327

5158.5676142.550.5 سنتريس2السادات مني عاطف عبدالحليم علي21328

73.571766565.574 سنتريس2السادات مها رضا خليل محمد الدسوقي21329

6855477249.565 سنتريس2السادات ميار محمد سعيد محمد الرفاعي21330

595760746075.5 سنتريس2السادات ميادة يوسف عبدالصمد يوسف21331

9597869091.584 سنتريس2السادات نجاة محمد حافظ محمد أمين21332

91928290.584.585 سنتريس2السادات نجوان رمضان ربيع أبوالعز21333

989989909883.5 سنتريس2السادات ندا حسن السيد أحمد توفيق21334

94909090.58486 سنتريس2السادات ندا شعبان محمد عطية21335

7655628560.574.5 سنتريس2السادات ندا وائل محمود محمد تعليب21336

83888377.57276.5 سنتريس2السادات ندي حسني شحاتة إبراهيم شحاتة21337

54.561.554555952 سنتريس2السادات نهي رمضان محمد أحمد إبراهيم21338

93.586848381.580.5 سنتريس2السادات نورا أشرف سمير عبدالظاهر21339

غائبغائبغائبغائبغائبغائب سنتريس2السادات نورا رجب عبدالعليم يوسف جعفر21340

71.57363807574 سنتريس2السادات نورا صادق سعد صادق الشايب21341

6772.56776.561.565 سنتريس2السادات نورا صبحي محمد دسوقي21342

97989892.593.596 سنتريس2السادات نوران سامح جمال  السيد إبراهيم21343

5170546357.559 سنتريس2السادات نورهان أشرف سعيد علي عفيفي21344

94.5889088.590.583.5 سنتريس2السادات نيرة أحمد علي أحمد علي21345

4661.551624965.5 سنتريس2السادات هاجر عيد محمد إسماعيل حسن21346

84.5737479.57169.5 سنتريس2السادات هاجر محمد ممدوح محمد يوسف21347

90.5858483.583.575.5 سنتريس2السادات هانم محمد عبدالكريم عمر21348

76.579.5868080.572.5 سنتريس2السادات هبة صبحي رمضان محمد عصر21349

78838279.578.566.5 سنتريس2السادات هبة عبدالسالم أحمد فرحات محجوب21350

94828980.591.586 سنتريس2السادات هدي أحمد عمر أحمد سعد21351

55.55770705664.5 سنتريس2السادات هدير بخوري محمد السيد21352

56.555.57786.546.568.5 سنتريس2السادات هدير حمدي إبراهيم محمد عصر21353

90879086.585.571.5 سنتريس2السادات هدير جالل حامد دخان21354

5952526952.566 سنتريس2السادات هدير عفيفي السيد عفيفي الشيخ علي21355

86878885.58970.5 سنتريس2السادات هدير علي نور الدين حسين الجنزوري21356

65.5808885.57870.5 سنتريس2السادات هديرالسيد محمد السيد الباسوسي21357

84788789.57974.5 سنتريس2السادات هدير محمود عبدالحفيظ محمود21358

92.578.5918194.589.5 سنتريس2السادات هنا طارق أحمد زاهرعثمان21359

75717878.55873 سنتريس2السادات وداد وجدي محمود محمد عبدالنبي21360

6562.5807553.567 سنتريس2السادات والء جمعة علي محمد21361



86.574.57974.58569.5 سنتريس2السادات ياسمين إبراهيم إسماعيل السيد21362

68.571.577767272 سنتريس2السادات ياسمين أشرف عبدهللا حسن عبدهللا21363

96.5808683.59079.5 سنتريس2السادات ياسمين حمادة علي محمد21364

88.583899284.575 سنتريس2السادات ياسمين وائل عبدالحليم أحمد السيد21365

98.59310094.59786.5 سنتريس2السادات أحمد هشام رجب عبدالغني21366

91.5869182.57776 سنتريس2السادات إسماعيل أشرف إسماعيل أحمد21367

6976607764.580 سنتريس2السادات بالل سعيد عبدالحكيم أحمد محمد21368

96.584838685.586 سنتريس2السادات جعفر يوسف جعفر يوسف جعفر21369

7871736880.576 سنتريس2السادات حسام محمد عبدالحميد أحمد درغام21370

9992999398.598 سنتريس2السادات حسن عجمي سعيد أحمد21371

9194988597.592 سنتريس2السادات زياد طارق مصطفي أحمد عوض21372

97849281.59192 سنتريس2السادات علي السيد إبراهيم مصطفي21373

927586767989 سنتريس2السادات عبدالرحمن محمد علي أحمد21374

65.56273766374 سنتريس2السادات علي فوزي عبدالحليم حجاب21375

60576373.563.574 سنتريس2السادات كريم طارق فهيم محمود21376

97.5979689.59893 سنتريس2السادات محمد أشرف عبدالحكيم فرحات علي21377

79.579928789.585 سنتريس2السادات محمد أشرف عبدالنبي محمد السيد21378

9485100909392 سنتريس2السادات محمد فوزي صبحي محمد الشايب21379

77.570747170.590 سنتريس2السادات محمود حمدي محمد منصور21380

9376908294.592 سنتريس2السادات محمود عبدالعليم فتحي عبدالعليم الجنزوري21381

1009910099.510096 سنتريس2السادات مصطفي كامل فهمي محمود محمد21382

60.57375766871.5 سنتريس2السادات مصطفي محمود عبدالحفيظ بكر محمد21383

53.562547158.561.5 سنتريس2السادات ياسر حسين محمد عبدالحميد21384

94849588.59491 سنتريس2السادات يوسف أشرف جمال الدين أحمد حسين21385

99.58899929793 سنتريس2السادات يوسف رجب عبدالحفيظ بكرمحمد21386

8984.586779187النصر ا سنتريسالهام عبدالظاهر انور مصلحى21387

98929691.59496النصر ا سنتريساية خالد محمدي محمد21388

7580.57565.58485النصر ا سنتريسحنان حازم حامد الصاوى21389

92899485.59498النصر ا سنتريسحورية سامي عطية عبد الرحمن21390

98.5100968999.595النصر ا سنتريسدنيا خالد مرسى محمد مرسى21391

989894839999النصر ا سنتريسسارة ياسر رزق النمر21392

92.593.59082.59796النصر ا سنتريسعبير طارق انور مصلحى21393

98.596.59587.510092.5النصر ا سنتريسفاطمة محمد علي حسن العقب21394

86.5807972.58091النصر ا سنتريسهبه عبدهللا فهمى عبدهللا21395

99.510010091.598.5100النصر ا سنتريسياسمين هشام طه عبد الحليم21396

526470606172النصر ا سنتريسبانوب عادل بولس عطيه21397



98939795.596.5100النصر ا سنتريسابرام القس متأوس فهيم21398

5466735960.567.5النصر ا سنتريسابراهيم حسن محمد محمد21399

63.565.57367.56762النصر ا سنتريسابراهيم سعيد فاروق محمد21400

91.58683758792النصر ا سنتريسابراهيم صبحى سعيد رمضان21401

46446149.549.558النصر ا سنتريساحمداسالم احمد رجب21402

79.574.578716682.5النصر ا سنتريساحمد اشرف فضل محمد21403

12148315.519.5النصر ا سنتريساحمد ايمن سعيد ابراهيم عبدالمغنى21404

65.5647259.563.580.5النصر ا سنتريساحمد ايمن سعيد محمد21405

363746474162النصر ا سنتريساحمد بيومي احمد مسعود21406

99.5979998.595100النصر ا سنتريساحمد حسام احمد عصر21407

7876.5828577.595النصر ا سنتريساحمد خالد عاشور ابو العنين21408

97.58610096.586100النصر ا سنتريساحمد خالد محمود عبد العظيم21409

51566268.569.578النصر ا سنتريساحمد رجب سليمان محمد21410

82.578.59189.575.589.5النصر ا سنتريساحمد سامى حمدى عبد العليم21411

62528369.556.558النصر ا سنتريساحمد سعيد احمد محمود عمر21412

46.5536460.55865النصر ا سنتريساحمد سالمة عبد الحميد محمدى21413

998999958298النصر ا سنتريساحمد سمير عمر عبد العظيم21414

36434662.546.558النصر ا سنتريساحمد صابر محمد دسوقي21415

7278.575887073.5النصر ا سنتريساحمد طارق عبد الكريم محمد21416

45.5415567.55266النصر ا سنتريساحمد عاطف احمد عبد الفتاح21417

43.5424767.549.569النصر ا سنتريساحمد على احمد مرسى21418

86.5859487.584.593النصر ا سنتريساحمد علي اسماعيل علي21419

81.567.572968583النصر ا سنتريساحمد عماد الدين فتحي عتيم21420

393550494759النصر ا سنتريساحمد فرحات على فرحات21421

9688.59087.57487النصر ا سنتريساحمد محمد عشري عبد الحميد21422

3950.556615251.5النصر ا سنتريساحمد ناصر عبد الرازق احمد21423

99979998.593100النصر ا سنتريسادم سعيد عبد العليم غريب21424

8169.59184.57688.5النصر ا سنتريسادهم بدر عبد الحفيظ محمد21425

80629292.582.595النصر ا سنتريسادهم هشام محمد احمد21426

4771.5687359.558النصر ا سنتريساسامة اشرف حسن عامر21427

99929898.592100النصر ا سنتريسإسالم أسامة محمد ابراهيم21428

4871747169.578النصر ا سنتريساسالم ايمن سمير عبدالظاهر21429

86.578848479.589.5النصر ا سنتريساسالم عادل موسى  بدرسليمان21430

93.579.59085.58593النصر ا سنتريساسالم محمد مصطفى احمد21431

53.5576662.557.581النصر ا سنتريساسالم مصطفى عبد الواحد على21432

5172.56363.559.555النصر ا سنتريساسماعيل عيد محمد اسماعيل21433



7777.5777371.588النصر ا سنتريسأمير على عبدالعاطى طه الجندى21434

92.59196918689النصر ا سنتريسايمن رشدى فاروق محمد21435

91889390.58195النصر ا سنتريسباسم صبري محمود محمد21436

60.5738572.572.574النصر ا سنتريسباسم محمد عبد النبى صابر21437

64.581786765.594النصر ا سنتريسبطرس يوسف بسخرون أيوب21438

6875827566.562النصر ا سنتريسبكر ايمن ابو بكر عبدالعزيز21439

89799092.58488.5النصر ا سنتريسجالل أيمن عبد العزيز سعيد21440

42236202322.5النصر ا سنتريسحازم خالد ابراهيم مصطفى21441

33444567.548.548النصر ا سنتريسحسام أشرف السيد حسن شاهين21442

98959897.594.598النصر ا سنتريسحسام حسن ابراهيم يوسف21443

97.5931009688.5100النصر ا سنتريسحسام سعيد عبد العظيم عبد الحليم21444

98.5949888.585100النصر ا سنتريسحسن هاني حسن سرحان21445

56.5688477.56667النصر ا سنتريسحمدى رضا حمدى عبدالعزيز21446

80.5808283.581.589النصر ا سنتريسدياب شعيب شعبان شعيب21447

8477.581776094النصر ا سنتريسرزق ايمن السيد السيد21448

71587464.564.574النصر ا سنتريسرمضان مسعد رمضان محمد21449

87.577.5858685.594النصر ا سنتريسريمون سمعان اسحق سرور21450

815149.517.520النصر ا سنتريسسعيد ابراهيم سعيد ابراهيم21451

708480727373النصر ا سنتريسسعيد بيومي سعيد يوسف21452

92.5929692.58798النصر ا سنتريسسعيد طارق سعيد السيد21453

46.54548564563.5النصر ا سنتريسسعيد فتحي محمد سيد احمد21454

89.592.591827988النصر ا سنتريسسعيد يحيي سعد حميدة21455

92.576768784.590النصر ا سنتريسشعبان عادل شعبان سيد احمد21456

92816579.57489النصر ا سنتريسصابر محمد قطب ابراهيم21457

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنصر ا سنتريسصالح رضا عبد الونيس بكر21458

67.567.56682.569.578النصر ا سنتريسضياء عبد الرحمن كمال بندارى21459

95819694.59094النصر ا سنتريسضياء محمد عبد السالم عبد النعيم21460

938097977895النصر ا سنتريسعبد الحكيم محمود على موسى21461

98.5949598.589.5100النصر ا سنتريسعبد الحكيم ناصر عبد الحكيم ابراهيم21462

98969898.594.5100النصر ا سنتريسعبد الحليم احمد عبد الحليم احمد21463

4255.560585670النصر ا سنتريسعبد الحميد يحي جمال عبد الحميد محمود21464

98.593.59498.594.5100النصر ا سنتريسعبد الرحمن اسماعيل محمود محمد21465

333852535055النصر ا سنتريسعبد الرحمن صبري السيد حسن21466

6562.56573.565.563النصر ا سنتريسعبد الرحمن عبد الحكيم محمد عبد الهادي21467

49465657.56358النصر ا سنتريسعبد الرحمن عبد العليم السيد محمد21468

99929993.597.593النصر ا سنتريسعبد الرحمن محمد بيومي سيد احمد21469



89889593.58496النصر ا سنتريسعبد الرحمن محمد محمدي عبد الحميد21470

989699939098النصر ا سنتريسعبد الرحمن محمود رجب محمود21471

5660565571.551.5النصر ا سنتريسعبد الرحمن ممدوح مرسي الحداد21472

10091979696100النصر ا سنتريسعبد الرحمن ناصر محمد تعيلب21473

93.582929084.599النصر ا سنتريسعبد الرحيم عصام عبد الرحيم يوسف21474

82717071.58081النصر ا سنتريسعبد الرحيم محمد عبدالرحيم عبدالعاطي21475

91.579.586858778النصر ا سنتريسعبد العليم إبراهيم عبد العليم عبدالمنعم21476

99.5818992.58883النصر ا سنتريسعبد الغني ابراهيم عبد الغني ابراهيم21477

62.54463676561.5النصر ا سنتريسعبد هللا ايمن السيد عبد هللا21478

9687979488.590النصر ا سنتريسعبد هللا خالد محمد عبد الباري21479

958394989179النصر ا سنتريسعبد هللا فتحى محمد على عتيم21480

95.57495827382النصر ا سنتريسعبده ايمن عبد الحافظ محمد جمعة21481

604864636167النصر ا سنتريسعرفه حمدى محمد عبدالفتاح21482

5457.56358.56561.5النصر ا سنتريسعالء اشرف محمد محمود21483

95.5769591.58693النصر ا سنتريسعالء عماد السيد عبد الغنى21484

8578.59187.587.575النصر ا سنتريسعماد سامي السيد محمدالسيد21485

47.548.557625668النصر ا سنتريسعماد سعيد حمدى عبد هللا21486

99.586.59994.58789النصر ا سنتريسعمرو السيد عبد الحميد محمد21487

64.566.5586568.572النصر ا سنتريسعمرو شعبان عبد الحليم طه21488

50.5487462.559.560النصر ا سنتريسفارس جمال فرحات يوسف21489

66.57794777277النصر ا سنتريسفوزي مجدي فوزي عبدالحميد21490

8073.5937980.586النصر ا سنتريسكريم ايمن رمضان محمد21491

9895.5999691.594النصر ا سنتريسكريم سعد عبد العليم احمد21492

45.561.56746.55460النصر ا سنتريسكريم عيد عبدالحفيظ عبدالعاطى21493

97.598.5959390.5100النصر ا سنتريسكريم محمد فارس خميس21494

8067.58771.566.576.5النصر ا سنتريسكمال فرحات كمال فرحات21495

45.557.569585564النصر ا سنتريسكيرلس سامى عطاهللا اندراوس21496

504061624658.5النصر ا سنتريسماهر محمد مرسى محمد الحداد21497

85589176.552.565النصر ا سنتريسمحمد احمد عبد الحميد مصطفى21498

50656863.558.564.5النصر ا سنتريسمحمد احمد عبد الخالق فرحات21499

60657166.56586.5النصر ا سنتريسمحمد احمد محمد عبد الغني21500

75.565.590806282.5النصر ا سنتريسمحمد أحمد محمد محروس21501

95.582879485.597النصر ا سنتريسمحمد احمد محمد محمد سليمان21502

86799994.583.597النصر ا سنتريسمحمد اسامة عبد الحليم سيد احمد21503

839195907890النصر ا سنتريسمحمد اسامة عبد الحميد السيد21504

96100969898.594.5النصر ا سنتريسمحمد اشرف محمد ابراهيم احمد21505



57.55276625469النصر ا سنتريسمحمد السيد رجب مصطفى21506

70.5628576.56366.5النصر ا سنتريسمحمد ايمن عبد العظيم حمدي السيد21507

48.561.5656869.555.5النصر ا سنتريسمحمد ايمن محمد محمدعبد العال21508

99989699.59885النصر ا سنتريسمحمد ايمن محمد ابراهيم21509

39.56151716645النصر ا سنتريسمحمد ايمن محمود محمد ابراهيم21510

5053.57165.567.557.5النصر ا سنتريسمحمد بدر عبدالحليم بدر21511

39.54557625355النصر ا سنتريسمحمد حسن احمد حسانين21512

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنصر ا سنتريسمحمد حسن عبدالحميد حامد21513

60.5545562.56659.5النصر ا سنتريسمحمد خالد احمد محمود عمر21514

53545860.55267.5النصر ا سنتريسمحمد دسوقى عبدالرازق احمد21515

8270.5818776.572النصر ا سنتريسمحمد رجب محمد محمد شحاته21516

65688890.57762.5النصر ا سنتريسمحمد رضا عبد هللا زكي محمد21517

51.563796660.574.5النصر ا سنتريسمحمد سالم رجب على معوض21518

7182928073.583النصر ا سنتريسمحمد شريف انور حامد الجندى21519

9597100988898النصر ا سنتريسمحمد شريف موسي ابراهيم21520

65.572.589858078النصر ا سنتريسمحمد شعبان ابراهيم اسماعيل21521

61.56872766659النصر ا سنتريسمحمد صالح سعيد محمد يوسف21522

9284.590959280.5النصر ا سنتريسمحمد عبدالحليم محمد عبدالحليم مبارك21523

47.55280736675النصر ا سنتريسمحمد عبدالفتاح محمد محمد شحاته21524

52.576.57688.572.580النصر ا سنتريسمحمد علي عبد الرحمن الجمسي21525

748890938381النصر ا سنتريسمحمد عماد ابو الخير زكى21526

5368.58573.569.568النصر ا سنتريسمحمد فتحى عبد العزيز ابو العنين21527

78.57588877869.5النصر ا سنتريسمحمد ماهر عشري عبد المجيد21528

9898.59697.59790النصر ا سنتريسمحمد مجدى عبدالكريم عمر21529

76839595.589.593النصر ا سنتريسمحمد محمود عبد الحكيم الشين21530

92.586.59395.59296النصر ا سنتريسمحمد مرزوق محمود ابراهيم21531

92.5899895.584.595النصر ا سنتريسمحمد ناصر عبد الحكيم تعيلب21532

40.548.55355.56256.5النصر ا سنتريسمحمد نجاح رجب عبدالمحسن21533

38.5565561.570.548.5النصر ا سنتريسمحمد هاني صالح فهيم21534

9898.597969899النصر ا سنتريسمحمد يوسف محمد يوسف21535

79.59089907785.5النصر ا سنتريسمحمود ابراهيم ابو الفتوح محمد21536

84.58287887080.5النصر ا سنتريسمحمود احمد عبد الحي شاذلي21537

57.567.57574.574.567.5النصر ا سنتريسمحمود اشرف عبد السميع احمد21538

9893969710088النصر ا سنتريسمحمود سامى عطية عبد الرحمن تركى21539

9078.5949279.588.5النصر ا سنتريسمحمود سعد فاروق محمد21540

61.5638671.567.560النصر ا سنتريسمحمود سعيد فهيم محمود محمد21541



61.553.58664.562.566النصر ا سنتريسمحمود عاطف سليمان محمدكساب21542

92.58398918694النصر ا سنتريسمحمود عبد اللطيف طه محمود على21543

36465452.55954النصر ا سنتريسمحمود علي جمعه علي محمد21544

42.545.552556162النصر ا سنتريسمحمود علي محمد عبد الحميد21545

8898.59495.59290.5النصر ا سنتريسمحمود محمد محموداسماعيل21546

60.553927660.572النصر ا سنتريسمحمود ياسر محمود ابراهيم21547

7855.5908470.570.5النصر ا سنتريسمصطفى احمد عبد الحميد محمدى21548

81.555898384.568النصر ا سنتريسمصطفى إسماعيل عبد السميع إسماعيل21549

79.5519370.571.572النصر ا سنتريسمصطفى السيد عبد الحفيظ عبد العظيم21550

48.5557569.55862.5النصر ا سنتريسمصطفى شحات السيد احمد21551

94.578.51009992.590.5النصر ا سنتريسمصطفى طلعت فؤاد محمد21552

93.5709698.582.591النصر ا سنتريسمصطفى عاطف جمال مصطفى21553

9270899578.594النصر ا سنتريسمصطفى محمد اسماعيل على21554

42.550887473.560النصر ا سنتريسمصطفى محمد عبد الغنى الدرديرى21555

94.587.598999585النصر ا سنتريسمصطفى محمد عرفه عبد الرؤف احمد21556

334248545357النصر ا سنتريسمصطفى محمد مصطفى محمد21557

3450625560.569النصر ا سنتريسمصطفى محمود مصطفى محمد21558

81558990.58283النصر ا سنتريسمصطفى هشام محمد مصطفى عصر21559

55417472.57259.5النصر ا سنتريسمعاذ عبد العزيز قطب محمد21560

565180747163النصر ا سنتريسمفرح اشرف عبدالعليم محمد21561

9677.5100989194النصر ا سنتريسمنذر مجدى رزق النمر21562

60.54686817472النصر ا سنتريسمهدي معتمد ابراهيم علي21563

98.583.59799.59996النصر ا سنتريسنادر حسن عبد العزيز عفيفى21564

4554766054.564النصر ا سنتريسنور بهاء نور الدين حسين21565

4240.575565354النصر ا سنتريسياسين محمد يوسف بيومى21566

97789393.592.593الفرعونية اإسراء سعيد موسى السيد21567

98.57897.595.594.595الفرعونية اإسراء سالمة عبد العليم مرسى21568

968897.598.585.598الفرعونية اإسراء عادل عبد العزيز على21569

97.585.597.595.59798الفرعونية اإسراء لطفى عوض حسين21570

5258686276.560.5الفرعونية اإسراء مراد يسرى احمد21571

93.570979182.592.5الفرعونية اأسماء ماجدى عبد النبى محمد21572

89.5749387.589.589الفرعونية اآالء ابراهيم رجب ابراهيم21573

80658178.571.578الفرعونية اأنغام رضا عبد الحافظ محروس21574

8875.5839190.588الفرعونية اإيمان محمد فتحى مشرف21575

9675867693.591الفرعونية احسناء حسن عبد الجليل عمر21576

8370.588.579.568.582الفرعونية احنان سليمان نجيب سليمان21577



70.5638077.581.580الفرعونية اخضرة سالم السيد جمعة21578

55.56181.573.58382الفرعونية ادعاء اشرف ابراهيم عباس21579

52597656.56368الفرعونية ادينا عادل يوسف مرسى21580

958696.592.590.598الفرعونية ادينا عمر عبد النبى محمد الشحات21581

978797.596.591.5100الفرعونية ارحمة سعيد رسالن محروس21582

6561.57861.560.581الفرعونية اسلمى ضياء عبد السالم سليمان21583

876387.5838596الفرعونية اسمر سعيد قطب ابراهيم21584

9784.595.595.593.597الفرعونية اسميحة اسامه عالء21585

8570.59087.584.585الفرعونية اسميحة يسرى عيد عبد ربة الحمصى21586

83.57496.59267.593الفرعونية اسناء محمد احمد مرسى21587

8356.58572.58687.5الفرعونية اشادية حمدان يوسف سليمان21588

98819895.593.5100الفرعونية اشروق ناصر على زكى21589

936883.5908691.5الفرعونية اشهد ايمن خطاب عبد الفتاح21590

71.560.580.564.581.563.5الفرعونية اشيماء عزت عفيفى عبد الرحيم21591

95.58296.59182.585.5الفرعونية اصابرين عبد الفتاح محمد21592

92.5608162.587.591الفرعونية افاطمة محمد حسنى سعيد21593

82.5708066.57995الفرعونية افاطمة نبيل فؤاد عبد الحميد21594

7656605871.576الفرعونية افتحية السيد متولى صبيح21595

7871.581678171الفرعونية افوزية سعد ابراهيم ابراهيم ابو الخير21596

92.58497.586.593.589الفرعونية افوزية عادل السيد محمد ابو الخير21597

90.57491.585.585.596الفرعونية اليلى عبد المعطى ابراهيم عبد المعطى21598

91.56983.57787.593الفرعونية امنة هللا محمد جالل  ابراهيم21599

947587.574.58892الفرعونية امنة هللا مسعد عبد الفتاح عبد الحميد21600

5961.577627874.5الفرعونية امى صابر عبد الحميد ابراهيم21601

9885.595.59191.592الفرعونية امى وجية حسن امام عالم21602

8969.59579.574.578الفرعونية اميادة وائل سليم السيد محمد21603

9872.596929595الفرعونية انجالء فتحى محمد ابراهيم21604

83.575.584.574.586.585.5الفرعونية اندا حمدى محمود مرغنى21605

868786.574.58892الفرعونية اندا عزت ابراهيم عبد العزيز21606

9277.587.580.59887الفرعونية اندا عماد عبد العليم محروس21607

9570857793.585.5الفرعونية اندا محمد عبد العزيز محمود21608

90648676.59078الفرعونية انرمين ايمن عبد الحكيم عبد الرحيم21609

8069.58877.57286الفرعونية انرمين سليمان محمد سليمان21610

62715857.581.570.5الفرعونية انرمين معوض مبروك شحاتة21611

74.56086.581.575.586.5الفرعونية انسمة رضا احمد عبد الحميد21612

83.56590.5727592الفرعونية انورا رضا على السيد عامر21613



81.578868184.590الفرعونية انورهان حمدى محمود مرغنى21614

96.58494.59388.5100الفرعونية انورهان عصام محمد السيد21615

991001001009998الفرعونية اهدير جمال سعيد ابراهيم21616

93.59393.587.586.586الفرعونية اوفاء رضا عبد السيد أحمد بيرو21617

94797884.58876.5الفرعونية اوالء فتحى فرحات على21618

81768881.584.593الفرعونية اياسمين احمد السيد محمد21619

989299.592.58698الفرعونية اياسمين رضا ابراهيم عبد المعطى21620

9796100968798الفرعونية اياسمين زكريا ابراهيم ابو حسين21621

78.5689672.58197الفرعونية اياسمين وجية عبد الستار حسين21622

87789287.585.583الفرعونية اإبراهيم نبيل محمد سعد21623

92.580999391.593الفرعونية اأحمد رضا حسن امام21624

977999.5969199الفرعونية اأحمد عبد هللا عيد عبد هللا21625

71.5579278.58683الفرعونية اأحمد عزت عاصم عسران21626

90879490.596.591الفرعونية اأحمد عماد حسن عبد الرحمن21627

9482998989.593الفرعونية اأحمد محمد محمد راضى21628

8269.592938478الفرعونية اأحمد هشام عبد الرحيم بدوى21629

3033454548.537الفرعونية اأحمد ياسر عبدالعاطى عبدالجليل21630

35.543.559.555.55666الفرعونية اأسامة نبيل عبداللطيف عبدالحميد21631

89.594.598.5959094الفرعونية اإسالم احمد عبد اللطيف احمد21632

353962.557.556.556الفرعونية االسيد رفعت عبد المحسن الفرماوى21633

989410097.59997الفرعونية االسيد ياسر السيد عبد الجليل21634

46.5406255.54763.5الفرعونية اإسالم عربى خيرى خيرى21635

40527348.54862.5الفرعونية اباسم يسرى عبدالموجود مصطفى21636

5053.571.57064.563.5الفرعونية ابالل عبد الستار رمضان عبد الواحد21637

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالفرعونية احسام فارس عبد المنجى رمضان21638

4749.566.56367.564.5الفرعونية اخالد ايهاب صبيح عبد العليم21639

925697898990الفرعونية ارامى اسالم رجب عبد السميع21640

8567938966.591الفرعونية ارضا على محمد الفرماوى21641

97.59810098.597.596الفرعونية اسالم عبد الرحمن سالم عبد الرحمن21642

85.59094.595.589.586الفرعونية اسامح اسامة شحات جميل21643

73.57694.58186.582الفرعونية اشادى هشام محمود ابراهيم21644

41468165.55777الفرعونية اشديد عبد الهادي شديد سليمان21645

8264.592.588.583.590الفرعونية اعبد الرؤوف مجدى عبد الرؤوف21646

48.55164.5606260.5الفرعونية اعبد الغفار محمد عبد الغفار حسين21647

84.57190.5907372.5الفرعونية اعبد هللا محمد عواد عبد العزيز21648

3441.55254.561.548.5الفرعونية اعبدالرحمن احمد عبداللطيف21649



76.5568688.56580.5الفرعونية اعلى اشرف عبد المجيد مرسى21650

57.55376.57182.577الفرعونية اعلى حمدى محمد على21651

94.510091.595.596.592الفرعونية اعلى محمد اسماعيل مصطفى21652

70.567.584.5626950الفرعونية اعلي عصام علي عبد الحميد أمام محمد21653

95.510095.59597.595الفرعونية اعمرخالد احمد محمد عبد الستار21654

77.585959175.584الفرعونية اعيسى جمال عبد الحميد امام21655

991009999.59798الفرعونية افرج يوسف فرج ابراهيم21656

82.5689789.577.585الفرعونية اكريم السيد محمد على الفرماوى21657

2834434450.536الفرعونية اكريم مرسى فريد مرسى21658

405061535058.5الفرعونية اكريم ياسر فتحى عرفة21659

9910010099.510084الفرعونية اكيرلس وجية شوقى عوض هللا21660

838192.589.587.578الفرعونية امحمد احمد عبد الكريم الليثى21661

93.59297.593.597.599الفرعونية امحمد احمد محمد عبد هللا سنوا21662

8973929183.587الفرعونية امحمد اشرف عبد المجيد مرسى21663

84.5908498.59086الفرعونية امحمد اكرم عبد الحميد امام21664

94909192.59481الفرعونية امحمد بهاء محمد عبد المجيد21665

4547477162.554الفرعونية امحمد رضا عبد السالم بيومى21666

95.5989994.59780.5الفرعونية امحمد رضا عبد المنعم قطب21667

80.58292.5899088.5الفرعونية امحمد رضا عوض حسين21668

323550555341الفرعونية امحمد سعيد عبدالكريم عباس21669

949399.5988893الفرعونية امحمد ضياء عبد العزيز مرسى21670

979196.59789.592الفرعونية امحمد عادل هالل جاد الرب21671

91.58496.5968777الفرعونية امحمد عبد العظيم محمد احمد جميل21672

42.5546558.558.549الفرعونية امحمد عالء عبد الحفيظ الشحات21673

56.56974676254الفرعونية امحمد لطفى احمد عوض21674

97.59910099.599.594الفرعونية امحمد مسعد عبدالكريم الليثى21675

83779694.58780.5الفرعونية امحمد مسعد عطية عبد الحكيم21676

69.55378.559.558.565.5الفرعونية امحمد ممدوح عبد الغنى بيومى21677

93849296.59276.5الفرعونية امحمد يونس محمد يونس21678

83.55691946679الفرعونية امحمدالسيد نجاح سليمان21679

848183.58779.564الفرعونية امحمود اشرف عبد الحكيم21680

75.558741097154.5الفرعونية امحمود جمال عيد السيد احمد21681

908398.594.58495الفرعونية امحمود شهاب عبد المقصود عبد الرحيم21682

969696.599.59195الفرعونية امحمود ضياء على حبيب21683

989499.597.59296الفرعونية امحمود عادل ابو العنين حبيب21684

474460.561.56752.5الفرعونية امحمود عادل السيد حسين21685



524661.572.565.562.5الفرعونية امحمود عاشور عبد النعم معوض21686

84.56797.581.581.574الفرعونية امسعد رضا حسن امام21687

948310095.59498الفرعونية اهادى مصطفى هادى عبد السالم21688

969298.598.59494الفرعونية اهالل ابراهيم هالل جاد الرب21689

788088.584.585.563الفرعونية ايوسف احمد لطفى صبيح21690

94.591968194.585كفر الفرعونية جامانى اكرامى عبدالسالم ابراهيم21691

9494878481.586كفر الفرعونية جاامنية ابراهيم مصطفى على21692

827579828883كفر الفرعونية جاميرة اشرف عبدالفتاح عبدالحميد21693

97.51009898.598.594كفر الفرعونية جاميرة عبدالعزيز ابراهيم السيد21694

7878747872.575كفر الفرعونية جايات جمال  محمود محمد21695

8070.5857678.577كفر الفرعونية جايه عادل راغب حسن21696

77.5769666.58075كفر الفرعونية جاية محمد عبدالعاطي السيد21697

64.57079668262كفر الفرعونية جاية مختار عبدالسالم ابراهيم21698

97.59890939886كفر الفرعونية جحبيبة السيد السيد حسن21699

93.59594928988كفر الفرعونية جحياة عبدالحميد ابوسريععبدالحميد21700

83.5628279.56784كفر الفرعونية جدينا رضا االسيد مرسى عبدهللا21701

868590798277.5كفر الفرعونية جسمر محمد عفيفي عوض21702

99979683.596.589كفر الفرعونية جسهيله مرسي حسن محمد21703

9996988687.589كفر الفرعونية جشروق صابر ابراهيم عبدالخالق21704

9797988798.595كفر الفرعونية جشيماء فايز حمدان بيومى21705

2.512.52411.510.510كفر الفرعونية جصفاء عبدالنبى صبحى عبدالعزيز21706

96.595959195.593كفر الفرعونية جضحي هاني هيبه عبدالعليم21707

76688780.574.581كفر الفرعونية جعلياء علي الشحات عبدالمقصود21708

99.5100959810093كفر الفرعونية جفاطمه صبري سرحان عبدالرحيم21709

98.59696929994كفر الفرعونية جمروة محمد عبدالقادر على21710

959299888990كفر الفرعونية جمنار ياسر ابراهيم السيد21711

9894949810094كفر الفرعونية جمي امام معوض علي الشيمي21712

927882737592كفر الفرعونية جمي السيد عبدهللا رجب21713

9996989810093كفر الفرعونية جنجالء مجدي سمير على21714

9792.592819784.5كفر الفرعونية جندا فارس السيد احمد21715

69.556.57164.560.559كفر الفرعونية جندا معوض محمد ابراهيم21716

8261.57873.567.566كفر الفرعونية جنورا ابواليزيد عواد موسى21717

64.555.57866.56866كفر الفرعونية جنورا شكرى عبدهللا على21718

90.56795837882كفر الفرعونية جنورا موسي محمد عبدالعزيز21719

94.573.590808584كفر الفرعونية جنورهان اشرف  محمد السيد21720

907691827973كفر الفرعونية جنورهان هالل عبدالحكيم محمد21721



95.57784858283كفر الفرعونية جنورهان هالل عبدالغني بيومى21722

9567918888.577كفر الفرعونية جهبة عاطف عبدالعظيم شحاته21723

89.58182856173كفر الفرعونية جاحمد سالمة عبدالعليم ابراهيم21724

80747471.56582.5كفر الفرعونية جاحمد عبدالنبي عرفه محمد21725

93.570917689.588.5كفر الفرعونية جاحمد لطفي حسن على21726

77.5597366.556.577كفر الفرعونية جاحمد محمدالسيد محمد عبدربه21727

91638370.57284كفر الفرعونية جحسام عراقي عبدالعليم فهيم21728

615561655853كفر الفرعونية جحمدى صبحى أبوالفتوح سيد احمد21729

8662728174.583كفر الفرعونية جطه عبدالرحمن عبدالرحمن ابراهيم21730

97.5919390.59092كفر الفرعونية جعبدالرحمن محمد ابراهيم درويش21731

9778888591.586كفر الفرعونية جعلي رمضان علي عبدالعاطى21732

91.5759184.58483.5كفر الفرعونية جعمر عبدالحميد رفاعي محمد21733

95828686.591.581كفر الفرعونية جعمر ناصر السيد حسن جاموس21734

98.5889782.594.592كفر الفرعونية جكريم ايمن عبد الفتاح السيد21735

99969582.59789كفر الفرعونية جكريم تيسير ابراهيم السيد21736

84.55883697181كفر الفرعونية جكريم خالد عبدالكريم محمد21737

72557266.565.579.5كفر الفرعونية جكريم رشاد سعد على21738

95879889.58888كفر الفرعونية جمحمد احمد محمد عزب العجوزة21739

89.5637979.57781كفر الفرعونية جمحمد أنور على محمد21740

8155.575729078كفر الفرعونية جمحمد ايمن حمدان ابراهيم21741

94.569877883.583كفر الفرعونية جمحمد جمال عبد اللطيف بكرى21742

9257.5837285.580كفر الفرعونية جمحمد حسين خليل عبدالرحمن21743

71.5527882.57672.5كفر الفرعونية جمحمد خالد عبدالرسول محمد21744

88.55981737277كفر الفرعونية جمحمد صبري عبدالعليم فهيم21745

96678778.57879كفر الفرعونية جمحمد يحيى السيد عبدالحكيم21746

غائبغائبغائبغائبغائبغائبكفر الفرعونية جمحمود رشدى عبدالعليم الشحات21747

981009897.510090كفر الفرعونية جمحمود عبدالمعين عبدالحافظ بدوى21748

73535962.549.564.5كفر الفرعونية جمحمود محمد ابراهيم ابراهيم21749

5254.5475650.561.5كفر الفرعونية جمصطفى رمضان السيد هديب21750

69.5565564.554.553كفر الفرعونية جمصطفي محمد عاشور ابراهيم21751

66.549.5645861.561.5كفر الفرعونية جوليد جمال عكاشة رمضان رجب21752

71.5758680.565.583كفر الفرعونية ماسراء ابراهيم محمد عبدالعزيز21753

98.510010096.5100100كفر الفرعونية ماسراء مجدي عبدالحميد شحاتة21754

57.57572835855.5كفر الفرعونية ماسراء محمد محمد احمد21755

97989499.584100كفر الفرعونية ماسماء عبدالحميد محمد عبدالحميد21756

62.5558771.57476.5كفر الفرعونية ماالء مبروك احمد معوض21757



94969998.594.598.5كفر الفرعونية ماماني عبدهللا كمال محمد21758

95756992.577.595.5كفر الفرعونية ماماني وهدان محمود ابراهيم21759

837987867588.5كفر الفرعونية ماية السيد عبدالمنعم السيد21760

6881.584827376كفر الفرعونية ماية جمال عبدالرسول عبدالرؤف21761

96.5858890.573.596كفر الفرعونية محنان شبل عبدالرحمن ابراهيم21762

94.593989877.599كفر الفرعونية مرنا هشام عبدالعليم عبدالرازق21763

95869393.58898كفر الفرعونية مسما سعيد عبدالجليل علي21764

98.510010096.598.5100كفر الفرعونية مسميرة جمال السيد علي21765

59.54955525747كفر الفرعونية مسها ابراهيم ابراهيم عبدالسالم21766

9910010096.599100كفر الفرعونية مشيماء قدري عزام فتوح21767

93.585978884.597كفر الفرعونية معلياء وجيه عاشور عبدالرؤف21768

736767767887.5كفر الفرعونية مفاطمة سعد فهيم عبدالقوي21769

83.5739283.575.593.5كفر الفرعونية مفرح جمال محمد السيد21770

99.59710098.5100100كفر الفرعونية ممنار رضا هاشم عبدالغفار21771

غائبغائبغائبغائبغائبغائبكفر الفرعونية ممنار وليد حسن ابراهيم21772

88.58398977496.5كفر الفرعونية ممي كامل محمد كامل رجب21773

59.572.5766456.567كفر الفرعونية مميادة فرحان فوزي ابراهيم21774

98.59610097.594100كفر الفرعونية مندا محمد عزت رشاد21775

91.5971009588.594كفر الفرعونية مندا مصطفي احمد السيد21776

97.510010099.510098كفر الفرعونية مندا محمود كمال محمد21777

949189918298كفر الفرعونية مهاجر الشحات السيد سالم21778

79.57375856886كفر الفرعونية مهاجر الشحات هاشم عبدالمقصود21779

91869695.588.593كفر الفرعونية مهاجر جمال بكر سليمان21780

91.587979782.594كفر الفرعونية مهدي عبدالناصر عاشور ابراهيم21781

60797973.561.572.5كفر الفرعونية مهند مرزوق عبدالسالم حق21782

69.571.5738055.569.5كفر الفرعونية ميارا ابراهيم حسن ابراهيم21783

52.554.55166.54549كفر الفرعونية مياسمين عبدهللا محروس خليل21784

77.573867765.576.5كفر الفرعونية مابراهيم اشرف عبدالموجود مصطفي21785

84.5778984.575.591كفر الفرعونية مابراهيم مصطفى ماهر عبدالرحيم21786

8782918787.590.5كفر الفرعونية ماحمد اشرف احمد مجاهد21787

79.58485807391كفر الفرعونية ماحمد خالدامام عبدالحميد21788

9910010097.595100كفر الفرعونية ماحمد سمير خيري سعيد21789

78.5858682.56694كفر الفرعونية ماحمد عادل فاروق نصرالدين21790

927895917991كفر الفرعونية ماحمد عواد جميل عواد21791

989410094.596.598كفر الفرعونية ماحمد فارس عبدالستار علي21792

96.5909792.588.596كفر الفرعونية ماحمد محمد عبدالسالم ابراهيم21793



82.584969177.589.5كفر الفرعونية ماحمد محمد عفيفي سعيد21794

76.57194766981.5كفر الفرعونية ماسامة عبدالباقي عبدالسميع ابويوسف21795

96.51009893.59199كفر الفرعونية ماسالم عبدهللا فتوح الخولى21796

غائبغائبغائبغائبغائبغائبكفر الفرعونية مبدر ايمن بيومي عبدهللا21797

95909690.59692كفر الفرعونية مزياد رأفت حسن السيد21798

48.551486946.543كفر الفرعونية مسيد عبدالحميد عبدالحكيم ابراهيم21799

96.5969691.592100كفر الفرعونية مشهاب احمد صالح رشدي21800

536069656758كفر الفرعونية مطه السيد عبدالحكيم ابراهيم21801

غائبغائبغائبغائبغائبغائبكفر الفرعونية معبدالرحمن عبدهللا عبدالحميد خطاب21802

949610096.59593كفر الفرعونية معبدالرحمن ابراهيم فوزي محمد21803

97.5939995.595.599كفر الفرعونية معبدالرحمن عربي محجوب عبدالحي21804

98.59310096.59697كفر الفرعونية معبدالرحمن عماد عبدالفتاح محمد21805

98.593.5100969996كفر الفرعونية معبدالرحمن محمد محروس خليل21806

96.595979694.596كفر الفرعونية معبدالمنعم هاني عبدالمنعم السيد21807

72.560.5897560.568.5كفر الفرعونية معلي الشيمي عبدالعليم محمد21808

686159645667.5كفر الفرعونية معلي خالد صالح عبدالفتاح21809

958390.5938899كفر الفرعونية ممحمد السيد رضوان قطب21810

86868993.55496كفر الفرعونية ممحمد جمال ابراهيم عبدالعزيز21811

989996.59998.596كفر الفرعونية ممحمد جمال محمد عبدالعزيز21812

غائبغائبغائبغائبغائبغائبكفر الفرعونية ممحمد جميل عبدالسيد حسن مرسي21813

787584815394كفر الفرعونية ممحمد حسان عبدالعاطي راشد21814

7675778056.586كفر الفرعونية ممحمد سعيد ابوسريع عبدالفتاح21815

59.5666573.54876كفر الفرعونية ممحمد سعيد السيد الخولي21816

90.58691786797كفر الفرعونية ممحمد صيري عبداللطيف بكري21817

98.510096.594.597100كفر الفرعونية ممحمد علي محمد علي21818

48.561617156.567كفر الفرعونية ممحمد السيد ابوسريع محمد العجوزة21819

48.547.545534035كفر الفرعونية ممحمد رمزي فتيان عبدالغني21820

48.5574559.54760كفر الفرعونية ممحمد فتحي احمد اسماعيل21821

93.59491.588.56592كفر الفرعونية ممحمد فوزي عبدالحميد جابر21822

55617073.54655كفر الفرعونية ممحمود رفيق فاروق عبدالحميد21823

67617378.548.578كفر الفرعونية ممحمود عبدالستار مطاوع ابراهيم21824

516351674371كفر الفرعونية ممحمود خالد صالح عبدالفتاح21825

98.59996.59495.5100كفر الفرعونية ممصطفي اسامة مصطفي علي هيبة21826

92929088.59491.5كفر الفرعونية ممصطفي خالد شوقي السيد الخولي21827

909088898693كفر الفرعونية ممصطفي سامي عدلي عبدالعزيز21828

9397969696.595.5الشهيد حسن الشواربي بسمالىإبراهيم إيهاب إبراهيم احمد21829



516974.563.554.559الشهيد حسن الشواربي بسمالىإبراهيم سعيد محمد مصطفي21830

88.594979194.589الشهيد حسن الشواربي بسمالىاحمد أكرم سعيد شلبي21831

39.54654535744الشهيد حسن الشواربي بسمالىأحمد أيمن أحمد عبد المجيد21832

32314460.55344الشهيد حسن الشواربي بسمالىاحمد جمال احمد مساعد21833

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد حسن الشواربي بسمالىأحمد سالمة عبد المجيد عبدالمقصود21834

445142545253الشهيد حسن الشواربي بسمالىاحمد عاشور عبدالغني عبدالباقي21835

65.5707969.56366.5الشهيد حسن الشواربي بسمالىأحمد عبد الستار أحمد عبدالعاطي21836

9799968992.597الشهيد حسن الشواربي بسمالىاحمد عبد العزيز صالح عبد العزيز21837

818291786986.5الشهيد حسن الشواربي بسمالىاحمد عبد المنعم محمد الدغموش21838

78828885.576.585الشهيد حسن الشواربي بسمالىاحمد فوزي احمد سعد21839

9698939792.599الشهيد حسن الشواربي بسمالىاحمد مبروك عبد الشافي21840

86818687.58792الشهيد حسن الشواربي بسمالىأحمد محمد أحمد يوسف21841

376771.5615648.5الشهيد حسن الشواربي بسمالىاحمد محمد عبد المجيد محمد21842

545977666560الشهيد حسن الشواربي بسمالىاحمد محمود احمد نصر21843

8798949194.598الشهيد حسن الشواربي بسمالىاحمد ياسر عبد القادر علي21844

82.580927982.594الشهيد حسن الشواربي بسمالىإسالم رأفت كامل احمد21845

39.54045433440الشهيد حسن الشواربي بسمالىإسالم عماد الدين إبراهيم21846

34414543.541.542الشهيد حسن الشواربي بسمالىإسالم عماد الدين حمدي21847

50.57159505862.5الشهيد حسن الشواربي بسمالىإسالم مداح ممتاز عبد الكريم21848

679584.5866379الشهيد حسن الشواربي بسمالىأمين ناصر أمين عبد الواحد21849

92.597989410097الشهيد حسن الشواربي بسمالىبهاء الدين محمد فصيح21850

44634762.55561الشهيد حسن الشواربي بسمالىحسام هاني فريد إبراهيم21851

97.58797.5999598الشهيد حسن الشواربي بسمالىحسين ربيع موسي بكر21852

97.593989891.599الشهيد حسن الشواربي بسمالىحمدي إبراهيم حمدي محمد21853

969798.594.59699الشهيد حسن الشواربي بسمالىحمدي محمد حمدي يسين21854

57.56369.565.552.566الشهيد حسن الشواربي بسمالىخالد رضا طه عبد العليم21855

7485858578.578.5الشهيد حسن الشواربي بسمالىزياد تامر صادق احمد21856

70798269.565.568.5الشهيد حسن الشواربي بسمالىسرور حمدي سرور حمدي21857

78.5799085.580.581الشهيد حسن الشواربي بسمالىسعودي عبد هللا كامل سعيد21858

58.571796859.565الشهيد حسن الشواربي بسمالىسعيد نبيل سعيد الدمرداش21859

93.5899698.59290الشهيد حسن الشواربي بسمالىسمير أحمد أنيس عبد الشافي21860

78.58491828781الشهيد حسن الشواربي بسمالىشحاتة محمد شحاتة عبد السالم21861

82.5869187.58692الشهيد حسن الشواربي بسمالىصالح أيمن صالح أبو العزم21862

59.58389647182الشهيد حسن الشواربي بسمالىعبد الرحمن اشرف معوض عبد المنعم21863

85.5909892.59497الشهيد حسن الشواربي بسمالىعبد الرحمن صالح عبد الرحمن21864

5849545855.564الشهيد حسن الشواربي بسمالىعبد الرحمن ماجد محمد مصطفي21865



63.557726645.575الشهيد حسن الشواربي بسمالىعبد الرحمن محمد خضر علي21866

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد حسن الشواربي بسمالىعبد العزيز حسين عبد العزيز21867

97.5869898.59598الشهيد حسن الشواربي بسمالىعبد هللا أسامه محمود القطان21868

82738687.559.578الشهيد حسن الشواربي بسمالىعبد هللا ماهر عبد العليم عياد21869

58.5647972.56473.5الشهيد حسن الشواربي بسمالىعالء قدري محمد فوزي محمد21870

56.550.57472.559.566.5الشهيد حسن الشواربي بسمالىعلي اشرف علي عبد الرحيم21871

45.54972525357.5الشهيد حسن الشواربي بسمالىعمر محمد محروس عيد21872

78578359.56176.5الشهيد حسن الشواربي بسمالىعمرو عادل احمد قنديل21873

45547349.561.564.5الشهيد حسن الشواربي بسمالىعمرو محمد محروس عيد21874

85.569.58474.576.589الشهيد حسن الشواربي بسمالىكريم شديد محمد محمد21875

52578152.56564.5الشهيد حسن الشواربي بسمالىماجد السيد زغلول السيد21876

88.5858884.584.583.5الشهيد حسن الشواربي بسمالىماجد محمد أبو سريع21877

4965.5825363.563.5الشهيد حسن الشواربي بسمالىمحمد احمد حجازي يوسف21878

4857.57945.56762.5الشهيد حسن الشواربي بسمالىمحمد احمد زايد جابر21879

57.5608159.56971.5الشهيد حسن الشواربي بسمالىمحمد اشرف احمد نصر21880

8173.5927868.589الشهيد حسن الشواربي بسمالىمحمد تامر رجب السيد21881

63657769.563.574الشهيد حسن الشواربي بسمالىمحمد حمادة صبحي عبد الباقي21882

50557460.556.562.5الشهيد حسن الشواربي بسمالىمحمد رضا عبد النبي عيد21883

70.5728563.567.583الشهيد حسن الشواربي بسمالىمحمد رمضان إبراهيم محمد21884

5157765058.576الشهيد حسن الشواربي بسمالىمحمد سامي لطفي عبدالمجيد21885

81.599878474.590الشهيد حسن الشواربي بسمالىمحمد سعد عبد المؤمن محمود21886

69.5658259.568.576الشهيد حسن الشواربي بسمالىمحمد سعيد احمد مساعد21887

4647534644.540الشهيد حسن الشواربي بسمالىمحمد صالح ظريف محمد21888

93.5929994.59394الشهيد حسن الشواربي بسمالىمحمد عبد العظيم عبد العليم21889

971009998.598.599الشهيد حسن الشواربي بسمالىمحمد عالء شحاتة عبدالسالم21890

8276967868.588الشهيد حسن الشواربي بسمالىمحمد عماد محمد عبد الصمد21891

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد حسن الشواربي بسمالىمحمد عماد محمد محمد21892

941009592.510092الشهيد حسن الشواربي بسمالىمحمد فريد محمد عواد21893

60657858.562.568الشهيد حسن الشواربي بسمالىمحمد مسعد عبد الكريم عبدالموجود21894

767580756480الشهيد حسن الشواربي بسمالىمحمد ممدوح عبد الحميد عبدالعليم21895

62647360.559.575الشهيد حسن الشواربي بسمالىمحمد ناصر عبد العزيز سالم21896

5058.5625757.559الشهيد حسن الشواربي بسمالىمحمد ياسر احمد صبحي21897

9885.58792.594.595الشهيد حسن الشواربي بسمالىمحمود السيد مصلحي محمد21898

7676937776.591الشهيد حسن الشواربي بسمالىمحمود أمين سعيد محمد21899

47575551.56064الشهيد حسن الشواربي بسمالىمحمود جميل عبد السميع إبراهيم21900

82.5979678.59683الشهيد حسن الشواربي بسمالىمحمود عبد العزيز عبد الفتاح21901



859097829688.5الشهيد حسن الشواربي بسمالىمحمود محروس رسالن21902

60.567.57769.56968.5الشهيد حسن الشواربي بسمالىمحمود محمد سامي قطب21903

9487.5949596.589.5الشهيد حسن الشواربي بسمالىمراد عالء صابر حسن إبراهيم21904

78668270.574.583الشهيد حسن الشواربي بسمالىمصطفي محمد السيد مهدي21905

35.5547156.561.568الشهيد حسن الشواربي بسمالىمعاذ علي عبدالونيس حسن21906

52526061.55848الشهيد حسن الشواربي بسمالىناصر وليد ناصر عبد المقصود21907

81638773.570.592الشهيد حسن الشواربي بسمالىيوسف إبراهيم صبحي إبراهيم21908

33525761.55950الشهيد حسن الشواربي بسمالىيوسف حامد عبد الغفار جمعة21909

8588.594868194.5الشهيد حسن الشواربي بسمالىيوسف حسين علي عبد الحكم21910

95.5949593.58895الشهيد حسن الشواربي بسمالىيوسف حماده عبد المؤمن21911

9392.5968674.591الشهيد حسن الشواربي بسمالىيوسف شوقي محروس  الشعراوي21912

7882.595808689الشهيد حسن الشواربي بسمالىيوسف هشام طه فهمي21913

786885706984.5الشهيد حسن الشواربي بسمالىيوسف هيثم شريف يوسف21914

99.5901009598.595سمالى بناتأروى على سمير عبد الجواد21915

87718886.554.590سمالى بناتإسراء هيثم عبد العزيز عبد السميع21916

99.5851009697.598سمالى بناتإسراء بهاء مؤمن محمد21917

79.57180807275سمالى بناتإسراء عماد حسنى شلبى21918

64637674.570.569سمالى بناتأسماء السيد محمود على21919

9267859285.589سمالى بناتأسماء هشام هاشم حنفى21920

956996899694سمالى بناتأسماء طارق محمد محمد21921

63.565666965.568.5سمالى بناتأسماء محمد سليم السيد21922

93708485.58587سمالى بناتأشجان محمد ناصر عبد المقصود21923

83.5657081.57366.5سمالى بناتأشواق عماد محمد عبد المجيد21924

93729490.59395سمالى بناتأالء خالد سراج الدين سراج الدين21925

94.5738489.595.597سمالى بناتامنية أشرف محمد إبراهيم21926

99791009598100سمالى بناتأميرة عبد التواب حسب النبى عبد التواب21927

885686906785.5سمالى بناتانجى عماد محمد محمد21928

9777898897.598سمالى بناتأية السيد جابر السيد21929

88698489.58986سمالى بناتأية السيد موسى السيد21930

73.56374785672سمالى بناتأية أيمن رفعت إبراهيم21931

92.583.59089.59792سمالى بناتأية جمال عبد العزبز محمد21932

9885.51001009899سمالى بناتأية صباح شكرى عبد الرحمن21933

77768081.568.579سمالى بناتإيمان فتحى عبد الغنى إبراهيم21934

94.5719087.59671سمالى بناتإيمان ممدوح إبراهيم محمد21935

9689959784.593سمالى بناتبسنت سعيد عبد الرؤف عبد الحميد21936

95.5781009810093.5سمالى بناتتقى عبد العظيم عبد العليم عبد الحميد21937



93779187.582.588.5سمالى بناتحسناء فتحى أبو العزم محمد21938

53.5698974.565.568سمالى بناتحسناء هشام محمد عبد السالم21939

97729087.59488سمالى بناتخديجة ممدوح صابر محمد21940

82.576858766.583.5سمالى بناتداليا طارق شعبان عبد المقصود21941

74708484.566.582سمالى بناتدعاء صبحى سعيد الدمرداش21942

82788280.563.581سمالى بناتدعاء يوسف أبو النجا عبد الصمد21943

43.56886665568سمالى بناتدينا قمر الدولة محمد مصطفى21944

6961.5837563.576سمالى بناترحمة محمد وهبه محمد21945

88.576999485.588سمالى بناترنا أسامة نبية أحمد21946

92.58499929793.5سمالى بناتروان مصطفى بيومى البطش21947

90961009899.598سمالى بناتروان محمد سمير عبد الجواد21948

38.551755750.550سمالى بناتزينب ربيع احمد ابراهيم21949

98.5949794.591100سمالى بناتساجدة صالح صبيح أحمد21950

99.590.51009710098سمالى بناتسارة عماد عبد اللطيف الشعراوى21951

56627463.554.578سمالى بناتسكينة عبد الفتاخ قطب عبد الفتاح21952

99931009698.5100سمالى بناتسما إيهاب عبد الغنى سنجر21953

52.5526661.548.553.5سمالى بناتسمر ياسر محمود عبد المقصود21954

84.569868570.588سمالى بناتسميرة شوقى محروس عيد21955

9069.599888892سمالى بناتسها عبد العزيز عبد المطلب جمعة21956

53.554677255.569.5سمالى بناتشروق عادل على عبد الحكم21957

9585.5978596.594سمالى بناتشروق محمد النجدى أحمد خيرى21958

82.569.5898166.589سمالى بناتشيماء احمد عبد الجواد الشعراوى21959

9679.58585.597.591سمالى بناتعال إبراهيم جالل شاكر21960

9890.5989798.597سمالى بناتعال عصام عبد الستار جاد21961

84698173.57492سمالى بناتغادة خالد إبراهيم محمد21962

93.577968685.593سمالى بناتفاطمة محروس محمدى محمود21963

7766.57771.56980سمالى بناتفاطمة وليد محمد منتصر21964

46.5546861.551.567سمالى بناتفاطمة يسرى أحمد عبد العزيز21965

3854616442.559سمالى بناتفايزة احمد عبد الحميد ابراهيم21966

9570998197.598سمالى بناتفتحية ناصر سعد السعيد21967

57.557.5606250.560.5سمالى بناتلبنى محمد عبدة عبد البارى21968

96.59998100100100سمالى بناتلمياء محمد عبد الحكم عبد الحميد21969

7775.57265.565.591سمالى بناتملك أشرف على عبد الباسط21970

52.5546965.56283سمالى بناتمنار رمضان عيسوى عباس21971

6366.575746281سمالى بناتمنار مسعد ربيع عمر عبد الواحد21972

736577817492سمالى بناتمنال باتع ابراهيم عبد المقصود21973



97.58998989899سمالى بناتميادة فرج محمد فرج21974

80939692.59687سمالى بناتندا إبراهيم عبد المؤمن عوادراضى21975

991001009899.5100سمالى بناتندى عبد هللا عبد الجيد عبد الغنى21976

71.58083888778.5سمالى بناتندى عالء عمران محمد21977

467566846570سمالى بناتندى كرمانى سعيد عيد21978

98.59810099100100سمالى بناتندى معتصم مساعد محمد21979

76.585.591786987.5سمالى بناتنرمين السيد صبحى عبد الباقى21980

69.57589756670.5سمالى بناتنسمه مسعد حسن حسين21981

5876.59081.558.573سمالى بناتنورا طارق فاروق محمد21982

67.58387846978سمالى بناتنورا عادل كامل مصطفى21983

96.598999610099سمالى بناتنورهان صادق عبد الحكم عبد الحميد21984

75.586878893.590سمالى بناتنورهان شعبان أحمد عبد المؤمن21985

97.585.5919897.598سمالى بناتنورهان وائل على عبد السيد21986

9899979899.599سمالى بناتنيرة سالمة رمضان عبد الموجود21987

98.599989899.599سمالى بناتهاجر جالل سعيد إبراهيم21988

8376968896.589سمالى بناتهاجر عالء الدين فاروق محمد21989

92.577.594868791.5سمالى بناتهاجر هانى سعودى سعيد21990

98.58099949998.5سمالى بناتهبة عزام سالمة عبد المجيد21991

9899100989994سمالى بناتوصال عماد الدين حلمى الشعراوى21992

9695999698.595سمالى بناتياسمين أشرف نجاح عبد العليم21993

7077758554.572سمالى بناتياسمين السيد سعيد دمرداش21994

4745705856.561.5الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةإبتسام عاطف صالح عبد العظيم21995

5552666057.562.5الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةإبتسام وليد عبد الدايم محمد21996

97.5929594.592.594الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةإسراء بدر محمد هاشم21997

97.5819390.59285.5الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةإسراء محمود محمد عياد21998

7652.57768.56068الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةأسماء بدر رجب مصطفى21999

83.5789074.569.586.5الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةأسماء سمير حامد إبؤاهيم22000

75.54781675581.5الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةأسماء عبد المنعم عبد المنعم فرج22001

88.56986968486الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةآسيا محمود همام شاكر عقل22002

77.5698585.57281الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةأشواق محمد سمير أحمد22003

7856.5786447.587.5الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةأمانى محمودالسيد عبد العليم22004

68.5616959.55577.5الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةأمانى محمود على إبراهيم22005

96.582948892.588الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةأمل إبراهيم نصر أحمد22006

77.5547374.542.569الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةآمنه فرماوى عبد الرازق محمد22007

84598875.561.582الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةأمنيه محمد سعيد شاكر22008

54.5447763.56267.5الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةأمنيه محمود أحمد الخليفه22009



43.5486059.547.573الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةأمنيه إبراهيم محمد طه22010

959696939692الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةأمينه حسنى عبد الحميد محمد22011

9161.58385.57193الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةآيه إبراهيم محمد إبراهيم22012

80.5729284.58782الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةآيه أحمد أمين محمد22013

52.553.57570.54777.5الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةآيه صبرى صالح السيد22014

847287807984.5الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةآيه محمد أحمد محمود22015

61597172.56468.5الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةإيمان حمدى عبد الحميد مخيمر22016

685881696084الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةإيمان صابر أحمد حامد22017

6977.57858.575.583الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةإيمان قدرى عبد النبى عبد الحميد22018

58607266.553.579الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةبثينه فهيم متولى إبراهيم22019

99999696.59499الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةبسمه عادل إبراهيم حامد22020

98.596961009997الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةتسنيم احمد محمد مدبولى22021

91.582.5958993.595الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةحبيبة هللا عاطف عبد السالم عبدة22022

80.565.58071.56279الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةحبيبة شريف عبد السميع حامد22023

878985729293الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةحنان حمدى محمد فرج22024

57.561565955.565الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةداليا سالم محمد عبد الرحمن22025

564461565059.5الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةداليا مصطفى محمد مصطفى22026

7951717269.581الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةدعاء شعبان عفيفى على22027

55.5557463.551.574.5الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةدينا ابراهيم محمد ابراهيم22028

83.5818283.562.590الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةدينا خالد عبد المنعم صابر22029

83.573.58688.562.588الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةدينا فرماوى محمد الجوهرى22030

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةرباب محمد حامد عبد الحميد22031

55487872.566.568.5الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةرحاب صبحى حسن الخولى22032

61.58567627578.5الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةرحاب عاطف عبد المعز زكريا22033

58.5595557.557.572.5الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةرحمة السيد محمد شكير عبد الحكيم22034

71.5627276.56674.5الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةرحمة صالح الدين فرج خليفة22035

97979697.595.594الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةريم يحيى محمود مصظفى22036

58.565726662.573الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةزينب صبحى السيد محمود22037

646485586381الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةسارة صبرى محمد عبد هللا22038

73.570796669.571.5الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةسلوى اسامة عبد العليم جاد الرب22039

79.574937266.584الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةسماح صبحى رمضان محمود22040

88.5969785.578.587الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةسناء عصام عبد القادر محمد22041

97.589.59694.59293الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةسندس احمد محمد الطوخى22042

78.55982656278الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةسهير صبحى رمضان محمود22043

66607757.54577الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةشروق جمال بيومى السيد22044

73.559.5906068.586الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةشروق حماده محمد عبد  الغنى22045



6152.58551.557.581الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةشروق صالح الدين عبد العظيم22046

94.58897778992الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةشمس محمد محمد إبراهيم22047

92.576.5958592.592الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةشهد أسامه نبيه محمد22048

94.588.5978892.591الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةشهد عربى فتحى أبو الغيط22049

9194.5969286.593الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةشهد محمد عبد الحكيم محمد22050

97.599979696.599الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةشيماء أنور عبد الرحمن إسماعيل22051

56.55774596078الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةشيماء عثمان شحاته عبد الحميد22052

9895989993.597الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةشيماء فرج دسوقى عبد السالم22053

71708673.54982الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةشيماء محمد كامل حسن22054

19826619.530الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةصابرين سيد حمدى عبد الرازق22055

91.57985806685.5الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةصفاء صالح محمد عبد المؤمن22056

48.54967535571الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةضحى عبد الناصر حامد صبيح22057

9388979710095الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةضحى عماد الدين عيد على22058

87.564.5767482.580الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةضحى فتحى محمد عيد مرسى22059

97.59094979389الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةضحى هانى شعبان على22060

58685855.566.570الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةعال أحمد على أحمد22061

88.5678890.584.585الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةعال عبد هللا السيد إبراهيم22062

93.5809387.57988الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةعال  محمد إسماعيل محمد22063

94.58991909288الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةغاده طارق عبد الواحد الشحات22064

8280978889.588الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةغاده عبد الحميد محمد شعبان22065

86.57988899295الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةفاطمه أكرم محمد صبحى22066

76.56370628387الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةفاطمه بدر سعيد عبد الحميد22067

57596770.557.583الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةفاطمه بدر فرج فتحى22068

7978.57684.57489الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةفاطمه تامر حسان زكى22069

4871727648.570الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةفاطمة حاتم ابو اليزيد عواد22070

68.5737579.55681الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةفاطمة محمد حفنى عبد العظيم22071

44496264.546.572الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةفاطمة محمد صالح الدين الدمرداش22072

53.552706844.566الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةفاطمة محمد محمد محمود22073

56636968.569.580الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةفرح سعيد عبد الحكيم عبد العزيز22074

7773867878.589الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةفوزية ماجد عمرو عبد الكريم22075

89.56892918787الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةفيروز عرفة محمد الزين محمود22076

7961.5828878.588الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةقمر جمال صالح عبد السميع22077

21.548321946.568.5الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةقمر عبد الحكيم السيد عبد الحكيم22078

5858707969.579الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةكفاية السيد سلطان حسن22079

967596968889الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةلبنى صفا محمود مصطفى22080

704678776580.5الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةلؤلؤة خالد مصطفى محمود22081



90.5729193.576.589الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةماجدة محمد احمد محمد22082

88.5589183.57792الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةمرام محمد محمد فتيان22083

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةمروة صبرى كمال صبيح22084

54485767.540.570الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةمريم احمد عبد العزيز السيد22085

59.5448366.57070الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةمشيرة عبده محمد رشدى22086

896083918880.5الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةملك حاتم مصطفى محمد22087

69.5548267.57374.5الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةمنار احمد سمير احمد22088

83709088.57873.5الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةمنى خالد  على السيد22089

68.5528386.57173الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةمنى يسرى سعيد محمد22090

87.56294838574.5الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةمها  صبرى محمد يوسف22091

604675677073.5الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةمى عادل محمد رشيد رشاد22092

897092968790الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةميادة محمد عبد النبى زكى22093

48.540534944.562الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةميادة محمود عبده محمد22094

5947716251.573الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةناهد صبحى عبد العاطى منصور22095

42.5426355.550.558.5الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةنبيله عماد محمد مصطفى22096

74.550816560.568.5الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةنجالء نجاح خالد حسين22097

61.5568261.552.565الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةندى أحمد عز الدين أحمد22098

76697671.55677الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةندى السيد محمود إبراهيم22099

94919494.59397الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةندى عادل السيد إبراهيم22100

9592969391.595الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةندى عاطف صالح عبد الرازق22101

6167.5867749.592الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةندى محمد محمد طاهر يوسف22102

85759183.571.590الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةنسمه رمضان محمد فرج22103

4258695754.581الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةنهال أسامه محمد رجب22104

6257696553.580الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةنورا مجدى عبد هللا عبد الصمد22105

85.5747577.562.593الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةنورهان حماده إبراهيم جاد الرب22106

85617675.56590الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةنورهان سعيد عصام على22107

81.5647467.55984الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةهاجر محمود عاشور محمود22108

58.557695454.575الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةهاجر وائل رأفت محمد22109

87749384.58798الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةهانم أيمن إبراهيم معوض22110

51.5567965.54782الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةهدى أحمد محمد مصطفى22111

54.562766654.586الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةهدى محمد إبراهيم عبد الحميد22112

45.540694338.578الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةهدير صبحى سيد أحمدعبد العظيم22113

52.54581615279الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةهدير ناصر محمد رمضان22114

24.52061261570الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةهناء على عبد هللا حامد22115

56568168.54884الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةورده محمد صابر حسن22116

78738875.57593الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةوفاء شرف شعبان محمود22117



72667667.56390الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةيارا خيرى عبد الفتاح سالم22118

8776909285.595الشهيد جمال صبحى نصر بالساقيةيثرب خالد عادل هاشم22119

44.55158534858.5السادات بنين ساقية ابو شعرةابراهيم السيد محمد السيد22120

315242384459السادات بنين ساقية ابو شعرةابراهيم حسن صابر حسن22121

47.55264555964السادات بنين ساقية ابو شعرةابراهيم محمد ابراهيم محمد22122

46534449.547.552.5السادات بنين ساقية ابو شعرةاحمد ابراهيم الدسوقى محمد22123

50.5657568.56165.5السادات بنين ساقية ابو شعرةاحمد اكرم عبد الفتاح امام22124

4258614662.537.5السادات بنين ساقية ابو شعرةاحمد السيد عبد العزيز محمد22125

54.5486738.561.554.5السادات بنين ساقية ابو شعرةاحمد السيد عبد المجيد امين22126

55697360.56068.5السادات بنين ساقية ابو شعرةاحمد الشحات عبد الواحد الشحات22127

87.5769466.571.581السادات بنين ساقية ابو شعرةاحمد ايهاب عبد المنعم جابر22128

66.55867596866السادات بنين ساقية ابو شعرةاحمد جمال عبده محمد22129

70.5555658.55666.5السادات بنين ساقية ابو شعرةاحمد حسام الدين هشام هاشم22130

51.544694863.563السادات بنين ساقية ابو شعرةاحمد حسام محمد ابراهيم22131

59526449.56669السادات بنين ساقية ابو شعرةاحمد خالد محمد عبد العبود22132

74678767.56077السادات بنين ساقية ابو شعرةاحمد سيد ابراهيم سيد22133

51.5636860.556.574.5السادات بنين ساقية ابو شعرةاحمد شريف محمد احمد22134

96.581.5968787.594السادات بنين ساقية ابو شعرةاحمد شريف محمد عبد الفتاح22135

5461673849.565السادات بنين ساقية ابو شعرةاحمد طارق فتحى عبد العزيز22136

59697554.56258السادات بنين ساقية ابو شعرةاحمد عبد الرشيد معوض محمد صالح22137

47546642.56179السادات بنين ساقية ابو شعرةاحمد عبد هللا محمد حفنى22138

83.5526445.56884السادات بنين ساقية ابو شعرةاحمد عطية محمد عبدهللا22139

7882.589866988السادات بنين ساقية ابو شعرةاحمد كرم محمد صبحى عبد المنعم22140

73.5758672.567.580السادات بنين ساقية ابو شعرةاحمد محمد ابراهيم معوض22141

93.57687868187السادات بنين ساقية ابو شعرةاحمد محمد احمد محمد ابو المجد22142

56485845.55466السادات بنين ساقية ابو شعرةاحمد محمد بحيرى حسن22143

8378.589828783السادات بنين ساقية ابو شعرةاحمد محمد فخر الدين محى الدين22144

7559.583635586السادات بنين ساقية ابو شعرةاحمد محمود محمد محمد مصطفى22145

585655355261.5السادات بنين ساقية ابو شعرةاحمد ناصر عبد الحفيظ احمد22146

92.579.5989390100السادات بنين ساقية ابو شعرةاسامة سعيد فتحى السيد22147

89.575.59682.585.594السادات بنين ساقية ابو شعرةاسامة محمد شعبان نصر22148

37.551.560384250السادات بنين ساقية ابو شعرةاسالم احمد السيد احمد22149

726272555573السادات بنين ساقية ابو شعرةاسالم احمد رمضان زكريا22150

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالسادات بنين ساقية ابو شعرةاسالم حاتم يوسف على22151

41524849.56273.5السادات بنين ساقية ابو شعرةاسالم سمير شعبان السيد22152

02216.512.525السادات بنين ساقية ابو شعرةاسالم سيد محمد البيومى سيد22153



96.5649695.59297السادات بنين ساقية ابو شعرةاسالم صبحى يوسف فرج22154

9079.587948882السادات بنين ساقية ابو شعرةاسالم هانى محمد الزين محمود22155

78.5537272.56574السادات بنين ساقية ابو شعرةالسيد خالد السيد الصياد22156

6857735360.565.5السادات بنين ساقية ابو شعرةالسيد صدقى اسماعيل محمد22157

3741483846.560.5السادات بنين ساقية ابو شعرةالعادلى حامد عبد الحميد محمد22158

63.545.55749.559.554السادات بنين ساقية ابو شعرةامين محمد امين عبد الرحمن22159

83.59286868385السادات بنين ساقية ابو شعرةانس هانى شعبان جاد22160

44486136.55977السادات بنين ساقية ابو شعرةباتع فتحى محمد صبيح22161

775461706776السادات بنين ساقية ابو شعرةجميل محمد محمد جميل محمد عبد المنعم22162

96.5949995.59697السادات بنين ساقية ابو شعرةحاتم محمد صبرى السيد22163

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالسادات بنين ساقية ابو شعرةحازم احمد محمد محمد22164

755257504876السادات بنين ساقية ابو شعرةحامد اسامة السيد مصطفى22165

42.557524342.560السادات بنين ساقية ابو شعرةحسام ابراهيم على ابراهيم22166

7166.565676974.5السادات بنين ساقية ابو شعرةحسام ابو الفتوح عبد العليم عبد العزيز22167

61.551484152.552.5السادات بنين ساقية ابو شعرةحسام احمد محمد عبد الحليم22168

4261.54143.565.561.5السادات بنين ساقية ابو شعرةحسام حسنى فاروق محمد22169

9473.5798578.593السادات بنين ساقية ابو شعرةحسن اسالم السيد الصياد22170

79677182.56663السادات بنين ساقية ابو شعرةحسن محمد عبد العزيز محمد22171

86585753.56266.5السادات بنين ساقية ابو شعرةحمدى صبرى عبد الرازق فخر الدين22172

53.5655136.55661.5السادات بنين ساقية ابو شعرةخالد صبحى باتع مجاهد22173

8673.57655.570.559.5السادات بنين ساقية ابو شعرةخالد عالء الدين ابراهيم محمود22174

8653.56955.56774السادات بنين ساقية ابو شعرةرامى محمد محمد عبد الهادى22175

6151.562405764.5السادات بنين ساقية ابو شعرةرشدى احمد رشاد عبد العزيز22176

8162.5596764.571.5السادات بنين ساقية ابو شعرةزهران خالد مغاورى سالم22177

2312.51218.51323.5السادات بنين ساقية ابو شعرةسامح احمد محمد عبد الواحد22178

96.574.5828588.593السادات بنين ساقية ابو شعرةسعيد عبد الفتاح صالح محمد سليمان22179

56435049.567.575السادات بنين ساقية ابو شعرةسليمان محمد اسماعيل سليمان22180

6351.55248.55861.5السادات بنين ساقية ابو شعرةسيف بدر رمضان عبد العزيز22181

4352.55844.564.555السادات بنين ساقية ابو شعرةسمير اشرف ابراهيم محمود22182

5645.567386468السادات بنين ساقية ابو شعرةشريف عواد محمد عواد22183

6965.58660.572.567.5السادات بنين ساقية ابو شعرةصبرى اسالم صبرى السيد22184

84.58071736579.5السادات بنين ساقية ابو شعرةصفا مأمون صفي الدين مأمون22185

72756059.551.568السادات بنين ساقية ابو شعرةصديق صدقى اسماعيل محمد22186

92.5798473.577.586.5السادات بنين ساقية ابو شعرةصالح اشرف مصطفى على22187

53.552586047.556.5السادات بنين ساقية ابو شعرةعادل محمد صابر عبد العزيز22188

7271.57966.554.583السادات بنين ساقية ابو شعرةعبد الرحمن ابو المكارم محمود حنفى22189



988895978794السادات بنين ساقية ابو شعرةعبد الرحمن سعد عبد الخالق عاشور22190

89617053.559.587السادات بنين ساقية ابو شعرةعبد الرحمن سعيد سيد احمد ابراهيم22191

67.563826454.579السادات بنين ساقية ابو شعرةعبد الرحمن محمد عبد الغنى محمد22192

81.554645965.577.5السادات بنين ساقية ابو شعرةعبد الرحمن مسعد عبد الرحمن عبد الرازق22193

80.55872377679السادات بنين ساقية ابو شعرةعبد الرحمن محمد كمال عابد22194

9710097959895السادات بنين ساقية ابو شعرةعبد هللا احمد موسى محمود22195

64.5545234.542.562السادات بنين ساقية ابو شعرةعبد هللا بدر رجب عبد العزيز22196

94.583.5958979.581السادات بنين ساقية ابو شعرةعبد هللا زهران حمدى زهران22197

89.572.58871.57484.5السادات بنين ساقية ابو شعرةعبد هللا صبحى محمد عبد الحفيظ22198

4041.55143.538.547السادات بنين ساقية ابو شعرةعبد الحميد محمد بدر ابراهيم22199

93657162.580.578.5السادات بنين ساقية ابو شعرةعبد المنصف اشرف عبد المنصف22200

70595654.545.568.5السادات بنين ساقية ابو شعرةعبد المنعم محمد عبد المنعم صابر22201

7055735046.576.5السادات بنين ساقية ابو شعرةعبد الوهاب محمد عبد الوهاب محمد شحاته22202

70.5517051.56772السادات بنين ساقية ابو شعرةعبده محمد محمد عبد المعز فرحات22203

85.5666144.57378.5السادات بنين ساقية ابو شعرةعزيز وليد عزيز عبد السالم22204

46.5505140.55350.5السادات بنين ساقية ابو شعرةعالء احمد فؤاد حمدى احمد22205

52.54263534255السادات بنين ساقية ابو شعرةعالء حميده عبد الحميد عمر22206

5475.57154.553.578.5السادات بنين ساقية ابو شعرةعالء عزت عز الدين احمد22207

47.552.5483048.584السادات بنين ساقية ابو شعرةعالء محمد حمدى محمد22208

41.53736353652السادات بنين ساقية ابو شعرةعلى ابراهيم على الفرماوى عبدالمنعم22209

35.565.566395671السادات بنين ساقية ابو شعرةعلى سعد محمد الخولى22210

94.5829482.588.596السادات بنين ساقية ابو شعرةعمر صالح صالح عبد السميع22211

64.5596152.57762السادات بنين ساقية ابو شعرةعمر محمد السيد محمد22212

4755423749.551.5السادات بنين ساقية ابو شعرةعمرو عشماوى رجب عشماوى22213

47.538603047.565السادات بنين ساقية ابو شعرةعمرو عماد صالح ابراهيم22214

58.5425248.544.574السادات بنين ساقية ابو شعرةعمرو محمد عبد الرازق محمد22215

79.575986785.584.5السادات بنين ساقية ابو شعرةكرم محمد عبد الهادى زهران22216

8261.57463.571.579السادات بنين ساقية ابو شعرةكريم شحاته خالد شحاته22217

46.542.5433841.557.5السادات بنين ساقية ابو شعرةكريم مجدى محمد محمد مصطفى22218

585947556874.5السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمد ابراهيم سعد محمد22219

85.554758269.588.5السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمد احمد محمود بيومى22220

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالسادات بنين ساقية ابو شعرةمحمد اشرف محمد مصيلحى22221

46.5575547.556.581السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمد السيد عبد العزيز محمد22222

76.55586557585السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمد السيد محمد مدكور22223

45.53962265467.5السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمد انور ابراهيم عبد الحميد22224

66555258.576.576.5السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمد انور الدمرداش عبد العزيز22225



87.5669280.57483السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمد ايمن سعيد عبد العاطى22226

63.5746858.558.573السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمد ايمن مصطفى عبد الرسول22227

95.593989389.5100السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمد تامر عيد محمود عبد المجيد22228

9284989290.5100السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمد جمال ابراهيم نصر22229

48.563444665.553.5السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمد حاتم ابو اليزيد عواد22230

48.55551423666السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمد حسن عبد الجيد العسكرى22231

81747671.581.587السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمد حسين محمد رجب حسن22232

6561.55444.55681السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمد حمادة محمد ممدوح عوض22233

496050324664السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمد حماده محمد ابراهيم22234

98.595999796100السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمد خالد عزيز عبد السالم22235

85887684.57890السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمد خالد محمد الخليفة22236

5259.55444.54866السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمد رشيد عبد هللا السيد22237

62525644.55963.5السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمد رضا على عبد الحميد22238

73.575.572557078السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمد سرحان محمد كامل رمضان22239

61.536413545.561.5السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمد سعيد عبد هللا سعد22240

4842.54233.548.560السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمد سمير عبد الواحد السيد22241

30.54738394959السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمد صبحى عبد المجيد عثمان22242

86.5688671.56599السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمد صبرى نصر على عوض22243

32.550403446.548السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمد صالح الدين منصور السيد22244

3757323846.565السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمد صالح عبد الرحيم حامد22245

50.554493746.571.5السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمد طارق محمد فتحى22246

53.5555133.54661السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمد عاطف محمد منتصر22247

43.5543936.539.559السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح22248

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالسادات بنين ساقية ابو شعرةمحمد عبد العليم فرماوى عبد الهادى22249

42473942.55069السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمد عبد هللا محمد الجبالى شحاته22250

90.59293778796السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمد مجدى عبد هللا على22251

84.583836679.591السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمد مجدى محمد رجب22252

50656160.55285السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمد محفوظ عطية محمد22253

825660556282السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمد محمود احمد علي22254

6576545164.569السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمد محمود حسب هللا محمد22255

858375898488السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمد محمود فوزى محمد22256

76857959.571.576السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمد نجاح عبد الحميد جابر22257

796359625683السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمد هانى جمال محمد جاد22258

373631303239السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمد هانى عاشور محمود22259

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالسادات بنين ساقية ابو شعرةمحمد ياسر على الشربجى22260

9694999696.5100السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمود بدر محمود الصياد22261



4866624857.571السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمود حسن احمد فرج22262

455043385967السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمود حسين فتحى حسن22263

525743365463السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمود طارق محمد حسب النبى22264

5652.554406459.5السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمود عاطف محمد منتصر22265

97919995.57199السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمود علي الدين عبد المجيد22266

94.5949993.57594السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمود على فوزى محمد حسن22267

7579857160.579السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمود محمد رفاعى حسن جاد22268

72594444.557.575.5السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمود محمد شبل العسكرى22269

694868476656السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمود محمد عبد الرازق سليمان22270

60637671.56064.5السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمود محمد محمد صبحي طاهر22271

73.5637654.562.572.5السادات بنين ساقية ابو شعرةمحمود هانى عبد الرحمن على22272

90779187.59281السادات بنين ساقية ابو شعرةمصطفى اشرف مرشد مصطفى22273

959697959597السادات بنين ساقية ابو شعرةمصطفى بدر محمد مصطفى22274

77597358.574.564.5السادات بنين ساقية ابو شعرةمصطفى زهران ابراهيم محمود22275

6768.57569.56679.5السادات بنين ساقية ابو شعرةمصطفى محمد حمدى عبد الرازق22276

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالسادات بنين ساقية ابو شعرةمصطفى محمود عبد هللا عبد هللا22277

72.554877960.581.5السادات بنين ساقية ابو شعرةمعاذ جمال سيد احمد على22278

85638676.568.578.5السادات بنين ساقية ابو شعرةناجى عبدو ناجى راشد22279

84789288.58786.5السادات بنين ساقية ابو شعرةنادر احمد سامى على22280

7149735646.579.5السادات بنين ساقية ابو شعرةنادر ايمن محمود حنفى ابو المكارم22281

62.556715052.576.5السادات بنين ساقية ابو شعرةنديم رشدى محمد عبد السالم22282

92598267.56382السادات بنين ساقية ابو شعرةوائل حماده كامل عبد المقصود22283

8886929081.578السادات بنين ساقية ابو شعرةوليد ايمن حسباهلل محمد22284

42505939.546.554.5السادات بنين ساقية ابو شعرةيسين رمضان ابراهيم الشحات22285

474982393752السادات بنين ساقية ابو شعرةيوسف اسامة محمد عبد الغنى22286

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالسادات بنين ساقية ابو شعرةيوسف السباعى عبد الرازق محمد22287

60.5617452.55067.5السادات بنين ساقية ابو شعرةيوسف عبد الحميد عبد المعطى بيومى22288

5857.56552.557.566.5السادات بنين ساقية ابو شعرةيوسف محمد ريان هاشم22289

989610098.597.5100أحمد عامر حشاش شنواىاروى هانى عبد الحميد بدوى22290

79547277.568.595أحمد عامر حشاش شنواىاسراء مسعود عبد العظيم وافى22291

58547269.56680أحمد عامر حشاش شنواىاسالم وليد مصلحى عبد المجيد22292

94.582.59987.586100أحمد عامر حشاش شنواىاسماء خالد عبد الغفار احمد22293

81.569.59377.572.597أحمد عامر حشاش شنواىاسماء عبدالناصر احمد الرفاعى22294

98959997.586100أحمد عامر حشاش شنواىاالء شوقى رجب عبد الغنى22295

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأحمد عامر حشاش شنواىالشيماء جابر عبد الحميد حجازى22296

80747464.55488أحمد عامر حشاش شنواىالهام احمد عبد المنجى عبد الواحد22297



981001009895100أحمد عامر حشاش شنواىامانى ايمن محمد عشماوى22298

90769391.574100أحمد عامر حشاش شنواىامانى بدر سالمة عبد الغفار22299

989910098.590.596أحمد عامر حشاش شنواىامانى فارس محمد احمد سيف الدين22300

999810098.598.596أحمد عامر حشاش شنواىامانى مسعد على فتيان22301

96929596.58498أحمد عامر حشاش شنواىامل سالمة عبده محمد سعيد22302

96829396.594.598أحمد عامر حشاش شنواىامنية فكرى محمد فكرى22303

80539068.576.580أحمد عامر حشاش شنواىاميرة انور السيد محمد سالم22304

84.5528282.57789أحمد عامر حشاش شنواىاميرة صقر عبد الرحمن صيام22305

766394705995أحمد عامر حشاش شنواىانصاف حسان محمد محمود نصار22306

999710097.59798أحمد عامر حشاش شنواىاية اشرف سعد السيد22307

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأحمد عامر حشاش شنواىاية حمدى محمد عطا22308

59.54653596284أحمد عامر حشاش شنواىاية رمضان عبد اللطيف الليثى22309

96788997.583.598أحمد عامر حشاش شنواىاية سعيد فتح هللا محمد22310

87808483.586.595أحمد عامر حشاش شنواىاية عاطف على امان22311

7875696966.588أحمد عامر حشاش شنواىاية عامر عبد المعبود ابو العزم22312

51596063.55570.5أحمد عامر حشاش شنواىايمان محمد محمد عبد الواحد22313

87958884.57992أحمد عامر حشاش شنواىايمان وليد جمعة محمد22314

76.5567773.56387أحمد عامر حشاش شنواىبدور سعد عبد الغنى موسى22315

93888989.584.594أحمد عامر حشاش شنواىبسمة السيد احمد السيد سمك22316

92.5808291.574.575أحمد عامر حشاش شنواىدينا عبدهللا مرزوق عبدالواحد22317

71.5648172.57282.5أحمد عامر حشاش شنواىرانا محمد نجاح طاهر22318

94.5869696.584.595أحمد عامر حشاش شنواىرحاب ممدوح نصر محمد فرحات22319

989598989398أحمد عامر حشاش شنواىزينب احمد عبد هللا محمد22320

97.51009998.59898أحمد عامر حشاش شنواىزينب مجدى محمد عبد المنعم22321

94759091.59395أحمد عامر حشاش شنواىسحر انور ابراهيم عبد الهادى22322

95.5949294.596.595أحمد عامر حشاش شنواىشهد عواد يوسف عواد22323

66.5575863.576.581.5أحمد عامر حشاش شنواىشيماء سعيد رجب حنيش22324

89897389.575.592.5أحمد عامر حشاش شنواىعائشة احمد عبد الرسول هندواى22325

73656872.57583.5أحمد عامر حشاش شنواىفاطمة احمد زكى احمد دنيا22326

68.5586466.56075أحمد عامر حشاش شنواىفاطمة احمد عبد اللطيف احمد22327

84.57086856998أحمد عامر حشاش شنواىفاطمة عربى فؤاد احمد22328

8364838971.596أحمد عامر حشاش شنواىفاطمة محمد نور عزب22329

988810098.59398أحمد عامر حشاش شنواىلمياء حمدى على عبد النبى22330

94.5909994.596.596أحمد عامر حشاش شنواىمحاسن عبد هللا السيد احمد الدولتلى22331

98.59510099.598.596أحمد عامر حشاش شنواىمروة حمدى فتيان عبد العظيم22332

63548679.56380.5أحمد عامر حشاش شنواىمروة عبد هللا السيد جبريل22333



958310099.592.598أحمد عامر حشاش شنواىمنار يسرى ماهر معوض22334

979310099.598.598أحمد عامر حشاش شنواىمنه هللا احمد رمضان عبد العزيز22335

98.59510099.598.598أحمد عامر حشاش شنواىمنه هللا جابر محمد نور الدين22336

979410098.59798أحمد عامر حشاش شنواىمنى على السباعى على22337

98959898.59796أحمد عامر حشاش شنواىمى صابر السيد جعفر22338

94909797.59296أحمد عامر حشاش شنواىميادة سعيد عبد الرسول السيد22339

93.56699978794أحمد عامر حشاش شنواىنادية عالء عبد المحسن مرسى عبد النبى22340

999610099.59298أحمد عامر حشاش شنواىندى خيرى محمدى السيد22341

5555766969.590أحمد عامر حشاش شنواىندا قدرى محمد محمود22342

96.594989698.593أحمد عامر حشاش شنواىنسمة شافعى عبد الحى شافعى22343

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأحمد عامر حشاش شنواىنشوى على عبد السميع السيد22344

79.560857279.592.5أحمد عامر حشاش شنواىنورهان محمد سعيد فهيم22345

72578466.57083.5أحمد عامر حشاش شنواىوسام احمد عبد اللطيف احمد22346

79.570918382.594أحمد عامر حشاش شنواىياسمين فؤاد محمد عبده على22347

83.566918491.591أحمد عامر حشاش شنواىياسمين ماهر بشرى احمد الشيخ22348

95.58292938998أحمد عامر حشاش شنواىيسرا نجاح عبدهللا فرج22349

64.5546557.571.579أحمد عامر حشاش شنواىابراهيم صابر سامح مهدى22350

57.5555959.57284أحمد عامر حشاش شنواىابراهيم عبد التواب عبد الجواد بيومى22351

51.5465659.55866.5أحمد عامر حشاش شنواىابراهيم هانى محمود احمد22352

54486861.56184.5أحمد عامر حشاش شنواىابراهيم وليد ابراهيم محمد22353

85.554847674.593أحمد عامر حشاش شنواىاحمد اسامة احمد السيد موسى22354

82.571837463.585.5أحمد عامر حشاش شنواىاحمد السيد عبد البارىء السيد22355

76.56183716588.5أحمد عامر حشاش شنواىاحمد حمادة حمزة امين22356

64.5498659.56991.5أحمد عامر حشاش شنواىاحمد حمدان صبحى صيام22357

938987869488أحمد عامر حشاش شنواىاحمد رفاعى عبد اللطيف حامد22358

63.5487463.56664أحمد عامر حشاش شنواىاحمد عاطف عبد الرحمن صيام22359

82658979.577.589.5أحمد عامر حشاش شنواىاحمد على احمد احمد22360

78.586868182.584أحمد عامر حشاش شنواىاحمد على على جعفر22361

82.58093797893أحمد عامر حشاش شنواىاحمد مجدى محمد احمد الحشاش22362

878983727596أحمد عامر حشاش شنواىاحمد محمد عزالدين محمد مطاوع22363

90.58091736897أحمد عامر حشاش شنواىالسيد احمد السيد محمد22364

79.5758274.574.594أحمد عامر حشاش شنواىالسيد صبرى محمد عبد السميع22365

87838390.574.595أحمد عامر حشاش شنواىحسين رأفت كامل الغريب المعداوى22366

6970756071.570أحمد عامر حشاش شنواىرجب محمد رجب السيد22367

91.584939376.595أحمد عامر حشاش شنواىزين محمد محمد محمد22368

8781929272.586أحمد عامر حشاش شنواىسامح خيرى محمدى السيد22369



82.5869381.587.588أحمد عامر حشاش شنواىسعيد محمد زاهر ابراهيم22370

979391979598أحمد عامر حشاش شنواىصالح مجدى عمر عبد المعطى22371

80848681.58086أحمد عامر حشاش شنواىعبد الحميد ابراهيم عبد المعبود ابو العزم22372

72.5568675.57989أحمد عامر حشاش شنواىعبد العظيم مصطفى عبد العظيم مصطفى22373

7670836876.581.5أحمد عامر حشاش شنواىعبد هللا احمد شوقى صالح22374

79.571878386.586.5أحمد عامر حشاش شنواىعبد هللا رمضان محمد عبد المولى22375

745684707590.5أحمد عامر حشاش شنواىعبد المنعم شريف عبد المنعم الليثى22376

8660878686.596أحمد عامر حشاش شنواىعبدالرحمن جمال محمد الدمرداش22377

83728878.585.586أحمد عامر حشاش شنواىعلى السعيد محمود على22378

7081917679.587أحمد عامر حشاش شنواىعلى سعيد على عبد السالم22379

86929184.58294أحمد عامر حشاش شنواىعمر ناصر ابراهيم السيد22380

918791889196أحمد عامر حشاش شنواىعمرو عبد المنعم عبد هللا فرج22381

848798948896أحمد عامر حشاش شنواىفتح هللا انور فتح هللا محمد22382

96.59097959298أحمد عامر حشاش شنواىكمال عرفة كمال محمد22383

95.59886979498أحمد عامر حشاش شنواىمحروس احمد محمد سيف الدين22384

84.5708975.58996أحمد عامر حشاش شنواىمحمد الجبالى نور عوض22385

76.5558379.57894أحمد عامر حشاش شنواىمحمد انور جابر على22386

91.58390889295أحمد عامر حشاش شنواىمحمد ايمن احمد عبد الهادى22387

77.54798868095أحمد عامر حشاش شنواىمحمد حمدى عطبة عبد الغنى22388

8961.59497.577.598أحمد عامر حشاش شنواىمحمد ربيع صالح عبد الغنى22389

82647868.586.593أحمد عامر حشاش شنواىمحمد رجب عبد السميع السيد22390

97729386.592.598أحمد عامر حشاش شنواىمحمد شكرى عبد المجيد مهدى22391

44416055.531.560أحمد عامر حشاش شنواىمحمد صبحى عبد المنجى عبد الواحد22392

90.55295778692أحمد عامر حشاش شنواىمحمد عبد الناصر محمد دسوقى22393

70.546766077.588أحمد عامر حشاش شنواىمحمد عصام جابر محمدسمك22394

99.5848698.597.598أحمد عامر حشاش شنواىمحمد عصام عبد المنعم عبد الرحيم22395

8458938980.589أحمد عامر حشاش شنواىمحمد عماد شوقى را ضى22396

57.55670587469.5أحمد عامر حشاش شنواىمحمد محمد محمد محمد صيام22397

95.577938989.598أحمد عامر حشاش شنواىمحمد مختار محمد مصطفى22398

94749897.588.598أحمد عامر حشاش شنواىمحمد مرزوق السيد امان22399

676593576576أحمد عامر حشاش شنواىمحمود انور عبد العليم محمد22400

9276897388.587.5أحمد عامر حشاش شنواىمحمود بدر مسعد توفيق22401

968596969789.5أحمد عامر حشاش شنواىمحمود على احمد عبد العزيز22402

93889192.584.594.5أحمد عامر حشاش شنواىمصطفى صالح شوقى صالح22403

936689868198أحمد عامر حشاش شنواىمنتصر عاطف صالح مصلحى22404

87.5739189.593.594أحمد عامر حشاش شنواىناجح سمك شكرى محمد سمك22405



85.56488839287أحمد عامر حشاش شنواىنور عيد شوقى صالح22406

5544695672.572أحمد عامر حشاش شنواىهانى عبد الناصر عبد العليم سيد احمد22407

51.5466960.56574أحمد عامر حشاش شنواىيوسف محمد سالمة يوسف22408

76577362.572.573شنواى اآالء محمد محمد شبل22409

84.5788888.56788شنواى اأمانى محمود احمد احمد22410

989810099.510098شنواى اامنية احمد رجب جادهللا22411

87849599.598.593شنواى اامنية حسان عبدالمحسن22412

877993.594.572.575شنواى اانتصار محروس عبدالعاطى22413

69.56470.5646280شنواى ااية جبر مهدى محمد22414

69.55669.562.553.583شنواى اايمان مسعد فهمى عمر22415

818287.580.581.576شنواى ادينا عبدالقادر يوسف عبدربه22416

98.59610099.510098.5شنواى ارحمة مجدى عبدالمنعم22417

969510099.510096شنواى اريهام عماد حسنى عبدالمجيد22418

98959999.5100100شنواى اسحر كرم عبدالفضيل محمد22419

999210099100100شنواى اشيماء عبدالبر نور محمد22420

88928898.59992شنواى افاطمة عبدالناصرعبدالباسط22421

98.5989999.510098شنواى امنة هللا ايمن عبدالمنعم22422

غائبغائبغائبغائبغائبغائبشنواى اميادة السيد حمدي رفاعي22423

75.5798994.582.590شنواى انادية عبدالهادي حسن عبدالهادي22424

85.5819196.591.590شنواى انادية نزيه نجاح حسن22425

90.58693.597.59893شنواى اناهد هانى محمد عيد22426

86.5838991.58190شنواى انجالء السيد الجيوشى صادق22427

87869294.594.591شنواى انورهان حمدى على حجازى22428

909194.597.589.589شنواى اهند سالمة عبده محمد صبره22429

98.58810099.599.598شنواى اأحمد السعيد حمدان حجازى22430

83.582847675.598شنواى ااحمد السيد عبدالعليم على22431

78.58289.5857596شنواى ااحمد صبرى سعيد احمد22432

887882.5899592شنواى اأحمد محمد شوقي عبده صبره22433

999610099.598.597شنواى اأحمد وليد عبدالحليم إبراهيم22434

80.59296.5868687شنواى احسن أحمد أبوالحسن22435

91.59388.58594.591شنواى احمدان ابراهيم عبداللطيف الليثي22436

92839390.59788شنواى ارياض محمد عبدالستار جابر22437

73747877.58480شنواى اعبدالفضيل رضا عبدالفضيل22438

94929696.597.598شنواى اعمرو موسى صبرى22439

55547879.56977شنواى امحمد احمد هاشم ابراهيم22440

98.59910097.510098شنواى امحمد السيد السيد الدولتلى22441



82837977.57689شنواى امحمد عماد فرج عبدالعليم22442

67.57375707878شنواى امحمد فتح هللا محمد فتح هللا22443

87809396.593.594شنواى امحمد مجدى محمد عزالدين22444

80789283.581.594شنواى امحمود حسن كمال محمد22445

86.5829189.587.595شنواى امحمود سليمان ابراهيم22446

79798774.576.585شنواى امرزوق صبرى مرزوق22447

727887.584.576.585شنواى امصطفى محمود نجاح ا22448

70.5796880.579.588شنواى انجاح عبدالقادر نجاح22449

65698081.58583شنواى ايوسف عبدالجليل أحمد22450

80.57590.58884.589شنواى ايوسف محمد فرج محمد22451

88839390.59185كفر الحما أاسراء انور عبدالغفار عبدالعاطى22452

84839890.584.588كفر الحما أاسماء على محمد جاد الرب22453

93.5969686.59893كفر الحما أاسماء محمد احمد عباس22454

969710098.59995كفر الحما أاالء عبدالخالق محمد منتصر22455

73749691.57885كفر الحما أامل عبدالناصر عبدالمقصود السيد22456

64.5739273.581.576كفر الحما أاميرة شرف صابر معوض22457

61769664.584.586كفر الحما أاميمة محمود مهدى محمود22458

53.56266607771.5كفر الحما أامينة حسن عبدالعاطى على22459

53.572835572.552كفر الحما أانجى رزق نصر هللا كيرلس22460

75.5769683.585.580كفر الحما أايات مسعد فتحى زكى22461

80749282.587.585كفر الحما أايمان السيد رمضان بدران22462

84.5929991.58984كفر الحما أايمان سعيد شعبان عبدهللا22463

88.5809793.586.591كفر الحما أايمان عبدالنبى عبدالعزيز يوسف22464

999410097.59897كفر الحما أايمان محمد سعد عبدالعزيز22465

46.556746267.559كفر الحما أايمان محمد عزب محمد22466

77.5708979.57683كفر الحما أاية جميل محمدى عبدالهادى22467

57668678.58074كفر الحما أاية رجب مهران عبدالرحمن22468

92.595979794.596كفر الحما أاية شمس عبدالخالق شمس22469

46.550695666.563كفر الحما أاية محمد شعبان السيد22470

47.555845684.563كفر الحما أحمدة احمد غريب رضوان22471

415646506252.5كفر الحما أداليا محمد الصاوى احمد22472

83.57496848592كفر الحما أدعاء السيد عبدالنبى ابو الحديد22473

71.5698170.57863.5كفر الحما أرحاب على صابر على22474

41.5505254.57061.5كفر الحما أرقية فرج ربيع محمد22475

969310096.59895.5كفر الحما أسارة فرج بكر سيد احمد22476

84749883.58589.5كفر الحما أسارة ياسر رمضان السيد22477



54516762.56760.5كفر الحما أسعاد فهيم رجب فهيم22478

958810093.578.595كفر الحما أسلمى عبدالنبى يوسف زيد22479

747186717075.5كفر الحما أسماح خليل عبدهللا محى22480

756786717286كفر الحما أسهيلة سامى رمضان حسن22481

939010098.58687كفر الحما أشروق اشرف رمضان عبدالخالق22482

78.5769285.57088كفر الحما أشهد عبدالعزيز عبدالخالق22483

69.5698776.569.575.5كفر الحما أصباح خالد عامر محمود22484

8987989278.592كفر الحما أغادة رجب امين العراقى22485

81.5809485.57489.5كفر الحما أفاطمة ابراهيم عبدالرؤف محمد22486

59.56174736465.5كفر الحما أفاطمة ايمن رمضان يوسف22487

89.5729391.57893كفر الحما أفاطمة ربيع حجازى مجاهد22488

54.5617164.564.564كفر الحما أفايزة احمد ربيع أحمد22489

71.5708066.56976كفر الحما أمادونا كرم سمير عريان22490

886996797687.5كفر الحما أمريم طارق عبدالنبى السيد22491

68669179.577.576كفر الحما أمنار خالد مهدى محمود22492

88.583998379.583.5كفر الحما أمنار محمد محمد كمال22493

72.563917172.588كفر الحما أمنى هانى سالم عبدالعال22494

67628070.576.572كفر الحما أميادة مجدى طه شعيبى22495

87.581989077.589كفر الحما أمى ربيع حسن محمود22496

86.582977886.588كفر الحما أندى محمد عبدالعزيز محمد22497

63.575956871.584كفر الحما أنوال رجب محمد ابراهيم22498

41.5608158.560.566.5كفر الحما أنورا رمضان صوابى احمد22499

7675958072.583كفر الحما أنورهان فرج محمد على22500

8882.5888379.582كفر الحما أنورهان محمود حسن زيد22501

42.5597565.56268.5كفر الحما أوسام محمود عبدالخالق عبدالعزيز22502

96.587978887.593كفر الحما أاحمد ابراهيم عبدالقادر عبدهللا22503

40.5636154.56162كفر الحما أاحمد ايمن السيد قطب22504

98.591100959799كفر الحما أاحمد سالمة رمضان عطية22505

57.55059627750كفر الحما أأحمد صبرى شحات الجوهرى22506

97.590979485.591كفر الحما أاحمد صبرى رمضان عرفات22507

58.58382747875.5كفر الحما أاحمد صبرى عبدالخالق جودة22508

92.590.5999074.583كفر الحما أاحمد عبدالنبى محمد على22509

42.5787464.56954.5كفر الحما أأحمد محمد أحمد محمد22510

337265566262كفر الحما أأحمد محمد رمضان فرحات22511

52.558787174.566.5كفر الحما أاسالم رجب أحمد محمد22512

78.55893817877.5كفر الحما أالصاوى محمود الصاوى احمد22513



8173937174.568.5كفر الحما أايمن عبدالعزيز عبدالرؤف عبدالرحيم22514

38.548.5515560.556.5كفر الحما أايمن محمود عبدالرحيم سعد22515

8079.588918772.5كفر الحما أحاتم عبدالمؤمن عبدالمنعم منتصر22516

97.5939898.59791كفر الحما أخيرى سعد ابراهيم سعد22517

32544854.56157كفر الحما أرمضان ابراهيم محمد عبدالحكيم22518

435361526658كفر الحما أسليمان صبرى سليمان مطراوى22519

4153625575.556.5كفر الحما أعبدالرحمن سالمة محمد ابراهيم22520

68.56194768168.5كفر الحما أعبداللطيف رمضان عبداللطيف حسين22521

78599076.580.577كفر الحما أعالء اسامة عبدالرشيد عبدالمجيد22522

86769595.59476كفر الحما أمايكل مكرم حنا عبدالمالك22523

59.5568171.57669كفر الحما أمايكل هانى صبحى عطا هللا22524

91669995.594.589كفر الحما أمحمد ابو اليزيد محمود ابو اليزيد22525

43617364.56960.5كفر الحما أمحمد احمد حسن رمضان22526

88679894.591.582.5كفر الحما أمحمد اشرف عبدالنبى عبدالسالم22527

44.56475707666.5كفر الحما أمحمد شعبان حامد شعبان22528

4152856469.552كفر الحما أمحمد عربى سليمان مطراوى22529

84629984.587.576كفر الحما أمحمد فوزى الطوخى فهيم22530

303537185540كفر الحما أمحمد محمود سليمان محمود22531

98.5949999.59894كفر الحما أمحمد يحيى سعد فتوح22532

81609776.57888كفر الحما أمحمود عبدالنبى محمود السيد22533

7456.5987784.584كفر الحما أمحمود محمد حلمى حسين22534

7957957978.583.5كفر الحما أمحمود مرسى عبدالمنعم عبدالباقى22535

78599273.57085.5كفر الحما أوليد جمال السيد رجب22536

63.560.597725676.5الشهيد معوض النساج كفر الحمااسراء مجدي السيد ابراهيم22537

8563997366.584.5الشهيد معوض النساج كفر الحمااسراء محمد ذكى حسن المشد22538

6552926263.572الشهيد معوض النساج كفر الحمااسماء خالد عبد النبي عيد22539

50.549.58859.56072.5الشهيد معوض النساج كفر الحمااسماء سعيد رمضان ابوالمعاطى22540

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد معوض النساج كفر الحمااسماء نادي محمد عبدالمجيد22541

4037564640.563.5الشهيد معوض النساج كفر الحمااماني اشرف محمود عبدالهادي22542

42.55276604560.5الشهيد معوض النساج كفر الحماامل نادي توفيق محمد ذيد22543

9480100909388الشهيد معوض النساج كفر الحماامنية ابراهيم عبد الحي عبد العاطي22544

906899799192الشهيد معوض النساج كفر الحماامنية عالء السيد بدر22545

93.580.5100909989الشهيد معوض النساج كفر الحماأمنيه أشرف السيد رجب22546

66.560916858.572.5الشهيد معوض النساج كفر الحمااميرة شعبان جوهري السيد22547

68.5589068.569.574الشهيد معوض النساج كفر الحمااميرة مجدي عبد المنعم محمد22548

63.552.57657.56275الشهيد معوض النساج كفر الحمااميرة محمد محمد علي ابراهيم22549



85731007375.589الشهيد معوض النساج كفر الحمااميمه هالل محمد فهيم22550

56616958.56277الشهيد معوض النساج كفر الحماايمان خالد محمود سيداحمد22551

98819992.59899الشهيد معوض النساج كفر الحماايمان عبد الناصر نبوي السيد22552

84.556.58981.57892الشهيد معوض النساج كفر الحماايه محمد هالل عبد الدايم22553

84.547.59179.575.590الشهيد معوض النساج كفر الحمابسمة خيري حسن عفيفي22554

73.5468675.57084الشهيد معوض النساج كفر الحمادنيا اشرف ابراهيم سعيد22555

68.552.5907962.567.5الشهيد معوض النساج كفر الحمادنيا اشرف جمال ابراهيم22556

81.569999081.594الشهيد معوض النساج كفر الحمارانا صبحي خير هللا مرسي22557

75.5589885.57991الشهيد معوض النساج كفر الحمارانيا صبحي خير هللا مرسي22558

74.5629180.56966الشهيد معوض النساج كفر الحمارحاب عماد احمد لبيب22559

88.557988782.594الشهيد معوض النساج كفر الحمارحمة خليل محمد شعيبي22560

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد معوض النساج كفر الحمازينب مجدى فاروق السيد22561

71.556.59783.566.585الشهيد معوض النساج كفر الحمازينب ناصر عبد المنعم محمد22562

92.5719986.594.589الشهيد معوض النساج كفر الحماسحر اشرف محمد شعبان22563

89709485.59097الشهيد معوض النساج كفر الحماسميحة فتحي رزق مرسي22564

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد معوض النساج كفر الحماعزيزة فهيم احمد فهيم22565

71.55096827379الشهيد معوض النساج كفر الحمافاطمة اسامة رشدى السيد22566

67.553.5857571.581الشهيد معوض النساج كفر الحمافاطمة ايمن محمد محمدابو جامع22567

9064.5998785.596الشهيد معوض النساج كفر الحمافاطمة مجدي احمد محمد علي22568

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد معوض النساج كفر الحمافاطمه شعبان السيد حسين22569

47477670.55864الشهيد معوض النساج كفر الحمافاطمه صابر محمد مجاهد22570

3848.560534743الشهيد معوض النساج كفر الحمافايزه احمد ابو العال محمود22571

4253.56252.550.552.5الشهيد معوض النساج كفر الحمامديحة رشاد حسن شعبان22572

95919887.59797الشهيد معوض النساج كفر الحمامنه هللا محمد هانى اسماعيل صابر22573

363637443047الشهيد معوض النساج كفر الحمامنى احمد السيد السيد22574

53.554.56767.551.574.5الشهيد معوض النساج كفر الحمامني حسن محمد صبحي احمد22575

92.574.593807291الشهيد معوض النساج كفر الحماندا ابراهيم عبد العليم عبد الصمد22576

93.578.599887795الشهيد معوض النساج كفر الحماندا رمضان طوخي جبر22577

4856.561625076الشهيد معوض النساج كفر الحماندا عصام حسين رجب22578

63.55875675470.5الشهيد معوض النساج كفر الحماندا عصام مصطفي بيومي22579

70.568.578715266.5الشهيد معوض النساج كفر الحماندا نادي سعد علي عامر22580

48636872.55567الشهيد معوض النساج كفر الحمانرجس رشاد حسن شعبان22581

38.5566256.551.568.5الشهيد معوض النساج كفر الحمانرجس محمد رمضان فتيان22582

765377605770الشهيد معوض النساج كفر الحمانورهان طه جودة عصفور22583

75.5636563.56173الشهيد معوض النساج كفر الحماهاجر عبد المجيد عبد الرشيد عبد المجيد22584

64677572.55974الشهيد معوض النساج كفر الحماهبة احمد عباس محمد22585



49567071.54967الشهيد معوض النساج كفر الحماهبة عبد العزيز عبد النبي عيد22586

73.559736949.572الشهيد معوض النساج كفر الحماهبه عبده ابو السعود شعبان22587

93811009181.599الشهيد معوض النساج كفر الحمايارا عوض عبده رسالن22588

68.5648971.563.583الشهيد معوض النساج كفر الحماابراهيم السيد فتوح رمضان22589

887794807793الشهيد معوض النساج كفر الحماابراهيم شرف ربيع شرف الدين22590

485663525561الشهيد معوض النساج كفر الحمااحمد ابو النور محمد بحيري22591

85669773.570.587الشهيد معوض النساج كفر الحمااحمد اشرف محمد عبد الخالق22592

64689973.57872.5الشهيد معوض النساج كفر الحمااحمد السيد عبد المنعم منتصر22593

4148524940.545الشهيد معوض النساج كفر الحمااحمد تاج الدين متولي تاج الدين22594

9686100958894الشهيد معوض النساج كفر الحمااحمد حجاج السيد متولي22595

384648504552الشهيد معوض النساج كفر الحمااحمد حسن محمد صبحي احمد22596

6549.561645369.5الشهيد معوض النساج كفر الحمااحمد رشاد علي عليوة22597

49.552535545.564الشهيد معوض النساج كفر الحمااحمد سعيد عبدالمنجي عبدالسالم22598

81.5738573.55778.5الشهيد معوض النساج كفر الحمااحمد صابر عبد الكريم سالم22599

50546969.551.574الشهيد معوض النساج كفر الحمااحمد طارق عبدهللا محمد22600

94.58610099.593.594الشهيد معوض النساج كفر الحمااحمد عيد عبد المجيد ابراهيم22601

434851464051الشهيد معوض النساج كفر الحمااحمد محمد عبد الخالق مرسي22602

68609164.562.583.5الشهيد معوض النساج كفر الحمااحمد هالل محمد فهيم22603

6165.59167.56761.5الشهيد معوض النساج كفر الحمااسامه خالد فرج شفيق22604

41.5485355.552.563.5الشهيد معوض النساج كفر الحمااسالم السيد صالح سعد22605

39525455.550.556.5الشهيد معوض النساج كفر الحمااسالم بشندى مصطفى بشندى22606

59596551.55261الشهيد معوض النساج كفر الحمااسالم رجب حلمي عبد هللا22607

90739379.57775الشهيد معوض النساج كفر الحمااسالم عبد الشافي السيد غمرى22608

45546453.554.566.5الشهيد معوض النساج كفر الحمااسالم عبدالحى شعبان محمد22609

3750655547.556.5الشهيد معوض النساج كفر الحمااسالم علي عبدالرازق علي22610

53.564.5677853.578الشهيد معوض النساج كفر الحمااسماعيل مصطفي اسماعيل زيد22611

8671.57983.56989الشهيد معوض النساج كفر الحماالسيد عبد الرحمن سيداحمد ظالم22612

37.554536051.557الشهيد معوض النساج كفر الحماجميل فتيان حسن شعبان22613

49.5515768.556.572الشهيد معوض النساج كفر الحماحسام شكرى احمد قطب22614

6654.5587855.574الشهيد معوض النساج كفر الحماحسن عبد الكريم طوخي جبر22615

37.5525460.541.561.5الشهيد معوض النساج كفر الحماحمدي مجدي السيد السيد22616

53515567.55273.5الشهيد معوض النساج كفر الحماربيع عبد هللا سعد زكي22617

45.551.55974.562.574الشهيد معوض النساج كفر الحماسعيد بيومي محمد ابراهيم22618

81688081.572.594الشهيد معوض النساج كفر الحماسليمان محمود عباس عبد الحميد22619

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد معوض النساج كفر الحماشوقى احمد شعبان فهيم22620

8678.585817793الشهيد معوض النساج كفر الحماعباس محمود عباس عبد الحميد22621



89.5738387.57390الشهيد معوض النساج كفر الحماعبد الخالق عربي عبد الخالق ابراهيم22622

36556069.55568.5الشهيد معوض النساج كفر الحماعبد هللا خالد عبد البديع منتصر22623

44.559627560.579الشهيد معوض النساج كفر الحماعبد الموجود محمد عبد الموجود22624

446067746780الشهيد معوض النساج كفر الحماعلى رمضان على عبدالعزيز22625

90819487.57893الشهيد معوض النساج كفر الحماعلى صبري محمد عصفور22626

96879690.580.591الشهيد معوض النساج كفر الحماعلي رجب علي عودة22627

96739785.575.591الشهيد معوض النساج كفر الحماعمر على محمد على22628

4052597169.571الشهيد معوض النساج كفر الحمامحمد ابو النور محمد بحيري سالم22629

49.5588479.571.569.5الشهيد معوض النساج كفر الحمامحمد السيد محمد السيد22630

4451.5857270.572.5الشهيد معوض النساج كفر الحمامحمد تاج الدين محمد صبحي احمد22631

81.5698879.57674.5الشهيد معوض النساج كفر الحمامحمد رشاد على عليوة22632

57.570737666.574الشهيد معوض النساج كفر الحمامحمد سعيد الدمرداش عطيه22633

89.5839490.58186الشهيد معوض النساج كفر الحمامحمد عبد السميع عباس محمد جمعة22634

6372.59380.57075الشهيد معوض النساج كفر الحمامحمد عربي عبدالمقصود السيد22635

79.571.59588.57992الشهيد معوض النساج كفر الحمامحمد عصام عليوه على22636

74668985.57064الشهيد معوض النساج كفر الحمامحمد على رمضان على العراقى22637

56.571968877.579الشهيد معوض النساج كفر الحمامحمد مجدى شعبان عوض22638

4356687768.563.5الشهيد معوض النساج كفر الحمامحمد محمود رشدي السيد22639

72759486.573.575.5الشهيد معوض النساج كفر الحمامحمود احمد عبد اللطيف ابراهيم22640

42.5627683.568.553.5الشهيد معوض النساج كفر الحمامحمود ربيع ابراهيم ابراهيم22641

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد معوض النساج كفر الحمامحمود شعبان عبد الحى عبد العاطى22642

39.54761815958.5الشهيد معوض النساج كفر الحمامحمود مجدي شعبان عوض22643

7976978279.558.5الشهيد معوض النساج كفر الحمامحمود محمد فرج عفيفى22644

6756807575.575.5الشهيد معوض النساج كفر الحمامحمود نبيل شعبان فهيم22645

58609280.565.571الشهيد معوض النساج كفر الحماهشام ماهر عبد النبي عبد العزيز22646

80699590.572.572الشهيد معوض النساج كفر الحماياسر محمد عبد النبي سالم22647

5166.58176.56955الشهيد معوض النساج كفر الحمايوسف سالم السيد سالم22648

8167657782.582سهواج المشتركةاسراء محمد عبدالمنعم حبيب22649

6864716982.581.5سهواج المشتركةاسماء محمد زكريا محمد22650

636159795552سهواج المشتركةالشيماء عماد أحمد عبد هللا22651

5242446241.551سهواج المشتركةألفت شلبى احمد محمد22652

59586173.551.568سهواج المشتركةاميرة اشرف عبدالفتاح عبدالهادى22653

79.566.582826085سهواج المشتركةامينة عماد عبدالعزيز عبدالرازق22654

56.560.5657367.566سهواج المشتركةاية سليم ابو العال سليمان22655

58.55767747262سهواج المشتركةاية عبدالمرضى شوقى يوسف22656

56.541496147.562سهواج المشتركةاية عماد صبحي محمد22657



75.570727862.572.5سهواج المشتركةاية محمد عبدالفتاح عبدالهادى22658

59.549496448.555.5سهواج المشتركةايه نصر محمد نصر22659

99.5979899.59990سهواج المشتركةبسمة عبدالفتاح احمد سيد22660

92.5999488.58888سهواج المشتركةبسمه محمود محمد عبدالهادى22661

79.570.57968.562.579سهواج المشتركةبسمه ياسر عبدالموجود احمد22662

826878828678سهواج المشتركةبسنت احمد محمد صالح22663

62.5596679.550.565.5سهواج المشتركةحبيبة طة حسن حسن22664

56495373.55665.5سهواج المشتركةحوريه ايهاب سليمان ابراهيم22665

67.564.569736472.5سهواج المشتركةداليا محمد سعيد محمد22666

90788783.58981.5سهواج المشتركةدعاء وائل نادى عالم22667

غائبغائبغائبغائبغائبغائبسهواج المشتركةرحمه مجدي ابراهيم محمود22668

67.55353605363سهواج المشتركةسامية محمد عبدالملك عبدالمعبود22669

87787780.572.594سهواج المشتركةسمية ناجي حنفي حنفي22670

87.566867957.585سهواج المشتركةسنية الشاذلي حسن عبد الهادي22671

898089839599سهواج المشتركةشروق مصطفي ابراهيم عبد الغفار22672

73529086.561.594سهواج المشتركةشيماء عبد الفتاح اسماعيل شحاتة22673

9589938694.595سهواج المشتركةشيماء غريب سعيد عبد المقصود22674

77.57788847087سهواج المشتركةشيماء فوزي عبدهللا المغربي22675

6346.5707142.563.5سهواج المشتركةعزيزة رضا شعبان اسماعيل22676

8461796978.591سهواج المشتركةعزيزة سيد نصر فتيان22677

77.5617785.55990سهواج المشتركةعزيزة على محمد فتيان22678

7046.580785585.5سهواج المشتركةفاتن نصر مصطفي فتيان22679

76.561808467.587سهواج المشتركةفاطمة السيد جابر عوض22680

998496719890سهواج المشتركةفاطمة حسين علي محمد22681

61535369.542.576سهواج المشتركةفاطمة خلف عبدالقادر محمد22682

6448.5586258.573.5سهواج المشتركةفاطمة مصطفى على عمر22683

9482959095.592سهواج المشتركةفاطمه احمد عمر الشيخ على22684

76.555877261.592سهواج المشتركةلطيفة سيد حمدى فتيان22685

90.576.589909587سهواج المشتركةليلى انور حسن محمد22686

7152.5707256.573سهواج المشتركةمديحة ياسر احمد عباس22687

88.574868188.592سهواج المشتركةمروة شعبان محمد خلف22688

76.571.58486.58687سهواج المشتركةمريم حسن محمود عبدالعزيز22689

1009410099.597100سهواج المشتركةمنة اللة عبدالمجيد محمد عبدالمجيد22690

77.5838187.582.588سهواج المشتركةمنة اللة سعيد عبدالمجيد محمد22691

99.593989999100سهواج المشتركةمنة اللة محمود صالح محمد22692

73.57082857779سهواج المشتركةمني محمد وافي علي22693



7459.56378.55668سهواج المشتركةمنيره جابر سالمة مسلم22694

8172.5798981.592سهواج المشتركةمها جالل حسانين عبدالمجيد22695

7267688557.576سهواج المشتركةمها زغلول سميح عبدالخالق22696

89.565.5859277.590.5سهواج المشتركةمودة سيد سعيد عبدالنور22697

9188868590.585سهواج المشتركةمى فؤاد عبد المجيد احمد22698

706576806891سهواج المشتركةميادة شندى توفيق شندى22699

61626869.560.570سهواج المشتركةميادة مرسى محمود محمود22700

61545562.559.567.5سهواج المشتركةنادية مصطفي عبد الغفار مصطفي22701

58.5486170.55962سهواج المشتركةنجالء فتحي محمد عبد الهادي22702

81627881.568.586سهواج المشتركةندى عبدالفتاح اسماعيل شحاته22703

84616879.57278سهواج المشتركةندي رفاعي عبد اللطيف محمد22704

9685.5999397.598سهواج المشتركةنورا عبد الرحمن زكريا عبد اللطيف22705

51.5525859.55063.5سهواج المشتركةنورهان صبحي عبد الموجود مصطفي22706

85.592.593819593سهواج المشتركةنورهان عبد العزيز سعيد محمد22707

90.58192898493سهواج المشتركةنورهان مبروك مصطفي عبد المقصود22708

85.565.5737288.592سهواج المشتركةنورهان نبيل محمد عبد العزيز22709

59.551.556565276.5سهواج المشتركةهاجر سعيد حسني ابراهيم22710

9977949210096سهواج المشتركةهالة عبد السميع انسي شلبي22711

82.575.5737780.586سهواج المشتركةهالة عبد الشافي رشدي عبد الشافي22712

52.545455145.551.5سهواج المشتركةهيام عادل محمود ابراهيم22713

68726369.560.570.5سهواج المشتركةياسمين رمضان مصطفي السيد22714

595170615762سهواج المشتركةابانوب مالك نجيب شحاتة22715

60.55972695780.5سهواج المشتركةابراهيم محمد مدين ابراهيم22716

695970665781.5سهواج المشتركةاحمد جمال عبدالجواد مسعود22717

7968907779.577.5سهواج المشتركةاحمد خلف محمد شلبي22718

656163575677.5سهواج المشتركةاحمد سيد حسن محمود22719

59626552.563.574.5سهواج المشتركةاحمد سيد شبل عبداللطيف22720

726680667686.5سهواج المشتركةاحمد مبروك محمد المغربى22721

55.55754584971.5سهواج المشتركةاحمد محمد ابراهيم شاهين22722

97.588919498.591.5سهواج المشتركةاحمد محمد عبد العزيز عبد الوهاب22723

98.58687879698سهواج المشتركةاحمد محمد عبد اللطيف سليمان22724

65.564.570647071.5سهواج المشتركةاحمد نبيل محمود عبد العزيز22725

86728078.588.577سهواج المشتركةاسالم سامي حنفي حنفي22726

5347.5615958.566.5سهواج المشتركةاسالم سيد محمد راضي22727

636163555367سهواج المشتركةاسالم صبحي محمد علي22728

78.548.56171.560.572سهواج المشتركةاشرف السيد محمد محمد22729



96857875.59587سهواج المشتركةامير على محمد على22730

53.549.5455558.562سهواج المشتركةايهاب سيد عبدالعليم عبدالمطلب22731

595757605871سهواج المشتركةبالل محمد عبدالحميد ابراهيم22732

61.555.565676171سهواج المشتركةسعد حسين سعيد عبد المقصود22733

51525060.552.552سهواج المشتركةسعيد انور حلمي محمد22734

8866.581866089سهواج المشتركةسيف الدين ابو زيد محمد ابوزيد22735

68.55266615471سهواج المشتركةشريف هشام عبدالمعطى احمد22736

5336.547545263.5سهواج المشتركةصبحى اشرف صبحى عبدالجواد22737

64.552.5625754.578سهواج المشتركةعبد العزيز عرفة عبد العزيز محمد22738

5449.5525242.565.5سهواج المشتركةعبدالرحمن تامر ابراهيم محمود22739

9671867498.580سهواج المشتركةعبداللة محمد رشاد وافى22740

71.55866596673سهواج المشتركةعبدهللا مصلح فريد سالمه22741

504950605054سهواج المشتركةعالء محمد شحاته عبدالرسول22742

59.552545455.572.5سهواج المشتركةعمر حمدى زكريا محمد22743

68.567.561685761سهواج المشتركةكريم ابراهيم لطفى عبدالرؤف22744

6546.563665376سهواج المشتركةكريم كرم حسين عبد الرحمن22745

5652.547594965سهواج المشتركةكريم محمد علي محمد22746

5340.5515753.557.5سهواج المشتركةكريم يونس محمد عبداللطيف22747

9783.5886295.589سهواج المشتركةلؤى محمد على محمد22748

87728177.580.576سهواج المشتركةمحمد احمد محمد صالح22749

5031425745.550سهواج المشتركةمحمد السيد فايز فتيان22750

5648.559574560سهواج المشتركةمحمد ايمن مرسي محمد22751

98817670.57996.5سهواج المشتركةمحمد جمال شعبان علي22752

94.5858374.57891.5سهواج المشتركةمحمد حسن رضوان حسن22753

6861555959.566.5سهواج المشتركةمحمد خلف محمد عبدالحميد22754

514746544960سهواج المشتركةمحمد رمضان نجم الدين عبدالهادى22755

غائبغائبغائبغائبغائبغائبسهواج المشتركةمحمد سعد محمد محمد22756

56475759.55364.5سهواج المشتركةمحمد صابر محمود عوض22757

51.550.5495546.559سهواج المشتركةمحمد صبحي محمد زكي22758

54.552.5456440.561.5سهواج المشتركةمحمد طة حسن حسن22759

غائبغائبغائبغائبغائبغائبسهواج المشتركةمحمد عادل عزت مرزوق22760

64.55968696769.5سهواج المشتركةمحمد عادل محمد عبدالمعبود22761

75.5567270.56073.56سهواج المشتركةمحمد عاطف محمد فهمى22762

230038سهواج المشتركةمحمد عطية عبد الحميد عبد هللا22763

6453.549635260سهواج المشتركةمحمد محمود ابراهيم محمود22764

غائبغائبغائبغائبغائبغائبسهواج المشتركةمحمد محمود احمد نصر22765



898588908790سهواج المشتركةمحمد محمود صالح محمدالهادي22766

84.5696772.56977سهواج المشتركةمحمد مصطفى ابراهيم عبدالرازق22767

53.53557635168سهواج المشتركةمحمود احمد عبد السميع عبد ربه22768

505042544050سهواج المشتركةمحمود احمد عبد العزيز علي شربف22769

755683785783.5سهواج المشتركةمحمود حسين محمد شديد22770

51.55352625073سهواج المشتركةمحمود روبي محمود ابو زيد22771

52.549.5445649.571.5سهواج المشتركةمحمود عرفة شبل عبد اللطيف22772

51.544.556655465سهواج المشتركةمحمود على حسن محمود22773

68.560.5546054.569.5سهواج المشتركةمحمود مجدى محمود سليمان22774

55414962.548.563.5سهواج المشتركةمحمود محمد محمد عبد الحي22775

83.558.5646561.583سهواج المشتركةمحمود محمد مدني السيد22776

505050554759سهواج المشتركةمحمود مصطفي حسن مصطفي22777

50.536425445.550سهواج المشتركةمحمود منصور محمد زكى22778

53.547516044.561سهواج المشتركةمحمود نادي عبد الفتاح عبد الهادي22779

6355587156.571.5سهواج المشتركةمصطفى سالمة حلمى فتيان22780

6955.5646753.573.5سهواج المشتركةمصطفى سيد نعيم محمد22781

9280967998.590سهواج المشتركةمصطفى صالح مصطفى حسن22782

غائبغائبغائبغائبغائبغائبسهواج المشتركةمصطفى عزت مصطفى السيد22783

61.5576263.553.567.5سهواج المشتركةمصطفي ابراهيم عبد الحميد ابراهيم22784

51.55054534862سهواج المشتركةمالك سمارة توفيق شندي22785

5147475548.561.5سهواج المشتركةنادر فتحي عبد السميع محمد22786

5234545851.566.5سهواج المشتركةنادر هاني هالل حسن22787

5748.550554966سهواج المشتركةنصر ابراهيم محمود ابراهيم22788

554454604861.5سهواج المشتركةنور محمد حمدى فتيان22789

غائبغائبغائبغائبغائبغائبسهواج المشتركةيوسف أشرف عبد الجليل محي الدين22790

9192.593789292.5النعناعية جاسراء احمد عبدالفتاح حسنين22791

90.578.5897192.587.5النعناعية جاسراء ظريف حمدى محمد22792

44.554.54750.57046النعناعية جاسراء محمد السيد احمد22793

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنعناعية جاسماء سعيد عبدالمعطى محمد22794

72.565.58067.59279النعناعية جاالء شعبان عبدهللا فهمى22795

4961.56465.570.575.5النعناعية جامل مصطفى حسن قطب22796

92758578.59582.5النعناعية جاميرة عربى صالح مغاورى22797

726769578172النعناعية جاية عبدالرازق عبدالغفار عبدالمقصود22798

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنعناعية جايه سعيد رضوان على22799

4654.56155.56458النعناعية جدعاء محمد محمود فهمى22800

8392.59776.59390النعناعية جرقية حسين احمد حسين22801



41.5454560.564.549.5النعناعية جسارة فرحات عبد الفضيل مشحوت22802

5450545769.555.5النعناعية جسعاد ابراهيم عبدالشهيد احمد22803

90.5858476.587.585النعناعية جسوسن فؤاد فهمى محمود22804

656371726468.5النعناعية جشيماء عبدالعزيز محمد حسن22805

64507367.572.564.5النعناعية جعال عبدالناصر فايز عبدالعزيز22806

68.5626752.560.566.5النعناعية جغادة رجب جمعه قطب22807

9194.59875.59197.5النعناعية جكريمان ابراهيم فايز كاشف22808

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنعناعية جمبروكة فرج عبدالعظيم عبدالغنى22809

55657069.564.566النعناعية جمنار شحات عبدالفضيل مشحوت22810

60.568.571678271النعناعية جمنةهللا اسماعيل حسن اسماعيل22811

4565.5516160.557.5النعناعية جمنى احمد عبدالرؤف عفيفى22812

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنعناعية جنادية السيد عبد الرؤف احمد22813

30414552.55957النعناعية جندى شعبان عبدالجواد الحلوانى22814

4243.555605954النعناعية جندى وليد حمدى السعدنى22815

41475955.55765النعناعية جنرمين عبدالمنعم محمد عبداللطيف22816

7786.58874.579.584النعناعية جنرمين محمد مصطفى عبدالعال22817

60.5626766.55971النعناعية جنورهان شوقى رمضان سعد22818

75.563.575697162النعناعية جهاجر ابراهيم عباس عبدربه22819

7171817271.578النعناعية جهدى عبدالناصر فهيم عبداللطيف22820

4448.54361.564.562.5النعناعية جياسمين عاطف فايز ابواليزيد22821

7055595869.571النعناعية جابراهيم محمد قنديل عبدالسالم22822

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنعناعية جابراهيم نجم محمد محمد22823

7857.58562.58382النعناعية جاحمد شريف جويد محمود22824

3522665576.576النعناعية جاحمد عبدالحفيظ كامل رضوان22825

89.587878490.585النعناعية جاحمد عوض عباس عبدربة22826

39.549.55457.56864النعناعية جاحمد فتحى محمد محمد22827

43.54546476056النعناعية جاحمد محمد السيد ابوزيد22828

7172.57784.58284النعناعية جاحمد نادى شفيق محمد22829

9381869189.593النعناعية جاسالم عيد حسين محمد22830

8461.58086.582.589النعناعية جانور محمد انور عبدالمجيد22831

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنعناعية جحسام سعيد عبدالعزيز محمود22832

87.570.57783.58880النعناعية جحسن ابراهيم حسن زعرور22833

6569.56978.57268النعناعية جراضى محمد شكرى عبدالحكم22834

8574.58081.57588النعناعية جزياد تامر سمير معوض22835

383850535751النعناعية جسامح يسرى محمد عبد الرحمن22836

35.533435469.553النعناعية جصابر محمد صابر محمود22837



38.5425260.57160.5النعناعية جعبدالرحمن السيد احمد عبدالمقصود22838

98819793.59198النعناعية جعبدالرحمن طارق محمد عبدالرحمن22839

6380.57780.580.590النعناعية جعبدالمحسن احمد عبدالمحسن احمد22840

6661.56978.580.584النعناعية جعبدالمنعم مبروك عبدالمنعم سيداحمد22841

433952586755.5النعناعية جعالء هانى على احمد22842

29.5374558.56057.5النعناعية جعلى رشاد على احمد22843

81.5706871.57580النعناعية جعماد محمد عبدالمحسن احمد22844

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنعناعية جكريم احمد عبدالعاطى محمد22845

59.5416757.567.575النعناعية جكريم محمد عبدالعزيز رفاعى22846

34.542414958.546النعناعية جماهر جمال عبدالحليم عبدالعزيز22847

73.5608067.57681.5النعناعية جمحمد ابراهيم سالمة ابراهيم22848

74578064.570.578النعناعية جمحمد اسالم محمود عبدالحكيم22849

7468726170.563النعناعية جمحمد السيد محمد ابراهيم22850

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنعناعية جمحمد السيد محمود محمد22851

6050.56756.565.566النعناعية جمحمد حالد السيد عبدالرحمن22852

74.5688269.574.584النعناعية جمحمد حامد شعبان مصطفى22853

63.557.5585757.562النعناعية جمحمد سالمة عبدالشافى حسن22854

5352.549575959النعناعية جمحمد عبدالعظيم عبدالمنعم حسن22855

506256616062.5النعناعية جمحمد عبدالموجود مصطفى ابراهيم22856

43414455.561.553النعناعية جمحمد عربى محمد عبدالرازق22857

765973626871النعناعية جمحمد كرم فاروق حسنين22858

71.553.56955.563.558.5النعناعية جمحمود جميل مصطفى عبدالغفار22859

4344.55555.558.565النعناعية جمحمود حسين محمود عبدالغنى22860

78.555766870.581النعناعية جمحمود صبرى فتحى سليمان22861

7359.58164.569.586النعناعية جمحمود فارس سمير معوض22862

47.552.55654.564.566النعناعية جمحمود فتحى حلمى عبدالغنى22863

85738267.581.581النعناعية جمحمود وجيه سعد توفيق22864

8163.5766875.575النعناعية جهانى ابراهيم عبدالرؤف احمد22865

85688177.589.583النعناعية جهالل عبدالناصر احمد هالل22866

919310094.591.5100النعناعية جياسر هانى عبدالمنعم فهمى22867

44.554.56957.574.570النعناعية جياسين ياسر محمد حسن22868

81.570.5857882.590النعناعية جيوسف شعبان حسنى محمد22869

59.560.55966.560.566النعناعية مإسراء إلهامى عبدالفضيل محمد22870

91.583.58777.582.594النعناعية مإسراء خالد رجب عبدالعزيز22871

83848977.586.586النعناعية مأسماء يسرى عبدالرؤف محمد22872

92918882.59595النعناعية مامنية إبراهيم محمد بيومى22873



76.5887977.582.580النعناعية مآيه عربي محمد بيومى22874

93.5929585.594.5100النعناعية مآيه كرم أحمد أبو العال22875

929394879496النعناعية مإيمان السيد عبد الرحمن عبدالعزيز22876

9682.59687.598.5100النعناعية محسناء نادى عبدالمجيد أبو طالب22877

84.575.59479.576.588النعناعية مخلود محمد إبراهيم محمود22878

57.558.55462.550.569النعناعية مدعاء السيد شفق محمود22879

72.55456725372النعناعية مدعاء خالد عبدالعظيم محمد22880

85.57477785784النعناعية مدنيا عطية موسى عبدالقادر22881

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنعناعية مدينا محمود السيد على22882

65.5796868.56976النعناعية مشيماء أشرف صبحى عبدالجواد22883

3551486644.550النعناعية مفاطمة عبدالناصر عبدالعليم محمد22884

52545869.54954.5النعناعية مفاطة كرم عبداللطيف محمود22885

5154.57667.55362.5النعناعية مفاطمة محمد صابر محمد22886

81.557.58478.558.568النعناعية منادية فهمى  صبحى عبدالرسول22887

98.5909992.599.595النعناعية مندى بسام مصلح إسماعيل22888

9988.59990.598100النعناعية مندى رضا عبدالفتاح إسماعيل22889

97.589989496.596النعناعية موالء موسى عبدالرؤف محمد22890

72567770.574.568النعناعية مأحمد أيمن عبدالحسيب رفاعى22891

6456706561.559النعناعية مأحمد حمدى موسى عبدالقادر22892

57.557786353.564النعناعية مأحمد مجدى محمد عبدالغنى22893

5752.56966.561.565النعناعية مأحمد محمد عبدالنبى إسماعيل22894

72547566.556.565النعناعية ماليسد خالد السيد إسماعيل22895

9382.59491.593.588.5النعناعية مسامح يوسف عبد الشهيد محمد22896

4261.57076.56852.5النعناعية مطارق محمد رمضان محمد22897

90.584.59987.59690النعناعية معبدالرحمن محمد أحمد محمد22898

76.5738471.592.561النعناعية معلى السيد على عبدالقادر22899

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنعناعية مكريم ممدوح عبدالعزيز إبراهيم22900

96.5779484.588.584النعناعية ممجدى فوزى فتحى أحمد22901

52544763.56254النعناعية ممحمد جمال محمد السعدنى22902

52.55853655158.5النعناعية ممحمد جمال محمد إبراهيم22903

55.561.55665.56559النعناعية ممحمد خالد سيد أحمد عبالغفار22904

99798890.59190النعناعية ممحمد خالد عطية عبدالهادى22905

4963536862.568.5النعناعية ممحمد خالد محمد السيد22906

85715871.57967.5النعناعية ممحمد سامح محمد رمضان22907

756560705969النعناعية ممحمد صابر عبد الشافى حسن22908

5363.55867.563.567النعناعية ممحمد عاطف عبداللطيف عبدربه22909



26.5553861.55457النعناعية ممحمد عيد إبراهيم محمود22910

59.557.55762.555.562النعناعية ممحمد مجدى حسن عبداللطيف22911

98.5868886.596.589النعناعية ممحمود أحمد سمير عبدالسميع22912

95.583858492.589النعناعية ممحمود فتحى أحمد عبدالقادر22913

87757984.58878النعناعية مهشام السيد محمد أحمد22914

83.572.568737970.5النعناعية مهشام عاطف فهمى السعدنى22915

91818482.59762النعناعية ميوسف عاطف عبدالحميد عالم22916

9478.5747981.587عزبة عمروإيمان أحمد رسمى عبدالنبى22917

94.58285849890عزبة عمروبسمة محمد عبدالعليم محمد22918

96.586.5968997.5100عزبة عمروخلود سمير عبدالعزيز عبدالمجيد22919

6159.5616859.566.5عزبة عمرودعاء شحات السيد محمد22920

73.5746472.57076عزبة عمرودنيا وليد محمد عبدالرازق22921

93686868.574.573عزبة عمروراوية محمد حميد عبدالغنى22922

87777773.57788.5عزبة عمرورباب نادى محمد جمعه22923

78.559677175.591عزبة عمرورحمه ممدوح محروس محمد22924

9888.59886.592.594عزبة عمروسارة سمير فتحى شعبان22925

85.561757269.589عزبة عمروسحر طارق أمام يونس22926

95.5929891.57594.5عزبة عمروشيماء أحمد سعيد محمد22927

6157.5726364.560.5عزبة عمروشيماءمحمد رزق عيد22928

8771717277.577عزبة عمروفاطمة جما ل محمد حميد22929

8464.5757466.585عزبة عمروفاطمة عبدالنبىالسيد يونس22930

89.575.58475.57187.5عزبة عمروفايزة حجازى عبدالجواد محمد22931

77.5726468.565.578عزبة عمروناريمان محسن شعبان نصر22932

6866.579747069عزبة عمرونجالء معروف سعد محمد22933

9271.58976.573.588عزبة عمروندى سامى محمد الصاوى22934

86.560.59083.577.592عزبة عمرومى موسى عبدالعظيم أحمد22935

86.5619183.57488عزبة عمروهاجر  حازم محمد عبدالبر22936

95.567999084.593عزبة عمروهبه هللا عمرو شعبان نصر22937

78.563.58989.584.579.5عزبة عمروابراهيم السيد ابراهيم السيد22938

65535583.56371عزبة عمروابراهيم محمد عبدالعظيم السينطى22939

77588085.573.579عزبة عمروأحمد السيد صالح محمد22940

9480.5929590.594عزبة عمروأحمد سليمان عيد سليم22941

58.5627181.577.576عزبة عمروأحمد شحات محمد عبدالعزيز22942

7669.57880.583.585عزبة عمروأحمد عبدالنبى عبدالغنى أحمد22943

80758591.58894.5عزبة عمروأحمد وحيد رسمى عبدالنبى22944

65.56069837769.5عزبة عمروأيمن كرم عبدالعزيز عبدالمجيد22945



7972.57982.578.587عزبة عمروحلمى رضا حلمى محمود22946

74.570.572838076عزبة عمروعماد خالد عبدالفتاح عبدالحليم22947

69.5668387.57784.5عزبة عمرومحمد معاذ محمد عبدالمجيد22948

89699492.58488عزبة عمرومحمدنبيل سعد محمد22949

90789196.588.595عزبة عمرومحمد نصر صابر عبدالحفيظ22950

90.574.59492.59294.5عزبة عمروهانى طارق رمضان محمد22951

6259.576677478دروة الجديدةابتسام عماد اسماعيل عبد العظيم22952

64.5617970.577.588دروة الجديدةاسراء سميح شعبان احمد22953

62567970.573.569دروة الجديدةاسماء محمد احمد عبد المجيد22954

90.576949387.592دروة الجديدةاالء تامر محمد بيومي22955

90.5729285.588.592دروة الجديدةاالء عادل فهمي سليمان22956

85.5649077.570.588دروة الجديدةاالء شعبان حلمي ابراهيم22957

877291798688.5دروة الجديدةالشيماء طارق رمضان محمد22958

68.559.5756868.568.5دروة الجديدةامل شعبان هاللي عبد ربه22959

8567.5888087.583.5دروة الجديدةامينة عبد الهادي عفت عبد الهادي22960

63657767.58076دروة الجديدةاميرة ايمن فتحي عبد الفتاح22961

91.58294859294دروة الجديدةايات فايز حسنين عبد الفتاح22962

57566466.56454دروة الجديدةايمان حامد عبدالعليم عبد الكريم22963

83.574918288.587دروة الجديدةايمان فوزي كامل عبده22964

67.568.58170.574.575دروة الجديدةايمان مجدى عبدالعزيز نصر22965

87.5738478.58894دروة الجديدةايمان يوسف جعفر يوسف22966

8464.58471.580.590دروة الجديدةايناس السيد عبد الكريم احمد22967

72.561.57565.57167دروة الجديدةايه حماد السيد حماد22968

85.559.5857774.581.5دروة الجديدةبسمه جمال عبد المحسن عبد الرحيم22969

84658673.589.588دروة الجديدةبسمه جميل عبده عبد التواب22970

56.55770666265دروة الجديدةبسنت حتاته عبدالعال عبد الغني22971

5760.5646772.563دروة الجديدةبسنت صالح شعبان هاللي22972

565461636058دروة الجديدةبسنت محيى عبدالحميد عبد الحليم22973

67.5657672.578.574دروة الجديدةتسنيم احمد شحاته احمد22974

65.560.5666673.573دروة الجديدةجهاد حمدى محمد محمود22975

555761645664دروة الجديدةداليا صبحى حسن محروس22976

88918670.58390دروة الجديدةدينا ابراهيم السيد الشحات22977

58.562.57966.572.565.5دروة الجديدةرانيا سعيد يحيى عبداللطيف22978

7473.5887978.568دروة الجديدةرحاب عصام عبدالعظيم امام22979

939496939693.5دروة الجديدةرحاب فريد عبد اللطيف ابراهيم22980

94.59695939686دروة الجديدةرحمه عبد النبي محمد علي22981



9494.593929699دروة الجديدةرحمه عالء سعد عبد هللا22982

93.58496929595.5دروة الجديدةرضوي ايهاب صبحي عبد الحميد22983

66.556767377.577دروة الجديدةروضه عصام عبد المقصود قطب22984

83.562.5918387.588دروة الجديدةريهام رأفت محمد علي22985

88679484.587.590دروة الجديدةزينب محمد نور الدين احمد22986

96.59696979697دروة الجديدةسارة ابراهيم محمدي ابراهيم22987

66.562.5707368.574دروة الجديدةسلمى عبدالفتاح محمد حلمى22988

72668873.58281دروة الجديدةسلمى محمد شعبان احمد22989

90879385.591.586دروة الجديدةسماح فايز ابراهيم السيد22990

91.59594909294دروة الجديدةسمر عماد السيد عبد الحميد22991

6963.5876667.576دروة الجديدةسمية امين عبدالعاطى امين22992

57587663.56167دروة الجديدةسمية ظريف ابراهيم عفيفي22993

716374677078دروة الجديدةسهيلة احمد عبدالعزيز احمد22994

8982928387.590دروة الجديدةسهيلة ايمن ربيع محمد22995

9690.59693.59388.5دروة الجديدةسهيلة محمد يونس يونس22996

79.573908376.578.5دروة الجديدةشهد حسين عبدالرؤوف وهبه22997

64.570706966.579دروة الجديدةشهد ربيع فرج يوسف22998

9080.5848385.597دروة الجديدةشهد رمضان مصطفي احمد22999

95.597.597979599دروة الجديدةشهد عبد الرؤوف عبد المحسن عبد العليم23000

77.576.58384.578.582دروة الجديدةشهد عبد الكريم رمضان عبد الكريم23001

96.59598969599دروة الجديدةشهد هاني رجب ابراهيم23002

87.5719285.58588دروة الجديدةشيماء اشرف عمران محمد23003

5764.55569.564.559.5دروة الجديدةشيماء غنيمى سعيد غنيمي23004

56.563676867.564دروة الجديدةعلياء عالء عبدالكريم محمد23005

72.568797585.577دروة الجديدةعلياء وليد مهدى عبد الونيس23006

78648476.58976.5دروة الجديدةغادة محمد منصور عفيفى23007

7773.578707785دروة الجديدةفاطمة ايمن عبد الجيد سليمان23008

6161.564706672دروة الجديدةفرح وائل سعيد توفيق23009

94.59498959693دروة الجديدةكوثر سمير عبد الحميد سعد23010

70777168.566.575دروة الجديدةمنة هللا وائل عبدالفتاح حلمي23011

55.55656665665.5دروة الجديدةمنى مبروك عيد سعيد23012

68.555597062.568دروة الجديدةميادة مصطفى عفت عبد الهادي23013

565760676366.5دروة الجديدةمى احمد عبدالمؤمن احمد23014

59.5586072.56661.5دروة الجديدةمى زاهر عبدالحميد يوسف23015

6164.57066.563.567دروة الجديدةمى عالء حلمى سالم23016

8392.57875.58865.5دروة الجديدةنجالء ايمن عبد الواسع عبد المجيد23017



96.5858790.594.587دروة الجديدةندي جمال عبد الحليم الشيخ محمد23018

6671808381.569.5دروة الجديدةندى عبدالحميد حلمى سالم23019

96.59493899697.5دروة الجديدةندي عبد هللا حربي عبد هللا23020

61.5746773.57473دروة الجديدةندى مجدى طه عبدالمحسن23021

8080.5747880.576دروة الجديدةندى هشام عطيه منصور23022

62.5757173.569.572.5دروة الجديدةنورا حمدى شعبان بيومي23023

62736367.55873.5دروة الجديدةنورا ربيع محمد مهدى23024

62.57168687081.5دروة الجديدةنورا سعيد عبدالنبى حسن23025

7274.575696882دروة الجديدةنورا فوزي حسني منصور23026

64.5696575.567.570.5دروة الجديدةنورا محمد السيد جازوي23027

66.5687381.573.572دروة الجديدةنورهان ابراهيم عطيه دسوقي23028

87878983.590.589.5دروة الجديدةنورهان زاهر صالح احمد23029

61.566.56874.57776.5دروة الجديدةنورهان محمد احمد مبروك23030

8272.58279.57984.5دروة الجديدةنيفين ياسر محمد زينهم23031

7074.57474.57872.5دروة الجديدةهاجر سامى عبداللطيف عبد الحميد23032

85.5878882.58894دروة الجديدةهاجر سعيد احمد علي23033

78748180.577.585دروة الجديدةهاجر مدحت عبد الحميد عبد العزيز23034

69676874.563.574دروة الجديدةهالة طارق عبداللطيف عبد الرحمن23035

91.59192909290.5دروة الجديدةهالة محمد خليل ابراهيم23036

9183899177.588دروة الجديدةهبه كمال عبد المعين محمد23037

63766082.565.575دروة الجديدةهدى حمدى لطفى ابراهيم23038

92.594.59191.58595دروة الجديدةهدي وجيه سعيد توفيق23039

72818590.582.584دروة الجديدةهدير محمد عبد الرحيم محمد23040

868785888691دروة الجديدةهدير محمد فهمي دسوقي23041

6658.5696780.569.5دروة الجديدةهند هانى احمد السيد23042

72.5627771.58479.5دروة الجديدةوفاء منصور محمد علي23043

9891.5979897.596دروة الجديدةياسمين جمال فؤاد السيد23044

71.560717070.567دروة الجديدةياسمين رمضان عبدالشافى  حسانين23045

87.562.58780.591.585دروة الجديدةياسمين عادل عبد المحسن محمد23046

85.563.57976.58592دروة الجديدةياسمين ممدوح شوقي ابراهيم23047

85.577928480.592دروة الجديدةاحمد حامد محمد عبد البديع23048

555455635656دروة الجديدةاحمد خالد ابراهيم خالد23049

78.564807880.572.5دروة الجديدةاحمد دسوقي ظريف دسوقي23050

76.566.5817876.576دروة الجديدةاحمد سامي عبد الفتاح احمد23051

7863.58471.58571دروة الجديدةاحمد شاهر الدين مأمون عبد الوهاب23052

62.565.564728468.5دروة الجديدةاحمد شعبان ابراهيم سليمان23053



6057.5606774.573دروة الجديدةاحمد صبحى عبدالنور محمد23054

00524.50دروة الجديدةاحمد طارق ربيع يونس23055

8861.59187.586.597دروة الجديدةاحمد عادل محمد عمر23056

7163.5837580.591دروة الجديدةاحمد عبد هللا عبد الفتاح احمد23057

90929193.59196دروة الجديدةاحمد عزت فوزي منصور23058

88769188.581.592دروة الجديدةاحمد علي عبد الحكيم الديب23059

6265.57070.57162.5دروة الجديدةاحمد فريد عبدالفتاح السيد23060

8464.58076.575.573دروة الجديدةاحمد محمد ربيع عبد الغفار23061

9277.59487.590.594دروة الجديدةاحمد محمد عبد الحميد السيد23062

6070766975.571دروة الجديدةاحمد هانى عبدالنبى شريف23063

56.55768656771دروة الجديدةأدم عماد عبدالعليم الصاوي23064

93.588949294.596دروة الجديدةاسامة محمد عبد السميع يونس23065

56546868.568.555دروة الجديدةاسالم محمد زهدى حنفى23066

8883.596919295دروة الجديدةاسالم يوسف جعفر يوسف23067

888396948595دروة الجديدةالمأمون اشرف مامون عبد الوهاب23068

80.57893857888دروة الجديدةحسام محمد عطيه محمود23069

54.55464696663.5دروة الجديدةحمدى حاتم عبدالعليم الصاوي23070

63668574.57576دروة الجديدةربيع ابراهيم محمد احمد23071

6864.592787983دروة الجديدةرشدى رضا رشدى محمد23072

7669917976.579دروة الجديدةرمضان سامي رمضان محمود23073

56558374.574.571دروة الجديدةرمضان كمال محمد سميح23074

54.55554645554دروة الجديدةرمضان محمد حسن هليل23075

63606371.56358دروة الجديدةزياد زاهر عبدالبر عبد الحميد23076

63567364.56168دروة الجديدةزياد صبحى عبدالفتاح شمس23077

57.566.58670.57775دروة الجديدةسعد انور سعد عبد الحسيب23078

غائبغائبغائبغائبغائبغائبدروة الجديدةسيف اشرف عبدالنبى شريف23079

867290838887.5دروة الجديدةشادي محمد امين عيد23080

7267937874.575دروة الجديدةطارق يحيي عبد اللطيف يوسف23081

6768.590817670دروة الجديدةعبد الرحمن اشرف فوزي سليمان23082

77.570927777.576دروة الجديدةعبد الرحمن رجب عبد الحميد محمد23083

837492848285دروة الجديدةعبد الرحمن محمد السيد عبد الرحمن23084

96.5989695.595.592.5دروة الجديدةعبد الرشيد محمد عبد الرشيد عبد المحسن23085

81.5729385.57476.5دروة الجديدةعبد العليم محمد عبد العزيز عبد العليم23086

575862675972دروة الجديدةعبدالفتاح خيرى احمد مبروك23087

727792817875دروة الجديدةعبد هللا ابراهيم عبد هللا احمد23088

75.579917980.574.5دروة الجديدةعزت طارق عبد المولي محمود23089



5554606664.556دروة الجديدةعالء على عيد على23090

828290898687دروة الجديدةعلي صبحي علي علي بدر23091

89839490.58392دروة الجديدةعمار محمد حسني عيد هاللي23092

84.579928880.582دروة الجديدةعمرو محمد امام عبد الجواد23093

8889.59192.588.592دروة الجديدةعمرو محمد صابر عبد التواب23094

92819487.59494دروة الجديدةعمرو نوار عثمان عبد السميع23095

57707070.56874دروة الجديدةفتحى ايمن فتحى عبدالعزيز23096

57.55863695867دروة الجديدةفتحي محمد فتحي عبد النبي23097

56.5676364.563.575دروة الجديدةكريم رضا محمود عمران23098

64647174.567.562دروة الجديدةكريم رمضان عبدالفتاح احمد23099

61.578627072.571.5دروة الجديدةكريم رمضان محمد حسني23100

74857675.576.578.5دروة الجديدةكريم ممدوح ربيع عبد الرازق23101

5768.5566767.554دروة الجديدةمحروس اسالم محروس عبد التواب23102

8478.58479.58884.5دروة الجديدةمحمد احمد حلمي سعد23103

62.5686467.567.569دروة الجديدةمحمد اشرف ربيع امام23104

656568706575.5دروة الجديدةمحمد السيد احمد عبدالمجيد23105

68.5766674.57366دروة الجديدةمحمد رضا عبدالموجود عبد الرازق23106

91859383.583.593.5دروة الجديدةمحمد رياض عبد الحفيظ الماظ23107

8370.59180.586.589دروة الجديدةمحمد زاهر عبد المنعم السيد23108

7562.56977.58474دروة الجديدةمحمد سعيد مرسي عبد الروؤف23109

5964616776.569دروة الجديدةمحمد سليمان محمد مهدى23110

71.567707083.584دروة الجديدةمحمد صالح عبد التواب عبد المجيد23111

92869393.588.598دروة الجديدةمحمد طارق فاروق عبد العليم23112

716966767783دروة الجديدةمحمد عادل السيد حنفي23113

75.5727780.57979.5دروة الجديدةمحمد عادل عطيه الدفراوي23114

5866647167.567دروة الجديدةمحمد عاشور علي محمد23115

6159.55766.57467دروة الجديدةمحمد عاطف فهمى عبداللطيف23116

7766747479.575.5دروة الجديدةمحمد عاطف محمود الليثي23117

8277.5738089.589.5دروة الجديدةمحمد عبدالسالم عبدالفتاح احمد23118

878192838494دروة الجديدةمحمد عبد هللا عبد الونيس اسماعيل23119

9277948690.595.5دروة الجديدةمحمد عبد السيد احمد عبد السيد23120

67.5686679.581.573.5دروة الجديدةمحمد فارس نميس عبدالونيس23121

78738380.57789.5دروة الجديدةمحمد محمود تاج الدين عبد هللا23122

غائبغائبغائبغائبغائبغائبدروة الجديدةمحمد محمود غريب على23123

56.55957655765.5دروة الجديدةمحمد هانى حسن على23124

767065707783دروة الجديدةمحمد هشام احمد علي23125



6166.554696354دروة الجديدةمحمد ياسر اسماعيل عبد العظيم23126

807473688484.5دروة الجديدةمحمد يوسف ابراهيم ابراهيم23127

7766.57874.57590.5دروة الجديدةمحمود احمد حمدي احمد23128

71.5747276.584.581.5دروة الجديدةمحمود رزق محمد عبدالحليم23129

565655646262دروة الجديدةمحمود عبدالنبى زكى محمد23130

60.562586863.564.5دروة الجديدةمحمود عصام السيد عبد الغني23131

66.579838278.578دروة الجديدةمحمود عصام عطية منصور23132

90898989.589.585.5دروة الجديدةمحمود عالء عبد العليم حسن23133

57738377.569.575دروة الجديدةمحمود مجدى عبدالسميع احمد23134

90829892.59598دروة الجديدةمحمود مجدي فتحي عبد الجواد23135

72.576.58774.58380دروة الجديدةمصطفي اسماعيل عبد الحكم اسماعيل23136

93929890.59297دروة الجديدةمصطفي جمال عبد الجيد سليمان23137

8571.5989086.599دروة الجديدةمصطفي جمال عبد السميع محمد23138

83.580.5938986.592دروة الجديدةمصطفي درويش محمدي ابراهيم23139

86.571.59385.58992دروة الجديدةمصطفي صبري محمد ابو بكر23140

85.56392859292دروة الجديدةمصطفي عبد الناصر خيري منصور23141

98949997.59996دروة الجديدةمصطفي عصام مصطفي عبد الفتاح23142

95919797.597.599دروة الجديدةمصطفي فتحي عبد الفتاح سليمان23143

62.575636977.577دروة الجديدةمصطفى قطب محمد حلمى23144

68697172.579.574.5دروة الجديدةمصطفى محمد رجب محمد23145

57615766.570.562دروة الجديدةمصطفى محمود عبدالعزيز محمد23146

68.572838285.583.5دروة الجديدةمصطفي محمود فتح الباب محمود23147

58.566.570747869دروة الجديدةهاني عادل فؤاد احمد23148

83798375.582.588دروة الجديدةهشام جمال محمد سعيد23149

787082767885دروة الجديدةيوسف سعيد قطب عبد الحسيب23150

66.5686773.576.568.5دروة الجديدةيوسف سيد عبدالفتاح منصور23151

63.567646879.571دروة المشتركةاسراء سليمان ابراهيم23152

94.592979492.595دروة المشتركةاسراء محمد ظريف على23153

72.591817961.576.5دروة المشتركةاسماء عبدهللا حسين23154

56.571.56259.56776.5دروة المشتركةامال جمال عبدالنور23155

54.571714573.558دروة المشتركةاماني سعيد محمد23156

9376838895100دروة المشتركةامنية طارق لطفى23157

92.5828796.59397دروة المشتركةامنية ياسر عبدالسميع23158

8387777981.584دروة المشتركةاميرة احمد محمد23159

98.5939797.59898دروة المشتركةاميرة ايهاب ابوالعز23160

737271777479دروة المشتركةاية هللا باسم محمد رشاد23161



9878969297.5100دروة المشتركةايه ايهاب ابوالعز23162

81.58279888498دروة المشتركةايه سامي رشدي23163

6781656967.580دروة المشتركةايثار عبدالكريم محمد حسين23164

90.5929089.59384.5دروة المشتركةايمان سامي حلمي23165

87827884.59395دروة المشتركةايمان ناصر عبدالمهيمن23166

8598939298100دروة المشتركةبسنت محمد موسى23167

9896100969998دروة المشتركةتغريد حسين عبدهللا23168

82.5919385.59597دروة المشتركةتقى تامر عبدالكريم23169

99.5979694.593100دروة المشتركةداليا فوزي عثمان23170

90959387.591.587دروة المشتركةراندا اشرف ظريف23171

95889982.59788دروة المشتركةرضوى اسامة عبدالحكيم23172

9471.58784.587.590دروة المشتركةرضوى سعيد عبدالفتاح23173

716676677674دروة المشتركةروان عيد عطية23174

787982859282دروة المشتركةروز احمد يونس23175

85.5838078.59084دروة المشتركةسارة محمود عبدربه23176

989410093.598.595دروة المشتركةسما محمد احمد23177

10010010091.599100دروة المشتركةسماء سامى ابراهيم23178

86.584.59283.58193دروة المشتركةسماح عزت تاج الدين23179

75.5748774.579.591.5دروة المشتركةسمر خالد رجب23180

98949190.5100100دروة المشتركةسمية سعد عبدالمحسن23181

6160.5797770.593دروة المشتركةسهير عبدالعزيز عبدالحليم23182

97.5899788.594.5100دروة المشتركةشروق اشرف عبدالعزيز23183

1009810088.5100100دروة المشتركةشروق حمدى عطية23184

10098.510094.599.598دروة المشتركةشهد شعبان عبدالقادر23185

969610097.596.599دروة المشتركةشهد محمد على حسن23186

99.59410096.59898دروة المشتركةشهد محمود شعراوي23187

51.560.56072.562.563.5دروة المشتركةفاطمة محمد فتح الباب23188

82.570887986.592.5دروة المشتركةفاطمة هاني عبدالمحسن23189

646678658574.5دروة المشتركةلبنى حسن عبدالعاطي23190

77.56677777484دروة المشتركةمروة صالح زكي23191

748889788878.5دروة المشتركةمنةهللا ابراهيم محمد23192

766979808385.5دروة المشتركةمي سعيد عيد23193

95.590.5949297.591.5دروة المشتركةميسون محمد شعراوي23194

64778067.576.563دروة المشتركةنورا عبدالعظيم عبدالحكيم23195

6469.569687365دروة المشتركةنورهان عبدالحميد فتحي23196

64.574.5757568.565دروة المشتركةهاجر السيد عبدهللا23197



غائبغائبغائبغائبغائبغائبدروة المشتركةهداية عبدالكريم ياسين23198

56.5647770.56472دروة المشتركةهيام مصطفى عبدالرحمن23199

42.553535250.555.5دروة المشتركةوردة محمد رزق23200

55.561.5776357.567.5دروة المشتركةوالء محمد احمد23201

747783757782.5دروة المشتركةيارا ابوالعال صالح23202

92.5797985.591.593دروة المشتركةياسمين احمد محمد23203

78.582899287.595دروة المشتركةياسمين ممدوح عبدالحكيم23204

65.573858174.583دروة المشتركةابراهيم سعيد محمد23205

9183867989.586دروة المشتركةاحمد ربيع عبدالواحد23206

56.56675736167دروة المشتركةاحمد شعبان عبدالعليم23207

76.580818480.583دروة المشتركةاحمد صالح لطفي23208

61.5716470.57166دروة المشتركةاحمد عبدالحليم محمد23209

54.5555255.55966.5دروة المشتركةاحمد عزت نعيم23210

797677817485دروة المشتركةاحمد محمد رمضان23211

5854.55158.556.551.5دروة المشتركةاحمد ناصر مختار23212

5649.55467.561.559.5دروة المشتركةادهم ضاحي نبيل23213

615961686451دروة المشتركةاسالم احمد مبروك23214

76648378.578.584دروة المشتركةاسالم سالم ابراهيم23215

4548.54758.549.548دروة المشتركةاسالم سمير فهمي23216

48494855.55945دروة المشتركةامير عبدالمؤمن جالل23217

50.5685158.555.557.5دروة المشتركةبسام محمد حلمي23218

81.5768277.596.581دروة المشتركةبهاء الدين عصام لطفى23219

45666056.55949.5دروة المشتركةتامر ابوالعال محمد23220

4558.54247.553.539دروة المشتركةجالل عبدالمؤمن جالل23221

69.572.58273.57885دروة المشتركةحازم مصطفى رمضان23222

52576364.56040دروة المشتركةحلمي حسن حلمي23223

64.5818377.58471دروة المشتركةحمدي عبدالحميد حمدي23224

52.572.578716368دروة المشتركةزياد عبدالحكيم ابوزيد23225

90.5949588.59382دروة المشتركةزياد محمد عبدالحكيم23226

52685554.56142دروة المشتركةسعيد احمد سيد ابراهيم23227

49605945.554.543دروة المشتركةشريف السيد بارح محمد23228

7462.569696461.5دروة المشتركةشوقى شريف شوقي23229

44.577.52013دروة المشتركةعبدالرحمن بدر محمد على23230

7370.570697869دروة المشتركةعبدهللا ابراهيم سعد الليثي23231

9798999698.598دروة المشتركةعبدهللا السيد زكي السيد23232

47.560.56757.547.556.5دروة المشتركةعبدهللا سمير السيد23233



5268647062.567دروة المشتركةعبدهللا عبدالرحمن على23234

91.5828490.57187دروة المشتركةعبدهللا عبدالناصر محمد23235

91.5718185.58690دروة المشتركةعبدالوهاب عبدالحكيم عبدالوهاب23236

7474.57168.56964دروة المشتركةعبدالرحمن محمد متولى23237

6354.55261.562.555دروة المشتركةكريم عالء عبدالبديع23238

59575963.557.563.5دروة المشتركةمازن عزت مهدي23239

81.575808790.571.5دروة المشتركةمجدى مصطفى عبدالمعز23240

90.568.5838783.579دروة المشتركةمحمد احمد حمدي23241

8275839194.589دروة المشتركةمحمد سعد صالح23242

95798196.597.593دروة المشتركةمحمد سعيد رمضان يس23243

77778290.58890دروة المشتركةمحمد عادل عبدالحكيم23244

91.5708177.580.578دروة المشتركةمحمد عبدالحميد حلمي23245

82.57385758074دروة المشتركةمحمد عبدالقادر عبدالرازق23246

62727259.57453دروة المشتركةمحمد عيد شريف23247

6371657068.560دروة المشتركةمحمد محمود مجاهد23248

86727391.579.585دروة المشتركةمحمد مرزوق عبدالدايم23249

80.570.58282.586.578دروة المشتركةمحمد هشام يسري23250

6370.56981.566.566دروة المشتركةمحمود ابراهيم عبدالحسيب23251

68.5577083.570.562.5دروة المشتركةمحمود بيومي عبدالمنعم23252

99.59810099.5100100دروة المشتركةمحمود سعيد فتحي23253

49.55250484850دروة المشتركةمحمود على كمال محمد23254

72.5667475.542.559دروة المشتركةمحمود محمد سيد23255

7871.58087.56570.5دروة المشتركةمصطفى ربيع مهدي23256

7165.57775.582.562دروة المشتركةمصطفى ابراهيم شعراوي23257

6160555766.565دروة المشتركةمصطفى انور حمدي23258

6951.5777568.569دروة المشتركةمصطفى عبدالحميد دسوقى23259

79688183.59386دروة المشتركةمصطفى مبروك فتح هللا23260

68657276.580.571.5دروة المشتركةمصطفى محمد الصاوي23261

51.554.569656449.5دروة المشتركةمصطفى محمود احمد23262

54.556.55358.550.552دروة المشتركةمصطفى محمود عبدالعال23263

64.56969846772.5دروة ا بنيناسماء احمد فرج نجم23264

686562787270.5دروة ا بنينأسماء ياسر عبدالعزيز عبدالرازق23265

56536168.55876دروة ا بنينإيمان شعبان محمد حسن23266

83.561677766.585دروة ا بنينإيمان محمد رجب ابراهيم23267

82608087.57881دروة ا بنينأميرة رجب رمضان عبدالرحمن23268

53.550.5466355.561.5دروة ا بنينبسنت عبدالعزيز مختار عبدالعزيز23269



87.5718191.584.595دروة ا بنينخلود شعبان حسين محمد23270

89698295.587.595دروة ا بنينداليا أنور محمد سليمان23271

53.5655266.57772دروة ا بنيندعاء سالمة رضوان محمد23272

78787181.56987.5دروة ا بنينريهام رمضان فرج نجم23273

54.554.563685158دروة ا بنينسارة محمد أبو سريع أحمد23274

94.59510092.598.5100دروة ا بنينسوزان فوزى عبده السيد23275

939398949194دروة ا بنينسلوى فتحى عبدالحكيم عبدالعزيز23276

81.5768884.572.591دروة ا بنينسندس ياسر فرحات فرج23277

84.594959275.596دروة ا بنينعلياء أشرف قناوى عبدالرؤف23278

97.5100989498100دروة ا بنينفاطمة عيد عبدالحكيم محمد23279

93.5899592.595.592.5دروة ا بنينفاطمة محمد مهدى عبدالمحسن23280

49.554.5657170.560.5دروة ا بنينكريمان مبروك عبدالنور مصطفى23281

747481859574.5دروة ا بنينمريم احمد شبل الحفناوى23282

88.577.59189.597.592دروة ا بنينمريم محمد سعد احمد23283

88.5889291.596.596دروة ا بنينمها محمد سعد احمد23284

64816383.576.581دروة ا بنينمى هانى امين عبدالمجيد23285

51.5575273.57264دروة ا بنيننادية صالح رزق سليمان23286

79898186.58190دروة ا بنينندى عاشور عبدالعليم عبدالنور23287

9795999598.5100دروة ا بنيننورهان ابراهيم عبدالمحسن عبدالباقى23288

69898382.58783دروة ا بنيننهى جمال مبروك على23289

86.5959386.59497دروة ا بنينهاجر جمال بيومى خطاب23290

4856776081.577دروة ا بنينهاجر عالء عبدالمحسن عبدالجليل23291

9595979398.596.5دروة ا بنينهدى السيد عطية رجب23292

42.5575449.54872دروة ا بنيناحمد حمدى احمد محمود23293

56.5688065.567.586دروة ا بنيناحمد صبحى عبدالصالحين عتمان23294

5048485555.559دروة ا بنيناحمد محمد خيرى عبدالرحمن23295

89949994.57390دروة ا بنيناحمد محمد قطب حماده23296

62536664.555.572.5دروة ا بنيناحمد ياسر محمود فوزى23297

63.575.5756766.565.5دروة ا بنيناسالم صبحى عبدالصالحين عتمان23298

96.510095899299دروة ا بنينإيهاب جمال عبدالنبى إبراهيم23299

53.56572636065دروة ا بنينباسم عماد عبدالرحيم عبدالرحمن23300

78.575.59181.577.573.5دروة ا بنينحسام حسن عبدهللا حسن23301

5347696244.551دروة ا بنينحمدى صالح حمدى عبدربه23302

8784.598959593دروة ا بنينزياد محمد سعيد حسن23303

59.562.580627171دروة ا بنينعاطف عيد السيد محمد23304

56.568.5766368.565.5دروة ا بنينعطية على عطية قطب23305



8386928685.577دروة ا بنينعالء جمال السيد احمد23306

969399969192دروة ا بنينعبدالرحمن محمد السيد أحمد23307

6166.58063.55955دروة ا بنينمحمد عبدالكريم رجب إبراهيم23308

5869.58461.560.562.5دروة ا بنينمحمود عبدالحميد عبدالحميد محمد23309

958698909697دروة ا بنينمحمد عاطف سليمان عمر23310

95.5869888.590.598دروة ا بنينمصطفى إسماعيل أحمد عبدالغفار23311

63.572.5858074.566.5دروة ا بنينوليد عبدالكريم السيد صديق23312

7865.57871.590.591.5السالم ا دروةاسراء بيومى حلمى بيومى23313

75.5728166.59789السالم ا دروةاسراء حمودة محمد حمودة23314

7370725882.575السالم ا دروةاسراء سمير شفيق23315

92.5797771.587.571.5السالم ا دروةاسراء محمد طلبة شيبة الحمد23316

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالسالم ا دروةاسراء صابر شعبان23317

65.561.57462.591.579.5السالم ا دروةآالء أبوبكر فتحى أحمد23318

958795939990السالم ا دروةآالء صالح عبد العليم البرعى23319

99829892.59991.5السالم ا دروةآالء محمد محمد محمد23320

88.573.58975.595.591السالم ا دروةأمنية عماد الدين عبدالسميع23321

85648079.58378.5السالم ا دروةأميرة حسن عبد العليم حسن23322

89929082.510090.5السالم ا دروةأميرة كمال سليمان عبدالعزيز23323

80.58182698786.5السالم ا دروةانجى عيد طه عبد المحسن23324

99.59398939898السالم ا دروةآيات عبدالحميد شحات عبد الحميد23325

8572.59278.58991.5السالم ا دروةآيات محمد عبدالفتاح23326

85718676.575.581السالم ا دروةاية عصام حسين بحيرى23327

90848972.59780.5السالم ا دروةآية لطفى ابراهيم لطفى23328

5770.579628570السالم ا دروةايمان عزت عبدالنور حسن23329

98.594989394.598السالم ا دروةايمان محمود رمضان عبدالفتاح23330

625965638275.5السالم ا دروةتغريد مجدى محمد شوقى23331

94.5879491.596.595السالم ا دروةتقى طارق نعيم عبدالسالم23332

9787.5958791.599السالم ا دروةداليامحمد على سليمان23333

96829395.59999السالم ا دروةدعاء جمال عبداللطيف على23334

8693988896.598السالم ا دروةرحمة محمد عبدالعليم محمد23335

83.5608572.579.585السالم ا دروةرحمةمحمود محمد محمود23336

8459.58671.589.593السالم ا دروةرضوى حسن عبدالنور حسن23337

8765.5877089.589السالم ا دروةرنا عزت سعيد محمد23338

9782.59794.599.596السالم ا دروةروان محمد على محمد23339

95.5809489.59698السالم ا دروةسندس محمد مظهر بركات23340

95749283.59994السالم ا دروةسهيله حسين عبد العليم على23341



81.564.58676.58993السالم ا دروةشروق محمد محمد يسرى23342

936890839789السالم ا دروةشهد جمال نعيم عبدالسالم23343

9072878093.592السالم ا دروةشهد عادل محمد ربيع23344

89.571.58976.590.585السالم ا دروةشيماء عيد سليمان ابراهيم23345

8362.586699482السالم ا دروةشيماء منصور عبدالرؤوف23346

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالسالم ا دروةشيماءاسماعيل محمدعلى23347

83.56780659493السالم ا دروةفاطمة عبدالحميد مهدى23348

56.563.56561.582.589السالم ا دروةفاطمة فتحى زاهرفتحى23349

81.564.582729091السالم ا دروةفرح اسامى محمد ابوبكر23350

9169.5908094.592السالم ا دروةفرح محمد أحمد يوسف23351

8672.58472.590.589.5السالم ا دروةمنار سميح عمر عبدالمحسن23352

9778929096.593.5السالم ا دروةمنة هللا محمد مهدى توفيق23353

86.5749077.587.584السالم ا دروةمهرائيل نسيم لطفى سعد23354

917590758897السالم ا دروةمى عبدالحميدمرعى عبدالحميد23355

73738474.57894السالم ا دروةمى ماجد طلبة شيبة الحمد23356

957991799593السالم ا دروةميرنا هانى ماهر عياد23357

7066.58670.585.585.5السالم ا دروةندا اسماعيل فؤاد عبدالرحمن23358

9769.59483.58993السالم ا دروةندا عصام فاروق السيد23359

92.56488768293السالم ا دروةندا محمد عبد الكريم السيد23360

54.562.588656790السالم ا دروةنورهان محمود ربيع إمام23361

78678474.587.597السالم ا دروةنورهان مهدى عبدالنورسليمان23362

95.580979295.5100السالم ا دروةهاجر رمضان عبدالعليم محمد23363

61.57175716273.5السالم ا دروةوالءعبدالحكيم طلبة شيبةالحمد23364

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالسالم ا دروةوردة سيد أحمد سيد أحمد23365

65.562.57768.58282السالم ا دروةياسمين حربى فتوح عبداللطيف23366

8885989495.599السالم ا دروةياسمين سعيد كمال مصطفى23367

86.573.5917883.592السالم ا دروةيمنى شحات عبدالنبى حلمى23368

71.5649065.584.588السالم ا دروةيوستينا هانى كامل فضل23369

7061.57369.577.588السالم ا دروةأبانوب رضا جرجس اسكندر23370

50.559.568596874السالم ا دروةأبانوب عبده لبيب مسعد23371

8979968593.598السالم ا دروةأحمد أنور محمد عبدالحكيم23372

9673.598928997السالم ا دروةأحمد سمير عبد الفتاح عبد النور23373

95779587.585.596السالم ا دروةأحمد شعبان عبد الحميد23374

97779691.592.598السالم ا دروةأحمدعادل عزمى عبدالرؤوف23375

7969.58478.58686السالم ا دروةأحمد عصام غبدالحكم عبدالحكيم23376

8053.58878.58584السالم ا دروةأحمد محمد زكريا محمود23377



71.555.583728080.5السالم ا دروةأحمد محمد عبد العزيز حسن23378

92.577.59685.59698السالم ا دروةأحمدمحمد عبد العليم عبدالحكيممحمد23379

9379.598839797السالم ا دروةاسالم أيمن  عبد الجواد عبد اللطيف23380

5250536263.571السالم ا دروةاسالم خالد أحمد فهمى23381

645985637477.5السالم ا دروةاسالم عبد الفتاح عبد الواسع23382

51.551.563515971.5السالم ا دروةاسالم عطية عبد العليم عطية23383

76.56586767466السالم ا دروةاسالم محمد محمود على23384

7956857674.580السالم ا دروةجمال زاهر ابراهيم يوسف23385

80659670.580.578.5السالم ا دروةحسين سعيد مهدى عبد ربة23386

80.554.58259.562.589السالم ا دروةحسين على فتحى على23387

9475959389.592.5السالم ا دروةرمضان ياسر رمضان منصور23388

94809486.59797السالم ا دروةزياد رضا أمين على23389

9174.5948782.591السالم ا دروةسالم سيد لطفى ذكى23390

9486999688.596السالم ا دروةسعيد أشرف سعيد عبدالفتاح23391

8968.58980.58677السالم ا دروةشهاب الدين جمال نعيم عبدالسالم23392

79.5719079.576.583.5السالم ا دروةطارق عبدالنورعبدالسميع23393

64598558.55766.5السالم ا دروةعبدالحكم راشد رشدى عبيد23394

96.5859369.58389السالم ا دروةعبدالرحمن محسن محمود الليثى23395

93.57791778389السالم ا دروةعبدالرحمن نبيل السيد عبدالرحمن23396

75.579917878.585السالم ا دروةعبدالعظيم محمد عبدالعظيم23397

84.5829277.58498السالم ا دروةعبدهللا أحمد عطية أحمد23398

93.5919691.59297السالم ا دروةعبدهللا مصطفى عبدهللا مصطفى23399

868791818580السالم ا دروةعماد يوسف غطاس يوسف23400

94879182.592.598السالم ا دروةعمر أبوبكر على شريف23401

97.59999979997السالم ا دروةعمرو أحمد عبدالمعبودأبو العنين23402

85.5789591.579.590.5السالم ا دروةعمرو عبدالنورعبدالسميع23403

9899979510097السالم ا دروةعمروعزت شوقى عبدالرحمن23404

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالسالم ا دروةعمر فتحى محمد حسين23405

45.552.5513858.558السالم ا دروةكريم صالح سيد أحمد23406

79.583.58275.587.584السالم ا دروةكمال أحمد كمال منصور23407

86828876.587.592السالم ا دروةكيرلس أنور جرجس صليب23408

73.56978638492السالم ا دروةكيرلس أسكندر نسيم فرج هللا23409

76.571.588688389السالم ا دروةمحمد أحمد رمضان محمد23410

8668.594738893.5السالم ا دروةمحمد حمدى عبدالمقصود23411

8580.59181.59189السالم ا دروةمحمد رمضان رشدى محمد23412

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالسالم ا دروةمحمد سعيدعبدالونيس عطا23413



79.574.59268.58378.5السالم ا دروةمحمد صبحى عبدالعليم محمد23414

81.579.59173.586.580السالم ا دروةمحمد عبدالكريم عبد النبى23415

93.570.59172.595.583السالم ا دروةمحمد عزت حمدى سليمان23416

92.5739377.582.593السالم ا دروةمحمدعلى شفيق مكاوى23417

89.573.595898895السالم ا دروةمحمد هانى فتحى رشدى23418

55.564.5675382.569.5السالم ا دروةمحمود عصام حامد محمود23419

91.58495829096السالم ا دروةمحمود ماجد رمضان محمد23420

84.58093799093السالم ا دروةمحمود مجدى شعبان23421

72728870.58087السالم ا دروةمصطفى محمد عبدالسالم حسن23422

91809077.59092السالم ا دروةمهدى سعيد مهدى عبد ربه23423

89818972.59295السالم ا دروةهانى نصيف شحاته ميخائيل23424

7265.58665.58085السالم ا دروةيوسف محمد فرج محمد23425

7467.57458.581.589.5السالم ا دروةيوسف محمود عبدالمرتضى23426

99.582989996.598الشهيد طايل صراوةاسراء صبحى عبدالغنى شاهين23427

96.5759584.59294الشهيد طايل صراوةآالءعبدالونيس ابراهيم عثمان23428

85.56190837891الشهيد طايل صراوةبسمة احمد ابراهيم عبد العزيز23429

78.5538982.568.580الشهيد طايل صراوةتقى محمد زايد محمد23430

92698190.581.595الشهيد طايل صراوةجنات محمودعبدالحكيم عبدالعزيز23431

97.59399989798الشهيد طايل صراوةحبيبة محمودابراهيم عبده23432

6140.55153.56764الشهيد طايل صراوةدنيا عبداللطيف محمود محمد23433

50.55353586776الشهيد طايل صراوةدنياعلى السيد عبدالخالق23434

61497764.57580الشهيد طايل صراوةرحمة ابوطالب زكى ابوطالب23435

57.5457561.573.575الشهيد طايل صراوةرحمة سعيد عبدالحميد عبدالعال23436

67.551.5716271.579الشهيد طايل صراوةرحمة عبدالعال عبدالمطلب عبدالجواد23437

98.5941009999.598الشهيد طايل صراوةرحمة غزالى فتح الباب على23438

625086577283الشهيد طايل صراوةروضةعبدالوهاب عبدالواحدعبداللطيف23439

998297989598الشهيد طايل صراوةريهام ايمن فايزكمال23440

5354605562.571الشهيد طايل صراوةسارة احمد نجم السيد23441

99.5901009497.598الشهيد طايل صراوةسمية احمد عبدالرحمن عبداللطيف23442

87.578968394.587الشهيد طايل صراوةشروق محمد عبدهللا حسن23443

6862.5617073.581الشهيد طايل صراوةشيماءابراهيم السيد ابراهيم23444

5753.581726175الشهيد طايل صراوةشيماء نبيل عفيفى محمد23445

8247.58072.58080الشهيد طايل صراوةصفاء احمد ابراهيم محمد23446

70557867.577.578الشهيد طايل صراوةعال عماد فرحات منصور23447

85609077.580.586الشهيد طايل صراوةفاطمة ابراهيم صابرعبدالحميد23448

7246.58168.580.587الشهيد طايل صراوةفاطمةسعيد عيدعبداللطيف23449



8660.58878.58790الشهيد طايل صراوةفاطمة فايز عبدالعليم محمد23450

91.558.59178.596.597الشهيد طايل صراوةفاطمة ماهر عبد البر عبدالحميد23451

73.55775777988.5الشهيد طايل صراوةمنة هللا رجب سعيد سعد23452

85.5689279.590.590.5الشهيد طايل صراوةمنة صبحى عبدالنبى صبحى23453

94.5838989.59294الشهيد طايل صراوةمى ايمن محمد عبدالوهاب23454

78.559.585808684الشهيد طايل صراوةنادية احمد فتحى عبدالحميد23455

71.552.57674.573.577.5الشهيد طايل صراوةنبيلة عبدالرءوف عبدالخالق ابوطالب23456

5648.565617162الشهيد طايل صراوةنجاة صبحى عبدالغنى محمود23457

835788758286الشهيد طايل صراوةنجاة هشام محمود ابراهيم23458

88.553.58982.583.582الشهيد طايل صراوةنورا سعيد مرزوق عبدالجواد23459

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد طايل صراوةنورا عاطف عبدالحميد عبدالعزيز23460

95.571.59779.510097الشهيد طايل صراوةهاجركرم فهمى عبدالمقصود23461

96739288.59997الشهيد طايل صراوةهبة عبدالمقصود عبدالعاطى على23462

98.583999810094الشهيد طايل صراوةهدى رضا حلمى عبدالرحمن23463

796987868785.5الشهيد طايل صراوةهدير سعيد عبد السالم هاشم23464

98.585999910090.5الشهيد طايل صراوةهديرهشام شعبان قطب23465

5549.5686584.564الشهيد طايل صراوةورد احمد فتحى مصطفى23466

9067888792.593الشهيد طايل صراوةوسام اسامة نجم الدين عبدالعزيز23467

73.554.5877275.579الشهيد طايل صراوةياسمين محمود السيد منصور23468

86.55182808281.5الشهيد طايل صراوةاحمد ابوالعينين على ابوالعينين23469

95.5769594.594.596الشهيد طايل صراوةاحمد رشادعبدالحليم بدر23470

80.579936974.587الشهيد طايل صراوةاحمد سعيداحمد محمود23471

6157.5817157.567.5الشهيد طايل صراوةاحمدشريف السيداحمد23472

94.5959992.594.598الشهيد طايل صراوةاحمد عبدالرازق محمد راشد23473

86.579.5938384.585الشهيد طايل صراوةاحمد عماد الدين احمد محمد23474

95.596959396.594الشهيد طايل صراوةاحمد محمد حسن محمد23475

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد طايل صراوةاسالم صفوت شعبان جاب هللا23476

9696969494.591الشهيد طايل صراوةبالل السيد فرحات السيد23477

49.5657360.56558الشهيد طايل صراوةجبريل وفا حسن وفا23478

55.5628476.56862.5الشهيد طايل صراوةخالد ناصر السيدعبدالوهاب23479

86.588.592776585الشهيد طايل صراوةشهاب عبدالعاطى محمدعزب23480

87819177.56777.5الشهيد طايل صراوةعامر اسماعيل احمد عامر23481

97.59610091.59396الشهيد طايل صراوةعبدالحليم محمد عبدالحليم عوض هللا23482

72.582.587767365.5الشهيد طايل صراوةعبدالحميد ماجد عبدالحميدعلى23483

94.59194859096الشهيد طايل صراوةعبدالرحمن عماد السيد محمد23484

81.59795868892الشهيد طايل صراوةعبدالرحمن فتحى مصطفى عواد23485



68.5718069.56661.5الشهيد طايل صراوةعبدالفتاح عاطف عبد الفتاح عبدالحليم23486

9585.59380.58294الشهيد طايل صراوةعلى محمد على ابراهيم23487

8479.58662.58178الشهيد طايل صراوةعمر محمد ابراهيم حسين23488

8787928688.588.5الشهيد طايل صراوةفادى سعيد حافظ محمد23489

93919593.59094الشهيد طايل صراوةفاروق سيد فاروق السيد23490

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد طايل صراوةفاروق عبالعاطى احمد ابراهيم23491

95.58293859798الشهيد طايل صراوةكريم عبدالحميد فتحى عبدالحميد23492

77.558.5806563.581الشهيد طايل صراوةمحمد اشرف فهمى عبدالظاهر23493

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد طايل صراوةمحمد الحدق ابوزيد ابو جامع23494

6666.576706566.5الشهيد طايل صراوةمحمد ايمن محمد عبدالوهاب23495

8866958782.594الشهيد طايل صراوةمحمدرضا عبد الباسط اسماعيل23496

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد طايل صراوةمحمد شعبان محمدمحمود23497

85.5647879.55868.5الشهيد طايل صراوةمحمد عبدالرءوف عبدالخالق ابوطالب23498

81.55579686874.5الشهيد طايل صراوةمحمد عبدالعليم فرحات راشد23499

65.553.57382.56266الشهيد طايل صراوةمحمد عبدالكريم عبدالرءوف ابراهيم23500

45.5516160.55764الشهيد طايل صراوةمحمد عصام رفاعى على23501

4344.55761.554.564الشهيد طايل صراوةمحمد هاشم عبدالحكيم حسن23502

65.548566557.565الشهيد طايل صراوةمحمود حامد محمد حامد23503

907396867791الشهيد طايل صراوةمحمود عادل خليل الصياد23504

78.566.59573.57394الشهيد طايل صراوةمحمود عادل محمود السيد23505

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد طايل صراوةمحمود عبدالحكيم عبدالخالق مصطفى23506

82.563.59486.58090الشهيد طايل صراوةمحمود عبد الجواد مكاوىابراهيم23507

92.571.59989.586.590الشهيد طايل صراوةمحمودمجدى محمد بيومى23508

91729290.585.593الشهيد طايل صراوةمحمودمحمدشعبان عبد الغنى23509

9187.59792.596.595الشهيد طايل صراوةمصطفى طارق محمد الهادى مصطفى23510

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد طايل صراوةمصطفى عبدالحليم عبدالسميع عبدالعزيز23511

95.588.5999798.5100الشهيد طايل صراوةمعتز ممدوح فتح الباب على23512

9068.5898784.597الشهيد طايل صراوةيوسف محمد عبدالغفار ابراهيم23513

7458788174.594صراوة المشتركةإسراء السيد عبدالشكور صقر23514

83.560.577736695صراوة المشتركةآيه مرسى إبراهيم مرسى23515

74.553.55971.563.593صراوة المشتركةأحالم هاني فرج مكاوي23516

4645455346.561صراوة المشتركةأسماء محمود عبدالعاطى عبدالعزيز23517

78.55388748090صراوة المشتركةأميرة فتحي عبدالحافظ عبدالكريم23518

87.572.59893.590100صراوة المشتركةأميرة يحيى فهيم أسماعيل23519

75.5558686.579.592صراوة المشتركةإسراء أشرف رجب صقر23520

87.571.58391.592.597صراوة المشتركةإسراء صبري سالمه عواد23521



9575.510093.596.599صراوة المشتركةإسراء عبدالهادى عاشور علي23522

87.5669493.58697صراوة المشتركةإسالم أحمد علي عبدالحليم23523

81508074.555.591صراوة المشتركةإيمان حمدى عبدالحميد محمد23524

81508875.573.591صراوة المشتركةتحية فتحي محمد عبدالحليم23525

64.55569646185صراوة المشتركةخلود حمدي علي حسين23526

5342505363.577صراوة المشتركةدعاء شعبان سعد أحمد23527

95.5799596.59798صراوة المشتركةدنيا سعيد أسماعيل عبدالرازق23528

4142455052.555صراوة المشتركةدينا السيد أحمد ربيع23529

40414154.545.554صراوة المشتركةدينا فتحي مكاوى فرج23530

41424550.55250صراوة المشتركةرانيا محمد سليمان علي23531

64.546686154.596صراوة المشتركةرباب مجدى أحمد محمد23532

465258625771صراوة المشتركةرحاب محمد كمال عبدالعال23533

7259.570716594صراوة المشتركةرحمة عبداللطيف عبدالوهاب محمد23534

3736414950.547صراوة المشتركةرضا بدوي حسن ربيع23535

67508466.561.580صراوة المشتركةرفا أحمد ابوالعزم أحمد حسين23536

50.5536356.560.575صراوة المشتركةسارة محمد حميد محيسن23537

39.54542524965صراوة المشتركةسلسبيل مجدي عبدالحليم محمد23538

8453998081.587صراوة المشتركةسهير السيد حسن أحمد23539

89.571.59195.588.598صراوة المشتركةشروق نبيل عمران أحمد23540

53.548515553.572صراوة المشتركةشمس طارق السيد عبدالعزيز23541

غائبغائبغائبغائبغائبغائبصراوة المشتركةشرين رضا صالح السيد23542

69.554.576767189صراوة المشتركةشرين محمد مرزوق عبدالجواد23543

6256.568726488صراوة المشتركةشيماء شعبان منصور نور23544

8473.5728889.594صراوة المشتركةشيماء عبدهللا علي محمد23545

8887.59698.59697صراوة المشتركةصفا عبدالنور شعبان عبدالمقصود23546

86698690.592100صراوة المشتركةعلياء كرم أمين عبدهللا23547

45.546456053.562صراوة المشتركةفاطمة إبراهيم عبدالعاطى عبدالعزيز23548

غائبغائبغائبغائبغائبغائبصراوة المشتركةفاطمة إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم23549

574162635591صراوة المشتركةفاطمة عيد عبدالنبي محمد23550

424351535657صراوة المشتركةفرحة مرسي فتحى مرسي23551

87.5648190.579.592صراوة المشتركةمريم أحمد محمد حسين23552

999410098.5100100صراوة المشتركةمريم خالد برعي برعي23553

9481.5989392.597صراوة المشتركةمنة شعبان محمد عطية23554

91.579939482.595صراوة المشتركةنبيلة محمد عبدالرؤف الصياد23555

9274.5899284.5100صراوة المشتركةنجاة محمد صابر محمود23556

43.54141545260صراوة المشتركةندى سعيد محمد عبدهللا23557



61.558.58067.574.584صراوة المشتركةنرمين رفاعي عبداللطيف محمود23558

97.5979899.59398صراوة المشتركةنسمة أيمن عبدالعزيز علي23559

7660.57166.562.579صراوة المشتركةنسمة عيد سعد علي23560

غائبغائبغائبغائبغائبغائبصراوة المشتركةنعمات أيمن مصطفى جمعة23561

95.58399948999صراوة المشتركةنعمه عاطف محمد عبداللطيف23562

غائبغائبغائبغائبغائبغائبصراوة المشتركةنورهان عماد قاصد يوسف23563

8666848180.592صراوة المشتركةنيره صابر سميح عبدالحميد23564

96.578.510098.598.5100صراوة المشتركةهاجر سعد فايز فرحات23565

7152.555576074صراوة المشتركةهانم طارق أحمد عبدالعزيز23566

82.553.5837579.593صراوة المشتركةهبة حجاج يونس نعيم23567

79.554667671.590صراوة المشتركةهدى عمار يسري محمد عزب23568

464657606262صراوة المشتركةهدى محمد مصطفى محمد23569

887483978882صراوة المشتركةهدى وليد صالح زكي23570

77.5547074.59288صراوة المشتركةورد خالد عبدالعليم محمود23571

9166998795100صراوة المشتركةيارا مجدي سميح عبدالعزيز23572

54.536.546655868صراوة المشتركةياسمين أشرف محمد سليمان23573

53.5434458.552.566صراوة المشتركةياسمين عبدالخالق صالح عبدالخالق23574

6447718478.575صراوة المشتركةأحمد السيد عبدالحسيب محمد23575

6349.5607567.576صراوة المشتركةأحمد أشرف حسين حسن23576

837069807270صراوة المشتركةأحمد أيمن عبدالجواد إبراهيم23577

40.55044605754صراوة المشتركةأحمد جويدة السيد حسان23578

45.54241535051صراوة المشتركةأحمد حمدي علي حسين23579

غائبغائبغائبغائبغائبغائبصراوة المشتركةأحمد ربيع عواد ربيع23580

85.5779594.58493صراوة المشتركةأحمد رمضان سعيد زكى23581

44454360.55559صراوة المشتركةأحمد سعد أحمد اسماعيل23582

90.5809891.591.592صراوة المشتركةأحمد ماهر أحمد أحمد23583

8464.583868390صراوة المشتركةأحمد محمد عبدالخالق أحمد23584

87.574.594908984صراوة المشتركةأحمد محمد عبدالمنعم محمود23585

72.550777052.572صراوة المشتركةأحمد محمد علي البدري23586

79.548.56675.579.570صراوة المشتركةأحمد محمد فرحات عبدالعزيز23587

72416763.55461صراوة المشتركةأحمد نعيم يونس نعيم23588

4945515850.558صراوة المشتركةأحمد وائل ناجى عبداللطيف23589

40.5464157.55161صراوة المشتركةإبراهيم سعيد إبراهيم محمود23590

غائبغائبغائبغائبغائبغائبصراوة المشتركةإبراهيم محمد محمود إبراهيم23591

47486261.558.570صراوة المشتركةإسالم محمد حسن ربيع23592

86.552736656.591صراوة المشتركةالوسيمي محمد عبدالحميد عبدالعزيز23593



84.556646380.587صراوة المشتركةبالل أنور السيد محمد23594

83.577938378.592صراوة المشتركةبالل فتحي عبدالحليم محمد23595

غائبغائبغائبغائبغائبغائبصراوة المشتركةحسام مكاوي فرج مكاوي23596

404551616267صراوة المشتركةحسن عاطف حسن علي23597

60.545927971.573صراوة المشتركةحسن منجد شبل علي23598

7352.58773.574.579صراوة المشتركةحمادة عبدالصبور عاشور علي23599

3635404852.555صراوة المشتركةرمضان رمضان كمال عبدالحميد23600

45.537434853.565صراوة المشتركةرمضان عبدالحميد كمال عبدالحميد23601

77667885.577.580صراوة المشتركةزياد ايهاب السيد محمد23602

80568284.57581صراوة المشتركةسعيد عبدالسميع ربيع عبدالسميع23603

6849.57466.55879صراوة المشتركةسعيد يحيي سعيد محمود23604

87.5559291.59395صراوة المشتركةسيف عبدالحميد عبدالباسط عبدالحميد23605

76.5517980.57779صراوة المشتركةسيف ناجي فرحات منصور23606

غائبغائبغائبغائبغائبغائبصراوة المشتركةشريف عبدالمنعم محمد نجم23607

9063828874.585صراوة المشتركةشعبان هاني شعبان عبداللطيف23608

75.562.58676.57190صراوة المشتركةعبدالحليم أيمن عبدالحليم محمد23609

94.569.59594.597.598صراوة المشتركةعبدالرحمن أحمد حسنى توفيق23610

8962.5948488.597صراوة المشتركةعبدالرحمن أحمد عبدالغني محمد23611

70.54993757278صراوة المشتركةعبدالرحمن عبدالحكيم كيالني عبدالحواد23612

57437162.56670صراوة المشتركةعبدالرحمن محمد محمود إبراهيم23613

41.536435658.557صراوة المشتركةعبدالعال عبدالباسط عبدالعال عزب23614

56.54563645969صراوة المشتركةعبدالعزيز حسين أبوسريع عبدالعزيز23615

88.54778766686صراوة المشتركةعبدهللا نور عبدهللا عبدالجواد23616

7155.5817465.584صراوة المشتركةعبدالمنعم أيمن عبدالمنعم عبدالرحمن23617

9262.59693.59497صراوة المشتركةعبدالمنعم محمد محمود الشاذلي23618

80.5568086.572.593صراوة المشتركةعلي محمد إبراهيم بيبرس23619

8659.58181.589.594صراوة المشتركةعمرو عادل عبدالسميع عبدالمعطي23620

85639677.585.595صراوة المشتركةعمرو عبدالحميد عبدالنبي عبدالحسيب23621

غائبغائبغائبغائبغائبغائبصراوة المشتركةعيد ربيع عواد ربيع23622

55.54452576561صراوة المشتركةفهمي عبدربه فهمي عبدربه23623

8760.57086.578.581صراوة المشتركةكريم عادل عامر سليمان23624

غائبغائبغائبغائبغائبغائبصراوة المشتركةكريم محمد أحمد علي السيد23625

4043405352.563صراوة المشتركةكريم محمود عبدالعاطى عبدالعزيز23626

42423850.55565صراوة المشتركةمحمد السيد عبدالرؤف عبدالحسيب23627

52.5464558.554.560صراوة المشتركةمحمد أحمد عبدالمنعم علي23628

505052585370صراوة المشتركةمحمد أسامة سمير عبدالسالم23629



50.544475159.576صراوة المشتركةمحمد أشرف سعد عبداللطيف23630

86.573797974.570صراوة المشتركةمحمد أشرف محمد فرحات23631

878283949290صراوة المشتركةمحمد أمين عبدالحميد أمين23632

88.58077977590صراوة المشتركةمحمد رجب أحمد يوسف23633

83.5587259.587.587صراوة المشتركةمحمد زكي محمد زكي23634

غائبغائبغائبغائبغائبغائبصراوة المشتركةمحمد زينهم أحمد ربيع23635

4646405354.560صراوة المشتركةمحمد سعيد عبدالباسط عبدالحليم23636

64578159.572.568صراوة المشتركةمحمد عاطف محمد لبيب23637

59.560.5726072.571صراوة المشتركةمحمد عبدالعزيز عبدالعاطي عبدالعزيز23638

86.565908983.581صراوة المشتركةمحمد عبدالفتاح عبدالمعطي عبدالفتاح23639

625154645774صراوة المشتركةمحمد عبدالوهاب عبدالصبور عبدالوهاب23640

8862.57180.58572صراوة المشتركةمحمد عبدالوهاب فهمى عبدالوهاب23641

غائبغائبغائبغائبغائبغائبصراوة المشتركةمحمد عبدربه فهمي عبدربه23642

7680776678.586صراوة المشتركةمحمد عواد محمد عواد23643

68504961.554.579صراوة المشتركةمحمد عيد محمود محمد23644

81.562.596929274صراوة المشتركةمحمد فرحات صبحى إبراهيم23645

585879546078صراوة المشتركةمحمد مجدى أحمد محمد23646

82588763.566.586صراوة المشتركةمحمد محمود ربيع بيومي23647

69588772.55576صراوة المشتركةمحمد محمود عبدالقادر محمد23648

38.541.541445847صراوة المشتركةمحمد ناصر عبدالغني محمد23649

948998969899صراوة المشتركةمحمد نبيل عبدالحسيب إبوالعال23650

68.552.56164.55578صراوة المشتركةمحمد هاني محمد إبراهيم23651

غائبغائبغائبغائبغائبغائبصراوة المشتركةمحمود رأفت عبدالقوي عبدالحسيب23652

10420.510صراوة المشتركةمحمود صفوت شعبان جاب هللا23653

4441455442.564صراوة المشتركةمحمود عبدالجواد عبدالسميع شكر23654

5245625656.564صراوة المشتركةمحمود عالم محمود نجم23655

80.5819081.576.591صراوة المشتركةمحمود عيد شعبان أحمد23656

89.566.51008988.5100صراوة المشتركةمراد ممدوح عبدالفتاح عبدالحليم23657

48.551735457.572صراوة المشتركةمصطفى عاشور عبدالنبى عاشور23658

5563.572606483صراوة المشتركةمصطفى محمد نور منصور23659

84.557.58569.572.584صراوة المشتركةمعتز عبدالرحمن فرحات عبدالرحمن23660

46.54543534863صراوة المشتركةنبيل نصر عبدالحميد محمد23661

97.59910099.59899صراوة المشتركةنور أسامة صابر عبدالعزيز23662

645369696382صراوة المشتركةوليد حسين محمد حسين23663

45.5416555.55776صراوة المشتركةيوسف عاصم عبداللطيف عبداللطيف23664

84.574.5938080.575صراوة المشتركةيوسف محمد السيد حسان23665



86.582.59278.59097االثرى نافع كفر صراوةإسراء محمد صالح يوسف23666

89859887.590.5100االثرى نافع كفر صراوةأالء اسامة ابراهيم عبدالمجيد23667

98.586.5999196.5100االثرى نافع كفر صراوةاالء ايمن حماد محمود23668

97.59510096.599100االثرى نافع كفر صراوةأمال ماهر اسماعيل عبدالعال23669

9692.510095.599.5100االثرى نافع كفر صراوةأمانى ماهر اسماعيل عبدالعال23670

7064927470.583االثرى نافع كفر صراوةأمنية ابراهيم عبدالنبى ابراهيم23671

9191959190.595االثرى نافع كفر صراوةأميرة عبدالمجيد محمود عبدالعزيز23672

97.5939999.599.5100االثرى نافع كفر صراوةايه مصطفى محمد حسن23673

90.572.59480.58593االثرى نافع كفر صراوةإيمان ابراهيم عبداللطيف حماد23674

68.566.59172.579.593االثرى نافع كفر صراوةايمان رزق حمزة رزق23675

96.5849493.59495االثرى نافع كفر صراوةإيمان شريف حسين فهمى23676

8974.5928281.595االثرى نافع كفر صراوةايمان مجدى عبدالمقصود ابراهيم23677

8176.592838595االثرى نافع كفر صراوةايمان محمد عبدالهادى محمود23678

77.5739376.585.593االثرى نافع كفر صراوةبسينه صبرى احمد فهيم23679

6459906984.581االثرى نافع كفر صراوةثريا محمد مرزوق احمد23680

67609068.583.578االثرى نافع كفر صراوةخلود محى مصطفى محى23681

6760927079.580االثرى نافع كفر صراوةداليا ياسر رجب عبدالحسيب23682

6360667064.560االثرى نافع كفر صراوةدينا ايمن على عبدهللا23683

92.5869798.59894االثرى نافع كفر صراوةراحيل سعد فوزى سعد23684

505056565050االثرى نافع كفر صراوةرانيا عاشور مصطفى سليمان23685

89.572.59779.576.585االثرى نافع كفر صراوةرحاب السيد ابراهيم عبدالرحمن23686

726383747277االثرى نافع كفر صراوةرحمة مبروك عبدالتواب محجوب23687

79.5678477.577.580االثرى نافع كفر صراوةرحمة محمود السيد محمود23688

99.588.59894.598.595االثرى نافع كفر صراوةروان سعد خليفه محمود23689

99.589.59796.598.595االثرى نافع كفر صراوةريهام خيري بركات عبدالحكيم23690

9484.5969192.595االثرى نافع كفر صراوةريم عبدالحليم محمد عبدالحليم23691

5762657469.567االثرى نافع كفر صراوةريم محمد سميح عزت23692

95.584.59590.593.592االثرى نافع كفر صراوةسارة حلمي شعبان عبدالحليم23693

76648789.57078االثرى نافع كفر صراوةسلوي أشرف هارون إسماعيل23694

9585.596899397االثرى نافع كفر صراوةسماح ناصر محمد العيسوي23695

97.591.59794.597.5100االثرى نافع كفر صراوةسهيلة شرف علي حسن23696

556262605865االثرى نافع كفر صراوةشيرين أحمد فراج عبد الرحيم23697

70567064.55770االثرى نافع كفر صراوةشيماء حسين سعيد عبدالحسيب23698

96.5769290.59399االثرى نافع كفر صراوةعال عماد فرحات ذكى23699

555456565050االثرى نافع كفر صراوةعواطف صبري إمام أحمد23700

59.554796358.551.5االثرى نافع كفر صراوةفاطمة حسن عبدالسميع عبدالمجيد23701



85.560.58674.57076االثرى نافع كفر صراوةفاطمه رمضان فتحى مصطفى23702

95.571.5898880.595االثرى نافع كفر صراوةفايزة خليل السيد أحمد23703

87.5648576.57676االثرى نافع كفر صراوةليلي محمود ذكي محمود23704

96749289.58690.5االثرى نافع كفر صراوةمروة سعيد محمود محمد23705

56.55665585657.5االثرى نافع كفر صراوةمنار علي محمد جاد23706

74.55571626167االثرى نافع كفر صراوةمي صالح السيد أحمد23707

67.55865575861.5االثرى نافع كفر صراوةندا السيد أحمد عبدالمولى23708

79.5617272.571.574االثرى نافع كفر صراوةندا ياسر عبدالسميع عبدالمجيد23709

86677770.577.580االثرى نافع كفر صراوةندي إبراهيم جادهللا سيدأحمد23710

70.5616863.57568االثرى نافع كفر صراوةندي السيد عباس رزق23711

95.580.594939895االثرى نافع كفر صراوةنورهان رضا عبدهللا إبراهيم23712

83656774.59164.5االثرى نافع كفر صراوةنورهان مصطفي صالح مصطفي23713

72.5607071.56964االثرى نافع كفر صراوةنورهان ناصر عبدهللا عبدالحميد23714

80648375.58371.5االثرى نافع كفر صراوةهبة تامر صبحي عبدالجيد23715

84.568838181.588.5االثرى نافع كفر صراوةهدي السيد صادق السيد23716

716974767281االثرى نافع كفر صراوةهدير محمد السيد محمد23717

80667580.568.579االثرى نافع كفر صراوةهنا محمد غنيم عبدالرازف23718

84.5638382.57984.5االثرى نافع كفر صراوةيارا محمد سالم إبراهيم23719

92678586.58289.5االثرى نافع كفر صراوةياسمين أشرف سميح عبدهللا23720

72.56882858588االثرى نافع كفر صراوةياسمين صالح شعبان عبدالحليم23721

936785878492.5االثرى نافع كفر صراوةياسمين محمد إسماعيل عبدالعال23722

6961.571757170.5االثرى نافع كفر صراوةإبراهيم شعيب حسين بدر23723

83.562.581748068االثرى نافع كفر صراوةإبراهيم عصام إبراهيم مبروك23724

65.557637162.558.5االثرى نافع كفر صراوةاحمد أنور منصور علي23725

76.56072736572االثرى نافع كفر صراوةاحمد أيمن عبدالمنعم حلمي23726

8264958067.578االثرى نافع كفر صراوةاحمد حمادة رمضام عبداللطيف23727

75.559817663.575االثرى نافع كفر صراوةاحمد رمضان عبدالعزيز عبدالكريم23728

80769495.57789.5االثرى نافع كفر صراوةاحمد صالح أحمد محروس23729

94.5819495.58096االثرى نافع كفر صراوةاحمد طاهر أحمد محروس23730

71.5679575.56778االثرى نافع كفر صراوةاحمد عبدالحكيم حنفي طنطاوي23731

88.5669691.56090االثرى نافع كفر صراوةاحمد عبدالحكيم محمود خضر23732

847087857877االثرى نافع كفر صراوةاحمد عمرو ماهر مقلد23733

95.58299959082.5االثرى نافع كفر صراوةاحمد محمد خليل حجاج23734

97891009792.594.5االثرى نافع كفر صراوةاحمد هاني صبحي محمد23735

9386979388.592االثرى نافع كفر صراوةاحمد وليد عبدالعليم أحمد23736

67.562.5737265.565.5االثرى نافع كفر صراوةإسالم شعبان عزمي طنطاوي23737



69657274.56471.5االثرى نافع كفر صراوةإسالم نزيه لطفي صادق23738

8265827468.563االثرى نافع كفر صراوةإسالم وليد صبحي إبراهيم23739

9374959081.593االثرى نافع كفر صراوةأيمن مجدي علي سالم23740

96.57495937887االثرى نافع كفر صراوةإيهاب صبري سعيد محمود23741

94.575.5949480.590االثرى نافع كفر صراوةبهجات سعيد فتحي بهجات23742

69.5729593.578.572.5االثرى نافع كفر صراوةحسن محمد سيد بيومي23743

968799968495االثرى نافع كفر صراوةحسين أحمد حسين محمد23744

74.565727474.567االثرى نافع كفر صراوةسعيد أشرف سعيد محمود23745

67627373.57070االثرى نافع كفر صراوةسميح هاني سميح راشد23746

غائبغائبغائبغائبغائبغائباالثرى نافع كفر صراوةسمير سيد انور سيد23747

86.58492947992االثرى نافع كفر صراوةشهاب خالد صالح أحمد23748

9588.59796.58595االثرى نافع كفر صراوةشهاب احمد محمد نور الدين23749

5758889075.558االثرى نافع كفر صراوةعباس رمضان عباس هاللى23750

94.583999580.590االثرى نافع كفر صراوةعادل محمد عادل رمضان23751

7272.580776676.5االثرى نافع كفر صراوةعبدالحميد مجدى السيد علي23752

5761.5617261.563.5االثرى نافع كفر صراوةعبدالخالق عاطف عبدالخالق عبدالرازق23753

7466927571.562.5االثرى نافع كفر صراوةعبدالرحمن طارق عبد النبي محمود23754

6665.56774.56460.5االثرى نافع كفر صراوةعبدالرحمن مجدي السيد علي23755

84.569.58585.580.589االثرى نافع كفر صراوةعبدالرحمن محمد حسن محمد23756

7176717069.565.5االثرى نافع كفر صراوةعبدالرحمن مهني عبدالعزيز إبراهيم23757

58.569.5707361.555االثرى نافع كفر صراوةعبد الرحمن ثروت عبد الحليم كامل23758

65.565.580776876االثرى نافع كفر صراوةعبدالفتاح محمد عبدالفتاح محمد23759

757180846284االثرى نافع كفر صراوةعبد القادر بسيوني عبدالقادر بسيوني23760

7272.58978.57272االثرى نافع كفر صراوةعبدهللا أحمد عبدالعاطي يسري23761

55.5577969.562.562.5االثرى نافع كفر صراوةعبدهللا عبدالبديع فتحي جعفر23762

5670617267.558.5االثرى نافع كفر صراوةعبدهللا محمد رزق محمد23763

86.5889393.588.573االثرى نافع كفر صراوةعبدالمنعم صالح عبدالمقصود إبراهيم23764

8081.592918266االثرى نافع كفر صراوةعبدالهادي خالد عبدالهادي سيدأحمد23765

77.569838481.575.5االثرى نافع كفر صراوةعبدالوهاب مجدي محمد راتب23766

56.566697272.555االثرى نافع كفر صراوةعالء مرسى احمد على23767

62.5687972.573.571االثرى نافع كفر صراوةعلي شريف فاروق أبوالعزب23768

8168.58278.577.574االثرى نافع كفر صراوةعمر ايمن محمود حسن23769

غائبغائبغائبغائبغائبغائباالثرى نافع كفر صراوةفارس حسين محمود حسين23770

72.57092857673االثرى نافع كفر صراوةفايز رمضان فايز عبدالهادي23771

89.5769693.581.589االثرى نافع كفر صراوةكريم صالح إبراهيم زكي23772

8473.595878577.5االثرى نافع كفر صراوةكريم عبدالرحمن عبدالسميع عبدالرحمن23773



88.568.59589.579.591االثرى نافع كفر صراوةمحمد أحمد عبدالهادي محمود23774

88.5789590.580.591االثرى نافع كفر صراوةمحمد أسامة محمد رفاعي23775

67.560607266.561االثرى نافع كفر صراوةمحمد ايهاب حسين بدر23776

75.566.59281.580.573االثرى نافع كفر صراوةمحمد جعفر فتحي جعفر23777

83.5689586.58869االثرى نافع كفر صراوةمحمد حسن محمد حلمي23778

5758.5587270.557االثرى نافع كفر صراوةمحمد خيرى لطفى صادق23779

62.5627077.565.569االثرى نافع كفر صراوةمحمد ذكري صبحي إبراهيم23780

73637881.573.567االثرى نافع كفر صراوةمحمد رشاد محمد أحمد23781

79.5629183.57071االثرى نافع كفر صراوةمحمد شعبان حسين سليمان23782

6360.58075.573.569االثرى نافع كفر صراوةمحمد صالح عباس رزق23783

59.560.57675.56673االثرى نافع كفر صراوةمحمد عبدالهادي إسماعيل رمضان23784

9083979083.590االثرى نافع كفر صراوةمحمد عصام سميح مقلد23785

8063.592898482االثرى نافع كفر صراوةمحمد كارم عبدالفتاح درويش23786

66.5778274.564.567.5االثرى نافع كفر صراوةمحمد مجدى محمد عبدالنبى23787

83.577.590887488االثرى نافع كفر صراوةمحمد محمود إسماعيل عبدالعال23788

6069646760.572االثرى نافع كفر صراوةمحمد مهدي فهمي محمد23789

58.556576659.563.5االثرى نافع كفر صراوةمحمد ناصر محمود عبدالسالم23790

86.575.588777781االثرى نافع كفر صراوةمحمد وائل محمود سعد23791

72667671.566.578االثرى نافع كفر صراوةمحمد وليد محمد سعد23792

8065.57970.571.575االثرى نافع كفر صراوةمحمد ياسر رجب علي23793

6561.57470.56969االثرى نافع كفر صراوةمحمود إبراهيم حنفي دطنطاوي23794

59.5607272.564.567.5االثرى نافع كفر صراوةمحمود إبراهيم سعيد محمد23795

7061.56977.56862االثرى نافع كفر صراوةمحمود السيد عبدالغفار حسن23796

919295939179االثرى نافع كفر صراوةمحمود سعيد سالم ابراهيم23797

5761.5647057.567االثرى نافع كفر صراوةمحمود سعيد عبداللطيف عبدالمقصود23798

82.585.58779.580.584االثرى نافع كفر صراوةمحمود سعيد عبدالوهاب ابراهيم23799

74666963.56969االثرى نافع كفر صراوةمحمود عصام مبروك جعفر23800

96.5959799.59799االثرى نافع كفر صراوةمحمود محمد رمضان محمد23801

54.5556163.555.552االثرى نافع كفر صراوةمحمود نجاح لطفى صادق23802

555358595356.5االثرى نافع كفر صراوةمصطفي رجب عبدهللا إبراهيم23803

575967626265االثرى نافع كفر صراوةهادي أحمد حسين سطوحي23804

746163686578االثرى نافع كفر صراوةوجيه ماهر وجيه نسيم23805

7360.57568.568.570االثرى نافع كفر صراوةيسرى عبدالرحمن  عبدالسميع عبدالرحمن23806

97.58510093.598.598االيمان ا الكوادىاالء نبيل فتحي سيد احمد23807

96.58397969397االيمان ا الكوادىايات مجدي عبد النبي23808

8572.58085.58483االيمان ا الكوادىايه جمال محمود عبد الوهاب23809



98909895.510099االيمان ا الكوادىاسراء ابراهيم احمد ابراهيم23810

83.57081877372.5االيمان ا الكوادىايمان ابو المجد فكري23811

98.592.5971009996االيمان ا الكوادىايمان عبد النبي احمد23812

97.58698969592.5االيمان ا الكوادىايمان محمد صقر امام23813

75.5687884.57574.5االيمان ا الكوادىايمان ناصر بدوى خليفة23814

9994.51009910097االيمان ا الكوادىايمان وجيه احمد ابراهيم23815

7483757176.582االيمان ا الكوادىامنيه انور محمد علي23816

92.58197929193.5االيمان ا الكوادىامنيه ايمن عبد العظيم23817

6966.58266.58271.5االيمان ا الكوادىساره السيد عبد الوهاب شعبان23818

7879697381.580.5االيمان ا الكوادىسلمي محمود عبد السالم احمد23819

غائبغائبغائبغائبغائبغائبااليمان ا الكوادىسماح محمود حسن محمود23820

93.579.5918697.596االيمان ا الكوادىعلياء ماهر علي امام23821

76.568807676.578االيمان ا الكوادىفاطمه سالمه حسين علي23822

98.59710099.510097االيمان ا الكوادىندى محمد جمال الدين23823

98.59310099.510094االيمان ا الكوادىنورهان ناصر حسن عبد العال23824

999810098.59797االيمان ا الكوادىهدي السيد محمود السيد23825

65.555656076.551.5االيمان ا الكوادىاحمد ابراهيم صابر ابراهيم23826

58.555.56951.561.561االيمان ا الكوادىاحمد تامر لطفي خليل23827

4760.56457.57057االيمان ا الكوادىاحمد خالد مصطفي عبد الفضيل23828

56.571.56378.582.570االيمان ا الكوادىاحمد سمير سعد عبد العزيز23829

83.5887685.58993االيمان ا الكوادىاحمد صبري مصطفي علي23830

89.587958587.598االيمان ا الكوادىاحمد محمد ابراهيم23831

93909595.596.595االيمان ا الكوادىاحمد ياسر حسين لبيب23832

غائبغائبغائبغائبغائبغائبااليمان ا الكوادىانس السيد قطب  محمد23833

6175.56871.573.564.5االيمان ا الكوادىايمن مجدي السيد هنداوي23834

2.5481019.53.5االيمان ا الكوادىاسالم رضا خنفي علي23835

50.5647263.56460االيمان ا الكوادىاسالم صالح عبد الفتاح حافظ23836

63677383.57076االيمان ا الكوادىحسين عبد اللطيف فاروق23837

87.588.58893.589.586االيمان ا الكوادىخليل ابراهيم خليل احمد23838

85.5808886.57489االيمان ا الكوادىزكي السيد زكي محمد23839

84.571.589867576.5االيمان ا الكوادىعبد الرؤوف ممتاز عبد الرؤوف23840

6470747973.569.5االيمان ا الكوادىعبد الرحمن احمد مغاوري23841

6068.57976.576.570.5االيمان ا الكوادىعبد الرحمن مصطفي حلمي23842

60.574.574656874.5االيمان ا الكوادىعبد هللا محمود فاروق شعبان23843

47465859.564.552االيمان ا الكوادىعلي شوقي علي محمود23844

93.5919995.599100االيمان ا الكوادىكريم خليل صالح خليل23845



44.5657473.56051االيمان ا الكوادىكريم رزق احمد23846

غائبغائبغائبغائبغائبغائبااليمان ا الكوادىمحمد بدر جميل عبد العال23847

54.5607968.56270االيمان ا الكوادىمحمد رزق عبد الظاهر23848

98.51001009997.5100االيمان ا الكوادىمحمد سيد فريد فرحات23849

9897999992.599االيمان ا الكوادىمحمد صابر زكي علي23850

92.591969874.597االيمان ا الكوادىمحمد صبحي سعيد عبد ربه23851

98.5100999996.599االيمان ا الكوادىمحمد مجدى صقر امام23852

81.57589827978االيمان ا الكوادىمحمود ابراهيم مصطفى23853

58.56276665558.5االيمان ا الكوادىمحمود خالد شعبان23854

7171.5887866.568االيمان ا الكوادىمحمود خالد محمود23855

51.562736161.562.5االيمان ا الكوادىمسعد ابراهيم محمد23856

غائبغائبغائبغائبغائبغائبااليمان ا الكوادىمصطفى عبد الحافظ لبيب23857

88.5869383.585.585.5االيمان ا الكوادىمصطفي عصمت محمد محمود23858

6773.58580.58070.5االيمان ا الكوادىمصطفي ناصر علي محمد23859

99.510010099.5100100االيمان ا الكوادىمعاذ مجدى صقر امام23860

غائبغائبغائبغائبغائبغائبااليمان ا الكوادىيوسف احمد يوسف23861

6674.59678.57371.5االيمان ا الكوادىيوسف اكرم صالح الدين23862

97859694.585.597االيمان ا الكوادىيوسف السيد عبد النبي23863

80.578848977.575الكوادى المشتركةإسراء شرف حسينى محمد23864

78.5769390.58079الكوادى المشتركةأسماء أيمن سعيد محمود23865

89.5809485.581.586الكوادى المشتركةأسماء مجدى منسى حسانين23866

90.573939184.589الكوادى المشتركةالشيماء سمير محمد ابراهيم23867

52.5687573.560.552.5الكوادى المشتركةإنجى عبد اللطيف مصطفى عبد العظيم23868

988910098.594.590الكوادى المشتركةآية مجدى حافظ محمد23869

96.588989190.597الكوادى المشتركةإيمان سعيد حسن عبد العال23870

94.5889692.595.594الكوادى المشتركةحبيبة احمد شحات عبد الواحد23871

94.582949186.595.5الكوادى المشتركةدنيا أيمن السيد سليمان23872

877688948984.5الكوادى المشتركةرباب عبد الشافى شاهر السيد23873

9273.5969589.591.5الكوادى المشتركةروضة أيمن هارون عبد اللطيف23874

918582917891.5الكوادى المشتركةروفيدا أسعد سليمان أمين23875

968494919590.5الكوادى المشتركةسارة احمد محمود احمد23876

80798989.58178الكوادى المشتركةسعدية محمد حسب النبى عبد المعبود23877

88.581.5939391.587.5الكوادى المشتركةسمر عبد المقصود توفيق عبد المقصود23878

8885.592938995.5الكوادى المشتركةسهيلة عبد العزيز سعيد عبد العزيز23879

90.59291938898الكوادى المشتركةشروق جبر معوض حسانين23880

96.582929292.598الكوادى المشتركةشروق مجدى محمد إمام23881



77.57688877683الكوادى المشتركةفاطمة مجدى شعبان جودة23882

5667.54965.55362.5الكوادى المشتركةفاطمة مرسى سميح مرسى23883

9469969591.588الكوادى المشتركةفرح محمد فاروق سليمان23884

53.5745457.572.547.5الكوادى المشتركةكريمان أسامة عبد الفتاح عبد الحميد23885

79.585.58491.578.586الكوادى المشتركةمروة مجدى محمد ابراهيم23886

69.574717971.558.5الكوادى المشتركةمنار عادل محمود بدران23887

93.57489918696الكوادى المشتركةنيرة أشرف على حسن23888

79826989.57576الكوادى المشتركةهاجر حمدى السيد عبد العال23889

88.5898491.58390الكوادى المشتركةهاجر محمود محمد عبد الغفار23890

92.592.5929393.596الكوادى المشتركةياسمين طارق عبد الرءوف معوض23891

9291.59597.58789الكوادى المشتركةياسمين ياسر محمد محمد23892

96.590.5999797.598الكوادى المشتركةيمنى فرج حسن عمر23893

9897100969399الكوادى المشتركةيمنى هانى محمد جاد23894

47.5636775.56755.5الكوادى المشتركةأحمد رزق عيد على23895

84.593.5799167.577الكوادى المشتركةأحمد شحات محمد أمين23896

7086.571816573.5الكوادى المشتركةأحمد شحاتة اسماعيل السيد23897

4980.565745654الكوادى المشتركةأحمد صالح عبد الفتاح حافظ23898

56.56157785641الكوادى المشتركةأحمد مجدى عمر محمود23899

95.5899094.591.593الكوادى المشتركةإسالم سالمة عبد السالم عبد القوى23900

9394.58190.586.5100الكوادى المشتركةإسالم ياسر سعيد محمد23901

87.593.58590.559.587الكوادى المشتركةإسماعيل محمود اسماعيل احمد23902

59.5847289.565.573الكوادى المشتركةالسيد فارس مصطفى عبد الهادى23903

42.56738745639الكوادى المشتركةبشار صبحى السيد عبد الحافظ23904

86.572.57585.575.589الكوادى المشتركةحسام عبد العظيم يحيى عبد العظيم23905

6984.580875976.5الكوادى المشتركةحسن أشرف على حسن23906

88.588919083.596الكوادى المشتركةحسين أسامة حسن فضل23907

6081.5597260.569الكوادى المشتركةحلمى أشرف حلمى احمد23908

63.585.56472.560.571.5الكوادى المشتركةحلمى سيد احمد حلمى محمود23909

42.57147665954الكوادى المشتركةشعبان على محمد عبد الفتاح23910

5686636958.560.5الكوادى المشتركةصابر عيد سيد احمد سالم23911

846585758481.5الكوادى المشتركةعبد العزيز عمر عبد العزيز جمعة23912

96.570949695.590الكوادى المشتركةعبد اللطيف مجدى عبد اللطيف السيد23913

7185677363.563.5الكوادى المشتركةعبد هللا خالد على عبد الهادى23914

90.579.597888691.5الكوادى المشتركةعلى أيمن على عبد المقصود23915

92809082.586.593.5الكوادى المشتركةعلى سعيد محمد اسماعيل23916

52.56056727374.5الكوادى المشتركةعلى محمد على محمد23917



96829794.598.593.5الكوادى المشتركةعمر سمير عبد الخالق عثمان23918

9791.510098100100الكوادى المشتركةمازن طارق فاروق سليمان23919

86.5638378.583.585.5الكوادى المشتركةمحمد سمير على عباس23920

92.5769687.593.593الكوادى المشتركةمحمد عربى محمد خميس23921

66.558556165.568.5الكوادى المشتركةمحمد هارون سعيد هارون23922

636362757364الكوادى المشتركةمحمود السيد مصطفى عبد الفضيل23923

94.58095889487.5الكوادى المشتركةمحمود سعد محمود عبد الوهاب23924

90.5687779.590.592الكوادى المشتركةمحمود سعيد محمد ابراهيم23925

1009410099.5100100الكوادى المشتركةمحمود عاطف حجازى محمد23926

8067758172.580.5الكوادى المشتركةمصطفى احمد حامد بدوى23927

55.56060746575.5الكوادى المشتركةمصطفى السيد محمد ابراهيم23928

74.5618281.571.584الكوادى المشتركةمصطفى زكريا محيى الدين عيسى23929

57595766.57666.5الكوادى المشتركةمصطفى عبد النبى فتحى حسانين23930

74.5687490.579.568.5الكوادى المشتركةمعاذ خالد حسن محمد السيد23931

93.573898891.581الكوادى المشتركةيحيى ياسر يحيى عبد الوهاب23932

66717875.570.569.5الكوادى المشتركةيوسف سعد حسينى محمد23933

7970.576655577كفر عوناية زكريا ولي هللا أبو الحديد23934

99999997.599100كفر عونايةعماد حمدي رياض23935

889288828590كفر عونبسمه بيومي عبد الغني علي23936

74.568.57562.56489كفر عونبسمه مكاوي أمين حافظ23937

10097.510098.5100100كفر عونرنا علي أحمد رياض23938

969997959899كفر عونرقيه زكي فتحي زكي23939

83.582878480.587كفر عونريحان خالد فوزي رياض23940

90909286.59392كفر عونسلمي تاج الدين عبد الهادي23941

9990.51008697.5100كفر عونضحي يوسف عبد الشهيد كامل23942

99.5989787.59695كفر عونمي ربيع عبد الغني علي23943

8790.5868280.592كفر عونميار سعيد فضل الصاوي23944

8188.58577.58390كفر عونمنيره أحمد حامد أحمد23945

99969597.58989.5كفر عوننرمين نصر السيد علي23946

65.5837067.56277كفر عوننورا شفيق عبد المقصود عوض23947

90.59610097.59695كفر عوننورهان أحمد نور الدين حمد23948

80.580.57781.58691كفر عوننهال بدر عزام بدر23949

99.59810096.5100100كفر عونهاجر أشرف عبد الوهاب محمد23950

81817977.586.592كفر عونهاجر عبد العاطي بدر مرزوق23951

8585.57882.588.582كفر عونهدير مجدي بدر مرزوق23952

58663559.551.564.5كفر عونأحمد طاهر أحمد يونس23953



76597267.54870كفر عونأحمد كامل أحمد علي23954

74.5637771.568.577.5كفر عونأحمد محمد علي فرج23955

72.561726470.577.5كفر عونبسام ناجح أحمد رياض23956

69627166.55776.5كفر عونعبد الحسيب هاني عبد الحسيب23957

99.59910099.599.598كفر عونعبد الخالق رأفت عبد الخالق23958

8488.59493.588.580.5كفر عونعبد الرحمن خالد حسانين معوض23959

80787269.573.577.5كفر عونعلي  سعيد ولي هللا أبو الحديد23960

564243544872كفر عونمحمد إبراهيم محمد محمد23961

47.5434150.54356كفر عونمحمد بهجت عبد الفضيل بهجت23962

66.5655656.54866.5كفر عونمحمد حافظ محمد حافظ23963

20453724.53210.5كفر عونمحمد طه عبد المؤمن عبدالرحمن23964

5164.55256.562.558.5كفر عونمحمد نزيلي عبد الموجود محمد23965

10096100100100100كفر عونمحي الدين محمد الشاذلي23966

71596264.566.580كفر عونمصطفي صالح مصطفي محمد23967

9790.59996.59892.5كفر عونهارون ياسر هارون محمد23968

826190878185كفر عونهشام يحي محمد محمد23969

غائب171613.523.5غائبمنيل عروس جاسراء محمود عبد الهادى  احمد23970

77.578848176.584منيل عروس جاسماء اسالم على عبد الغفار23971

1009710098.599100منيل عروس جاسماء محمد عيد محمود23972

4740485748.554منيل عروس جاشجان على عبد الحميد قمر23973

87588972.56867منيل عروس جاآلء ابراهيم محمد سالم23974

93579372.57582.5منيل عروس جاميرة ابراهيم محمد ابراهيم23975

97.5669990.588.595.5منيل عروس جآيات ذكى ابراهيم ابو رواش23976

684767616476منيل عروس جايه رمضان احمد على23977

75578665.56470منيل عروس جايه شرف فرج محمود23978

705889707679منيل عروس جايه عبد الخالق عبد الباسط23979

9992100969398.5منيل عروس جايه على يحيى على عمران23980

99.5961009697.598.5منيل عروس جايه فتحى امين جاب هللا23981

73.561727275.580منيل عروس جايمان عبد العظيم صبرى عبد العظيم23982

80.567877579.576.5منيل عروس جايمان فنجرى محمد اسماعيل23983

85.5788386.57894منيل عروس جايمان مكاوى على ناجى23984

9789958493.596.5منيل عروس جايمان همام السيد جميل23985

99.59610097.598.598.5منيل عروس جايناس عاطف محمد احمد23986

95.5869889.592.593.5منيل عروس ججهاد صبرى عبد الحليم عبد الجواد23987

624880727973منيل عروس جحبيبة شعبان احمد عبد هللا23988

37.540354147.544منيل عروس جخلود رمضان مهنى محمد23989



7671837476.581منيل عروس جداليا سعد ابراهيم محمدد23990

99.5819991.597.595.5منيل عروس جداليا سالمة السيد قطب23991

524960584855منيل عروس جدينا انور محمد عبد المعبود23992

5166.56961.56267منيل عروس جدينا محمود عبد الرحمن متولى23993

9792.595919296منيل عروس جرقية احمد محمد رمضان23994

908294908795.5منيل عروس جروضة خالد فتحى نور الدين23995

9091958787.589منيل عروس جسارة السيد عيد عبد القادر23996

100100979193.596.5منيل عروس جسارة محمود محمد  محمود ابو سعد23997

1001009797.510099منيل عروس جسلمى خالد سعيد احمد23998

97.597978692.5100منيل عروس جسلمى عيد عبد الحميد ابراهيم23999

100100979899.5100منيل عروس جسلمى محمد عبد الجواد محمد24000

1001009797.598100منيل عروس جسمسمة طارق عبد الشافى مصطفى24001

91.5999794.595.598.5منيل عروس جسمية محمود عزازى محمود24002

67.570.57479.57278.5منيل عروس جسهيلة ناصر فايز ابراهيم24003

951009792.595100منيل عروس جشروق احمد معوض منصور24004

1001009795.59897منيل عروس جشروق اشرف محمد بهجت24005

98989797.597.597منيل عروس جشروق عماد جبر احمد خضر24006

687179728270.5منيل عروس جشروق محمد بهجت ابراهيم24007

77.588.59480.586.587منيل عروس جشروق مصطفى عبد الفتاح محمد24008

73667367.556.574.5منيل عروس جشمس سعد فهمى عبد الهادى24009

62.5617179.580.571.5منيل عروس جشيماء صبحى عبد الخالق عبد المقصود24010

6869.566767082منيل عروس جشيماء محمد محمود محمد24011

7968.56869.536.577منيل عروس جشيماء وليد مهنى محمد24012

57.5626169.56573.5منيل عروس جصفاء عبد الهادى عبد الفتاح عبد النبى24013

54.5605660.55070.5منيل عروس جضحى ابراهيم حافظ محمد24014

76.568.5697970.569.5منيل عروس جفاطمة سليمان اسماعيل سليمان24015

7977788981.582منيل عروس جفاطمة عبد النبى على حسنين24016

98.591.59897.599100منيل عروس جفاطمة محمود عبد العظيم محروس24017

7983798066.584منيل عروس جفيفيان يوسف سليمان عوض هللا24018

76797468.56573.5منيل عروس جكريمان سعد عبد الحكم اسماعيل24019

9576828174.592.5منيل عروس جكريمة مدحت عبد الحميد محمد24020

59.566.561566157.5منيل عروس جليلى حامد عبد الجواد عبد الرسول24021

100939898.5100100منيل عروس جمروة ياسر هنيدى عبد المولى24022

94.585.5949195.590منيل عروس جمريم مصطفى عبد الشافى مصطفى24023

941009495.597.593.5منيل عروس جمنار عادل نجيب محمود وفا24024

94939387.58898منيل عروس جمنار على الشافعى على24025



6761.55871.563.564منيل عروس جمنى سالمة نصر عبد الونيس24026

99.51009898100100منيل عروس جمى شوقى السيد محمود فرج24027

59576072.57364منيل عروس جنادية سامى امام عبد الحافظ24028

756470738578.5منيل عروس جنجوى ابراهيم فايز عبد العال24029

86839284.585.590منيل عروس جندى بكر فتحى خليل24030

99959898.598.5100منيل عروس جندى جميل حافظ جميل24031

97.5969691.59597منيل عروس جندى عبد النبى عبد الغفار سيد احمد24032

5859.5647452.564.5منيل عروس جنهال مجدى محمد عبد العظيم24033

87.5848886.57787.5منيل عروس جنورهان ايمن زكى عبد النبى24034

99979897.597.594.5منيل عروس جنورهان صبحى محمود محمود24035

85.58083908673.5منيل عروس جنورهان عاطف محمود بدران24036

100959889.599.5100منيل عروس جنورهان عبد الحليم حافظ عمر24037

81.57272778477.5منيل عروس جهاجر السيد عمر عبد الفضيل24038

95.573.5959495.582.5منيل عروس جهاجر سليمان اسماعيل سليمان24039

97.59393879390منيل عروس جهاجر نبيل عبد الحميد محمد24040

81.571.57372.560.586.5منيل عروس جياسمين سالمة محمود عبد الوهاب24041

63.5555757.56057.5منيل عروس جياسمين سيد شهاب الدين محمد24042

9585978490.590منيل عروس جياسمين صابر معوض عبد اللطيف24043

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمنيل عروس جياسمين عبد الحميد مرضى عبد الحميد24044

8366.591907679منيل عروس جابراهيم شعبان بدر على24045

7071747262.576.5منيل عروس جابراهيم عاطف ياسين ابراهيم24046

37.5495860.55248.5منيل عروس جابراهيم عبد المعبود محمد عبد المعبود24047

697082866985منيل عروس جابراهيم ناصر محمد احمد24048

10010010099.510099منيل عروس جاحمد السيد فتحى السيد جمعه24049

971009798.59494منيل عروس جاحمد ايمن سعيد السيد محروس24050

9287.59494.59196منيل عروس جاحمد خالد مصطفى ابراهيم24051

92.5769293.57094منيل عروس جاحمد صابر محمد شعبان24052

98.5829894.596100منيل عروس جاحمد عمرو احمد محمد24053

6370877976.577منيل عروس جاحمد محمود بدر على24054

84.589.59291.580.592منيل عروس جاحمد نجم جبر نجم محمود24055

84849592.592.589منيل عروس جادهم صبرى عبد النبى احمد24056

99.510010099100100منيل عروس جاسامة ناصر محمد السيد24057

8569848071.591منيل عروس جاسالم مصطفى عبد العاطى محمود24058

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمنيل عروس جاشرف مصطفى عبد المحسن عبد اللطيف24059

99.510010099.595.599منيل عروس جالسيد خالد السيد عبد اللطيف24060

99.584949077.598منيل عروس جالسيد عبد الحميد السيد محمد24061



48586565.55265منيل عروس جبدوى مجدى محمد ذكى24062

70.560857766.574منيل عروس جبركات مجدى بركات عبد الودود24063

979110097.575.599منيل عروس ججمال محمود عبد الفتاح محمود24064

72727581.57469.5منيل عروس جحسام اشرف عزازى محمود24065

91899185.588.589.5منيل عروس جحمدى احمد محمد السيد24066

83.5819085.584.586.5منيل عروس جزياد سامح حسنى سليمان24067

86.5938989.578.576منيل عروس جسعيد على سعيد احمد24068

51697573.56256.5منيل عروس جسليمان اشرف سليمان سعد24069

95979795.59688منيل عروس جسيف محمد منصور اسماعيل24070

86929289.57793منيل عروس جصالح اشرف صالح محمد عمر24071

82859381.585.586منيل عروس جعبد الرحمن مجدى عبد الرحمن محمود24072

94.59010090.587.595.5منيل عروس جعبد الرحمن محمد عبد الخالق محمود24073

99.5989999.5100100منيل عروس جعبد الرحمن محمد عبد النبى ابراهيم24074

9497.596958094منيل عروس جعبد الرحمن محمود عطية الوكيل24075

5356.566627159.5منيل عروس جعبد اللطيف ابراهيم عبد اللطيف24076

99.588969397.590.5منيل عروس جعبد هللا زايد احمد زايد24077

91.58088828186منيل عروس جعبد هللا سعيد محمد عبد المقصود24078

91.5879792.593.594منيل عروس جعبد هللا ناصر عبد العاطى محمود24079

1001009896.510098منيل عروس جعماد احمد عبد الشكور خطاب24080

6566.587748188منيل عروس جعماد عبد الغنى مهنى السيد24081

1009710097.510098منيل عروس جفتحى السيد فتحى محمد24082

81768174.57880منيل عروس جفيصل خالد عبد الرسول عبد اللطيف24083

746969837382.5منيل عروس جكريم اشرف فتحى احمد24084

99.5981009599.599منيل عروس جكريم خالد هنيدى عبد المولى24085

5757.5626658.574منيل عروس جمحمد ابراهيم محمد ابراهيم24086

66556272.55973منيل عروس جمحمد احمد عبد النبى محمد البحيرى24087

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمنيل عروس جمحمد اسماعيل حسانين قطب24088

6969.5808076.574منيل عروس جمحمد اشرف عزازى محمود24089

9684938691.599منيل عروس جمحمد السيد قطب عبد الحكيم24090

77.565.59080.574.578.5منيل عروس جمحمد حسن فريد حسن24091

69.57089777280منيل عروس جمحمد خالد احمد مصطفى24092

668675897087منيل عروس جمحمد خالد محمد ابو زيد24093

9693969492.598منيل عروس جمحمد رضا عبد الظاهر دسوقى24094

918789878890منيل عروس جمحمد رمضان شحاته قطب24095

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمنيل عروس جمحمد عادل محمود عبد الحميد24096

64.5687781.572.575منيل عروس جمحمد عمرو احمد زكى24097



94.580929472.596منيل عروس جمحمد هالل السيد محمود24098

99991009796.599منيل عروس جمحمد ياسر عبد الفتاح محمد24099

56.554567059.565منيل عروس جمحمد ياسر عشرى محمود24100

94.595999695.599منيل عروس جمحمد ياسر هنيدى عبد المولى24101

71.5677484.579.573منيل عروس جمحمود حسام محمود حسين24102

92.589949086.596منيل عروس جمحمود شعبان فريد حسن24103

991009999.59996منيل عروس جمحمود صبرى محمود محمود24104

98.510010010099100منيل عروس جمحمود على مصلحى على24105

94.51009999.59899منيل عروس جمحمود محمد عبد النبى حسن24106

94.5898892.59398منيل عروس جمحمود محمد فرج محمود24107

8983918886.590منيل عروس جمحمود مصطفى على ابراهيم24108

818684806886منيل عروس جمرسى ابراهيم سامى محمود24109

80.58792877679.5منيل عروس جمصطفى اسامة أمين محفوظ24110

83919586.573.584منيل عروس جمصطفى اسالم على عبد الغفار24111

9394988965.595.5منيل عروس جمصطفى خالد سعيد محمود24112

9910010099.5100100منيل عروس جمصطفى سعيد احمد عبد الحميد24113

98.59910099.598100منيل عروس جمصطفى سيد عبد الجواد محمد24114

939798969393منيل عروس جمصطفى محمد عبد العال على24115

94979891.591.592.5منيل عروس جمصطفى محمد فهمى هنيدى24116

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمنيل عروس جمعاذ سعيد محمد أمين24117

8685919084.588.5منيل عروس جنجيب عماد نجيب وفا24118

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمنيل عروس جوليد شعبان مسعود محممد24119

9797100989699منيل عروس جيوسف خالد محمد الديب24120

96949494.58797الغائبنامية المشتركةالزهراء سمير موسى عبداللطيف24121

73.57282827566.5الغائبنامية المشتركةأميرة عصام صبحى توفيق24122

69596968.55958الغائبنامية المشتركةأميرة فرج عبدهللا فرج24123

867085847686الغائبنامية المشتركةتغريد هانى عبدالشكور حلمى24124

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالغنامية المشتركةحسناء حماد عبدالكريم حماد24125

94778789.58695الغائبنامية المشتركةدينا هانى عبدالاله ابوالحديد24126

91.58289908683الغائبنامية المشتركةشرين نظمى محمد على24127

76.5647580.56473الغائبنامية المشتركةشيماء سرحان عبدالكيم حماد24128

61.5595170.55262.5الغائبنامية المشتركةشيماء شعبان عبدالاله جواهر24129

85.57589918890الغائبنامية المشتركةعائشة عاطف ابوالحديد ابراهيم24130

66.5576569.562.575الغائبنامية المشتركةعز ياسر احمد عبدالهادى24131

63.56962725860الغائبنامية المشتركةمنال عادل محمود عبدالمعبود24132

96938492.588.594الغائبنامية المشتركةمى صبحى محمود محمد24133



58525265.55656الغائبنامية المشتركةنورا فرج عبدالسيد محمد24134

64.5676367.55863الغائبنامية المشتركةنورهان ياسر عبدالمرضى ماهر24135

737377737161.5الغائبنامية المشتركةابراهيم أيمن ابراهيم إبراهيم24136

86.575868579.583الغائبنامية المشتركةابراهيم نظمى محمد على24137

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالغنامية المشتركةاحمد رمضان عبدالاله جواهر24138

72.5728172.575.559.5الغائبنامية المشتركةأحمد رؤوف عبدالمعز ماهر24139

73747371.56961الغائبنامية المشتركةاحمد عبدالفتاح أحمد عبدالهادى24140

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالغنامية المشتركةأحمد نادى سيدأحمد ابراهيم24141

91.5947780.592.584الغائبنامية المشتركةحسن نادى عبدربه السيد24142

56.5475459.558.549الغائبنامية المشتركةحمدى محمود حسن ابوالسعود24143

65.56654736848الغائبنامية المشتركةعبدهللا حسن عاشور محمود24144

777459807749الغائبنامية المشتركةعبدالرحمن عيد السيد محمد24145

66646076.56945الغائبنامية المشتركةعبدالرحمن فوزى موسى عبدالنبى24146

54.54847665943الغائبنامية المشتركةعربى محسن عبد الجيد خمار24147

647559737552الغائبنامية المشتركةمحمد أحمد عبدالنبى أحمد24148

45.55547586051الغائبنامية المشتركةمحمد جميل عبدالرؤوف محمود24149

66.55865706948الغائبنامية المشتركةمحمد سالمة ابوالحديد محمد24150

71.56063747662.5الغائبنامية المشتركةمحمد عالء على محمود24151

59576366.56650.5الغائبنامية المشتركةمحمد نادى سيدأحمد ابراهيم24152

48464460.56642الغائبنامية المشتركةمحمد ياسر عبدالنبى على24153

45.569546459.556الغائبنامية المشتركةمصطفى جهاد عبدالمنصف محمد24154

57.55550646447.5الغائبنامية المشتركةهشام مسعود كرم فرج24155

89.585.5938581.589النصر ا الغائبناميةاسماء حسين الشافعي حسن24156

82.5799083.58392النصر ا الغائبناميةاميرة محمد انور عبد الكامل24157

93.592958491.591النصر ا الغائبناميةايمان طارق منصور طنطاوي24158

93959485.59285النصر ا الغائبناميةتقى وليد اسماعيل ابراهيم24159

9290918581.585النصر ا الغائبناميةحبيبة سعيد رافت عبد اللطيف24160

75.57183757167النصر ا الغائبناميةحبيبة مجدي على محمد24161

55625065.55852النصر ا الغائبناميةحبيبة محمد السيد فايز24162

65.5737775.574.573النصر ا الغائبناميةدعاء ربيع مغاوري احمد24163

90.58391899595النصر ا الغائبناميةسلمي علي صبحي حسن24164

7575907673.584.5النصر ا الغائبناميةشيماء بدر سالمة عبد العزيز24165

74.572847975.580.5النصر ا الغائبناميةشيماء رياض محجوب رياض24166

73697976.564.579.5النصر ا الغائبناميةشيماء طارق سعد اسماعيل24167

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنصر ا الغائبناميةشيماء محمد عبد الفضيل عمران24168

68.578737769.582النصر ا الغائبناميةشاهيناز ماهر مغاوري احمد24169



60.5707070.57170النصر ا الغائبناميةفاطمة رمضان لبيب محمود24170

95.597.594969897النصر ا الغائبناميةملك وليد طلعت سنوسي24171

91.58592878595النصر ا الغائبناميةميادة يحي شلبي عبد الظاهر24172

86.57785807572.5النصر ا الغائبناميةناهد ناجي سعد اسماعيل24173

586360646454النصر ا الغائبناميةوجدان تامر السيد ابراهيم24174

92.5859387.59493النصر ا الغائبناميةوالء وجدي شربيني جميل24175

92939391.59296النصر ا الغائبناميةياسمين محمد عرفة زكي24176

535558625462النصر ا الغائبناميةاحمد طاهر صبحي محمد24177

535354605250النصر ا الغائبناميةاحمد محمود محمد علي سالم24178

62706865.562.569النصر ا الغائبناميةاسالم محمد عبد المطلب عبد الرازق24179

61.5746260.555.559النصر ا الغائبناميةاسالم هادي عبد النبي حسن24180

495646536144النصر ا الغائبناميةبسام هاني ايهاب صديق24181

365235443838النصر ا الغائبناميةحسين ابراهيم محمد مرسي24182

8988918488.595النصر ا الغائبناميةسنوسي اشرف سنوسي فضل24183

61.5737455.556.577النصر ا الغائبناميةصبحي مغاوري صبحي حسن24184

81829078.58294النصر ا الغائبناميةعبد الرحمن ايمن شلبي عبد الظاهر24185

83878874.566.593النصر ا الغائبناميةعبد الرحمن مجدي زكي يوسف24186

88879178.592.594النصر ا الغائبناميةعبد هللا محمود سعد محمود24187

76.5948977.582.592النصر ا الغائبناميةعمار مجدي اسماعيل زكي24188

1558.5148النصر ا الغائبناميةعمرو حمادة عبد الفتاح سيد احمد24189

61.5696158.56065النصر ا الغائبناميةكريم بدر سعد محمود24190

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنصر ا الغائبناميةكريم هالل شعبان عبد العزيز24191

78.5878478.57192النصر ا الغائبناميةمحمد ايمن صبحي محمد24192

61.57558516966النصر ا الغائبناميةمحمد سعد فتوح فايز24193

5978746967.563النصر ا الغائبناميةمحمد عبد النبي ابو السعود عبد النبي24194

89.576948984.597النصر ا الغائبناميةمصطفي ايمن جمال الدين سنوسي24195

89.5819490.58697النصر ا الغائبناميةناجي احمد ناجي زكي24196

537476645365النصر ا الغائبناميةيحي حمدان احمد محمود24197

91.5769479.582.597النصر ا الغائبناميةيوسف ايمن عبد المنعم عبد النعيم24198

73.58174677693النصر ا الغائبناميةيوسف نادي سالمة عبد العزيز24199

9170898484.599عزبة الرملإسراء رفيق عبدالحكيم حسن24200

99899990.59699عزبة الرملاسراء سامى فتحى عباس24201

34.537646173.543عزبة الرملاسراء سليمان عبدالوكيل عبدالغنى24202

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعزبة الرملاسراء محمد عبدربه الزيات24203

89.5628584.58484عزبة الرملأسماء ابراهيم عثمان السيد24204

53.5588476.580.568عزبة الرملاسماء صابر عبدالموجود عباس24205



غائبغائبغائبغائبغائبغائبعزبة الرملاسماء بدر فهمى عبدالمعبود24206

78578481.584.591عزبة الرملالهام فتحى عبدهللا احمد24207

98.591999398.5100عزبة الرملامل مسعود صبحى ابراهيم24208

897387858299عزبة الرملايمان ربيع على فهيم24209

85.5548484.57994عزبة الرملحنان محمد ابراهيم عبدربة24210

90.5819491.589.5100عزبة الرملدعاء  ابراهيم عبدالسميع منسى24211

87.5748485.57499عزبة الرملرانيا يحيى اسماعيل عبدالمجيد24212

4142535952.545.5عزبة الرملرحاب رزق عبدالعزيز خطاب24213

9085918675.596عزبة الرملساره ربيع عبدالرازق على24214

98.5909993.59498عزبة الرملشروق عماد على بودى24215

97.5618890.581.594عزبة الرملشرين محمد عبدالسالم امين24216

91.562888984.588عزبة الرملعزيزه حسن محمد حسن24217

90779185.585.597عزبة الرملفاطمه ابراهيم السيد ابراهيم24218

845891897297عزبة الرملكريمة ابراهيم حسن ابراهيم24219

383944625955عزبة الرملمنار جمال سويلم ابوالحديد24220

84.5659288.570.598عزبة الرملناهد رضا عبدهللا محمد24221

98.5749795.592100عزبة الرملندا عبدالنبى عبدالسميع ابراهيم24222

92.5568185.576.5100عزبة الرملنوران على صبحى فرج24223

97.5559695.593.5100عزبة الرملهاجر مجدى يوسف عبدالحميد24224

98.583969585.5100عزبة الرملياسمين عماد يوسف جواهر24225

83.5889695.581.589عزبة الرملاحمد اشرف اسماعيل عبدربه24226

999710099.595100عزبة الرملاحمد حسنى عبدالعزيز فراج24227

41.55157706763عزبة الرملاحمد حمدى سعد سعفان24228

96.59310099.595.598عزبة الرملاحمد سعيد محمد عبدالمجيد24229

50.5466468.55770عزبة الرملاحمد عبدالمرضى عبدالجيد ابوالعال24230

79588483.56184عزبة الرملاحمد عصام عبدالشافى شعبان24231

375374715971.5عزبة الرملاحمد عماد عبدالحميد على24232

80.5638484.565.597عزبة الرملاسالم السيد منصور فهمى24233

885987886786عزبة الرملاسالم الصباح السيد على24234

87.5658683.569.595عزبة الرملاسالم فرج كريم محمد24235

87.5758784.567.589عزبة الرملاسماعيل جمعه اسماعيل عبدالمجيد24236

89899288.57789عزبة الرملاسماعيل خيرى اسماعيل عبدربة24237

65.5547679.570.568.5عزبة الرملايمن محمد عبدالستار عبدالونيس24238

79.55592776789عزبة الرملجمال عبدالناصر حسان محمد24239

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعزبة الرملحسام رضا عبدالفضيل عبدالمجيد24240

73.559857075.572عزبة الرملرضوان شعبان رشاد ذكى24241



585770756668.5عزبة الرملسالمة محمد فوزى عبدالبمجيد24242

85879085.577.579عزبة الرملسليمان رجب سليمان عبدربه24243

604264706562عزبة الرملسليمان عادل سليمان على24244

84.56286837586عزبة الرملعبدهللا رجب عبدالغنى اسماعيل24245

525664706571عزبة الرملعلى ياسر على فهيم24246

46476571.561.552عزبة الرملعمر ممدوح عمر السيد24247

5462887669.567عزبة الرملمحمد الالفى عبدالقادر خطاب24248

54.554747269.564عزبة الرملمحمد امام عبدالفتاح ابراهيم24249

53.55273816957عزبة الرملمحمد صفوت محمد عمر24250

9994989493100عزبة الرملمحمد عصام محمد السيد24251

99951009696100عزبة الرملمحمد ياسر يوسف فراج24252

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعزبة الرملمصطفى اشرف عطا محمد24253

585879757578عزبة الرملمصطفى سالمة عبدالعزيز خطاب24254

93.5919694.580.594عزبة الرملمصطفى محمود محمود حسين24255

6754855868.572.5البرانية الجديدةأية أشرف كامل عبد العظيم24256

8668839280.579.5البرانية الجديدةأية أيمن السيد أحمد24257

97859994.599100البرانية الجديدةأية عارف عبدالجيدحسين24258

91.5709091.58692البرانية الجديدةأية محمد عبد المرضى يوسف24259

81758191.58082.5البرانية الجديدةأروى عبد العظيم عبد العظيم عبد الجواد24260

765372586878.5البرانية الجديدةاسراء السيد محمد عبد السيد24261

72.56376698483.5البرانية الجديدةأسماء نادى عزت أبو العال24262

85.568.5897683.589.5البرانية الجديدةأالء حربى شعبان على24263

94929888.59796البرانية الجديدةأميمة عمرو عبد السالم عبد الحافظ24264

9682858889.590البرانية الجديدةايمان علوان أحمد محمد24265

838896778791البرانية الجديدةايمان نعيم محمد حسن24266

91.5808591.587.593البرانية الجديدةايمان وجيه عبد الجواد عبد الفتاح24267

50687156.57368البرانية الجديدةبثينه وليد حمدى هالل24268

96.5859795100100البرانية الجديدةبسنت محمد عبد المنصف عطية24269

97779692.59791البرانية الجديدةتسنيم عاطف عبد المرضى محمد24270

735574616385البرانية الجديدةجهاد سالمة عبد الفتاح على24271

85.57282758893البرانية الجديدةداليا نعيم علوان عبد الواحد24272

95.5749194.595.598البرانية الجديدةدعاء خالد احمد الشاعر24273

96.5899480.597100البرانية الجديدةروال وجية عبد النبي عبد السالم24274

98969793.599.5100البرانية الجديدةروان رضا محمد محمد الشافعي24275

92838178.588.596البرانية الجديدةسارة نعيم لمعي المغربي24276

766569697884البرانية الجديدةسلوي سراج عبد الحميد السيد24277



96.5779488.599100البرانية الجديدةشهد محمد عبد الظاهر ابراهيم24278

97.5779495.59895البرانية الجديدةشوزان علي أحمد مدين24279

99729595.597.5100البرانية الجديدةشيماء محمود أحمد ابراهيم24280

565158545578البرانية الجديدةفاطمة ناصر محمد عبد الحافظ24281

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالبرانية الجديدةفاطمة يحيي سعد امام24282

2652271.5358البرانية الجديدةفتحية فتحي محمد نجيب24283

84615760.57583البرانية الجديدةفرح سعيد ابو الحديد السيد24284

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالبرانية الجديدةلبني خالد محمد أحمد24285

96849397.596.5100البرانية الجديدةمريم ياسر ايهاب كامل24286

92.573807594.592البرانية الجديدةمنال عبد السالم مصطفي عثمان24287

92818993.590.590.5البرانية الجديدةميار يسري السيد عبد الحميد24288

8270858285.584.5البرانية الجديدةمنة يوسف محمود يوسف24289

97779294.594.588البرانية الجديدةمنار حسام عبد الواحد فايد24290

51.5517264.57676.5البرانية الجديدةمنال سالمة أحمد مبروك24291

74.557786674.586.5البرانية الجديدةندي ابراهيم عبد الخالق ابراهيم24292

86.575878881.595البرانية الجديدةندي خالد عبد الهادي أحمد24293

99.5849694.596100البرانية الجديدةندي حمدان أحمد ابراهيم24294

99849495.59696البرانية الجديدةندي علوان أحمد عبد المقصود24295

9889969591.598البرانية الجديدةنرمين صالح عطية محمد24296

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالبرانية الجديدةهايدي عادل عبد الهادي محمد24297

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالبرانية الجديدةهاجر أحمد السيد أحمد24298

8055.568617770البرانية الجديدةهدى عبد المقصود حسن الشاعر24299

93.572739088.597البرانية الجديدةهدي ماهر أحمد عبد الرحيم24300

919296949699البرانية الجديدةهند شعبان شعبان السيد24301

96.5919894.510099البرانية الجديدةهند علي عبد الهادي مدين24302

97989797.510099البرانية الجديدةيارا أيمن السيد عبد الحميد24303

غائب1061726غائبالبرانية الجديدةابراهيم كمال حسن ابراهيم24304

80748592.574.593البرانية الجديدةأحمد ابراهيم عبد المرضي ابراهيم24305

63.559.565666264البرانية الجديدةأحمد أشرف عيد السيد24306

90808392.58484البرانية الجديدةأحمد السيد حسن أبو سريع24307

27454544.552.553البرانية الجديدةأحمد وجية مراد محمد24308

74.55969717577البرانية الجديدةأحمد خالد عبد العال أبو أحمد24309

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالبرانية الجديدةأحمد سامي السيد العموري24310

97.5929693.59996البرانية الجديدةأحمد طارق عبد المنصف عطية24311

879894949791البرانية الجديدةأحمد عبد الرحمن عبد الحفيظ عبد الرحمن24312

35.5504037.55147.5البرانية الجديدةأحمد ياسر محمد عبد القادر24313



غائبغائبغائبغائبغائبغائبالبرانية الجديدةاسالم جمال محمد الشريف24314

58.5505343.55663.5البرانية الجديدةاسالم يحيي علي أحمد24315

96.5869390.510095البرانية الجديدةالسيد خالد السيد جمعة24316

70615985.57976البرانية الجديدةأنس عبد المنعم شحات السيد24317

83.576.5809277.578البرانية الجديدةأيمن عادل عبد الهادي علوان24318

65747555.568.566البرانية الجديدةباسم محمد محمود حسانين24319

7052719164.574البرانية الجديدةبراء حمدي عبد الجواد محمد24320

97979788.598.5100البرانية الجديدةبراء كمال محمد حسن24321

57.5606153.561.557البرانية الجديدةحسن جمال محمد اسماعيل24322

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالبرانية الجديدةحسام عبد الحافظ علي عبد الحافظ24323

1.54187.5138البرانية الجديدةحسام سعد حسانين السيد24324

96939094.59298البرانية الجديدةزياد خالد عبد الرحيم فرحات24325

5764.56867.555.566.5البرانية الجديدةسالم رجب سالم محمد24326

68.5738288.558.574البرانية الجديدةشريف صبري أحمد محمد24327

83778867.580.578.5البرانية الجديدةطاهر فاضل عبد السميع السيد24328

33.550.5393240.538.5البرانية الجديدةطلعت عبد العزيز علوان حافظ24329

9394938887.591البرانية الجديدةعبد الرحمن صبحي شعبان عبد النبي24330

4366694558.555البرانية الجديدةعبد الرحمن معوض عبد الحميد محمد24331

71.570804960.574.5البرانية الجديدةعبد اللة رضا عبد الحفيظ عبد الجواد24332

86728981.58270.5البرانية الجديدةعبد اللة عبد الحميد عزام محمد24333

57.562.578434867.5البرانية الجديدةعبد اللة محمد أحمد حسين24334

214208.56.53.5البرانية الجديدةعبد هللا محمد أحمد عبد الهادي24335

100999999.510098البرانية الجديدةعبد هللا مسعد محمد ابراهيم24336

92908785.58982البرانية الجديدةعبد المنعم عالء عبد الشكور توفيق24337

3859.550355048البرانية الجديدةعصام وجية مصطفي سالم24338

28.564555.55345البرانية الجديدةعطية خالد عطيه محمد24339

9589948589.597البرانية الجديدةعمار رضا حسين خلف هللا24340

58.51920432058البرانية الجديدةعماد شريف شعبان عبد النبي24341

85.587948368.570.5البرانية الجديدةعمار ياسر السيد خليفه24342

76.57683706474البرانية الجديدةكريم محمود محمد يوسف24343

72.566.57468.57373البرانية الجديدةمحمد السيد محمد أحمد24344

989610099.59993البرانية الجديدةمحمد رأفت السيد أبو سريع24345

76746766.568.574.5البرانية الجديدةمحمد رضا عبد الفتاح محمد24346

3971465759.558.5البرانية الجديدةمحمد شحات كمال عبد الغني24347

87909390.58388البرانية الجديدةمحمد مبروك خميس أحمد24348

75736769.55475البرانية الجديدةمحمد مجدي محمد السيد24349



94.592959894.597البرانية الجديدةمحمد محمود عدوي صالح24350

82.5757976.577.587البرانية الجديدةمحمد ناصر عمر رزق24351

38.545.53329.555.541البرانية الجديدةمحمد نور محمد محمد24352

94.5909582.59697البرانية الجديدةمحمد ياسر محمد عبد الفتاح24353

7982.57371.568.573البرانية الجديدةمحمود السيد عبد الفتاح الشاعر24354

7475.5836174.583البرانية الجديدةمحمود عزت مصطفي عبد السيد24355

8986929388.590البرانية الجديدةمحمود محمد عبد الغني محمد24356

86.589887796.591البرانية الجديدةمصطفي محمد عبد الهادي علي24357

79.581848581.575.5البرانية الجديدةمصطفي وجيه مصطفي السيد24358

4566514762.559.5البرانية الجديدةنعيم أحمد سعد شحاته24359

89.573909487.588البرانية الجديدةنور محمد شاكر محمد24360

90939492.58291البرانية الجديدةنور وائل عبد الرسول الشيخ علي24361

77.583807176.571البرانية الجديدةهشام حمدي عبد الخالق ابراهيم24362

979398969997البرانية المشتركةإحسان أبو خليل عبد المحسن حسانين24363

9693919092.595البرانية المشتركةأحالم حلمى عبد الرءوف سالم24364

757185696487.5البرانية المشتركةأروا وليد عادل عبد الخالق24365

100909894.599.598البرانية المشتركةإسراء سمير عبد المنصف صادق24366

72.5667561.550.578البرانية المشتركةإسراء هشام صبرى على بدوى24367

80.575848379.585البرانية المشتركةأسماء سالم عطال هللا إبراهيم24368

87.577907279.593.5البرانية المشتركةالشيماء محمود عبد الحفيظ عبد القوى السمادونى24369

989210099.599.598البرانية المشتركةآالء محمد أبو العال أبو الجود24370

80.58896887388البرانية المشتركةأمنيه السيد محمد محمود الماشى24371

90.585.5949386.594البرانية المشتركةأمنية جمال عبد الفتاح السيد24372

9692.596949496البرانية المشتركةأميرة محمود فوزى محمد إبراهيم24373

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالبرانية المشتركةأميمة بشرى عبد الفتاح السيد غانم24374

78727167.55686.5البرانية المشتركةأمنيه أيمن عابدين رفاعى24375

9292989294.598البرانية المشتركةأميمه محمود محمد شعالن24376

98969895.598.596البرانية المشتركةآيات حسن عبد الوهاب يوسف24377

72636471.550.580البرانية المشتركةآية السيد مصطفى عبد الرازق24378

98.59610096.597.598البرانية المشتركةآية عصمت سعيد أحمد محمد24379

9694919695.599البرانية المشتركةإيمان إبراهيم عبد الحميد إبراهيم24380

65.56868645166.5البرانية المشتركةإيمان حمدى عبد الخالق أحمد حجاج24381

95.5941009596.599البرانية المشتركةإيمان عبد النبى يوسف عبد الوهاب24382

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالبرانية المشتركةإيمان سامى فكرى أبو العال24383

73.5738968.57269.5البرانية المشتركةإيمان مصطفى محمد على حجاج24384

92839794.588.584.5البرانية المشتركةبسملة حسام على أحمد24385



978910095.58990البرانية المشتركةبسنت عبد الرازق مصطفى عبد الرازق24386

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالبرانية المشتركةتبارك بدر رمضان عبد الجيد24387

9192.510095.59292البرانية المشتركةتقى إبراهيم غانم عبد الرحمن24388

83.586.5988887.597البرانية المشتركةتقى مصطفى اسماعيل محمد بخيت24389

9594.5978693.598البرانية المشتركةحبيبة السيد عشرى عبد المجيد24390

89889895.586.590البرانية المشتركةحبيبة عشرى محمود عشرى24391

74.5599184.550.577البرانية المشتركةحبيبة على حسن السيد حسانين24392

597868694655.5البرانية المشتركةحبيبة نجاح عبد المرضى فرحات24393

69717070.543.562.5البرانية المشتركةداليا عبد الرازق فتحى عبد الرازق24394

84939988.594.595البرانية المشتركةدينا محمد عبد الغفار فرحات درويش24395

889210095.594.595البرانية المشتركةرقية عبد هللا محمود على عبد الهادى24396

857397888890البرانية المشتركةرانا وائل حماده السيد حجاج24397

92889983.584.597البرانية المشتركةرنا وليد عبد الرءوف محمود الجندى24398

96.5989795.597.598البرانية المشتركةرنا يحيى عبد المنصف صادق موسى24399

90919481.58498البرانية المشتركةريهام مصطفى حسن مصطفى24400

87869694.588.591البرانية المشتركةزينب ناصر عبد الكريم أحمد أبو سالمة24401

82.5768474.57183.5البرانية المشتركةسارة عبد الخالق عطيه خميس24402

78727360.55869.5البرانية المشتركةسالى ياسر محمود أبو العال عباس24403

959010087.586.598البرانية المشتركةسميحه هشام رمضان أبو الحديد24404

62546856.54255البرانية المشتركةسميرة يوسف سعد درويش24405

969310098.59896البرانية المشتركةسهارة السيد عبد الفتاح عبد السالم24406

77.575.583736281البرانية المشتركةشروق السيد محمود حبلص24407

95.5941009395.595البرانية المشتركةشروق السيد عبد الرحمن عبد الجواد حجاج24408

98.59210096.598.598البرانية المشتركةشروق حسن عبد الغفار حسن الصيفى24409

647679617273البرانية المشتركةشروق رضا عبد هللا مبروك24410

95.584999296.594البرانية المشتركةشروق محمد إبراهيم زغلول24411

89.5859995.597.595البرانية المشتركةشهد خالد محمود نجم24412

98.59310098.59798البرانية المشتركةشهد شوقى يحى محمد على24413

939098969691البرانية المشتركةشهد عبد الحميد على عبد الحميد24414

989510098.598.598البرانية المشتركةشهد لطفى لطفى عبد القوى24415

50616255.545.560.5البرانية المشتركةشيماء حمدى شعبان أحمد أبو زيد24416

5060766243.567البرانية المشتركةشيماء سعيد عبد الرحمن إبراهيم24417

70.55869695477.5البرانية المشتركةضحى ممدوح عبد الهادى24418

45.554.56957.547.568البرانية المشتركةعفاف رجب بخاطره محمود راضى24419

4968.56564.55668.5البرانية المشتركةفادية عبد اللطيف السيد عبد اللطيف24420

66.5696064.55369البرانية المشتركةفاطمة معوض محمد حبلص24421



99.59410098.599.598البرانية المشتركةفاطمة يوسف فتحى عبد الفتاح24422

74.5808073.56781البرانية المشتركةفرح هيثم عبد الرءوف داود24423

9790.510096.59789البرانية المشتركةفرحة السيد محمود السيد24424

3755.54956.544.555.5البرانية المشتركةمنار أبو الحديد محمد أبو الحديد24425

9187969692.590البرانية المشتركةمنار أحمد محمد إسماعيل24426

476755615265البرانية المشتركةمنار السيد عبد الفتاح عبد الحميد24427

46576675.55977البرانية المشتركةمنار عصام محمد على جاد24428

92769896.593.587البرانية المشتركةمنار محى الدين عطا أبو طالب24429

57.548898275.576البرانية المشتركةمنال محمد عبد الحميد عبد الدايم24430

87.575.596939283البرانية المشتركةمنة السيد عبد الواحد إبراهيم24431

99829898.59996البرانية المشتركةمنه حمدى محمد إبراهيم24432

5344.55558.55769.5البرانية المشتركةمؤمنة أحمد عاطف نصار24433

43.5526757.56664.5البرانية المشتركةمؤمنة هادى صديق طلبة الفار24434

634780636169البرانية المشتركةنادية عبد النبى السيد على حسن24435

9171.59690.59797البرانية المشتركةناهد أحمد حسن حسانين24436

84.573.59694.595.578البرانية المشتركةناهد أحمد محمدى على الخواجه24437

8679.596959788البرانية المشتركةندا إبراهيم عبد المصقود محمد24438

94.576.59995.59598البرانية المشتركةندا عبد النبى أبو العال أبو الجود24439

948698949689.5البرانية المشتركةندا عبد الوهاب عبد الحليم حسن الفار24440

94869895.59692البرانية المشتركةندا عصام سعيد إبراهيم24441

63.546.563585173البرانية المشتركةندى شحات عبد الصادق أحمد24442

77.5597971.576.578.5البرانية المشتركةندى على عبد الغفار على حجاج24443

66.557596169.573البرانية المشتركةندى ياسر محمد عبد اللطيف24444

45455653.55758.5البرانية المشتركةنرمين عصام على أحمد24445

37.5484662.557.564.5البرانية المشتركةنعمة اسماعيل عبد اللطيف درويش24446

5261.560594862.5البرانية المشتركةنها على محمد عمر أبو دور24447

988399969693البرانية المشتركةنهلة عبد النور عبد هللا عبد الغنى24448

67.55883854971.5البرانية المشتركةنورا خالد فتحى محمد عبد القادر24449

91748062.570.595البرانية المشتركةنورا شاهر مصطفى الماشى24450

90.58110093.586.592البرانية المشتركةنورهان سيد أحمد السيد محمد24451

44.559.5575139.557البرانية المشتركةنها ياسر حسن مصطفى24452

7154.59576.54666.5البرانية المشتركةهاجر عبد الستار عبد هللا مبروك24453

68.5636757.549.583البرانية المشتركةهاجر محمد محمود عشرى محمود24454

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالبرانية المشتركةهايدى ممدوح محسب الشافعى24455

82718772.58690البرانية المشتركةهدوء شحات محمد عبد العظيم24456

616571525664البرانية المشتركةهند عبد الهادى جاد الرب حسن24457



83.579.59588.570.584البرانية المشتركةهند هادى محمد عبد الرسول24458

99.58699979998البرانية المشتركةوسام دسوقى عبد المرضى اسماعيل24459

96871009297.596البرانية المشتركةوسام وليد أحمد أحمد زقزوق24460

5862.56860.56155.5البرانية المشتركةوالء السيد عبد الهادى عبد الهادى24461

97.591.59889.59596البرانية المشتركةوالء حمدى فتحى السيد داود24462

42414548.544.549البرانية المشتركةوالء عبد النبى رمضان أبو الحديد24463

98.589.5989697.5100البرانية المشتركةيارا حسام عبد الغفار أحمد اسماعيل24464

74.5779369.561.592البرانية المشتركةيارا خالد علوان عباس24465

928310087.594.595البرانية المشتركةياسمين حمدى فرج حسن فوده24466

60548356.564.577البرانية المشتركةياسمين شاهر محى الدين محمد درويش24467

57.5567060.56264البرانية المشتركةياسمين عزت عبد الفتاح سعيد24468

80.5587671.56377البرانية المشتركةياسمين مجدى عبد الحنان محمد عامر24469

64.5567874.55864البرانية المشتركةياسمين مجدى عبد المنصف حافظ24470

95.5689788.58290البرانية المشتركةإبراهيم خالد محمد حافظ القريطى24471

97.58492959790البرانية المشتركةأحمد السيد أحمد محمد عبد اللطيف24472

71.5556977.572.578البرانية المشتركةأحمد سعيد أحمد عبد الخالق24473

4558875451.572.5البرانية المشتركةأحمد شحات عبد المرضى حسن24474

83.565.597807287البرانية المشتركةأحمد عزت حنفى محمود24475

99.5969892.598.590.5البرانية المشتركةأحمد عبد المجيد سالم أبو الجود24476

111715غائب19البرانية المشتركةأحمد عبد الفتاح محمد أغا24477

56.567.5848774.562البرانية المشتركةأحمد ماهر أحمد أبو العال24478

97.5929990.59388البرانية المشتركةأحمد ماهر صابر عبد الفتاح24479

8075.58777.58378البرانية المشتركةأحمد ماهر محمد على حسين24480

9374929089.583البرانية المشتركةأحمد محمود شعبان أحمد أبو زيد24481

48454743.536.551.5البرانية المشتركةأحمد وليد أحمد خميس24482

876810088.58277.5البرانية المشتركةأحمد وليد أحمد عباس24483

3643.55544.536.549.5البرانية المشتركةاسالم ممدوح عبد الرسول عبد العزيز24484

88.5709380.592.595البرانية المشتركةاسماعيل طارق اسماعيل محمد الهمص24485

50638572.55768.5البرانية المشتركةأيمن ناجى عبد المنعم عبد الواحد اسماعيل24486

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالبرانية المشتركةأحمد صابر عيد على24487

79728766.575.576.5البرانية المشتركةاسالم سعيد كمال محمد24488

97.580.59582.58691.5البرانية المشتركةاسالم عصام رمضان أبو الحديد24489

75.5688669.569.559.5البرانية المشتركةأمير ناصف محمود حسانين الشيخ على24490

867898929079البرانية المشتركةبسام حمدان محمود على محرم24491

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالبرانية المشتركةبسام عبد السميع محمد على24492

87799776.574.589البرانية المشتركةحازم حمدى رشاد جاد هللا24493



5764.5656449.560.5البرانية المشتركةحازم شريف محمود محمد عمارة24494

73688560.572.571.5البرانية المشتركةحازم عبد المرضى عبد الصادق عبد الحميد24495

83728158.568.581.5البرانية المشتركةحسام السيد عبد الحافظ مصطفى24496

7166.57757.560.566.5البرانية المشتركةحسام رمضان عبد الحنان محمد24497

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالبرانية المشتركةحسام عبد الحميد عبد المقصود شعالن24498

51.5516657.54460.5البرانية المشتركةحسام عبد النبى عبد الحميد الخواجه24499

710266818.5البرانية المشتركةحسن محمد حسن محمد24500

161743632633البرانية المشتركةحسين الشربينى محمد حسانين24501

92889185.588.598البرانية المشتركةحمدى وائل حمدى حسانين24502

60537766.56180.5البرانية المشتركةرامى وجيه محمد كامل24503

69.5586753.550.567.5البرانية المشتركةزياد محمد السيد أحمد إبراهيم24504

45.549645847.562.5البرانية المشتركةزياد هانى فكرى أحمد24505

62646556.559.568.5البرانية المشتركةسامى مسعد سامى شعيب24506

78.5699588.55772البرانية المشتركةسعد أبو بكر سعد درويش24507

61.5697579.54766البرانية المشتركةسعد عبد الناصر سعد هللا نصار24508

908575855887.5البرانية المشتركةسعيد عبد اللطيف سعيد عبد اللطيف24509

60.578.56878.55556.5البرانية المشتركةسعيد وائل سعيد فرحات24510

59676061.55668.5البرانية المشتركةسيف رضا فرج عطيه24511

53.574.5627059.553.5البرانية المشتركةشريف أشرف صابر تركى24512

5974687355.562.5البرانية المشتركةضياء عاطف عبد المنعم عبد الواحد24513

90.59590899082البرانية المشتركةطه عبد الحافظ عبد المؤمن عبد الحافظ24514

9390979086.592البرانية المشتركةعبد هللا عبد الرحمن خيرى مصطفى24515

8781938769.581.5البرانية المشتركةعبد الحليم ناصر عبد الحكيم عبد الحميد24516

80.586846664.579.5البرانية المشتركةعبد الحميد ياسر عبد الحميد السيد24517

46.5645141.54457.5البرانية المشتركةعبد الرحمن حماده عبد الرسول على أبو الجود24518

50695241.54253البرانية المشتركةعبد الرحمن رضا كمال أحمد عامر24519

86929886.594.585البرانية المشتركةعبد هللا السيد شوقى حافظ24520

6.5170884البرانية المشتركةعبد هللا شامخ على السيد24521

76.586.5868152.578البرانية المشتركةعبد هللا عبد النبى عبد الحكيم محمد حميده24522

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالبرانية المشتركةعبد هللا على أحمد على24523

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالبرانية المشتركةعبد هللا محمد مغورى شحات24524

486249465366البرانية المشتركةعشرى جمال عشرى عبد المجيد حموده24525

81757673.57486البرانية المشتركةعالء عبد النبى عبد الحميد محمد بربر24526

777188868576.5البرانية المشتركةعالء مرسى عبد النبى مرسى24527

84.5638672.57476البرانية المشتركةعلى أبو خليل فتحى محمد24528

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالبرانية المشتركةعماد حمدى عبد الرحيم عبد المقصود24529



7164808248.578البرانية المشتركةعمار سعيد حسن أحمد حسن24530

89.5618877.583.591البرانية المشتركةعمار ياسر شوقى عبد المرضى24531

93.5749176.57395البرانية المشتركةعمار ياسر عبد الحكيم عبد الحميد24532

90.5889681.57588البرانية المشتركةعمر السيد عبد المعبود عبد اللطيف24533

8774968879.578البرانية المشتركةعمر مصطفى كمال محمد عبد المقصود24534

385177604961البرانية المشتركةفريد عبد الوهاب السيد الحنش24535

83.57310085.59593البرانية المشتركةفريد محمد فريد فرحات24536

868196928376.5البرانية المشتركةكارم السيد كارم أحمد مرسى24537

53557778.557.570البرانية المشتركةكريم السيد فارس موسى24538

96729688.577.580البرانية المشتركةكريم خالد محمد حافظ القريطى24539

85.56991767571.5البرانية المشتركةكريم رضا كامل محمود عقل24540

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالبرانية المشتركةكريم عبد الجواد عبد الحميد درويش24541

806195936569.5البرانية المشتركةكمال شعبان كمال محمد عبد ربه24542

8160.587876774.5البرانية المشتركةمازن يحى أحمد مصطفى24543

48467563.54266.5البرانية المشتركةمحمد أبو خليل فتحى السيد مبروك24544

97989996.510098البرانية المشتركةمحمد أحمد عبد الرسول إبراهيم24545

85628886.58579البرانية المشتركةمحمد السيد هارون إبراهيم24546

9810099949997البرانية المشتركةمحمد أسامة عبد الجليل الشيخ على24547

63.55763544959البرانية المشتركةمحمد جمال محمد مصطفى24548

56.55163614656.5البرانية المشتركةمحمد حاتم فرحات محمد الفار24549

87.5888580.57884البرانية المشتركةمحمد حسن عبد الحميد محمود حسن24550

55525054.55473البرانية المشتركةمحمد حسن فرج حسن24551

51514748.543.564البرانية المشتركةمحمد حمدى مصطفى عطيه24552

93.5718280.57895البرانية المشتركةمحمد رجب عبد العظيم محمد السيد غانم24553

95.585948493100البرانية المشتركةمحمد رضا عبد الجيد عبد الحميد24554

88.588908380.593.5البرانية المشتركةمحمد سعيد عبد الفتاح أبو الجود24555

96.595989097.5100البرانية المشتركةمحمد شحات شاكر حسن24556

99.59199939698البرانية المشتركةمحمد عاطف أحمد مرسى أبو الجود24557

96849593.58599البرانية المشتركةمحمد عاطف محمد مرسى الحرانى24558

95.5829277.58586.5البرانية المشتركةمحمد عبد النبى عبد المعبود إبراهيم24559

87.5748176.58182البرانية المشتركةمحمد عبد الهادى عبد الحافظ مصطفى24560

898994908889.5البرانية المشتركةمحمد على عبد الحليم حسن24561

82917285.576.579البرانية المشتركةمحمد مجدى عبد الواحد إبراهيم24562

708175727169البرانية المشتركةمحمد محمد عبد الفتاح محمد إسماعيل24563

99769094.589.589.5البرانية المشتركةمحمد منير بخاطره محمد24564

88.56476747570.5البرانية المشتركةمحمد وجيه كامل محمود عقل24565



73.57067727075البرانية المشتركةمحمود حسن أحمد نصار24566

98.5911009589.594البرانية المشتركةمحمود رمضان السيد فرحات24567

50625769.545.569البرانية المشتركةمحمود مجدى محمود حسين أبو الجود24568

95.581.510075.56894البرانية المشتركةمحمودعلى عبد النبى حسن الخواجه24569

96.577.59894.591.597البرانية المشتركةمحمود مختار حامل عبد الحميد24570

777281735679.5البرانية المشتركةمحمود نجاح محمد كامل24571

77689080.57784البرانية المشتركةمصطفى صابر عبد الهادى على24572

89798669.58592البرانية المشتركةمصطفى عادل فتحى سالم24573

53.5558779.57670البرانية المشتركةمصطفى وجيه مصطفى عبد المجيد24574

97.594989793.593البرانية المشتركةمعاذ محمد محمد سليمان فضل24575

99.59410094.59898البرانية المشتركةمهند حسام مصطفى محمد نسيم24576

95.58710079.572.5100البرانية المشتركةهادى ماجد عابد سويلم عواد24577

98869986.577.594.5البرانية المشتركةهشام شعبان محمد عبد الهادى24578

51656663.55667.5البرانية المشتركةيوسف أسامة محمود موسى24579

575264505374.5البرانية المشتركةيوسف حمدى عشرى عبد المجيد24580

869410087.59597البرانية المشتركةيوسف خالد هارون إبراهيم24581

98899990.599.5100البرانية المشتركةيوسف سعيد صادق عبد المقصود24582

50.55271666268البرانية المشتركةيوسف عبد الناصر سعد هللا عبد الحميد24583

95.5819891.591.596البرانية المشتركةيوسف مجدى عبد المؤمن عبد المجيد الخواجه24584

705872637172البرانية المشتركةيوسف محمد على عبد الفتاح24585

85718987.58191البرانية المشتركةيوسف ماهر عبد الخالق حافظ24586

82677980.57380عزبة سيدى ابراهيماسراء رجب السيد الجمسى24587

52476473.56261عزبة سيدى ابراهيماسماء أحمد محمد أحمد24588

42.553314447.544عزبة سيدى ابراهيماسماء رضا السيد على24589

75.5837869.58284.5عزبة سيدى ابراهيماالء وحيد على زايد24590

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعزبة سيدى ابراهيمالهام محمود عبد الحفيظ احمد24591

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعزبة سيدى ابراهيمأمينة هالل حسن عطا24592

50.54553545851عزبة سيدى ابراهيمامنية على على شوشة24593

433950385846.5عزبة سيدى ابراهيمأميرة عبد النبى رمضان بدوى24594

667650566655عزبة سيدى ابراهيمأميرة أحمد رجب محمود24595

99969595.590.5100عزبة سيدى ابراهيمايناس محمد ابراهيم شعبان24596

68616677.572.579عزبة سيدى ابراهيمايمان شكرى عبد المطلب على24597

705579707366.5عزبة سيدى ابراهيمجهاد صبحى محمد الحرانى24598

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعزبة سيدى ابراهيمجواهر فكرى يحيى ابو بكر24599

47.558364360.550.5عزبة سيدى ابراهيمحنان أحمد عبد الرحمن أحمد24600

50.553446155.548عزبة سيدى ابراهيمخلود صبحى عبد الحميد ابراهيم24601



غائبغائبغائبغائبغائبغائبعزبة سيدى ابراهيمدينا حامد قطب زايد24602

52.540445765.554عزبة سيدى ابراهيمراضية رمضان اسماعيل أحمد24603

475245496248عزبة سيدى ابراهيمرضا منصور محمد محمود24604

81828476.573.579.5عزبة سيدى ابراهيمزينب أحمد محمود عبدالحفيظ24605

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعزبة سيدى ابراهيمسارة مجدى عبد السالم عبدهللا24606

494739574851.5عزبة سيدى ابراهيمسراء فخرى سليم حسين24607

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعزبة سيدى ابراهيمسلوى نبيل لطفى شعبان24608

575871616565عزبة سيدى ابراهيمشاهيناز محمد عبدالرحمن محمد24609

90719192.571.599عزبة سيدى ابراهيمشروق عبدالمنعم على عبدهللا24610

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعزبة سيدى ابراهيمشوق مبروك رزق على24611

64536583.559.587عزبة سيدى ابراهيمصابرين على عبد المطلب على24612

46.5516557.563.564عزبة سيدى ابراهيمعزة وليد صبحى أحمد24613

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعزبة سيدى ابراهيمعواطف عبد الناصر فتحى عباس24614

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعزبة سيدى ابراهيمعيدة محمد عبدالفتاح عبدالسالم24615

46.54139384243.5عزبة سيدى ابراهيمفاتن جمعة رمضان الحرانى24616

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعزبة سيدى ابراهيمفاطمة جمعة رمضان بدوى24617

78567781.55992عزبة سيدى ابراهيمفاطمة سعيد ابراهيم القزاز24618

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعزبة سيدى ابراهيمفاطمة فكرى يحيى ابو بكر24619

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعزبة سيدى ابراهيمفاطمة محمود عبدالحفيظ وهبة24620

47.54951565765عزبة سيدى ابراهيمفاطمة وليد جابر حافظ24621

47454052.55455عزبة سيدى ابراهيمفرحة شعبان السيد عبدالال24622

84.549828577.597عزبة سيدى ابراهيمفوزية ابراهيم شريف سليم24623

56546858.562.571عزبة سيدى ابراهيمكريمة حربى عبدالسميع عبدالرحمن24624

707782805563.5عزبة سيدى ابراهيممنار حميدة السيد عبدالغفار24625

49485462.56248عزبة سيدى ابراهيممنار محمد عدلى عبدالنبى24626

63638280.56768.5عزبة سيدى ابراهيمنادية أحمد عبدالفتاح عبدالمولى24627

805777766677.5عزبة سيدى ابراهيمنسمة السيد عبدالمقصودعلى24628

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعزبة سيدى ابراهيمنسمة السيد عبدالنبى حمدان24629

73.5547372.56468عزبة سيدى ابراهيمنورهان عصام حسن جاد24630

73588283.569.579.5عزبة سيدى ابراهيمهاجر محمد كمال محمد24631

4550446152.544عزبة سيدى ابراهيمهالة رمضان أبو الحديد وهبة24632

453649456250عزبة سيدى ابراهيمهبة جمال أحمد السيد24633

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعزبة سيدى ابراهيمهدير شعبان السيد عبدالال24634

66.550768567.582.5عزبة سيدى ابراهيموجيهه محمد عبدالفتاح محمد24635

48.5433560.556.540عزبة سيدى ابراهيموردة محمد عبدالفتاح عبدالسالم24636

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعزبة سيدى ابراهيمياسمين معوض أبو العزم24637



46.5574569.550.545عزبة سيدى ابراهيمياسمين محمد عبدالموجود خليفة24638

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعزبة سيدى ابراهيمياسمين سمير عبدالغفار سيداحمد24639

51.5525962.551.558.5عزبة سيدى ابراهيمأبوالعينين سمير أبوالعينين قورة24640

58567062.563.558.5عزبة سيدى ابراهيمأحمد أمين حمدى أمين24641

5452686560.557.5عزبة سيدى ابراهيمأحمد حامد قطب زايد24642

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعزبة سيدى ابراهيمأحمد فيصل سامى محمد24643

54.5538172.551.574عزبة سيدى ابراهيمأحمد محمد عبدالبر محمد24644

43485453.54564عزبة سيدى ابراهيمأحمد يوسف عبداللطيف السيد وهبى24645

45.556775457.563عزبة سيدى ابراهيمابراهيم عمر معوض عيسى24646

495475694561عزبة سيدى ابراهيمانس محمد عبدالحفيظ أحمد24647

46425153.54543عزبة سيدى ابراهيمبالل مصطفى محمد أبوالحديد24648

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعزبة سيدى ابراهيمجمعة محمد أحمد أبوبكر24649

61.55382686477عزبة سيدى ابراهيمحمدى أحمد محمد شوشة24650

88.594949384.596عزبة سيدى ابراهيمحسن حمادة صادق أحمد24651

50.551655958.559عزبة سيدى ابراهيمرمضان عبدالمنعم رمضان على24652

58.571687158.568عزبة سيدى ابراهيمسمير شعبان ابراهيم صالح24653

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعزبة سيدى ابراهيمعلى أحمد حسن عطا24654

60.57275667369عزبة سيدى ابراهيمعبدهللا خالد ابراهيم عبدالمقصود24655

72.5708289.57294عزبة سيدى ابراهيمعبدهللا عادل على عيسى24656

928157.5521عزبة سيدى ابراهيمعبدهللا رضوان عبدالفتاح عبدالسالم24657

75.5718074.555.581عزبة سيدى ابراهيمعبده أشرف عبدالواحد عبدالسالم24658

64.5686265.56670عزبة سيدى ابراهيمعبدالحليم فايز عبدالحليم عبدالمقصود24659

82.5698490.58090عزبة سيدى ابراهيمعبدالكريم محمد عبدالكريم محمد24660

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعزبة سيدى ابراهيمعمرو مصطفى صالح حسن24661

68638476.559.588عزبة سيدى ابراهيمعاصم فتوح على ابوالحديد24662

57.5687470.555.574عزبة سيدى ابراهيممحمد أحمد عيد محمد24663

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعزبة سيدى ابراهيممحمد ابراهيم السيد محمود24664

44.55061675257.5عزبة سيدى ابراهيممحمد السيد على مكاوى24665

46.561656751.565عزبة سيدى ابراهيممحمد رضا محمد أبوالحديد24666

54.5535868.549.568عزبة سيدى ابراهيممحمد طارق عبدالرسول شعبان24667

49.5475853.557.564عزبة سيدى ابراهيممحمد فنجرى محمد أحمد24668

72486281.56177عزبة سيدى ابراهيممحمد مصطفى صالح حسن24669

79706982.565.590عزبة سيدى ابراهيممحمد ياسر رجب شعبان24670

70577273.56485.5عزبة سيدى ابراهيممصطفى أشرف عبدالمرضى محمد24671

85.5828895.583.593عزبة سيدى ابراهيممحمود أشرف محمد اسماعيل24672

70.549868774.587عزبة سيدى ابراهيممحمود عبدالنبى عبدالسالم24673



978694948798عزبة سيدى ابراهيممحمود عبدالشافى عبدالفتاح عبدالقادر24674

846188957297عزبة سيدى ابراهيممحمود فريد كمال محمد24675

67.5677775.556.582عزبة سيدى ابراهيممحمود محمد مصطفى أحمد24676

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعزبة سيدى ابراهيممينا مالك راغب داود24677

6057786665.576عزبة سيدى ابراهيمهادى مختار عبدالسالم عبدالحميد24678

6057.56282.55488عزبة سيدى ابراهيميوسف منصور عبدالجواد عبدالفتاح24679

52494856.554.556.5عزبة سيدى ابراهيميوسف أيمن رزق سيداحمد24680

394937534243عزبة سيدى ابراهيميوسف عبدالنبى أحمد شوشة24681

53.551615550.569عزبة سيدى ابراهيميوسف محمد حسن محمد24682

9063.578815295عزبة سيدى ابراهيميوسف محمد سعيد محمد24683

4154.5667454.571.5الوحدة ا طليااسراء صابر رشاد قناوى24684

795076804991الوحدة ا طليااسراء صابر قطب حسن24685

73608582.555.585الوحدة ا طليااسراء عبد المجيد حسن عبد المجيد24686

58.55361755065الوحدة ا طليااسراء محمد عبد المنعم عبد الحق24687

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالوحدة ا طليااسماء جمال عبدالحكم عبدالعظيم24688

8160.5918674.588الوحدة ا طلياأسماء رضا معوض زوبع24689

94.5498378.578.596الوحدة ا طلياأسماء مرزوق نصر خالف24690

74.561818170.578الوحدة ا طلياالهام وائل صبحى عبد المالك24691

65.55065695166الوحدة ا طلياأميره ماهر على القطان24692

745591838989الوحدة ا طلياأميره مصطفى خالد قابل24693

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالوحدة ا طلياامانى صبرى فريد سالم24694

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالوحدة ا طلياامينة منير معوض احمد24695

52466259.541.563الوحدة ا طلياأميمه سامى لطفى عبد الحليم24696

895988897688الوحدة ا طلياأمينه عبد السميع عبد العزيز الجمال24697

45.5406054.542.550.5الوحدة ا طلياآية أحمد هنداوى قناوى24698

47.5475463.54555الوحدة ا طلياآية سند حسن غزيز24699

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالوحدة ا طلياايه فتحى عبدالمنعم ابراهيم24700

7457887456.592الوحدة ا طلياايه محمد عبداللطيف القطان24701

98.582.5989393.595الوحدة ا طلياآية معوض سعد عبد المجيد24702

4251515651.570الوحدة ا طليابداره محمود عبد العاطى إبراهيم24703

79.5537582.57291الوحدة ا طليابسمه محمد عبد القادر عبد الحميد24704

81.564.586836494الوحدة ا طلياتقى محمد محمد عاشور24705

52.55261576163الوحدة ا طلياتهانى خالد عزام مرعى24706

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالوحدة ا طلياحنان حمادة محروس عبدربة24707

7053477459.562الوحدة ا طلياحنان سعيد عبدالكريم شحاتة24708

75.5698375.572.589الوحدة ا طلياحنونه عبد المالك نصيف سليمان24709



غائبغائبغائبغائبغائبغائبالوحدة ا طليادعاء احمد معوض محمد24710

82.5546974.53594الوحدة ا طليادعاء اشرف عبد المنعم عمار24711

8976928071.597الوحدة ا طليادعاء ثابت فضل الدرانى24712

44.55548484471الوحدة ا طليادعاء خالد على أبو جبل24713

34.545504241.547الوحدة ا طليادينا ابراهيم عبد الكريم على24714

58557154.55563الوحدة ا طليادينا شعبان كامل راضى24715

6357766247.582الوحدة ا طليارانيا محمود عبد القوى مرعى24716

7874.59491.59490الوحدة ا طليارحاب عبدالبديع عبدالعزيز ابوليلة24717

44555547.563.570الوحدة ا طليارحمه ابراهيم زكريا عبدالسالم24718

9670.59789.587.593الوحدة ا طليارحمه محمد عبد المجيد سليم24719

435155495259الوحدة ا طليارحمه ياسر سعيد عبد الحق24720

78.57898939790الوحدة ا طليارضا معوض على الكومى24721

40.553474043.545الوحدة ا طليازينب جمال عبد العليم الزاهد24722

54.55554565068الوحدة ا طليازينب جمال عبده موسى24723

65578466.568.583الوحدة ا طلياساندى عادل سعيد شحاته24724

4750.5494743.555الوحدة ا طلياسعده صبحى نصر شحاته24725

65686865.57073الوحدة ا طلياسماء محمود سعيد الحرانى24726

6150.552495064الوحدة ا طلياسمحه رمضان حسن سالمه24727

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالوحدة ا طلياسميرة محمد نصر محمد24728

57.542.54746.549.569الوحدة ا طلياسهيله عماد صالح موسى24729

49.5515556.54762الوحدة ا طلياشروق وائل فتوح السيد24730

53.5516661.548.575الوحدة ا طلياشيماء معروف الدبركى عيد24731

41.551514240.552الوحدة ا طلياصباح عيد إبراهيم بدوى24732

45.551674445.557الوحدة ا طلياعائشة فتحى محمد مشعل24733

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالوحدة ا طلياعائشة عبدالمجيد فوزى عبدالمجيد24734

25.552.54547.542.564الوحدة ا طلياغادة عبدالمقصود عبدهللا سالمه24735

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالوحدة ا طليافاطمة توفيق توفيق شحاتة24736

384847474356الوحدة ا طليافاطمه جميل شاكر أبو جبل24737

444750564961الوحدة ا طليافاطمة خالد زكى زابد24738

8363948874.595الوحدة ا طلياكريمه محمد حامد الحرون24739

63.5647570.559.590الوحدة ا طليامرفت ماهر نصيف فرج هللا24740

4956565342.571الوحدة ا طليامروه ابراهيم عبد الحميد علم الدين24741

67.551.571624887الوحدة ا طليامروه رمضان أحمد درباله24742

5062564650.558الوحدة ا طليامروه محمد الصوفى جنه24743

67.5567459.55168الوحدة ا طليامنار رشاد عبد المنجى أبو جبل24744

69.565.5777959.583الوحدة ا طليامنار رضا عبد المنصف جاد الرب24745



84.5809895.59491الوحدة ا طليامنار سامى عبد المؤمن ليلة24746

57475156.55154الوحدة ا طليامنار عاطف السيد ابراهيم24747

4035.5373942.553الوحدة ا طليامنار عبد النبى مبروك ابراهيم24748

684769566075الوحدة ا طليامنار محمد محمد نصر24749

92.5849392.59486الوحدة ا طليامها سامي شحات عبد العاطي24750

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالوحدة ا طليامها محمود عبدالقوى مرعي24751

77.56287776495الوحدة ا طليامهرائيل عماد سعد جرجس24752

55527269.54962الوحدة ا طليانجوى صابر عطيه عمار24753

4250424439.569الوحدة ا طلياندا ماهر سيد أحمد طويله24754

52.551725956.559الوحدة ا طليانرمين أشرف عبد النبى الفقى24755

45.56355524767الوحدة ا طليانسمه عادل عبد الحفيظ صقر24756

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالوحدة ا طليانشوى عبدالكريم عبدالقوى عبدالحق24757

93.557.58976.588.588الوحدة ا طليانهله مجدى محمود أحمد24758

64.558.58072.548.587الوحدة ا طليانورهان بكر محمد جمعه24759

91.562.58783.57790الوحدة ا طليانورهان صالح فتحى محمد24760

6353.550505563الوحدة ا طليانورهان ناصر عبد الباسط فوده24761

415238464053الوحدة ا طلياهاجر أمل لطفى عبد الحليم24762

6157605661.565الوحدة ا طلياهاجر محمود موسى عبد الواحد24763

9487919489.590الوحدة ا طلياهاله أشرف مختار عبد هللا24764

82.560657357.571الوحدة ا طلياهاله عبد المرضى عبد اللطيف محمد24765

38.5483447.54252الوحدة ا طلياهدير عبدالكريم عبدالكريم ابوليلة24766

53.549.54356.552.553.5الوحدة ا طلياهند جمال دبركى سيداحمد24767

4554.543384647الوحدة ا طلياهند مبروك عبدالكريم طويلة24768

44413845.54540.5الوحدة ا طلياوفاء عبد العليم جيوشى الشين24769

574948555952.5الوحدة ا طليايارا عطيه صبرى الحرانى24770

494845544466.5الوحدة ا طلياياسمين أيمن سمير توفيق24771

84.5568886.569.588الوحدة ا طلياياسمين عبد المحسن عطيه عبد المحسن24772

413337483744الوحدة ا طلياابراهيم رجب سعد صقر24773

434839454640الوحدة ا طلياابراهيم عبد الهادى كمال محمد24774

44.557396548.548.5الوحدة ا طليااحمد ابراهيم عبد المنعم يوسف24775

1.510460الوحدة ا طليااحمد اشرف رمضان سالم24776

56.553384846.553الوحدة ا طليااحمد حربى عبد الرؤف شاهين24777

57484155.546.554الوحدة ا طلياأحمد حمدى عبدالبديع عبدالمقصود24778

44.549485947.563.5الوحدة ا طلياأحمد سعيد عبدالمنعم رضوان24779

323233413130الوحدة ا طلياأحمد سالمه رواش سيد أحمد24780

93.560.593937095الوحدة ا طليااحمد سمير عبد اللطيف الحرانى24781



65637881.550.572.5الوحدة ا طلياأحمد صابر عبدالعال أبو العنين24782

44.553415241.544الوحدة ا طليااحمد عبد الحميد أبو العز سيد أحمد24783

44.5464647.53463.5الوحدة ا طليااحمد عبد المرضى الدبركى فرماوى24784

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالوحدة ا طلياأحمد فرماوى سعد القطان24785

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالوحدة ا طلياأحمد ماهر عبد الرحمن جاد الرب24786

83617283.567.572الوحدة ا طليااحمد محمد احمد الخولى24787

4352466747.561.5الوحدة ا طلياأحمد عباس محمد السيد24788

44.5544965.54741الوحدة ا طلياأحمد محمود قناوى عامر24789

39.547.5394849.542.5الوحدة ا طلياأحمد محمود معوض زكى24790

5051.5375948.545الوحدة ا طلياآدم أمجد عبد الفتاح فراج24791

40.546.5414549.546الوحدة ا طليااسالم حمدى حامد مبروك24792

58.560566156.566الوحدة ا طليااسالم اشرف صابر الكومى24793

4145474448.543الوحدة ا طليااسالم عادل كامل الحرانى24794

38.543334647.538الوحدة ا طليااسالم عبد الصبور عبد البارى شرف24795

41.5413351.54344.5الوحدة ا طليااسالم مجدى عبدالظاهر حيله24796

86.5628681.587.590الوحدة ا طليااسالم محمد عبدالعليم غزيز24797

374640433953.5الوحدة ا طليااسالم منتصر معوض الحرانى24798

3940334740.535الوحدة ا طلياالسيد احمد السيد ابوالمجد24799

4759.5486043.552.5الوحدة ا طلياالسيد صابر السيد على24800

314729474530الوحدة ا طلياالسيد صبحى شوقى الحبال24801

59.55763595262.5الوحدة ا طلياامير صابر عبدالمنصف زوبع24802

64.5656568.55775.5الوحدة ا طلياآنس فايز عبد الوهاب سويلم24803

91.562.591848494الوحدة ا طلياأيمن عبد السالم عباس القاضى24804

585071696262الوحدة ا طليابهاء محمود عبدالمرضى محمود24805

63.5517075.547.577.5الوحدة ا طلياجمال على محمد ابراهيم24806

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالوحدة ا طلياحازم صبري حنفى الحرانى24807

344535514751.5الوحدة ا طلياحسام احمد عبد المحسن عبد الغنى24808

2447374244.546.5الوحدة ا طلياحسام عبد الكريم عباس عتلم24809

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالوحدة ا طلياحسام فخرى نصر شحاته24810

454639434151.5الوحدة ا طلياحسام فوزى محمد سويلم24811

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالوحدة ا طلياحسان عبدالنبى عبدالحفيظ عيسى24812

535665594970الوحدة ا طلياحسنى مصطفى خيرى عتلم24813

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالوحدة ا طلياحمادة عبدالعزيز صبرى عبدالعزيز24814

6351.5785947.574.5الوحدة ا طلياحماده عمر رمضان أمام24815

4848.54041.54944.5الوحدة ا طلياحمدى عبدالهادى شعبان الكومى24816

4872.57557.548.564.5الوحدة ا طلياخالد ذكى أحمد زكى24817



67.573.58378.57887الوحدة ا طلياذكى عياد ذكى عوض هللا24818

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالوحدة ا طلياذكى ممدوح ذكى شاهين24819

54.5716260.554.568الوحدة ا طلياراضى منير سعد القصاص24820

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالوحدة ا طليارمضان احمد عبدالكريم احمد24821

59.568.58259.556.553.5الوحدة ا طلياسامح محمد محمد عاشور24822

49.5524042.544.544.5الوحدة ا طلياسرحان يوسف عبدالموجود عبدهللا24823

255240404240الوحدة ا طلياسعد عبدالسالم محمد عنز24824

466044443555.5الوحدة ا طلياسعيد أحمد محمد خالف24825

70618759.57989الوحدة ا طلياسعيد رفقى بسخرون يوسف بشاره24826

375743445550.5الوحدة ا طلياشاهين ابراهيم عثمان شاهين24827

60.5716661.55957.5الوحدة ا طلياشريف أيمن مبروك الحلى24828

00714.511.5الوحدة ا طلياشريف مصطفى على ناشى24829

64627056.55171الوحدة ا طلياشوقى ايمن على العماوى24830

86779070.559.592.5الوحدة ا طلياصبرى عادل صبرى شرف24831

39554745.53963.5الوحدة ا طلياطاهر مجدى عطا القلتاوى24832

37.56146504841.5الوحدة ا طلياطاهر ممدوح عبدالباسط ليلة24833

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالوحدة ا طلياطه محمود صادق االعرج24834

48703654.548.552.5الوحدة ا طلياعبد الرؤف عبد النبى السيد عبد البارى24835

71.5617873.57264.5الوحدة ا طلياعبدالرحمن أحمد سعيد الحرانى24836

5448456050.568.5الوحدة ا طلياعبدالرحمن أحمد عبدالفضيل الصعيدى24837

4238454947.545الوحدة ا طلياعبدالرحمن حسن نصر خالف24838

66.5556163.55960.5الوحدة ا طلياعبدالرحمن عادل حاتم العزباوى24839

77768781.57170.5الوحدة ا طلياعبدالرحمن فتحى أحمد عبدالسالم24840

414637404439الوحدة ا طلياعبدالرحمن قناوى خضر قناوى24841

91.577959085.594الوحدة ا طلياعبدالرحمن محمد عبدالبديع مرعى24842

3162454544.558.5الوحدة ا طلياعبدالرحمن ممدوح عبدالفضيل العدس24843

9063.585827391.5الوحدة ا طلياعبد الرحمن هانى احمد محمد24844

50.549.551566557الوحدة ا طلياعبد العزيز عبد السميع عبدالعزيز الجمال24845

26.563915الوحدة ا طلياعبداللطيف محمد عبدالرؤف زوبع24846

41.54336404550الوحدة ا طلياعبدهللا احمد موسى احمد24847

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالوحدة ا طلياعبدهللا السيد عيد ابوجبل24848

35.542395743.556الوحدة ا طلياعبدهللا عيد عيد اللبودى24849

41.543384642.541.5الوحدة ا طلياعبد المرضى صالح محمد حسن24850

7154.5716758.573.5الوحدة ا طلياعبدالمطلب رضا عبدالمطلب سيد24851

3047.54046.55448الوحدة ا طلياعبدالمنصف على عبدالمنصف على24852

63.561757271.575الوحدة ا طلياعبدالمنصف نصر عبدالمنصف رضوان24853



66688067.569.580.5الوحدة ا طلياعبدالمنعم محمود عبدالمنعم عتلم24854

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالوحدة ا طلياعصام محمد خليل عتلم24855

48.551414341.562الوحدة ا طلياعطية عبدالمقصود على اللبودى24856

54.550536556.573الوحدة ا طلياعلى أشرف عبدالمهين فراج24857

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالوحدة ا طلياعلى صالح قطب حسب النبى24858

415940594152الوحدة ا طلياعرفات عبدالحليم سعيد الحرانى24859

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالوحدة ا طلياعيد اشرف سعيد االعرج24860

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالوحدة ا طلياعيد احمد معوض موسى24861

4751.555524850الوحدة ا طليافادى ماجد غالى بسخرون24862

8367848566.586الوحدة ا طليافتحى أشرف فتحى مرعى24863

4653.5434343.561.5الوحدة ا طليافتحى على فتحى حسن24864

434639544068الوحدة ا طليافوزى سعيد محمد بدوى24865

2445.54748.55465الوحدة ا طليافوزى محمد فوزى عبد المجيد24866

45.547445347.562الوحدة ا طليافوزى مصلح نجيب الريانى24867

39.549374441.563الوحدة ا طليافوزى نصر فوزى رمضان24868

7457827757.579الوحدة ا طلياكامل صابر كامل الحرانى24869

66567883.56184الوحدة ا طلياكريم أحمد عبدالحليم المتولى24870

275242424655الوحدة ا طلياكريم السيد محمود عيسى24871

56.56269625485الوحدة ا طلياكريم جابر محمود شهاب24872

90.569938172.583الوحدة ا طلياكريم رجب عبد الحليم خليل24873

65588162.551.573الوحدة ا طلياكريم غنيم محمد الزاهد24874

36.55660464063الوحدة ا طلياكريم ماهر عبدالمنصف عبدهللا24875

3749.541464258الوحدة ا طلياكريم مجدى عبدالمنعم عباس24876

77.560948180.591الوحدة ا طلياكريم محمد الصاوى الخولى24877

56526353.55267الوحدة ا طليالطفى محمد لطفى الطباخ24878

08.51574.514الوحدة ا طلياماهر محمود عبدالرؤف رجب24879

40.554.538494458الوحدة ا طليامحمد ابراهيم محمد رزق24880

62.564.565595281الوحدة ا طليامحمد أحمد خيرى السيد24881

47615764.549.559الوحدة ا طليامحمد احمد رمضان صقر24882

8655.57660.558.584الوحدة ا طليامحمد أحمد محمد زوبع24883

77799073.59192الوحدة ا طليامحمد السيد أحمد شهاب24884

51.556746248.562الوحدة ا طليامحمد السيد عبد الجواد محمد24885

55596563.546.569الوحدة ا طليامحمد اشرف جالل السبكى24886

415942634455الوحدة ا طليامحمد أشرف محمد سيد أحمد24887

48.553.56951.54472الوحدة ا طليامحمد جابر محمود شهاب24888

435141554267الوحدة ا طليامحمد جالل عبد الكريم بدر24889



434445504546الوحدة ا طليامحمد جماال معوض عبدالنبى24890

38.539324639.556الوحدة ا طليامحمد جميل زكى طه24891

65.568747155.582الوحدة ا طليامحمد حسن سويلم زغلول24892

42.5504356.54771الوحدة ا طليامحمد حسن فتحى القطان24893

69608373.559.590الوحدة ا طليامحمد حسن محمد عبد الجواد24894

3647.553645059الوحدة ا طليامحمد راتب محروس الكومى24895

4353.55658.55267الوحدة ا طليامحمد رجب معوض أبو طويله24896

47.538444246.556الوحدة ا طليامحمد رمضان احمد دربالة24897

47.5564646.546.570الوحدة ا طليامحمد سعد أحمد محمود24898

46485853.556.571الوحدة ا طليامحمد سعيد عباس عبدالعال24899

193934433641الوحدة ا طليامحمد صبحى مغاورى عبدالقوى24900

6260856760.594الوحدة ا طليامحمد صبرى عبدهللا عبدهللا24901

5253.55856.54773الوحدة ا طليامحمد عاطف شوقى غزيز24902

6253657644.560.5الوحدة ا طليامحمد عبد السالم جابر ليله24903

383539433946.5الوحدة ا طليامحمد عبد العليم جيوشى الشين24904

47.560.57866.55690الوحدة ا طليامحمد عبدالقوى عبدالعزيز رزق24905

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالوحدة ا طليامحمد عبدالطيف السيد عبداللطيف24906

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالوحدة ا طليامحمد على عطا مرعى24907

44.54749474562الوحدة ا طليامحمد عماد عبدالمولى اليسد24908

4949454237.554الوحدة ا طليامحمد فتحى عبدالمنعم ابراهيم24909

65.5507471.55679الوحدة ا طليامحمد فرحات أحمد فرحات24910

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالوحدة ا طليامحمد فوزى عبد الحميد حسانين24911

49.542.541404249الوحدة ا طليامحمد مبروك معوض جاد هللا24912

81.5769673.57789.5الوحدة ا طليامحمد محمود شوقى الشين24913

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالوحدة ا طليامحمد مسعد صالح عمار24914

66.554847151.574.5الوحدة ا طليامحمد ممدوح عبدالرؤف زوبع24915

89.5629889.57690.5الوحدة ا طليامحمد مهدى عبدالبديع عزيز24916

55578067.56874.5الوحدة ا طليامحمد مصطفى محمد بدوى24917

23.54539474131الوحدة ا طليامحمود احمد عبدالمنعم ابراهيم24918

66.5397458.558.563الوحدة ا طليامحمود عادل محمد غزيز24919

46.54941435155الوحدة ا طليامحمود عبدالستار عبدالفتاح احمد24920

4438466041.557.5الوحدة ا طليامحمود عصام عبدالكريم ليله24921

89.5739472.577.583الوحدة ا طليامحمود عصام فتح هللا الشين24922

48.5465676.546.564الوحدة ا طليامحمود عيد عبد المنعم عبد الخالق24923

393830524034الوحدة ا طليامحمود مجدى عبدالشافى حسن24924

78.5518479.56785الوحدة ا طليامحمود محمد عبد العظيم عفيفى24925



58527780.56068الوحدة ا طليامحمود ممدوح عبدالرؤف سويلم24926

54578170.55970الوحدة ا طليامحمود هانى عبدالمنصف غزيز24927

49434750.545.558الوحدة ا طليامحمود ياسرعبدالحميد ابو العال24928

4347.5474850.553الوحدة ا طليامرزوق عطا عبدالهادى جبل24929

58.557.560647966.5الوحدة ا طليامصطفى أكرم عبدالفتاح فراج24930

3.50614.50الوحدة ا طليامصطفى امين عبدالحميد خليفة24931

78548675.559.582الوحدة ا طليامصطفى رضا ناصر أحمد24932

41.5455347.54368الوحدة ا طليامصطفى سالمة عبدالواسع الشين24933

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالوحدة ا طليامصطفى عبدالنبى يوسف احمد24934

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالوحدة ا طليامصطفى عبدالكريم على عتلم24935

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالوحدة ا طليامصطفى ماهر عبدالحميد الفيشاوى24936

40474754.54351.5الوحدة ا طليامصطفى محمد عبدالرزاق الجسمى24937

55.5527255.554.579.5الوحدة ا طليامصطفى معوض رشاد قناوى24938

46.550564649.553.5الوحدة ا طليامصطفى ممدوح زكى شاهين24939

41.5554441.549.553الوحدة ا طليامعوض عماد معوض سيد أحمد24940

38.551544054.553.5الوحدة ا طليامعوض ناجى معوض أمين24941

59.5527163.55380الوحدة ا طليامنصور صابر عزيز جرجس24942

046.581.5غائبالوحدة ا طليامنصور يسري زكى جنة24943

61.55272646481الوحدة ا طليامينا صبحى جرجس ابراهيم24944

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالوحدة ا طليانادر السيد فتحى القطان24945

48.5505972.55252.5الوحدة ا طليانادر صبرى على عبد الحق24946

7170.57858.553.566الوحدة ا طليانادر وليد عبد الرؤف الصاوى24947

4348434846.548.5الوحدة ا طليانجيب معوض نجيب الريانى24948

87.566.5908171.586.5الوحدة ا طليانصر عزت نصر الدين العدس24949

26.5463344.549.541.5الوحدة ا طليانور صبرى على عبد الغفار24950

5752677153.559الوحدة ا طلياهشام موسى معوض على24951

44.545485046.565الوحدة ا طلياوائل اشرف عبدالحفيظ عبدالحميد24952

25.5483642.54250الوحدة ا طلياوسيم خالد على عبد الغفار24953

605784765379الوحدة ا طلياوليد سعيد معوض جاد24954

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالوحدة ا طلياوليد عادل محمد الدالى24955

45.544474547.537الوحدة ا طلياياسين حافظ حسن على24956

6057.584765276الوحدة ا طليايوسف رجب محمد أبو العنين24957

48.54948675155الوحدة ا طليايوسف صابر الزناتى ابوجبل24958

5142476650.557الوحدة ا طليايوسف طارق عبدالمرضى عبداللطيف24959

49.5515859.547.558الوحدة ا طليايوسف عماد الدين أحمد عبد السالم24960

3648374843.548الوحدة ا طليايوسف عماد عباس غزيز24961



غائبغائبغائبغائبغائبغائبالوحدة ا طليايوسف عماد فرج ابوطويلة24962

353542474158الوحدة ا طليايوسف مبروك سعد عبدالجواد24963

77.5698486.570.590.5الوحدة ا طليايوسف محمد عبدالبر الحرانى24964

77.5769084.57288الوحدة ا طليايوسف هانى عبدالباسط حسن24965

8794887990.589النجاح طلياإسراء أشرف عبد العزيز الصاوى24966

777281857876النجاح طلياإسراء رضا عبد الظاهر الصاوى24967

51.560.5685865.560النجاح طلياإسراء صابر عبد الحكم الحرانى24968

84.56980777788.5النجاح طلياأسماء إبراهيم شعيب فرج24969

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنجاح طلياأحالم محمد عبد الحميد خطاب24970

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنجاح طلياأميره حسين أحمد حسين24971

696064665567.5النجاح طلياإيمان شاكر عبد الحق مغازى24972

5655.5715869.558النجاح طلياإيمان ماهر عبد الرازق عمار24973

68.554636161.573.5النجاح طلياآيات عبد القوى سعيد عبد القوى24974

87.5868484.58796النجاح طلياايه أحمد محمد خالف24975

79.577868788.584.5النجاح طلياأيه أشرف عبد البر عبد السالم24976

56.562.562626856النجاح طلياأيه عصام عبد العزيز إبراهيم24977

6068.55561.56838النجاح طليابسنت ياسر فاروق فراج24978

6374878087.579.5النجاح طلياخديجه عادل عبد البر الجمال24979

48.561.5595159.551.5النجاح طليادعاء رضا جمال مبروك24980

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنجاح طليادعاء على حسن على24981

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنجاح طليادعاء محمد عبد الحليم مسعود24982

405443494538النجاح طليادنيا سمير جالل عبد الجواد24983

82.57887918594.5النجاح طليادنيا عبد الحميد عبد الكريم ليله24984

52.560717472.558.5النجاح طليادينا طارق معوض درويش24985

48.5405451.55446.5النجاح طليارحاب أشرف عبد الوحد الفشاوى24986

816272746982.5النجاح طليارضا عربى عباس عبد المجيد24987

6052.56760.563.575.5النجاح طلياريهام رضا عطا زلط24988

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنجاح طليازينب فوزى عطيه اللبودى24989

54.55351566258النجاح طلياساره عماد عبد ربه محمد24990

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنجاح طلياسلمى السيد عبدالنبى الشرقاوى24991

614958697070.5النجاح طلياسلمى عبد البر مرزوق عبد البر24992

8767.5797174.568.5النجاح طلياشروق هانى على هيكل24993

5665.5565868.554.5النجاح طلياشيماء أحمد سيد ابو الغيط24994

594858655469النجاح طلياشيماء عادل عبد المنصف السقارى24995

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنجاح طلياشيماء عبد الصبور عبد البارى شرف24996

46.556636159.545النجاح طلياشيماء ماهر صالح عبد الحق24997



4745.553526052.5النجاح طلياشيماء نعيم عبد الرؤف الزاهد24998

68677170.577.577.5النجاح طلياصابرين صابر احمد النحله24999

5450615665.562النجاح طلياصباح رمضان معوض اللبودى25000

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنجاح طلياعزيزه منصور عبد الستار فتح هللا25001

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنجاح طلياعطيات سليمان عبد المنعم سليمان25002

394248555438النجاح طلياغاده مرزوق صابر اللبودى25003

44.554.546615447.5النجاح طليافاطمه حسن سعد الحكش25004

98.577989696100النجاح طليافاطمه محمد حسن النحله25005

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنجاح طليافاطمه محمد عبد الحميد خطاب25006

4651575551.547النجاح طليافاطمه مرزوق عشرى إبراهيم25007

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنجاح طليامروه أشرف محمد أبو بدر25008

3.546513.511النجاح طليامنار سعيد عبد الصبور العدس25009

42.545565661.551.5النجاح طليامنار فتحى السيد النحله25010

83.5799181.575.590النجاح طليامنار محمود محمد زغلول25011

90.5839895.57985.5النجاح طلياميار أشرف عبد العزيز الصاوى25012

51497164.55653النجاح طليامنى طارق معوض صقر25013

444150485445النجاح طليامها أشرف سعيد األعرج25014

48.552495647.550.5النجاح طليانبيله عبد المنعم على زكى25015

433958554768.5النجاح طليانجالء مبروك إبراهيم عوض25016

7.501385.55النجاح طلياندا أحمد سعيد أحمد25017

4837515650.549النجاح طلياندا أيمن فهمى أبو جبل25018

75.55274765879.5النجاح طلياندا عبد الباسط رزق القلتاوى25019

39.53546514542النجاح طلياندى سليمان رضوان زكى25020

51.547.56774.56356.5النجاح طليانرمين السيد عبد العزيز بدوى25021

52.54352534154.5النجاح طليانرمين على فهمى درويش25022

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنجاح طليانعمه عبد الكريم عباس غزيز25023

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنجاح طليانعمه محمود محمد الشرقاوى25024

515063584763.5النجاح طليانعمه مصطفى عبد العزيز أحمد25025

44.538.5434958.550.5النجاح طليانورا جاد عبد المنصف عبد البر25026

4141.54365.550.553.5النجاح طليانها أشرف سعيد األعرج25027

63.54559685651.5النجاح طليانهى يحيا عبدالستار الحرانى25028

59.546608057.558.5النجاح طليانوال محمد حلمى جفا25029

926791698090.5النجاح طليانورهان رأفت عبد الرؤف محمد25030

46.547555564.547النجاح طلياهاله محمد سعيد العرج25031

51.549.57559.56048النجاح طلياهند عباس عبد البديع مرسى25032

504855555058.5النجاح طلياوردة أشرف عبد الحفيظ الواتر25033



97.5839998.596.5100النجاح طلياوالء أحمد عطيه زكرى25034

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنجاح طلياياسمين على محمد على25035

87599288.586.598النجاح طليايمنى طارق أحمد حسين25036

434452715935النجاح طلياإبراهيم أبو الحسن عبد الغفار مرسى25037

99.591999798100النجاح طلياابراهيم رافت عبدالمرضى السيد25038

43.546.546524842.5النجاح طلياإبراهيم رجب عبد الباسط الكومى25039

42.544474257.551النجاح طلياابراهيم عالء ابراهيم ابو حسين25040

37.543445557.543النجاح طلياإبراهيم فرج عبد الرازق اللبودى25041

94.58699919199النجاح طلياابو بكر احمد ابو بكر عبد الحليم25042

4046.5525459.558النجاح طلياإسالم أحمد معوض األبحر25043

9885879476.596النجاح طليااسالم اشرف جمال السيد25044

60616282.564.583النجاح طلياإسالم أيمن فهمى أبو جبل25045

63.548.5627475.574النجاح طلياإسالم شاكر عبد الحق مغازى25046

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنجاح طلياإسالم شعبان أحمد السيد25047

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنجاح طلياإسالم عدلى صالح جبل25048

8.5410820.523النجاح طلياإسالم ياسر رمضان عبد هللا25049

433849605136النجاح طلياالسيد محمد عبد المطلب أبو الحديد25050

91.594999590.594النجاح طليااحمد اسماعيل عبد المنعم محمد25051

43.5566165.57356.5النجاح طليااحمد أشرف محمد اللبودى25052

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنجاح طلياأحمد السيد عبد العاطى السبكى25053

534749555866النجاح طليااحمد حامد عبدالعزيز فرج25054

9589969689.599النجاح طليااحمد حسن عبدالبديع متولى25055

40504976.55750النجاح طليااحمد خالد عبد الحميد فودة25056

49.54752626355النجاح طليااحمد صالح السيد الحرانى25057

4247545560.539النجاح طلياأحمد عادل عبد الواحد رزق25058

576072848353النجاح طليااحمد عبدالصمد عبدالحفيظ عيسى25059

9390959595.599النجاح طليااحمد عبدالكريم احمد الهبتلى25060

65.566.58680.582.572النجاح طليااحمد عاطف حواش عبدالحليم25061

9280.59892.59098النجاح طليااحمد عماد ابوسريع ابراهيم25062

48.55364676359.5النجاح طليااحمد مجدى سعيد صقر25063

94819590.58295النجاح طليااحمد محمد فرج محمد25064

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنجاح طليااحمد مصطفى أحمد سعد الدين25065

40.54545715341النجاح طلياأحمد فتحى جالل عامر25066

41.537465152.545النجاح طليااحمد فوزى عطية اللبودى25067

43.535455048.553.5النجاح طليااحمد ناجى أمين العدس25068

46.547.55361.55148النجاح طلياأسامه رضا حامد محمود25069



7867.58980.58775.5النجاح طليااسامة عادل معوض امين25070

56.564.56271.55860النجاح طلياأسامه عماد عبد الباسط الحرانى25071

594043535449النجاح طلياحازم أحمد عبد المنعم معوض25072

39.548506151.543النجاح طلياحازم محمد عبد الحكيم أبو العطا25073

1.504564النجاح طلياحسام جمال عبد الحكم عبد العظيم25074

98.577.51009986100النجاح طلياحسن سامح حسن قطب25075

90.5879794.590.5100النجاح طلياحسام عبدالباسط احمد السيد25076

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنجاح طلياحسام عطا بدوى الجمسى25077

82708787.58384النجاح طلياحسن هاني فوزى عبد المجيد25078

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنجاح طلياحسين آدم عبد الظاهر السيد25079

51.55068675863النجاح طلياحماده أشرف عبد الصبور رضوان25080

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنجاح طلياحماده شريف على عبد الحق25081

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنجاح طلياخالد مصطفى عبد السالم عيسى25082

4959.55850.554.556.5النجاح طلياراضى عبد الحليم عبد المرضى أبو جبل25083

8766.598897990النجاح طليارامى معروف جمال حسانين25084

958095928395النجاح طليازياد عبد الكريم احمد الهبتلى25085

6762.5846967.562.5النجاح طليازياد صالح جالل شلبايه25086

9076828786.581النجاح طليازياد قناوى عطية قناوى25087

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنجاح طليازغلول شعبان فتح هللا إسماعيل25088

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنجاح طلياسامر حمدى محمد عبد الحميد25089

8371928689.584النجاح طلياسامى سامى عبد هللا ابراهيم25090

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنجاح طلياسامى مبروك إبراهيم عوض25091

38.5555059.562.544.5النجاح طلياسعيد عبدالعليم سعيد عبدالعليم25092

4045496559.559النجاح طلياسعيد عربى سعيد حسن25093

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنجاح طلياسليمان مجدى سليمان على25094

9387.59789.590.594النجاح طلياسيف الدين سليمان عبد الونيس الحلي25095

100879996.599100النجاح طلياسيف الوليد عبد المنعم طبوشة25096

43536664.56556.5النجاح طلياصالح طارء عبد المنعم البظلى25097

3453.567686638النجاح طلياشاهر عبدالبديع عبدالحفيظ عبدالسميع25098

45.5537172.57151.5النجاح طلياعادل اشرف عبد الحليم حافظ25099

56.5737165.56669النجاح طلياعبدالرحمن احمد عبدالعزيز القطان25100

55546963.57269.5النجاح طلياعبد الرحمن سعيد عبد الحفيظ محمد25101

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنجاح طلياعبد الرحمن عبد الكريم عبد المجيد محمد25102

99.594969596100النجاح طلياعبد الخالق مصطفي عبد الخالق خليفة25103

66.569695860.557النجاح طلياعبدالمؤمن عبدالكريم عبدالمؤمن غزيز25104

9183958986.587النجاح طلياعبدالمنعم عبدالمجيد عبدالمنعم السقا25105



49.548496148.566النجاح طلياعبد المنعم على عبد المنعم البظلى25106

574353594163النجاح طلياعبد الباسط جابر معوض خطاب25107

393749554841.5النجاح طلياعبد الحميد رضا السيد مصطفى25108

5152.5545351.553.5النجاح طلياعبد هللا أيمن فاروق اللبودى25109

958788938796النجاح طلياعبدهللا ربيع عبدالرشيد عبدالمعطى25110

62.563617359.562النجاح طلياعبدهللا رفاعى السيد جالل25111

5867.5628271.574النجاح طلياعبد هللا صبحى عباس عبد المجيد25112

9591999785100النجاح طلياعبدهللا عطا عبدالظاهر عطاهللا25113

98.589969692.5100النجاح طلياعبدهللا هشام فراج عبدالقادر25114

817076766075النجاح طلياعمرو مجدى عبدالحميد محمد محمد25115

73656675.56671.5النجاح طلياعلى عزت عباس زوبع25116

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنجاح طلياعماد محمد محمود فرج25117

42526259.553.553النجاح طليافايز السيد فايز طبوشه25118

405338535640.5النجاح طليافخرى محمود فخرى اللبودى25119

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنجاح طلياكامل رمضان إمام جمعه25120

3848.54357.56250النجاح طلياكريم حمدى محمد رضوان25121

46.54146616065النجاح طلياكريم رجب شحات احمد25122

84.5717286.588.598النجاح طلياكريم سعيد معوض الدهشان25123

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنجاح طلياكريم عزت عطا احمد25124

746260726985النجاح طلياكريم محمد خضر الدسوقى25125

46455458.54969.5النجاح طلياكريم محمد مغاورى محمد25126

989110096.59899النجاح طلياكريم موسى السعودى الشافعى25127

8987959185.591النجاح طليانصر على فتحى الوردانى25128

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنجاح طلياماهر جمال عبد البر عبد الحق25129

5763546658.567النجاح طليامحمد أحمد عبد الحكم على25130

373552585058.5النجاح طليامحمد اشرف حمدى محمدقنديل25131

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنجاح طليامحمد السيد محمود السيد25132

566264716074.5النجاح طليامحمد جمال سليمان أحمد25133

555560695951النجاح طليامحمد حليم فتحى الزاهد25134

57574964.563.561النجاح طليامحمد حمدى عبد الغفار ليله25135

0.52071.56النجاح طليامحمد رجب على الجمسى25136

42.555586154.555النجاح طليامحمد رشاد السيد غزيز25137

92839587.580.595النجاح طليامحمد رضا صابر عبد الفتاح25138

78.580928477.589النجاح طليامحمد رضا محمد عمر25139

7369.56264.55885.5النجاح طليامحمد سرحان سعيد اللبودى25140

465751545660النجاح طليامحمد سعيد رمضان هريدى25141



41.559515368.565النجاح طليامحمد سعيد عبدالرؤف ذكى25142

91.579.58381.569.598النجاح طليامحمد صالح محمد زوبع25143

50.5555054.55948.5النجاح طليامحمد صالح معوض صقر25144

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنجاح طليامحمد عادل فتحى رياض25145

54.564.5587058.564النجاح طليامحمد عادل محمد الكومى25146

85.570798672.598النجاح طليامحمد عبد المنجي السيد أبو حسن25147

6255.566746686النجاح طليامحمد علوان محمد الكومى25148

90.5789583.58798النجاح طليامحمد عيد ابوالفتوح جبر25149

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنجاح طليامحمد فخرى نصر إبراهيم25150

61475265.566.567النجاح طليامحمد قطب عبد العزيز مرسى25151

42505462.55464.5النجاح طليامحمد كرم عطيه اللبودى25152

82.5628876.56591النجاح طليامحمد مجدى إبراهيم محمد25153

84.5709290.57491النجاح طليامحمد مجدى محمد عشرى25154

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنجاح طليامحمد مدحت معوض ابو مصطفى25155

35.5424855.556.555النجاح طليامحمد محمد عبد الرؤف مرسى25156

74.55572736286النجاح طليامحمد محمود جابر منسى25157

50.552.562686062.5النجاح طليامحمد محمود عبد المنعم عبد العظيم25158

68.562607966.573النجاح طليامحمد وجيه هالل عمار25159

42.545445655.563النجاح طليامحمود شحات عبد المنعم درويش25160

46.544547471.553النجاح طليامحمود عبد الحميد صالح عبد الحميد25161

69627078.57881النجاح طليامحمود عبدالسميع محمود عبدالسميع25162

66626071.571.581النجاح طليامحمود على عبدالحكيم عباس25163

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنجاح طليامروان حمدى سعيد فراج25164

45.54942646556النجاح طليامصطفى إبراهيم السيد الشرقاوى25165

4245475546.558النجاح طليامصطفى أحمد عبد المرضى أحمد25166

5156496854.555النجاح طليامصطفى السيد مصطفى عبدالنبى25167

41354257.54645النجاح طليامصطفى سمير احمد عبدهللا25168

715482706072النجاح طليامصطفى عفيفى صابر محمد25169

53.5627463.56368النجاح طليامصطفى مبروك ذكى الشين25170

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنجاح طليامصطفى محمد عيد أبو جبل25171

665759696854النجاح طليامصطفى محمود سليمان الحرانى25172

87.58896889095النجاح طليامصطفى ياسر عبدالمرضى ابراهيم25173

38.546695957.546.5النجاح طليامعاذ يحيى عبد الكريم الحداد25174

6659.58468.56593النجاح طليايوسف احمد محمد طه25175

73.5648678.56579النجاح طليايوسف جمال محمود الجمال25176

46.55980806569النجاح طليايوسف حافظ سليمان نصر25177



48.54952606183النجاح طليايوسف حمدى بهجت عبد الفتاح25178

96929795.598100النجاح طليايوسف سامح سعيد عبد الكريم25179

88.58691939096النجاح طليايوسف شريف مختار عبد الحميد25180

9682899290.5100النجاح طليايوسف شعبان على شيحة25181

52676360.559.574النجاح طليايوسف شعبان محمد منسى25182

61.5628274.570.572النجاح طليايوسف عادل صالح طبوشه25183

95749995.591100النجاح طليايوسف محمد إبراهيم محمد25184

63.5548267.562.573النجاح طليايوسف محمد عبد اللطيف محمود25185

47.560.57376.562.573.5النجاح طليايوسف محمد قتح هللا زوبع25186

94759789.592100النجاح طليايوسف ناصر عبدالمنصف االعرج25187

9281.592847991النجاح طليايوسف وليد سليمان عبدالسالم25188

5448575853.555الشهيد العزباوى طلياآية سعيد عبدالحميد قوره25189

58.55571656167الشهيد العزباوى طلياابتسام طارق عدلى عمر25190

52.551666158.565الشهيد العزباوى طلياأحالم مجدى صالح الدهشان25191

9489989294100الشهيد العزباوى طلياإسراء وليد عبدالرشيد محمد25192

73618369.562.579الشهيد العزباوى طلياإسراء مجدى على عبدالحق25193

78.5659376.57486الشهيد العزباوى طلياأسماء وجيه هالل عمار25194

72.558.595777183الشهيد العزباوى طلياأسماء عبدالسالم عبدالرءوف25195

86.5799887.56596الشهيد العزباوى طلياأميرة سعودى عبدالكريم25196

50497763.56252.5الشهيد العزباوى طلياأميرة محمود عبدالباسط زوبع25197

8984.51009386.592الشهيد العزباوى طلياأميرة معوض عبدالفتاح أحمد25198

79.5809990.578.590الشهيد العزباوى طلياإيمان السيد إبراهيم السيد25199

60.5638472.57164.5الشهيد العزباوى طلياإيمان مجدى عبدالعزيز مبروك25200

69.555.5956080.586الشهيد العزباوى طليابسمة عبدالمنعم عبدالبديع العزباوى25201

575061656074.5الشهيد العزباوى طلياجهاد سمير خيرى أحمد25202

7657.592767786الشهيد العزباوى طلياحبيبة محمد معوض أبوعنز25203

75.5538770.58895الشهيد العزباوى طلياخلود أحمد معوض أمين25204

927799787798الشهيد العزباوى طليادينا حمدى كمال األعرج25205

95.591999595.5100الشهيد العزباوى طليارحمة أحمد السيد القاضى25206

51.5505465.55766الشهيد العزباوى طليارحمة محمد سليمان أحمد25207

4947.556626156الشهيد العزباوى طليارنا مصطفى عبدالمنصف رزق25208

8871959177.597الشهيد العزباوى طليازينب فايز عبدالمنصف عبدالحق25209

57486763.55773الشهيد العزباوى طليازينب محمد كامل زوبع25210

94.565909494.594الشهيد العزباوى طليازينب سعيد عبدالحليم القصاص25211

56.5467576.579.560الشهيد العزباوى طليازينب شاهين أحمد عبدالمقصود25212

75.5598590.57896الشهيد العزباوى طلياسارة أسامة إبراهيم زكى25213



906192888882الشهيد العزباوى طلياسارة نبيل نيازى عبدالرسول25214

84.56085907889الشهيد العزباوى طلياسعدية عامر شوقى يوسف25215

74.55986838386الشهيد العزباوى طلياسمية عبدالحميد السيد الجزيرى25216

77.553.575898180الشهيد العزباوى طلياشروق أسامة عبدالحفيظ على25217

95.5789998.59899الشهيد العزباوى طلياشهد عبدهللا عبدالمنجى عبدالفتاح25218

98.58610099.599.599الشهيد العزباوى طلياشيماء عباس سعيد حسين25219

73.573.58672.563.585الشهيد العزباوى طلياعائشة عبدالمنصف صالح العدس25220

9479.510098.598.599الشهيد العزباوى طليافاطمة كرم جميل عبدالنبى25221

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد العزباوى طليافاطمة محمد حامد الحرون25222

756489858376الشهيد العزباوى طليافاطمة محمد أبوبكرعبدالحليم25223

77.5549495.58583الشهيد العزباوى طليافاطمة عبدالسالم عبدالرءوف25224

93.578979195.595الشهيد العزباوى طليافاطمة جابرعبدالمنجى عبدالفتاح25225

8466988975.583الشهيد العزباوى طليامنة هللا موسى خليل النحلة25226

96809998.597.5100الشهيد العزباوى طليامنى صالح مصطفى عبدالنبى25227

59547472.572.583الشهيد العزباوى طلياميادة مجدى عطية عبدالعظيم25228

826178726764.5الشهيد العزباوى طليانانسى عبدالكريم مبروك السيد25229

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد العزباوى طلياندا صابر عبدالمنعم سالم25230

89859590.595.599الشهيد العزباوى طلياندا عبدالسالم عبدالقوى عبدالسالم25231

85.55785745891الشهيد العزباوى طلياندا كفراوى محمود كفراوى25232

79.575.59181.57290الشهيد العزباوى طلياندا عبدالنبى محمد عبدالنبى25233

72.563806679.574.5الشهيد العزباوى طلياندا محمد إبراهيم زكى25234

54.563735858.569الشهيد العزباوى طليانورا أسامة على صالح25235

5766.572645574الشهيد العزباوى طليانصرة على عبدالمحسن الجزيرى25236

98.5851009598100الشهيد العزباوى طليانورهان صبرى محمد زايد25237

89.5829888.572.597الشهيد العزباوى طلياهالة إبراهيم حسان إبراهيم25238

554763585164.5الشهيد العزباوى طلياهبة صابر عبدالحميد فرماوى25239

4846455947.549الشهيد العزباوى طلياهند على السيد إبراهيم25240

60.550.557555361الشهيد العزباوى طلياهند محمد مغاورى عبدالغفار25241

66.556.5696462.565الشهيد العزباوى طلياياسمين ياسر سعد غزيز25242

62526760.55761.5عمرو بن العاص طلياإسراء حسام منصور حسن25243

53526656.558.567عمرو بن العاص طلياامل احمد مغاوري عبد القوى25244

60.547.567604366.5عمرو بن العاص طلياإيمان طارق عبد المرضي عبد اللطيف25245

85.5518877.58781عمرو بن العاص طلياإيما ن عادل بهجات سيد احمد25246

46.5516152.552.571.5عمرو بن العاص طلياإيمان فارس إسماعيل محمود25247

86.559827776.582.5عمرو بن العاص طلياإيمان محمد عبد الرءوف إسماعيل25248

857691788089عمرو بن العاص طلياإيمان محمد ماهر عبد الجواد25249



82.564806572.583عمرو بن العاص طليااية احمد عبد المنعم الغريانى25250

48.5464956.554.568عمرو بن العاص طليااية صبحى عبد الرسول محمود25251

47.541615652.545عمرو بن العاص طليابسمة محمدمعوض رزق25252

6348695656.561عمرو بن العاص طليابوسى رضا محمد الشين25253

4540505251.541عمرو بن العاص طلياثناء حسن محمد مشعل25254

61.540.57258.556.564عمرو بن العاص طلياحنان محمد سعيد حسن25255

4545585661.570عمرو بن العاص طلياداليا إبراهيم معوض عبد الغني25256

424451485237عمرو بن العاص طليادعاء السيد محمد السيد25257

48.5455749.551.565عمرو بن العاص طليارانيا سرحان صالح زوبع25258

69.56180545283عمرو بن العاص طليارحاب فتحي عبد العظيم متولي25259

877083807181عمرو بن العاص طليارحاب محمد عبد المنعم خليفة25260

8462877771.588عمرو بن العاص طليارحاب محمود عبد المنعم عتلم25261

65.55478655980عمرو بن العاص طليارحمةرمضان عبد الخالق الطباخ25262

61.5476050.560.569عمرو بن العاص طليادمرداش عبدالحميد[رشا بكر 25263

94.579.59086.59390عمرو بن العاص طلياروضة ضاحى شوقى الشين25264

54.540.562525967عمرو بن العاص طلياسارة عبدالحميد شعبان درويش25265

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعمرو بن العاص طلياسارة على حسن سعد الدين25266

57467060.558.566.5عمرو بن العاص طلياسارة محمد إبراهيم عبدالسميع25267

73.56179625884عمرو بن العاص طلياسعدية وليد صابر أحمد25268

42455151.553.569عمرو بن العاص طلياسمر شعبان صالح زوبع25269

47.552725454.567عمرو بن العاص طلياسها حسين فتحى القطان25270

52628052.56074.5عمرو بن العاص طلياسهام أحمد مجاهد رضوان25271

79718773.561.584.5عمرو بن العاص طلياشيماء فرج عبدالحكيم عبدالعال25272

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعمرو بن العاص طلياصفاء آدم عبدالظاهر السيد25273

49677756.564.561عمرو بن العاص طلياصفاء عبدالطيف محمد عبداللطيف25274

496073545657.5عمرو بن العاص طلياصفية ماهرعبد العليم عتلم25275

87.572.59667.59491عمرو بن العاص طلياعبير أشرف عب المنصف غزيز25276

586878736471.5عمرو بن العاص طلياعبير فايز على عبد المحسن25277

7268.58557.566.585عمرو بن العاص طلياعبير محمد على عبد الحق25278

42.564817056.559عمرو بن العاص طلياعزيزة رجب دمرداش حسن25279

48.5597757.55858عمرو بن العاص طليافاطمة احمد رمضان امام25280

66.5558153.557.576عمرو بن العاص طليافاطمة بدوى امين بدوى25281

50.55088495260عمرو بن العاص طليافاطمة جابر سعيد عبد الحق25282

58.569.580545766.5عمرو بن العاص طليافاطمة طه محمد مبروك25283

444068535438عمرو بن العاص طليافاطمة محمد عبد العليم خفاجى25284

5759845262.568.5عمرو بن العاص طليافاطمة وحيد جالل عبد المنعم25285



48567762.55663.5عمرو بن العاص طليافتحية عادل عبد المنعم محمد25286

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعمرو بن العاص طليافريده كارم محمود عبد المجيد25287

53.5688157.55661عمرو بن العاص طلياكاريمان رجب صالح ابراهيم25288

6569816966.575عمرو بن العاص طليالمياء عبد الحليم فرج طويله25289

6564678068.586عمرو بن العاص طليامروه مجاسف عبد المطلب غزيز25290

544659535568عمرو بن العاص طليامريم صبرى عشرى الحداد25291

74.5637162.57285عمرو بن العاص طليامنار صالح محمود زويل25292

61.54949565761عمرو بن العاص طليامنار مصطفى اسماعيل عبد المطلب25293

81596867.56985عمرو بن العاص طليامنى ابراهيم على يوسف25294

91778273.56888عمرو بن العاص طلياندا خالد عبده العدس25295

54.55151636574عمرو بن العاص طلياندا ناصر سعد القطان25296

84847279.57890عمرو بن العاص طليانورهان احمد محمد حجاج25297

56.543585460.558عمرو بن العاص طليانورهان حسن محمد موسى25298

85808471.575.590عمرو بن العاص طلياهاجر محمد حامد صقر25299

95.5858989.58696عمرو بن العاص طلياهاجر محمد معوض صابر25300

74.55768767381عمرو بن العاص طلياهند احمد محمد زوبع25301

84.5707275.579.590عمرو بن العاص طلياوالء السيد عبد المنصف فرج25302

66.5766067.571.583عمرو بن العاص طلياياسمين ابو زيد عبد الغفار يونس25303

93.5787482.569.597عمرو بن العاص طلياياسمين حسين مغاورى طبوشه25304

545555515763عمرو بن العاص طلياياسمين سليمان توفيق زكي25305

93848885.57795عمرو بن العاص طلياياسمين محمد مبارك عمر25306

70566469.575.581عمرو بن العاص طلياياسمين محمود عبد الكريم غزيز25307

62.5555269.55978عمرو بن العاص طلياياسمين مرسى محمد عبد المعطى25308

96.58392928594الوحدة شطانوفاسراء السيد محمد عبد الكريم25309

58.5615273.565.581الوحدة شطانوفاسراء محمد يوسف لبيب25310

99869694.596.596الوحدة شطانوفاسراء فتحى مصطفى محمد25311

72.5636472.57481الوحدة شطانوفاسراء ناصر حسان محمد25312

837381848386الوحدة شطانوفاسماء جمال محمد حسن25313

59717087.58096الوحدة شطانوفاسماء حسين محمد احمد25314

93.583909494.597الوحدة شطانوفاسماء سيد نعيم محمد25315

9071788478.589الوحدة شطانوفاسمهان وليد على عبد الكريم25316

99929496.595100الوحدة شطانوفافرينا فتحى عزيز ابراهيم25317

98.5939497.596.598الوحدة شطانوفاالء صالح محمد امين25318

99.5899794.5100100الوحدة شطانوفاالء على لبيب حسن25319

97899795.598.5100الوحدة شطانوفاالء محمد سعيد عواد25320

97.581949288.5100الوحدة شطانوفاالء محمد على حسن25321



888287858792الوحدة شطانوفاالء مسعود زكى متولى25322

98899694.5100100الوحدة شطانوفاالء مصطفى محمد احمد25323

95.588959494100الوحدة شطانوفاالء ياسر رشاد صابر25324

8779748475.591الوحدة شطانوفالهام محمد مهدى عبد العاطى25325

95.5859191.598.5100الوحدة شطانوفامانى شعبان زكريا مصطفى25326

97858791.596.599الوحدة شطانوفامانى على احمد احمد25327

77656974.575.589الوحدة شطانوفامل عماد عبدالنبي عبد الفتاح25328

73.5687475.563.563.5الوحدة شطانوفامنية رمضان عبدالفتاح حسن25329

73.56171756858الوحدة شطانوفاميرة اسامة عبدالعال امين25330

73.563767568.574.5الوحدة شطانوفاميرة محمد فتحى امين25331

79.5688889.58485الوحدة شطانوفاميره عبد العظيم لبيب صادق25332

97.588959587.589.5الوحدة شطانوفامينة عبد النبى كرم زكى25333

96.5819793.58080.5الوحدة شطانوفاية احمد همام شحات25334

97.590989995100الوحدة شطانوفاية اشرف عبد اللة محمود25335

96.58597928396.5الوحدة شطانوفاية جمال الدين محمد جاد25336

85.56787866675.5الوحدة شطانوفاية عادل زكريا عبدالسالم25337

7358827966.573.5الوحدة شطانوفاية عواد عبدالعزيز محمد25338

92.568.5949087.587الوحدة شطانوفاية كمال عاشور عبدالباسط25339

87.566828076.580الوحدة شطانوفايه معروف حامد مصطفى25340

65.56464787074الوحدة شطانوفاية محمود حسن محمود25341

95808992.58388.5الوحدة شطانوفاية وليد سعيد عبد العاطى25342

80658080.576.577الوحدة شطانوفايمان سعيد السيد مصطفى25343

9271878685.580.5الوحدة شطانوفبسمه منصور كامل عبدالرحمن25344

88.567.587858080الوحدة شطانوفبسنت السيد عبدالنبي صادق25345

958295958594الوحدة شطانوفتهاني عماد حنين عياد25346

59.554.573726952الوحدة شطانوفثريه علي سيد جاد25347

7661.5838071.566.5الوحدة شطانوفجهاد محمد سعيد خضير25348

96.5889699.596100الوحدة شطانوفجوليا شنودة عوض جادهللا25349

9688959991100الوحدة شطانوفجويس عماد جورج ابراهيم25350

545352605252الوحدة شطانوفجيهان عبد الستار عبد العاطى25351

99.5949899.593100الوحدة شطانوفحبيبة همام ابراهيم على25352

77607878.581.580.5الوحدة شطانوفخديجه عاطف عبدالفتاح عناني25353

6258.57078.573.564.5الوحدة شطانوفداليا محمد السيد قطب25354

84.5659789.58292الوحدة شطانوفدعاء اسامه سعيد سيد احمد25355

60666766.569.575الوحدة شطانوفدعاء درويش فتحى محمد25356

76.569757680.584.5الوحدة شطانوفدعاء رافت كرم زكى25357



99899899.5100100الوحدة شطانوفدعاء صالح عبد الفتاح محمد25358

84.581.59797.59094الوحدة شطانوفدعاء عاطف مصطفي محمد25359

796782887892الوحدة شطانوفدعاء عبدالنبي سميرعبد العظيم25360

69.557.567736762.5الوحدة شطانوفرحمة رجب كمال حلمى25361

73.5609278.579.589الوحدة شطانوفرحيق وليد حسن يونس25362

70617976.576.575.5الوحدة شطانوفرشا اشرف  حامد عبدالعزيز25363

84678880.57178الوحدة شطانوفرضا عماد محمود محمود25364

65.5576772.570.583.5الوحدة شطانوفريهام جابر رجب محمد25365

78.563.57577.568.594الوحدة شطانوفزينب مجدى محمد عبد الرؤوف25366

565757655554الوحدة شطانوفزينب هانى احمد مصطفى25367

72626974.57978الوحدة شطانوفساره عبد الجواد مبروك على25368

968196978593.5الوحدة شطانوفساره محمد شعبان الشرقاوى25369

91.585.5959985100الوحدة شطانوفسعديه ماهر محمد رمضان25370

8781889389.588.5الوحدة شطانوفسلمي شعبان رمضان عبده25371

70.57879807981.5الوحدة شطانوفسلمي عثمان محمد امام25372

585455655858الوحدة شطانوفسلوى فرحات عبد المقصود عبد المقصود25373

72.56772755969.5الوحدة شطانوفسمر السيد عبدالنبي السيد25374

68.574.584887976.5الوحدة شطانوفسميحة جمعة عبدالفتاح تهامى25375

928894959485.5الوحدة شطانوفشروق عبدالنبى محمد رضا25376

97.59195979288.5الوحدة شطانوفشروق هشام فاروق الزقم25377

98.588939598.5100الوحدة شطانوفشهد فوزى حسنى خضر منصور25378

85.5708286.57288.5الوحدة شطانوفشيرين شحاتة هالل شحاتة25379

6158678367.576.5الوحدة شطانوفشيرين شريف عبد الجواد محمد25380

9587919991.581.5الوحدة شطانوفشيرين شعبان محمد كامل25381

9995959995.597.5الوحدة شطانوفشيماء اشرف حسن محمد25382

68.563.59190.578.574.5الوحدة شطانوفشيماء شعبان صابر امام25383

85.574818381.588.5الوحدة شطانوفشيماء عادل اسماعيل تهامى25384

73.56381797974.5الوحدة شطانوفشيماء نصر محمد ذكى25385

61658281.57084.5الوحدة شطانوفصابرين اشرف شحات ابراهيم25386

68.5667581.571.565.5الوحدة شطانوفصابرين عبدالكريم ابراهيم سليمان25387

89.5808895.592.594.5الوحدة شطانوفصباح حامد امام حامد25388

63.558577156.570.5الوحدة شطانوفصباح رمضان محمد رجب25389

535453635653الوحدة شطانوفصباح شديد لبيب ابراهيم25390

98971009997100الوحدة شطانوفضحى سعيد محمد محمد25391

635958676280الوحدة شطانوففاطمة ابو سريع لبيب احمد25392

62.56559726277الوحدة شطانوففاطمة احمد فاروق عبد اللطيف25393



92.5738893.575.5100الوحدة شطانوففاطمة السيد احمد احمد25394

59.56067736975الوحدة شطانوففاطمة سعد دياب مرسى25395

90.5719597.588.5100الوحدة شطانوففاطمة على سيد حسن25396

80.56786887796الوحدة شطانوففاطمة مجدى سعيد عبدالنبى25397

75.5728487.568.589الوحدة شطانوففاطمة محمد امين الدروانى25398

79.5646987.56792الوحدة شطانوففاطمة محمد سعيد احمد25399

97.5971009997.5100الوحدة شطانوففاطمة محمود فتحى عبد العزيز25400

68.5646775.562.571.5الوحدة شطانوففوزية امين اسماعيل عبد الجواد25401

65.5545871.558.576.5الوحدة شطانوفقمر عبدالسميع احمد عبد السميع25402

99.59710097.595100الوحدة شطانوفكاترين عاطف سالمة صليب25403

545352605252الوحدة شطانوفكريمه صبحى احمد صادق25404

96849590.59790الوحدة شطانوفلبنى محمود عبدالعزيز محمود25405

54565361.55352الوحدة شطانوفليلى ايمن فاروق على25406

9491969485.599الوحدة شطانوفليلى نبيل محمد متولى25407

78707687.574.592الوحدة شطانوفماجدة على السيد محمود25408

98.51009696.59395الوحدة شطانوفمريم تامر عاطف محمود25409

971009598.594.5100الوحدة شطانوفمريم سامى جرجس اسكندر25410

99.510010099.598.5100الوحدة شطانوفمريم كرم كامل عبد المالك25411

98.5989898.598100الوحدة شطانوفمريم ماهر يوسف صادق25412

78696875.576.567الوحدة شطانوفمنار السيد عبدالنور امين25413

91857484.593.584.5الوحدة شطانوفمنار جودة ابراهيم السيد25414

55565977.559.558الوحدة شطانوفمنار عبدة السيد عبدة25415

92758493.58385الوحدة شطانوفمى محمود امين محمد25416

59545879.57059الوحدة شطانوفميادة خالد ابراهيم محمد25417

75768493.593.582الوحدة شطانوفندا ابراهيم جابر حسن25418

93768893.59478.5الوحدة شطانوفندا رمضان سعيد صادق25419

736674927367الوحدة شطانوفندا صبحى شعبان محمد25420

5970809183.571.5الوحدة شطانوفندا عيد مسعد عواد25421

8669899387.580الوحدة شطانوفندي عبدالعزيز شعبان عبدالعزيز25422

83.564849384.573الوحدة شطانوفنرمين رجب صادق محمد25423

96.5769596.59086.5الوحدة شطانوفنرمين ناصر عبدالشافى ابراهيم25424

86.5638289.587.584.5الوحدة شطانوفنعيمة جمال مصطفى مصطفى25425

99829596.5100100الوحدة شطانوفنورا أحمد فتحى رضوان محمد25426

555656645858الوحدة شطانوفنورا رضا رمضان احمد25427

65746993.567.566الوحدة شطانوفنورا عيد زهران محمد25428

68.5636570.572.580الوحدة شطانوفنورهان احمد محمود عطاهللا25429



96.594949595.598الوحدة شطانوفهاجر سعيد محمود عبد السالم25430

83.5637569.579.585الوحدة شطانوفهاجر شعبان السيد قطب25431

95.582.592879995الوحدة شطانوفهاجر محمد بهجت محمد25432

82568078.57375.5الوحدة شطانوفهاجر ممدوح فوزى عفيفى25433

83.581807780.564الوحدة شطانوفهاجر موسى امين عبدالعال25434

99979594.5100100الوحدة شطانوفهايفن منير عطية نجيب25435

635655615560الوحدة شطانوفهبه محمد محمد ابراهيم25436

99.51009293.59995الوحدة شطانوفهبة محمود احمد صادق25437

98.5100999997.599الوحدة شطانوفهدى محمود خليل حجاج25438

756373.575.565.592الوحدة شطانوفوردة بطرس صليب جاداللة25439

69.563.5607284.588الوحدة شطانوفوردة رضا توفيق ابراهيم25440

91.5688384.593.585الوحدة شطانوفيارا احمد السيد عبدالفتاح25441

82557478.576.572.5الوحدة شطانوفياسمين جمال السيد امين25442

95.5718984.59684الوحدة شطانوفياسمين حمدى ابوزيد السيد25443

86658372.57482الوحدة شطانوفياسمين رضا جمعة على السيد25444

99.5989996.510099الوحدة شطانوفياسمين رضا عبد الحسيب عبد الباري25445

756173767363.5الوحدة شطانوفياسمين فوزى السيد امين25446

96.589909198.599الوحدة شطانوفياسمين منشاوى ابراهيم امام25447

73.579.58376.584.596الوحدة شطانوفابانوب نصيف زكريا عبدالمالك25448

697789777974الوحدة شطانوفابراهيم محمد ابراهيم النسر25449

67.57981807977الوحدة شطانوفابراهيم هانى اسماعيل عبد الجواد25450

74.572837679.564.5الوحدة شطانوفاحمد اسماعيل اسماعيل احمد25451

95.5789995.591.596الوحدة شطانوفاحمد اشرف محمد نجيب25452

97.593.510095.599.592.5الوحدة شطانوفاحمد ايمن حسن احمد25453

83709687.58678الوحدة شطانوفاحمد ايهاب محمد انور عبد الوهاب25454

86.5759586.58065.5الوحدة شطانوفاحمد جوده ذكي عبدالحميد25455

7476919087.577.5الوحدة شطانوفاحمد حمدى كامل حسن25456

93.580.599949388.5الوحدة شطانوفاحمد سعيد عبدالفتاح محمد25457

63.5697676.580.574الوحدة شطانوفاحمد عكاشة شحاتة خليل25458

67.57984767266.5الوحدة شطانوفاحمد فتحي امين سليمان25459

737786898274.5الوحدة شطانوفاحمد كرم ذكى دسوقى25460

78747985.57980.5الوحدة شطانوفاحمد ماهر عبد الفتاح عنانى25461

96.59710097.595.5100الوحدة شطانوفاحمد محمد احمد احمد25462

94.5879997.590.596الوحدة شطانوفاحمد محمد حسان محمد25463

85.5788787.577.586الوحدة شطانوفاحمد محمد عبدهللا عبدالباسط25464

5770.57579.566.565.5الوحدة شطانوفاحمد محمد معوض محمود25465



95.597939295.597الوحدة شطانوفاحمد ياسر عبدالعاطى امين25466

979610097.59798.5الوحدة شطانوفاحمد ياسر عبدهلل حامد25467

90829889.59081.5الوحدة شطانوفادهم رمضان فتحي حلمي25468

555656645858الوحدة شطانوفاسالم السيد مصطفى ابراهيم25469

81.573.57475.57666.5الوحدة شطانوفاسالم شريف عطا عبد الحميد25470

62.5616568.566.565الوحدة شطانوفاسالم صالح سعد عبد الفتاح25471

60.56362716769الوحدة شطانوفاسالم على رجب باشا25472

838065748166.5الوحدة شطانوفاسالم كرم ذكى دسوقى25473

91.5747573.579.576.5الوحدة شطانوفاسالم محمد احمد عبدالسميع25474

7078697376.567الوحدة شطانوفاسالم محمد امين عطا اللة25475

637368737161الوحدة شطانوفاسالم محمد سعيد عبد النبي25476

83.5706570.58972.5الوحدة شطانوفاسماعيل عمر اسماعيل عمر25477

82787070.588.577.5الوحدة شطانوفاسماعيل مصطفى اسماعيل محمد25478

8682697483.575.5الوحدة شطانوفالسيد صالح السيد عبد الوهاب25479

83777170.579.568.5الوحدة شطانوفايمن عماد روحي احمد25480

72.57665737272.5الوحدة شطانوفحسام هانى فؤاد عبد السالم25481

597566716765الوحدة شطانوفحسام ياسر محمد محمود25482

585455655858الوحدة شطانوفحسن ربيع احمد ابراهيم25483

88.589.57983.591.582.5الوحدة شطانوفحمزة خالد عبدالحميد دسوقى25484

6180656969.566.5الوحدة شطانوفرجب ياسر رشاد كامل25485

6277636979.583الوحدة شطانوفرومانى ذكى صليب ذكى25486

79857474.580.576الوحدة شطانوفزياد كرم زين الدين حسين25487

81.5877174.58081الوحدة شطانوفزين كرم زين الدين حسين25488

85.5879083.578.581الوحدة شطانوفسعيد رمضان عبد النبى امام25489

545352605252الوحدة شطانوفشعبان عكوش رمضان احمد25490

65.5707574.56970الوحدة شطانوفطة ناصر كامل محمد25491

82.58689878084الوحدة شطانوفعبد الرحمن ابراهيم امين عبد العال25492

555656645858الوحدة شطانوفعبدالرحمن حمدى على احمد25493

72716672.569.567.5الوحدة شطانوفعبدالرحمن ربيع حسان مصطفى25494

82.5767774.578.573الوحدة شطانوفعبدالرحمن رضا جودة السيد25495

59.5685966.569.552الوحدة شطانوفعبدالرحمن رضا معوض عبد العزيز25496

7169737069.564الوحدة شطانوفعبدالرحمن سمير فتحى عبد الفتاح25497

98.510090989590الوحدة شطانوفعبدالرحمن شريف السيد محمد25498

78.576.57891.588.582.5الوحدة شطانوفعبد الرحمن عاطف فتوح الموجي25499

8267.58986.576.591الوحدة شطانوفعبدالرحمن على فوزى السيد25500

75.5718378.57374.5الوحدة شطانوفعبدالرحمن محمد السيد عبد الرحمن25501



7775867973.574الوحدة شطانوفعبد الرحمن محمد مرسى على25502

70.563717064.568الوحدة شطانوفعبدالرحمن محمود عبدالحكيم مطر25503

73.563757068.569.5الوحدة شطانوفعبدالرحمن مصطفى فتحى عبد الرحمن25504

67.56575707072.5الوحدة شطانوفعبدالرحمن معتمد معوض عبدالوهاب25505

71688369.563.564الوحدة شطانوفعبدالحميد شاكر يوسف عبد الحميد25506

647174717568الوحدة شطانوفعبد الصمد احمد عبد الصمد احمد25507

7170.581757870الوحدة شطانوفعبدالعزيز محمد عبدالعزيز هيكل25508

63.565.569786882الوحدة شطانوفعبداللة احمد السيد عبد الرحمن25509

7362.56586.579.581الوحدة شطانوفعبدهللا جمال احمد احمد25510

57.57164856358الوحدة شطانوفعبداللة حمدى محمد مرسى25511

6061.5667068.575الوحدة شطانوفعبداللة خالد عبدالنبى عبد المعطى25512

585455655858الوحدة شطانوفعبدهللا رمضان معوض احمد25513

64.561.57281.57578الوحدة شطانوفعبدهللا سعيد زكريا عبدالهادي25514

71627481.572.579الوحدة شطانوفعبدهللا طارق فتحى عبدالرحمن25515

67566775.57070الوحدة شطانوفعبد هللا عاطف كامل عبد الغني25516

66678183.57981الوحدة شطانوفعبداللة عامر وهبة احمد25517

72.577938787.579الوحدة شطانوفعبداللة كرم عبداللة عبدالباسط25518

79.57188858485الوحدة شطانوفعبدهللا محمد عبدالنبى ابراهيم25519

88719884.592100الوحدة شطانوفعبدهللا مسعود حلمى احمد25520

82.5739386.59393الوحدة شطانوفعبداللة وائل عبدالنور مرسى25521

57575772.56469الوحدة شطانوفعبداللة محمود فتحى امين25522

7159.57781.571.584الوحدة شطانوفعلى حامد محمد احمد25523

73.576838078.583الوحدة شطانوفعلي محمد احمد محمود25524

91.576878385.586.5الوحدة شطانوفعمر انور عبد الحليم سعد25525

97.578938995.594.5الوحدة شطانوفعمر مجدي عمر منصور25526

76.57088867688الوحدة شطانوفعمرو مصطفي يونس امام25527

68688975.57276الوحدة شطانوفعواد محمود عواد محمد25528

64.55660696565الوحدة شطانوفكرم سعيد زهران الزقم25529

555656645858الوحدة شطانوفكرم محمد محمد محمد25530

62.5617769.570.569الوحدة شطانوفكريم ماهر معوض عبد المجيد25531

82.562727480.582الوحدة شطانوفكريم هانى عبدالشافى ابراهيم25532

99100981009898الوحدة شطانوفكيرلس سالمه اسحق رزق هللا25533

545352605252الوحدة شطانوفلبيب طلعت لبيب على25534

9172.59482.579.596الوحدة شطانوفمحفوظ ياسر فرحات عبد الحكيم25535

555656645858الوحدة شطانوفمحمد احمد فاروق عبد اللطيف25536

84.56482808683الوحدة شطانوفمحمد احمد محمد صادق25537



58.55657697067الوحدة شطانوفمحمد اسامة سميح مرسى25538

69.559.58072.579.584الوحدة شطانوفمحمد اشرف عوض جاد25539

64.561647267.577.5الوحدة شطانوفمحمد الدسوقى سعيد محمد25540

64556171.578.570.5الوحدة شطانوفمحمد السيد ابراهيم سليمان25541

54535364.570.559الوحدة شطانوفمحمد امين عبدالحليم احمد25542

535453635653الوحدة شطانوفمحمد جمال فتحى ابراهيم25543

908083848877.5الوحدة شطانوفمحمد خالد شريف امين25544

857789838583.5الوحدة شطانوفمحمد سامى محمد ابراهيم25545

94829387.592.594الوحدة شطانوفمحمد سعيد فتحى عبدالسالم25546

64597466.56970الوحدة شطانوفمحمد صبحى زكريا عبد السالم25547

55.55472687253الوحدة شطانوفمحمد عبد السالم عبد النبى مصطفى25548

7970807974.582.5الوحدة شطانوفمحمد عبد النبى عبد المحسن عبد المقصود25549

55.562.55570.56352الوحدة شطانوفمحمد عبدالتواب عبد الفتاح اسماعيل25550

86.5797981.594.598الوحدة شطانوفمحمد عيد فتحى زكى25551

59636370.57562الوحدة شطانوفمحمد مجدى روحي احمد25552

66646270.57164.5الوحدة شطانوفمحمد محمود عبدالعزيز حسن25553

69.561.56278.568.567الوحدة شطانوفمحمد محمود مأمون عبد الصمد25554

6962.562736964.5الوحدة شطانوفمحمد ناصر سعيد ابراهيم25555

565757655554الوحدة شطانوفمحمد نبيل حسن معوض25556

68.556.55882.570.567.5الوحدة شطانوفمحمد هانى محمود عبدالمعطى25557

98899699100100الوحدة شطانوفمحمد هشام عثمان العجمى25558

9910098100100100الوحدة شطانوفمحمد وليد فوزى محمد25559

75.5617674.575.571.5الوحدة شطانوفمحمود حجازى سلطان جازى25560

69.5657279.57567الوحدة شطانوفمحمود زكريا محمد زكريا25561

72.5687079.583.579الوحدة شطانوفمحمود عبدالسميع سعد عبدالسميع25562

7478768483.589الوحدة شطانوفمحمود عبدالفتاح عنانى مرسى25563

71747579.582.575الوحدة شطانوفمحمود على محمد الدروانى25564

64.56771777972الوحدة شطانوفمحمود محروس محمود صادق25565

60.5625969.57158الوحدة شطانوفمحمود هانى مجدى محمد25566

61576072.568.567الوحدة شطانوفمصطفى احمد احمد السيد25567

7856.57976.56872.5الوحدة شطانوفمصطفى احمد فتحى عبد الحليم25568

9482959583.583الوحدة شطانوفمصطفى احمد محمد متولى25569

7056.56273.560.571.5الوحدة شطانوفمصطفى السيد فتحى امين25570

89.58492908992.5الوحدة شطانوفمصطفى حسين السيد محمد25571

9496.5949495.595.5الوحدة شطانوفمصطفى على فرج احمد25572

98.5100100979596.5الوحدة شطانوفمصطفي محمد عيد محمد25573



555656645858الوحدة شطانوفمصطفى محمود فاضل محمد25574

79.5758473.576.583.5الوحدة شطانوفمصطفى محمود محمد على25575

7565.576776976.5الوحدة شطانوفمصطفى ممدوح حامد الشاذلى25576

7269.574756671.5الوحدة شطانوفمعتز عصام حامد محمد25577

8879898885.595.5الوحدة شطانوفنادر مجدى رشاد مصطفى25578

54.5536867.563.563الوحدة شطانوفهشام اشرف فتحى عبدالفتاح25579

91.590929096.591.5الوحدة شطانوفهشام عباس سعيد عباس25580

79.5738683.582.586.5الوحدة شطانوفوائل محمد فرحات عبد المقصود25581

64.5687373.572.574الوحدة شطانوفوليد خالد محمود محمد25582

82.57077777478الوحدة شطانوفياسر احمد عبدالمقصود خضر25583

94939093.590.598الوحدة شطانوفيوسف اشرف عثمان العجمى25584

63.558.56372.56963الوحدة شطانوفيوسف عبدالرحمن فتحى عبدالرحمن25585

81.568.5928475.583.5الوحدة شطانوفيوسف مدحت فايز محمود25586

71.565787371.577الوحدة شطانوفيوسف ممدوح حامد الشاذلى25587

75.575887477.585الوحدة شطانوفيوسف وليد عزت احمد25588

74638473.57278.5الوحدة شطانوفيوسف يحيى عبدالنبى عبد اللطيف25589

91.560.58790.56889فاطمة جوهر شطانوفاسراءعاطف امين غريب25590

76.56884837689فاطمة جوهر شطانوفأسماء عبدالنبي عبيد عاشور25591

968990889496فاطمة جوهر شطانوفاسماءمحمدسعيدمعوض25592

85.57089885991فاطمة جوهر شطانوفالهام سعيد أحمد أحمد25593

77.57988888281فاطمة جوهر شطانوفامل سامي سعيد احمد25594

93.585.59590.59396فاطمة جوهر شطانوفاميرة طه السيدحسن25595

82.583.59181.578.588فاطمة جوهر شطانوفاية اشرف رجب عبدالرمن25596

70.570.589726878.5فاطمة جوهر شطانوفأية جمال عطية محمود25597

94.581.59190.59091فاطمة جوهر شطانوفاية خالدكامل احمد25598

71.557.57275.58179فاطمة جوهر شطانوفأية رشاد لبيب ابراهيم25599

264974673737.5فاطمة جوهر شطانوفاية محمدابراهيم الليثي25600

52.552.576734961.5فاطمة جوهر شطانوفايمان خالدعنتر زكي25601

988192978698فاطمة جوهر شطانوفبسنت عصام فهمي عبدالعال25602

969091848996فاطمة جوهر شطانوفجنات طارق محمدبيومي25603

987893968798فاطمة جوهر شطانوفجهاد عفيفي اسماعيل غفيفي25604

86.571888064.587فاطمة جوهر شطانوفجيهان خيري فتحي عبد الفتاح25605

5439.565574861.5فاطمة جوهر شطانوفداليا فرج مهدي احمد25606

94.576.59495.59384.5فاطمة جوهر شطانوفداليا هشام محمد أنور25607

78.57691706775.5فاطمة جوهر شطانوفرانيا أشرف عبدالعليم السيد25608

836481759274فاطمة جوهر شطانوفرحاب مصطفي امام حسن25609



7756816576.572فاطمة جوهر شطانوفرحمة رجب امين محمد25610

453846585452فاطمة جوهر شطانوفرضاالسيدرشادسليمان25611

636278686470فاطمة جوهر شطانوفرضا شرف  فرج محمد25612

967690849795فاطمة جوهر شطانوفسارة اشرف سعدحسن25613

65657570.57071فاطمة جوهر شطانوفسارةعماد ابراهيم مرسي25614

9281939397.586فاطمة جوهر شطانوفسلمي رؤف عبدالفتاح أحمد25615

72.56888778078فاطمة جوهر شطانوفسلمي عاطف سعيدابراهيم25616

9584878392.591فاطمة جوهر شطانوفسماح روحي عيدالنبي25617

غائبغائبغائبغائبغائبغائبفاطمة جوهر شطانوفسمررشادلبيب ابراهيم25618

7066836976.565.5فاطمة جوهر شطانوفسمرمحمدجالل مدبولي25619

7568.576727787فاطمة جوهر شطانوفشاهندافتحي عبدالفتاح اسماعيل25620

87679271.58380فاطمة جوهر شطانوفشروق شعبان فتحي عبد الجواد25621

766792786976فاطمة جوهر شطانوفشيماء بدر السيد عبدالقوي25622

97.57796758193فاطمة جوهر شطانوفشيماء عيد فتحي علي25623

73.567828180.576فاطمة جوهر شطانوفشيماء مجدي محمود علي الديب25624

776583817274فاطمة جوهر شطانوفشيماء ياسر السيد عبد العظيم25625

64598063.56062.5فاطمة جوهر شطانوفعزة رشاد عبد الفتاح حسن25626

64.554.5717263.561.5فاطمة جوهر شطانوففاطمة ماهر السيد كمال25627

67.55762665267.5فاطمة جوهر شطانوففاطمة علي لبيب علي25628

8663867388.575.5فاطمة جوهر شطانوففاطمة محمد زكي موسي25629

526275636071.5فاطمة جوهر شطانوففايزة احمديحيي محمود25630

74.55783687076فاطمة جوهر شطانوفمنار الشحات سيد احمد غلي25631

9185888085.594فاطمة جوهر شطانوفميادة جمعة مجدي عبدالفتاح25632

94649389.58996فاطمة جوهر شطانوفنداسيدشحات احمد25633

59.5556171.55569فاطمة جوهر شطانوفنداعبدالرحمن جادعطوان25634

68.5517471.569.579فاطمة جوهر شطانوفنرمين رمضان شعبان زكي25635

73.565.5896876.577فاطمة جوهر شطانوفنهلةسالمة عبد القادر محمد25636

69.56072707077فاطمة جوهر شطانوفنورا محمد كامل صادق25637

726186727175فاطمة جوهر شطانوفنورهان سالمة عبد القادر محمد25638

74617269.572.582فاطمة جوهر شطانوفنورهان صالح لبيب السيد25639

7467846571.572فاطمة جوهر شطانوفنورهان عبدالرحمن جادكامل25640

92.573908691.589فاطمة جوهر شطانوفهاجر أيمن رشاد محمود25641

70.56288797986فاطمة جوهر شطانوفهندعرب عبد الموجود محمد25642

95739887.58296فاطمة جوهر شطانوفهنديسري محمودخضر25643

716460828269فاطمة جوهر شطانوفياسمين رجب فتحي عبد الفتاح25644

778178837280فاطمة جوهر شطانوفياسمين رمضان لبيب محمد25645



82618883.576.587فاطمة جوهر شطانوفياسمين وليدربيع عواد25646

7453788281.582.5فاطمة جوهر شطانوفأحمدجمال يوسف عبدالتواب25647

654866827586فاطمة جوهر شطانوفأحمد شعبان حلمي رياض25648

88.5628394.58996فاطمة جوهر شطانوفاحمدصالح احمدرمضان25649

77.55973837488فاطمة جوهر شطانوفاحمدعاشورمحمداحمد25650

7663.57176.57090فاطمة جوهر شطانوفاحمد عالء امين محمد25651

66.5618272.57083فاطمة جوهر شطانوفاحمدمحمدالسيدامام25652

736388706781فاطمة جوهر شطانوفأحمد محمد جاد هللا صالح25653

45.542576154.572فاطمة جوهر شطانوفاحمدمحمدعبدالنورعبدالفتاح25654

67716766.563.579فاطمة جوهر شطانوفأحمد محمد فوزي زكي25655

806387717094فاطمة جوهر شطانوفأحمد مسعود اسماعيل عفيفي25656

7166727265.565فاطمة جوهر شطانوفأحمد وائل الشافعي عبد النبي25657

67.561727278.572.5فاطمة جوهر شطانوفاسالم سعيد رمضان مرسي25658

97.5859597.59980فاطمة جوهر شطانوفبدر ماجد مختار محمود25659

25.541554348.536فاطمة جوهر شطانوفحاتم محموداحمد السيد25660

79.5648472.59283فاطمة جوهر شطانوفحسن احمدزكي الديب25661

676676607680فاطمة جوهر شطانوفحسين عبدهللا همام عبدهللا25662

464962555960فاطمة جوهر شطانوفخالدرضارمضان عبدربه25663

476252586164فاطمة جوهر شطانوفرمضان امين فتحي علي25664

73.570957690.584فاطمة جوهر شطانوفرمضان رضا رمضان مرسي25665

99961009910079فاطمة جوهر شطانوفزيادمحمدحسان مصطفي25666

73.5636877.573.580فاطمة جوهر شطانوفسعيد محمد سعيد عبد النبي25667

88.5649481.57288فاطمة جوهر شطانوفشريف عثمان محرم عبد السميع25668

81628279.574.584فاطمة جوهر شطانوفعادل نصر دسوقي منصور25669

83749576.58688فاطمة جوهر شطانوفعاصم صالح السيد عبد العظيم25670

48697368.56550.5فاطمة جوهر شطانوفعبدالرحمن احمدمحمد25671

8980837185.589فاطمة جوهر شطانوفعبدالرحمن اشرف محمدبيومي25672

67697775.57581فاطمة جوهر شطانوفعبد الرحمن جاد سعودي جاد25673

5267685861.565فاطمة جوهر شطانوفعبدالرحمن ربيع محمدالصاوي25674

6865767181.575فاطمة جوهر شطانوفعبد الرحمن سامي فوزي مصطفي25675

67.5648868.56874فاطمة جوهر شطانوفعبدالرحمن عثمان محمد عبد المعطي25676

95.569948191.587فاطمة جوهر شطانوفعبدالرحمن محمد علي عبدالفتاح25677

81719772.590.581فاطمة جوهر شطانوفعبدالرحمن هاني محمد أحمد25678

62.56884717077.5فاطمة جوهر شطانوفعبدالفتاح شعبان عبدالفتاح مصطفي25679

27576551.55943.5فاطمة جوهر شطانوفعبدهللا احمداحمدالسيد25680

42636550.558.561فاطمة جوهر شطانوفعبدهللا رمضان محمدشحات25681



54.5687858.564.564.5فاطمة جوهر شطانوفعبدهللا سامي شحات احمد25682

58.5668069.56168فاطمة جوهر شطانوفعبدهللا صالح عبدالفتاح احمد25683

727989777280فاطمة جوهر شطانوفعبدهللا عيدمحمدعطاالغول25684

6476745568.573فاطمة جوهر شطانوفعصام محمدجادكامل25685

72.56787678081فاطمة جوهر شطانوفعصام محمدفتحي عبدالفتاح25686

88.58089868779فاطمة جوهر شطانوفعلي ابراهيم علي محمود25687

74.5708672.58379فاطمة جوهر شطانوفعلي محمود علي عيد25688

70.5577862.564.573فاطمة جوهر شطانوفعمار محمدفرحات محمد25689

58.5648758.56368فاطمة جوهر شطانوففوزي محمدفوزي عمر25690

75668856.575.567فاطمة جوهر شطانوفكامل رضا كامل أحمد25691

75.565866681.576فاطمة جوهر شطانوفكريم رفعت فوزي امام25692

81.56980647683فاطمة جوهر شطانوفكريم عادل محمد امين25693

4869866156.568فاطمة جوهر شطانوفكريم محمدمطاوع احمد25694

4247605462.540فاطمة جوهر شطانوفلبيب محمدلبيب علي25695

726692817174فاطمة جوهر شطانوفمحمدابراهيم محمدحسن25696

86779086.58681فاطمة جوهر شطانوفمحمد ابراهيم مصطفي مرسال25697

7268817070.574فاطمة جوهر شطانوفمحمداحمدمحمدعبدالسالم25698

74.56389737973فاطمة جوهر شطانوفمحمدالسيدنعيم معوض25699

6665.573686271فاطمة جوهر شطانوفمحمدسعيدزكريامصطفي25700

51.556.557574965فاطمة جوهر شطانوفمحمدشعبان السيد دراويش25701

غائبغائبغائبغائبغائبغائبفاطمة جوهر شطانوفمحمدعبدالنبي سعدخليفة25702

93829394.58187فاطمة جوهر شطانوفمحمدمجدي علي زهران25703

7457.57989.56075فاطمة جوهر شطانوفمحمدمصطفي منيراحمد25704

58.5585977.55770فاطمة جوهر شطانوفمحمدمعوض حسان جاد25705

5959717872.570فاطمة جوهر شطانوفمحمودسعيدهمام عبدهللا25706

71.5739174.57068فاطمة جوهر شطانوفمحمود سالمة محمود عطا هللا25707

71.567.58177.569.570فاطمة جوهر شطانوفمحمودعبدالفتاح محمداحمدبطاح25708

76.5748581.576.573فاطمة جوهر شطانوفمحمودعثمان عبدالحميدعبدالعاطي25709

86.5708473.55992فاطمة جوهر شطانوفمسعدشعبان صالح مسعد25710

64.559826762.565فاطمة جوهر شطانوفمصطفي حمعةمحمد احمد25711

57.559.5736356.563.5فاطمة جوهر شطانوفمصطفي صادق سعيدمعوض25712

88.5748776.587.587فاطمة جوهر شطانوفمصطفي عبدالفتاح عوادعبدالرحمن25713

92.570.59587.584.596فاطمة جوهر شطانوفمصطفي محمودحسان يوسف25714

9365.59579.59496فاطمة جوهر شطانوفهشام عبدالوهاب لبيب صادق25715

867290747574فاطمة جوهر شطانوفيوسف سليمان كمال عبدالعزيز25716

70707577.590.558شطانوف ا بنينإسراء إبراهيم إسماعيل أحمد25717



58.579.56558.57671شطانوف ا بنينإسراءرمضان بدوى عبدالمعطى25718

65.5696857.57462.5شطانوف ا بنينآالء حمدى سعد حسن25719

949698949394.5شطانوف ا بنينآالء كرم زكريا السيد25720

51697560.581.567شطانوف ا بنينبسنت محمد أحمد البنا25721

9410084908883شطانوف ا بنينتسنيم ناصر السيد على25722

96.5100989797100شطانوف ا بنينتقى مصطفى رشاد الشاذلى25723

58.540.587777182.5شطانوف ا بنينجهاد محمود محمد هاشم25724

6845.57454.56484شطانوف ا بنينخلود شعبان محمد السيد25725

78567455.58168شطانوف ا بنيندينا مجدى أحمد عبدالحليم25726

334539515435.5شطانوف ا بنينرضا محمد أحمد شاهين25727

68.59578707974شطانوف ا بنينساره أيمن مأمون عبدالصمد25728

33.56449506149شطانوف ا بنينساره رمضان إبراهيم السيد25729

51616753.58456.5شطانوف ا بنينساره عصام إسماعيل أحمد25730

32.535.54749.54750شطانوف ا بنينسلمى فرج فهمى فرج25731

63737460.575.568شطانوف ا بنينسلمى محمد محمد عبدالوهاب25732

59.575707588.546شطانوف ا بنينسندس حنفى حامد حنفى25733

939796889896شطانوف ا بنينشهد نادى عبدالمؤمن شاهين25734

36.5545654.55354شطانوف ا بنينصفيه ناصر محمود السيد25735

75517154.570.554.5شطانوف ا بنينغاده حسن سعد على25736

30.54136475637.5شطانوف ا بنينفاطمه عبد الحميد ابراهيم عبد الحميد25737

676178665964شطانوف ا بنينكريمه عبدالحى أمين السيد25738

85.56285668672شطانوف ا بنينمروه مصطفى سعد مصطفى25739

6754756883.563.5شطانوف ا بنينمنار سعيد يونس عطا25740

9595989595100شطانوف ا بنينمنار محمد أمين عبد المقصود25741

74.549.57161.570.570شطانوف ا بنينمنة محمود عبد المحسن محمود25742

58.53867498967شطانوف ا بنينناريمان اسامة سليمان محمد25743

423666527156شطانوف ا بنيننادية ابراهيم يوسف امين25744

79.543.57364.57674شطانوف ا بنينناهد عبد الموجود صادق عبد الموجود25745

58.55767617861شطانوف ا بنينندى ابو رواش معوض محمد25746

7856746781.570شطانوف ا بنيننجالء السيد انور محمد امام25747

32.533384737.539شطانوف ا بنيننعيمة رجب عبد الموجود احمد25748

61506969.59471شطانوف ا بنيننورهان عماد مصطفى عبد الرحمن25749

72.5526271.58165.5شطانوف ا بنينهاجر محمد فتحى محمد25750

849695919070.5شطانوف ا بنينياسمين ايمن محمود السيد25751

34644880.548.555شطانوف ا بنينياسمين خيرى محمد مرسى25752

37334244.54849.5شطانوف ا بنيناحمد طلعت مصطفى على25753



57.558.5716977.572شطانوف ا بنيناسالم اشرف سعيد مصطفى25754

36.545.541495467.5شطانوف ا بنيناسالم رمضان فتحى ابراهيم25755

36.55042476443شطانوف ا بنيناسالم محمد فتحى عبد الرحمن25756

61.542.56153.58557.5شطانوف ا بنينحمدى طارق محمد احمد25757

63.5527356.58964.5شطانوف ا بنينعاصم فنجرى شديد امين25758

55.5616455.56554.5شطانوف ا بنينعبد الرحمن كرم محمد احمد25759

44.54753515953.5شطانوف ا بنينعبد الرحمن محمد فتحى محمد25760

971009897.599.596شطانوف ا بنينعبد الرحمن محمد زكريا السيد25761

3551.54754.559.551شطانوف ا بنينعبد الرحمن وليد مهدى محمد25762

69.562755869.568شطانوف ا بنينعبد هللا فريد محمد شاهين25763

52.565.57054.569.561شطانوف ا بنينعبد هللا محمد كمال حسان25764

92.5627564.597.578شطانوف ا بنينكريم احمد محمد محمد25765

5254645166.561شطانوف ا بنينكريم جالل الكفراوى عطا25766

475263556862شطانوف ا بنينكريم عالء حامد على25767

67556963.56669شطانوف ا بنينكرم احمد مدبولى على25768

45.5426250.561.553شطانوف ا بنينكريم سيد على علوان25769

43.542424645.547شطانوف ا بنينكريم عبد هللا عبد الهادى عبد الحليم25770

44.540474752.548.5شطانوف ا بنينمحمد حاتم فايز محمود25771

83.5959592.597.590.5شطانوف ا بنينمحمد عصام احمد عبد الفتاح25772

6359.57152.558.558.5شطانوف ا بنينمحمد عطوان نور الدين امين25773

3945.56647.556.549.5شطانوف ا بنينمحمد طارق مدبولى محمد25774

38.5464045.552.554.5شطانوف ا بنينمحمد طارق عبد العاطى شحات25775

83.595958998.576شطانوف ا بنينمحمود احمد امين مصطفى25776

849695889485.5شطانوف ا بنينمحمود خالد محمود على25777

959498979797شطانوف ا بنينمحمود عبد النبى عباس عبد الحميد25778

3033304545.551شطانوف ا بنينمحمود عبد هللا عبد العليم25779

59576749.57875شطانوف ا بنينمحمود فوزى زكريا عبد الوهاب25780

62.56371618674شطانوف ا بنينمحمود محمد احمد عبيد25781

90.59895919393شطانوف ا بنينمازن هشام امين العجمى25782

5152506461.557شطانوف ا بنينمحمود خميس عبد الجواد عبيد25783

84.581959291.574شطانوف ا بنينمحمود ناصر محمود محمد25784

7472.59388.58289شطانوف ا بنينمصطفى عادل سعيد مصطفى25785

5962.5757272.570شطانوف ا بنينمصطفى محمد عبد الخالق محمد25786

49526160.55360شطانوف ا بنينمصطفى مجدى امين حنفى25787

44.54456626465شطانوف ا بنينمصطفى عماد عبد العاطى امين25788

88959590.59294شطانوف ا بنينمصطفى صابر امين شاهين25789



42.5514365.54538.5شطانوف ا بنينمصطفى ناصر محمد السيد25790

93799178.57082.5الشهيد خيرى زكى شطانوفاسماء امجد عبدالوهاب محمد25791

716979636564الشهيد خيرى زكى شطانوفامانى سعيد محمود محمد25792

907291767670الشهيد خيرى زكى شطانوفايمان ابراهيم احمدعبدالحليم25793

999710087.584.593الشهيد خيرى زكى شطانوفايمان شعبان سعيد عبدالجواد25794

86769370.56872.5الشهيد خيرى زكى شطانوفبسمة السيد عبدهللا مبدى25795

92.57395776773الشهيد خيرى زكى شطانوفرحاب هانى عمرعبدالعزيز25796

55587451.558.559الشهيد خيرى زكى شطانوفشيماء امير ابراهيم عبدهللا25797

5553635254.556الشهيد خيرى زكى شطانوففاطمة عماد ايوب فهيم25798

8880906571.583الشهيد خيرى زكى شطانوفمنى بالل عبد الرازق مصطفى25799

94.59395737485الشهيد خيرى زكى شطانوفنورهان صالح احمد محمود25800

82.573957066.573.5الشهيد خيرى زكى شطانوفهانم محمد احمد محمد25801

89789481.577.568الشهيد خيرى زكى شطانوفاحمد اشرف مصطفى مصطفى25802

91899581.58378.5الشهيد خيرى زكى شطانوفاحمد السيد مغاورى محمد25803

97829979.569.574.5الشهيد خيرى زكى شطانوفاحمد ممدوح محمد عطية25804

5751.56154.553.559.5الشهيد خيرى زكى شطانوفاسالم عماد فرج حافظ25805

80.576896357.562.5الشهيد خيرى زكى شطانوفخالد سعيدعلى حسن النساج25806

8977936869.573الشهيد خيرى زكى شطانوفزيد محمد امين محمود شاهين25807

87749369.56664.5الشهيد خيرى زكى شطانوفشادى عبدالنبى عيد يوسف25808

8766.5936470.570الشهيد خيرى زكى شطانوفعبدالرحمن وليد يحيى مراد25809

94.5901008473.584.5الشهيد خيرى زكى شطانوفعمر فاروق السيد مرسي25810

75649168.55576الشهيد خيرى زكى شطانوفكريم رشاد عبدالجيد حسن25811

6453745148.563.5الشهيد خيرى زكى شطانوفكريم ممدوح السيد عبدالفتاح25812

90.584927365.568الشهيد خيرى زكى شطانوفمحمد احمد عبدالرازق سليمان25813

75.5598062.557.565الشهيد خيرى زكى شطانوفمحمد عيد عبدالمطلب عبدالرحمن25814

78.567.5926465.572الشهيد خيرى زكى شطانوفمحمد سيد فتحى السيد25815

77.5839264.57267.5الشهيد خيرى زكى شطانوفمحمود احمد محمود احمد25816

7068786451.565.5الشهيد خيرى زكى شطانوفمحمود جمال عبدالرسول عبدالحميد25817

82818567.56874الشهيد خيرى زكى شطانوفمحمود سامى محمود امين25818

87739368.56982الشهيد خيرى زكى شطانوفمحمود محمد عبدالحليم محمد25819

906891686269الشهيد خيرى زكى شطانوفمصطفى بالل عبد الرازق مصطفى25820

60.54962515039الشهيد خيرى زكى شطانوفمصطفى رجب زكى الجابى25821

100999896.599.5100الحلواص ماسراء حسن عبد الحليم محمد25822

7345.582838665.5الحلواص ماسراء ناصر عبد الكريم عبد الشكور25823

97969996.59998الحلواص مأشرقت سعيد عبد الفتاح  رمضان25824

97.5929998.597100الحلواص مأماني بيومي عالم بيومي25825



7979899387.594الحلواص مأميرة محمد وجيه محمود25826

9190.5959287.5100الحلواص مأميمة رأفت عبد الحليم محمد25827

92.59190909597الحلواص محبيبة نبيل رمضان ابراهيم25828

90.5898790.586.598الحلواص مدعاء أشرف عبد العزيز حسن25829

91.5909189.596.5100الحلواص مدعاء عادل عبد هللا زكي25830

90929387.59293الحلواص مدنيا هشام صبحي عبد الرؤوف25831

95.5969795.596.5100الحلواص مرسل عماد فتحي محمود25832

95.598979810099الحلواص مروان سامي أمام علي25833

99.5100989599.5100الحلواص مروان طارق عبد العاطي محمود25834

8471.589796981الحلواص مريم عبد هللا أحمد عبد هللا25835

81.5789079.578.580.5الحلواص مزبيدة عصام محمود عبد العليم25836

7183.5867771.582الحلواص مسهيلة مدحت أحمد اسماعيل25837

60.554.590755369الحلواص مشمس شوقي محمد عفيفي25838

86.571.5898492.583.5الحلواص مشيماء صبحي أحمد عبد الصمد25839

58.562.59275.57766.5الحلواص معزة السيد إبراهيم عبد الصمد25840

5050.561696668.5الحلواص مغادة جمال عبد الواحد شريف25841

81.5818376.58196الحلواص مغادة ياسر عبد الحليم مغاوري25842

74818270.56758الحلواص مفاطمة حمدي عبد الحكيم عبد الهادي25843

66.575836663.559.5الحلواص مفاطمة خالد صابر عبده25844

54.562.59460.569.556الحلواص مفاطمة عماد عبد الحليم فتنح الباب25845

94.5859890.595.587.5الحلواص مفاطمة محمد عبد الحليم إبراهيم25846

9088969499.598الحلواص مكريمة عبد العزيز محمد السيد25847

9387929385.591الحلواص مكريمة عالم بيومي عالم25848

71.578908482.571الحلواص مكوثر جاد أحمد عبد الواحد25849

90.586938884.563الحلواص ممريم ابراهيم جرجس إبراهيم25850

9392.5938992.587الحلواص ممريم السيد فتحي السيد25851

999910096.5100100الحلواص ممريم منصور عبد الحليم محمد25852

96.597999799.5100الحلواص ممريم ياسر محلمي محسن25853

949395969796الحلواص ممنار عبد الحليم محمد محجوب25854

57.56376475742الحلواص ممنارعيد  عبد العليم محجوب25855

53666859.565.556الحلواص ممنار محمد أمين محمد25856

989310096100100الحلواص ممنار يحيي فتحي محمد25857

97.593989398.597الحلواص ممنال عادل فوزي عبد الهادي25858

86.5749085.58492الحلواص ممني سعيد محمود علي25859

5568.57273.583.556.5الحلواص منجالء سعيد يوسف عبد اللطيف25860

77.57386837281.5الحلواص منرمين فؤاد أحمد بيومي25861



98.59598.59599.5100الحلواص منوران أسامة محمد محمود25862

9193938889.595.5الحلواص منورهان اسامة موسي زيدان25863

91.582.5959878.598الحلواص منورهان عبد العال عبد الفتاح حسن25864

94.575.588938090الحلواص مهاجر أحمد السيد البدوي25865

93.584.5979485.597الحلواص مهاجر عماد عبد الونيس حسين25866

94819697.59498الحلواص مهبه محمد عبد الشافي غريب25867

6366.57477.567.574الحلواص مهبه يحيي عبد الكريم محمد25868

90.580.59593.59098الحلواص مياسمين حمدي عبد الفتاح حسن25869

85.581.59193.59799الحلواص مياسمين يحيي حسن قاسم25870

86828794.588.589الحلواص مإبراهيم سعيد إبراهيم فراج25871

76.58183887380الحلواص مأحمد السيد ابراهيم خليل25872

87.584.58691.58484.5الحلواص مأحمد خليل محمد خليل25873

95.589999887.594الحلواص مأحمد سمير عبد الحميد عبد اللطيف25874

59617076.57171الحلواص مأحمد عبد الرحيم زينهم عبد المحفوظ25875

87.594969391.593الحلواص ماحمد نبيل محمد علي25876

80.579.59493.58794.5الحلواص ماحمد يحيي حسن قاسم25877

52.55652575938.5الحلواص ماحمد يحيي محمود أحمد25878

9280.596888899الحلواص ماسالم أحمد مرسي علي25879

9380.593868999الحلواص ماسالم رمضان سليمان محمد25880

84.580.58979.58077الحلواص ماسالم محمد عبد الهادي عبد الفتاح25881

83.5849084.585.588الحلواص ماشرف محمد عبد العاطي السيد25882

63.5687869.57680الحلواص ماشرف مسعو جابر أبراهيم25883

65.58277787881.5الحلواص مالسيد حسن السيد محسن25884

7686.591768086.5الحلواص مالسيد عبد الكريم زغلول زيدان25885

42.574.573615352الحلواص مايمن سمير عبد الرحيم السيد25886

869389867698الحلواص مايمن مهدي يوسف يوسف25887

75.579.57876.576.586الحلواص محسن محمد حسن محمد25888

81.593.58486.58491الحلواص محمدي مصطفي عبد الفتاح عبد المحفوظ25889

6890.58572.57592الحلواص مزياد عادل محمد أحمد25890

66.5787563.568.584الحلواص مزينهم محمد زينهم عبد الحفيظ25891

63.566736060.571.5الحلواص مسعيد صالح محمد مصطفي25892

76.5908476.58890الحلواص مسعيد ياسر محمود عبد اللطيف25893

83.5868779.58491الحلواص معبد الحميد سعيد عبد الحميد عبد اللطيف25894

61.571.581727490الحلواص معبد الحميد سيد عبد الحميد ابراهيم25895

59.5727969.56388الحلواص معبد الرحمن عصام عز الدين علي25896

49.5677564.565.579الحلواص معبد العزيز أحمد عبد العزيز خضر25897



53.566826171.574الحلواص معبد العزيز محمد عبد العزيز رمضان25898

71.568.586636275الحلواص معبد الكريم عصام عبد الكريم حسن25899

77.575828786.589الحلواص معبد المنعم نبيل عبد المنعم حسن25900

58.562837061.574الحلواص مفارس محمد فارس عبد الموجود25901

899093928996الحلواص مكريم محمد عبد الحميد محمود25902

888093898790.5الحلواص ملطفي سعيد لطفي كامل25903

62778366.560.578الحلواص ممحمد احمد محمد علي25904

63.571826968.584.5الحلواص ممحمد أحمد محمد محمد25905

76697778.580.580.5الحلواص ممحمد اسامة ابراهيم محمد25906

81728284.581.575الحلواص ممحمد اشرف حمدي عبد اللطيف25907

5959656663.565الحلواص ممحمد حامد عبد الرؤف محمد25908

59.568.56671.561.565.5الحلواص ممحمد حسن عبد الحليم محمد25909

52.561525050.562الحلواص ممحمد شوقي محمد محمد25910

5455556358.557الحلواص ممحمد عادل محمد محمد25911

81.5667976.59180الحلواص ممحمد عبد العظيم أحمد عبد القوي25912

85758774.571.574الحلواص ممحمد فرج يسري عبده25913

39584554.54643الحلواص ممحمد محجوب فاروق محجوب25914

4758.547494959الحلواص ممحمد منير فراج السيد25915

89.5899086.593.5100الحلواص ممحمد ناصر محمد أحمد25916

4670536257.566.5الحلواص ممحمود رمضان حسان يوسف25917

40625453.55969الحلواص ممحمود عبد الحسيب عبد الرحيم الصاوي25918

82.5738872.585.575الحلواص ممحمود عصام محمود عبد العليم25919

34574448.554.538الحلواص ممدحن محمود وجيه محمود25920

54.5556354.56268.5الحلواص ممصطفي أحمد سليمان  أحمد25921

6061676861.564الحلواص ممصطفي احمد محمد عيد25922

6964.570727471.5الحلواص ممصطفي اسماعيل محمد اسماعيل25923

78.5607775.568.569.5الحلواص ممصطفي سامي عبد العزيز محمد25924

78.564758474.587الحلواص ممصطفي عبده يسري عبده25925

45.563.558586662.5الحلواص ممصطفي محمود عبد الحميد اسماعيل25926

86.580.58985.586.588.5الحلواص ممصطفي نبيل مصطفي محمد25927

99.5100100100100100بوهة شطانوف جاسراء محمود منصور عبد النبى25928

99.59910098100100بوهة شطانوف جاسماء حمدى محمد نصر25929

8566908182.582.5بوهة شطانوف جاسماء رجب ابراهيم محمود25930

71.5587272.56073بوهة شطانوف جاسماء فريد رجب ابو سمرة25931

غائبغائبغائبغائبغائبغائببوهة شطانوف جاالء اشرف لطفى عالم25932

84.5858787.58892بوهة شطانوف جامانى ناصر احمد عبد الصمد25933



92.589968391.588.5بوهة شطانوف جامنية محمد محجوب على25934

99.598100989578بوهة شطانوف جامنية ياسر محمد راشد25935

92.5839387.58576.5بوهة شطانوف جاميرة احمد محمد البهواشى25936

99.59910098.599.5100بوهة شطانوف جاميرة السيد حسن محمد25937

949610095.59694بوهة شطانوف جاميرة عمر السيد شاهين25938

69649067.57569.5بوهة شطانوف جانجى احمد محمد حسنين25939

97.5989794.59899بوهة شطانوف جانعام سامى زكى البهواشى25940

5460.55170.56460بوهة شطانوف جايات حلمى عبد النبى عبد السيد25941

555355625352بوهة شطانوف جايات فوزى على محمد25942

97.510098979595بوهة شطانوف جاية السيد مصطفى محمود25943

797889768083بوهة شطانوف جايمان حمدى عبدالعزيز باظه25944

97.5929898.5100100بوهة شطانوف جايمان سامى ابراهيم عصر25945

1009610096.599100بوهة شطانوف جاية كمال محى الدين باظه25946

91861009885.589بوهة شطانوف جاية يوسف فتحى عيسى25947

89.57087888682بوهة شطانوف جبسمة امين محمد عز الدين بدر25948

63.5587981.575.565.5بوهة شطانوف جتقى السيد فتحى ابو النصر25949

97.59998969396بوهة شطانوف جحبيبة حسن حسن شبل25950

8161747270.576بوهة شطانوف جحنان صالح حسانين ابو سمرة25951

55.55960646264.5بوهة شطانوف جخضرة جمال محمد عبد العظيم25952

62.557.5556363.571بوهة شطانوف جدعاء محمد حسن عبد السالم25953

927878777688بوهة شطانوف جدعاء مصطفى عبد الجواد الناقة25954

61.562556365.566.5بوهة شطانوف جدعاء ناجح احمد عفيفى25955

9994100989494.5بوهة شطانوف جدنيا رزق رمضان قاسم25956

72626369.566.568.5بوهة شطانوف جدنيا ساهر محمد درويش25957

90.5748785.585.581.5بوهة شطانوف جدنيا ماهر احمد صقر25958

89.58290878484بوهة شطانوف جدنيا وليد على موسى25959

94.5869490.586.585بوهة شطانوف جرباب ايمن فيروز شعبان25960

89.5818684.584.586بوهة شطانوف جرجاء محمد ابراهيم باظة25961

7372787863.571بوهة شطانوف جرحمة ايمن سعيد باظة25962

716982717860بوهة شطانوف جرحمة محمد عليوة محمد25963

79.563837472.575.5بوهة شطانوف جرنا احمد عبد الحكيم االعصر25964

9995.510099.596.598.5بوهة شطانوف جرنا عبد الكريم السيد شاهين25965

غائبغائبغائبغائبغائبغائببوهة شطانوف جرنا مصطفى محمود قنديل25966

92.59392939393بوهة شطانوف جرنا هانى محمود عماد25967

99.595.510098100100بوهة شطانوف جروضة طارق مصطفى بدر25968

8869908677.580بوهة شطانوف جسعاد عزت زغلول محمد25969



64.561.58468.569.577بوهة شطانوف جشاهيناز محمود منير حلوة25970

غائبغائبغائبغائبغائبغائببوهة شطانوف جشروق احمد لطفى عالم25971

7766787077.573بوهة شطانوف جشروق السيد عبد اللطيف الفرة25972

97.5929996.598.599بوهة شطانوف جشروق هانى محى الدين باظة25973

89.5698581.57584بوهة شطانوف جشيماء حمدى حسن حلوة25974

83.5699181.574.586بوهة شطانوف جشيماء سعيد صابر احمد25975

87.579958980.588بوهة شطانوف جغادة اشرف محمد الفرة25976

5961607170.572بوهة شطانوف جفاطمة ابراهيم خليفة حلوة25977

84658476.57675بوهة شطانوف جفاطمة ابراهيم مصطفى باظة25978

937683898190بوهة شطانوف جفاطمة اشرف سليمان عليوة25979

98.5981009997.5100بوهة شطانوف جفاطمة السيد محمد ابو العنين25980

53505267.557.552بوهة شطانوف جفاطمة محمد جبر الناقة25981

90.5688581.572.588بوهة شطانوف جفاطمة محمود على العطار25982

555058625669بوهة شطانوف جفوزية شكرى محمد البهواشى25983

82.579647680.578بوهة شطانوف جفوقية احمد غريب شعبان25984

75.5567368.56871بوهة شطانوف جليلى ناصر عبد السميع موسى25985

غائبغائبغائبغائبغائبغائببوهة شطانوف جماجدة سعيد رياض عيد25986

61.56179676766بوهة شطانوف جمريم ايمن شعبان هيكل25987

95.5939987.59695.5بوهة شطانوف جمريم سعيد منصور عبد الحى25988

93.59496879487.5بوهة شطانوف جمريم طارق احمد البهواشى25989

73677980.582.581بوهة شطانوف جمريم على السيد فرحات25990

696668707373بوهة شطانوف جمريم نصر عبدالنبى عالم25991

989710092.510098.5بوهة شطانوف جمنة هللا محمود محمد احمد25992

94779486.594.584.5بوهة شطانوف جمنة هللا  وائل عيد عامر25993

76.5707273.57468بوهة شطانوف جمنة عباس احمد عباس25994

95939897.597.590بوهة شطانوف جمها محمد حسانين سمرة25995

99.5961009899.5100بوهة شطانوف جمى احمد السيد راشد25996

65.562666368.568بوهة شطانوف جمى السيد عبد الحليم عصر25997

89.5829692.58584بوهة شطانوف جميادة مصطفى شحات باظة25998

51.551566463.555بوهة شطانوف جنادية مصطفى السيد مصطفى25999

5355.555586559.5بوهة شطانوف جنجوى محمد عبد هللا عبد الحفيظ26000

99.51001009910099بوهة شطانوف جندى جالل صالح عصر26001

575760606070بوهة شطانوف جندى عبد العزيز محمد سمرة26002

1001001009910098بوهة شطانوف جندى محمود عبد الحميد الصاوى26003

95.57910088.596.5100بوهة شطانوف جندى سعيد عبد الستار ابراهيم26004

72.553.58379.57085بوهة شطانوف جنرمين السيد عصر محمد26005



87809688.590.598بوهة شطانوف جنرمين عماد سليمان امين26006

53.555646972.579بوهة شطانوف جنرمين مصطفى عبد السيد على26007

7764957383.588بوهة شطانوف جنورة عز عصر عصر26008

60.5568067.575.581بوهة شطانوف جنورة هانى عبد هللا حلوة26009

98981009999100بوهة شطانوف جهاجر احمد احمد قنديل26010

5856656274.567.5بوهة شطانوف جهاجر اسامة محمد خليل26011

85759277.58992بوهة شطانوف جهاجر عبد العزيز ابراهيم باظة26012

85.568.590789189بوهة شطانوف جهاجر محمد عبد المجيد باظة26013

52.55358646361بوهة شطانوف جهالة السيد عبد النبى الفرة26014

65.55783728062بوهة شطانوف جهالة الليثى مصطفى راشد26015

64.5557067.57775بوهة شطانوف جهايدى حسانين شعبان حسانين26016

غائبغائبغائبغائبغائبغائببوهة شطانوف جهدير مصطفى محمد شحاته26017

7171927286.580بوهة شطانوف جهمت مصطفى على صقر26018

93.5859794.59697بوهة شطانوف جوالء ناصر على باظة26019

79.55588747788بوهة شطانوف جياسمين ابراهيم عبد الفتاح خلف26020

53.553.55864.572.552بوهة شطانوف جياسمين احمد محمد خليل26021

85789078.590.587بوهة شطانوف جياسمين عصام عبد الغفار البهواشى26022

6062.558675873بوهة شطانوف جاحمد السيد محمد خليل26023

54525866.55654بوهة شطانوف جاحمد حسين صابر عبد الصمد26024

67646673.56674بوهة شطانوف جاحمد شعبان يحيى عالم26025

85.5788886.580.578بوهة شطانوف جاحمد على عبدالحميد الصاوى26026

92.5929795.58494بوهة شطانوف جاحمد كمال محى الدين اباظة26027

98.59810098.5100100بوهة شطانوف جاحمد محمد ابراهيم سعد26028

74.57275748482بوهة شطانوف جاحمد محمد فتحى طلبة26029

80.57491797875بوهة شطانوف جاحمد محمد محمد اباظة26030

991001009898.5100بوهة شطانوف جاحمد مصطفى احمد داوود26031

58.557.5576163.560بوهة شطانوف جاحمد وحيد عبد الرحيم عبد المطلب26032

5455.5516057.552بوهة شطانوف جاسامة ماهر السيد قاسم26033

78876981.56976بوهة شطانوف جاسالم محمد زكى الناقة26034

5552.554656152بوهة شطانوف جاسالم محمد محمد حسن26035

969685959591بوهة شطانوف جاسالم ياسر عبد الحكيم ابو النيل26036

غائبغائبغائبغائبغائبغائببوهة شطانوف جالسيد جالل السيد احمد26037

61.567657065.573بوهة شطانوف جالسيد رضا السيد حسانين26038

57.5646470.558.572بوهة شطانوف جالسيد محمد عبد المجيد عبد المجيد26039

75.577.580816781بوهة شطانوف جاوميس حسن عبد العال احمد26040

72.583.579796673.5بوهة شطانوف جبسام محمد حافظ البهواشى26041



55.555606659.574.5بوهة شطانوف جحسن عبد اللطيف جبر حسن26042

غائبغائبغائبغائبغائبغائببوهة شطانوف جخالد محمد فرحات عالم26043

52.568.5617258.586بوهة شطانوف جرامى ندى ابراهيم عالم26044

55576168.55570بوهة شطانوف جرمضان السيد فؤاد البهواشى26045

5150.555615163بوهة شطانوف جرمضان عصام باتع محمد26046

غائبغائبغائبغائبغائبغائببوهة شطانوف جرمضان ناجح حسانين عصر26047

716564696980بوهة شطانوف جسالم ممدوح سالم عبد الرؤوف26048

70.556616367.584بوهة شطانوف جسليمان عبد المولى سليمان عليوة26049

991009999.599.5100بوهة شطانوف جسيد طارق السيد داوود26050

909296888897بوهة شطانوف جسيف محمود بالل صقر26051

6063566263.568.5بوهة شطانوف جصبحى عمرو صبحى عبد البارى26052

97.51001009999100بوهة شطانوف جصالح محمد صالح عبد العاطى26053

9910010010099100بوهة شطانوف جعبد الحكيم محمود عبد الحكيم مطر26054

5168.57173.565.577بوهة شطانوف جعبد الحليم احمد عبد الحليم البهواشى26055

91.590.59387.583.590بوهة شطانوف جعبد الرحمن حمدى محمدراشد26056

97.5969593.58993.5بوهة شطانوف جعبد الرحمن ربيع شعبان احمد نجم26057

77708782.57482.5بوهة شطانوف جعبد الرحمن مبروك على جعفر26058

58.5708274.563.583.5بوهة شطانوف جعبد العاطى السيد ابراهيم عبد العاطى26059

61.570757166.579.5بوهة شطانوف جعبد الفتاح صقر عبد الفتاح نور الدين26060

61.557746864.563بوهة شطانوف جعبد الفتاح محمد عبد الفتاح خلف26061

95.59796999499بوهة شطانوف جعبد هللا ابراهيم احمد قطب26062

99.59410010099.5100بوهة شطانوف جعلى توفيق على راشد26063

70788374.569.575بوهة شطانوف جعلى خالد على موسى26064

91979796.587.592بوهة شطانوف جعمار ماهر محمد ابو سالم26065

95.5939895.592.590بوهة شطانوف جعمر عبد السالم سعيد عبد السالم26066

537170726362بوهة شطانوف جفتحى محمد فتحى االعصر26067

545552625255بوهة شطانوف جفهد محمد سليمان عبد الشافى26068

6568.5928760.580بوهة شطانوف جفوزى سعيد فوزى ابراهيم26069

94929793.59197بوهة شطانوف جكارم محمود قرنى عصر26070

58.560857269.567.5بوهة شطانوف جكريم احمد عبد الحكيم االعصر26071

95959896.588.599بوهة شطانوف جكريم يحى خليل ابو طبل26072

98.5979994.598100بوهة شطانوف جماهر محمد باتع موسى26073

90.5939896.585.599بوهة شطانوف جمحمد احمد عبد الفتاح بسيونى26074

92.566918878.585بوهة شطانوف جمحمد احمد محمد قاسم26075

716189776983بوهة شطانوف جمحمد احمد مصطفى اباظة26076

87.5788991.583.587بوهة شطانوف جمحمد اشرف محمد حواش26077



91.59398979192.5بوهة شطانوف جمحمد السيد احمد اباظة26078

6078917475.573بوهة شطانوف جمحمد السيد مصطفى عبد السيد26079

83799291.579.577بوهة شطانوف جمحمد بدر محمود عبد هللا26080

9898989898100بوهة شطانوف جمحمد بهاء الدين عبد الستار عفيفى26081

60.5648384.570.575.5بوهة شطانوف جمحمد جمال احمد اباظة26082

9910010010098100بوهة شطانوف جمحمد جمال محمد محمود26083

615976736673بوهة شطانوف جمحمد حسانين على حسانين26084

646979757076بوهة شطانوف جمحمد حمدى ابراهيم ابو العنين26085

58.560.56972.56672.5بوهة شطانوف جمحمد راضى محمد احمد26086

92889289.57389بوهة شطانوف جمحمد ربيع عز ابو العنين26087

94939798.585.593بوهة شطانوف جمحمد سعيد عبد العزيز طوبة26088

9384.59896.58299بوهة شطانوف جمحمد شعبان سعد بيومى26089

86649168.57072بوهة شطانوف جمحمد ظريف عبد الغفار ابو سمرة26090

58608367.56673بوهة شطانوف جمحمد عبد الرحمن عبد الغفار ابو سمرة26091

96.5859895.592100بوهة شطانوف جمحمد عراقى منصور حلوة26092

7166897972.581بوهة شطانوف جمحمد عصر عطية عصر26093

63.5657368.56673بوهة شطانوف جمحمد عيد عبد العليم دويدار26094

60778474.56772بوهة شطانوف جمحمد مصطفى ابراهيم السيد26095

89.5878888.581.595بوهة شطانوف جمحمد مصطفى رمضان البهواشى26096

57688766.560.572بوهة شطانوف جمحمد مصطفى على يونس26097

غائبغائبغائبغائبغائبغائببوهة شطانوف جمحمد معوض مصطفى عيد26098

62.558766358.576بوهة شطانوف جمحمود ايمن محمد بيومى26099

غائبغائبغائبغائبغائبغائببوهة شطانوف جمحمود رأفت غندور عبد الجواد26100

77618982.57284بوهة شطانوف جمحمود ربيع خليل بدر26101

595773647173بوهة شطانوف جمحمود عرفة عبد الحميد عبد الخالق26102

6361.56385.574.577بوهة شطانوف جمحمود محمد صالح شعبان26103

97949798.59699بوهة شطانوف جمحمود محمد عبد العليم بديوى26104

897390918598بوهة شطانوف جمحمود محمد فتحى صقر26105

54.557.557755756بوهة شطانوف جمحمود محمد محمد البهواشى26106

غائبغائبغائبغائبغائبغائببوهة شطانوف جمحمود محمد مصطفى عليوة26107

72.55959806456بوهة شطانوف جمحمود نزية محمد شفيق26108

77.564.57583.564.575.5بوهة شطانوف جمحمود هارون عبد العظيم محمد26109

5154.5586657.558بوهة شطانوف جمصطفى اشرف عبد الحليم البهواشى26110

5158.5576258.567بوهة شطانوف جمصطفى ربيع عبد الجيد مصطفى26111

55.554.56269.56160بوهة شطانوف جمصطفى محمد محمود ابو الحمد26112

6059737269.576بوهة شطانوف جمصطفى محمد احمد مرسى26113



60.5536968.56459.5بوهة شطانوف جمصطفى محمود منصور محمود26114

56.55052736954بوهة شطانوف جمصطفى ياسر مصطفى باظة26115

54505275.57466بوهة شطانوف جنادر خيرى فرحات عالم26116

89828785.582.582بوهة شطانوف جنبيل محمد عبد الرحيم عبد المطلب26117

7258.5878369.591بوهة شطانوف جهانى وائل شاكر موسى26118

73.560777166.574.5بوهة شطانوف جوليد صالح محمد باظة26119

67.558756961.560بوهة شطانوف جوليد مصطفى عبد الفتاح محمد26120

7656.58475.567.576.5بوهة شطانوف جياسين ناصر عيد عمران26121

8157897567.576بوهة شطانوف جيوسف سمير محمود سمرة26122

98.578998889.597الشهيد سمرة بوهة شطانوفاسراء جالل محمدشرف26123

98.570.5989092.599الشهيد سمرة بوهة شطانوفاسماء جالل محمد شرف26124

94.579.5958791.596الشهيد سمرة بوهة شطانوفاالء عالء عبد الرحيم يونس26125

92.5759486.58293الشهيد سمرة بوهة شطانوفاماني احمد محمد ابو طبل26126

989610097100100الشهيد سمرة بوهة شطانوفايمان طارق ابو النجا صقر26127

90698979.57692.5الشهيد سمرة بوهة شطانوفاية مصطفي جمال البربري26128

966288757487.5الشهيد سمرة بوهة شطانوفبسنت مصطفي عبد المطلب حمزة26129

98.593.59910010098الشهيد سمرة بوهة شطانوفبسنت ياسر سعيد محمد26130

98.510010010010099الشهيد سمرة بوهة شطانوفحبيبة باسل سعيد بدر26131

98921009992.595الشهيد سمرة بوهة شطانوفخلود خالد مبروك قنديل26132

90.585908386.579الشهيد سمرة بوهة شطانوفداليا سليمان سليمان سمرة26133

61555764.56552الشهيد سمرة بوهة شطانوفدعاء طارق مرسي عليوة26134

98.58810010099.597الشهيد سمرة بوهة شطانوفريهام اشرف مصطفي عبد الحميد26135

96.588100959998الشهيد سمرة بوهة شطانوفسارة وجيه محمد راشد26136

94.5649686.584.591الشهيد سمرة بوهة شطانوفسحر هاني خيري حسن26137

998710092.599100الشهيد سمرة بوهة شطانوفسندس محمود عبدالخالق صقر26138

8577.5908880.592الشهيد سمرة بوهة شطانوفشمس عاطف بيومي عبدالاله26139

98.510010010010099الشهيد سمرة بوهة شطانوفشيماء مصطفي يوسف باظة26140

81.552.57159.561.587الشهيد سمرة بوهة شطانوفغادة ناصر سعد دويدار26141

92.5829583.585.597الشهيد سمرة بوهة شطانوففاطمة ابراهيم محمد صالح الدين26142

61.551.5745975.568الشهيد سمرة بوهة شطانوففاطمة أحمد بهنسي عالم26143

98.594969095.595الشهيد سمرة بوهة شطانوفمريم فرحات فوزي الناقة26144

95929689.597.596الشهيد سمرة بوهة شطانوفمريم محمود حسني راشد26145

91.59292838394الشهيد سمرة بوهة شطانوفمنار عادل سعد بيومي26146

97.591988896.590الشهيد سمرة بوهة شطانوفنجوى طلعت محمد صالح الدين26147

58.553.575577265.5الشهيد سمرة بوهة شطانوفندا خالد على باظة26148

98.5781009797.597الشهيد سمرة بوهة شطانوفندى محمد شكري سمرة26149



7050.56762.57178الشهيد سمرة بوهة شطانوفندى ناصر مصطفى باظة26150

9695100979299الشهيد سمرة بوهة شطانوفنورة حسن خيرى أبو العينين26151

9987959196.594الشهيد سمرة بوهة شطانوفهاجر احمد محمد معتمد26152

98.591969299.597الشهيد سمرة بوهة شطانوفهاجر السيد على محمد الناقة26153

68.568.58666.578.573الشهيد سمرة بوهة شطانوفهاجر عصام أحمد الناقة26154

9080.596758382.5الشهيد سمرة بوهة شطانوفابراهيم أحمد ابراهيم أحمد26155

9285918585.583.5الشهيد سمرة بوهة شطانوفابراهيم محمود فوزي الناقة26156

93.58310078.58393.5الشهيد سمرة بوهة شطانوفابراهيم ياسر ابراهيم سمرة26157

97.5919391.589.598الشهيد سمرة بوهة شطانوفأحمد أشرف أحمد مصطفى26158

4651.56173.55467.5الشهيد سمرة بوهة شطانوفأحمد أشرف فتحي باظة26159

81.587938972.581الشهيد سمرة بوهة شطانوفأحمد سعد سليمان سعد26160

9299100859598الشهيد سمرة بوهة شطانوفأحمد عيد سليمان ابراهيم26161

74.5829365.56683الشهيد سمرة بوهة شطانوفأحمد فؤاد عبد الحميد الناقة26162

97.590969589.597الشهيد سمرة بوهة شطانوفأحمد محمد على شعبان26163

97.585969684.598الشهيد سمرة بوهة شطانوفاسالم ايمن شعبان الفرة26164

96.599979999.596الشهيد سمرة بوهة شطانوفاسالم سعيد محمد عصر26165

93.59091827782.5الشهيد سمرة بوهة شطانوفاسالم مصطفى عبد الحميد أبو طبل26166

94911009182.599الشهيد سمرة بوهة شطانوفاسماعيل محب اسماعيل مصطفى26167

9179908582.590الشهيد سمرة بوهة شطانوفالسيد محمد السيد صقر26168

86.57598787586.5الشهيد سمرة بوهة شطانوفبدر عبد هللا بدر الناقة26169

1.514.52024.519.520الشهيد سمرة بوهة شطانوفجمال رمضان سليمان عبد الجواد26170

7269686165.576الشهيد سمرة بوهة شطانوفرفاعي مصطفى رفاعي فهيم26171

97.5939391.587.599الشهيد سمرة بوهة شطانوفزياد محمد محمد محمد البهواشي26172

92.584.5908896.599الشهيد سمرة بوهة شطانوفعبد الرحمن احمد عبد الوهاب سيد أحمد26173

96739493.510097الشهيد سمرة بوهة شطانوفعبد الرحمن أيمن مهران عبد اللطيف26174

47.55575717257الشهيد سمرة بوهة شطانوفعبد الرحمن حسن السيد الجيوشي26175

98.510099999599الشهيد سمرة بوهة شطانوفعلي حسن على الناقة26176

999898100100100الشهيد سمرة بوهة شطانوفعمر محمد السيد مرسي26177

52.550.54365.566.559الشهيد سمرة بوهة شطانوفكرم شديد محمد ابو المكارم26178

97.590969591.5100الشهيد سمرة بوهة شطانوفكريم عصام علي شعبان26179

87.58991846861.5الشهيد سمرة بوهة شطانوفكريم ياسر ابراهيم الكفراوي26180

92.58691887285الشهيد سمرة بوهة شطانوفمحمد حسان محمد سمرة26181

80.5869183.567.549.5الشهيد سمرة بوهة شطانوفمحمد عصام عاشور ابو طبل26182

9181.59182.57377الشهيد سمرة بوهة شطانوفمحمد محمد جبر عبد الرحمن26183

91.591959972.582.5الشهيد سمرة بوهة شطانوفمحمد مصطفى مصطفى ابراهيم26184

719086867556.5الشهيد سمرة بوهة شطانوفمحمد ناصر محمد معوض26185



93939291.583.597الشهيد سمرة بوهة شطانوفمحمد ياسر فتحي نصر26186

99.59898100100100الشهيد سمرة بوهة شطانوفمحمود رزق جمعة درديري26187

7167727671.551الشهيد سمرة بوهة شطانوفمحمود فؤاد محمد ابو المكارم26188

6153.555746674.5الشهيد سمرة بوهة شطانوفمحمود ماهر سعيد الناقة26189

48.54245606647الشهيد سمرة بوهة شطانوفمحي ياسر رضوان مرسي26190

85848872.57475.5الشهيد سمرة بوهة شطانوفمصطفى احمد مصطفى فرحات26191

83768979.57372.5الشهيد سمرة بوهة شطانوفمصطفى ماهر حسن يونس26192

76.5878573.57267الشهيد سمرة بوهة شطانوفمصطفى محمد عبد العزيز عصر26193

90.59495879091الشهيد سمرة بوهة شطانوفنادر السيد حسن يونس26194

53.554.57267.56864.5الشهيد سمرة بوهة شطانوفهيثم محمد محمد أبو المكارم26195

98.583989694.599عمرو بن الخطاب بالخورأروا عبد هللا محمد محمود26196

96.578969597.598عمرو بن الخطاب بالخورإسراء أنور عبد الفتاح محمد26197

95.587989292.595عمرو بن الخطاب بالخورإسراء السيد موسى السيد26198

98.587859894.596.5عمرو بن الخطاب بالخورإسراء جمال محمود عبداللطيف26199

8976.595838790.5عمرو بن الخطاب بالخورإسراء شعبان ابراهيم عبد العزيز26200

77749893.59285.5عمرو بن الخطاب بالخورإسراء على منصور على26201

98.594100989596عمرو بن الخطاب بالخورإسراء مجدى عبد الرازق عبد المعبود26202

5857.56562.560.566عمرو بن الخطاب بالخورإسراء موسي رجب محمد26203

98.5100100999994.5عمرو بن الخطاب بالخورأسماء احمد محمد احمد26204

867284939096عمرو بن الخطاب بالخورأسماء فايز حمدى محمد26205

97878397.593.596عمرو بن الخطاب بالخورأسماء ناصر رمضان سيف النصر26206

80628094.59388.5عمرو بن الخطاب بالخورأمال عثمان بشير عبد الفضيل26207

838590928982عمرو بن الخطاب بالخورأميرة احمد عبد الستار احمد26208

88.5768885.586.583عمرو بن الخطاب بالخورأميرة شعبان ابراهيم عبد العزيز26209

8863859378.588عمرو بن الخطاب بالخورأميرة وائل عبد الخالق عبد السالم26210

84.56594908688عمرو بن الخطاب بالخورأمينة ناصر عبد الغنى محمد26211

968094969594عمرو بن الخطاب بالخورآالء ناصر صالح عبد الونيس26212

5757.5676054.575.5عمرو بن الخطاب بالخورآية فؤاد وهبه سليمان26213

44.553.57657.560.558عمرو بن الخطاب بالخورآية محمد عبد الحميد السيد26214

525248525860.5عمرو بن الخطاب بالخورإيمان أصبح عبدالحكيم الدسوقى26215

5469.585606673عمرو بن الخطاب بالخوربثينة مصطفى عبد السميع عبد الحميد26216

96.598100959898عمرو بن الخطاب بالخوربسنت احمد رافت احمد26217

57.571.59069.583.580عمرو بن الخطاب بالخورتقى مختار رفعت عبدالرازق26218

92.59787979990.5عمرو بن الخطاب بالخورجهاد حمادة سالم حسين26219

72.5789273.583.587عمرو بن الخطاب بالخورجهاد يوسف مصطفى احمد26220

87891009187100عمرو بن الخطاب بالخورحسناء حسن حافظ حسن26221



959889979998عمرو بن الخطاب بالخورخلود انور عبد الستار احمد26222

50.563765964.566.5عمرو بن الخطاب بالخورداليا ابراهيم وهبه عبد الحميد26223

9274.598857190.5عمرو بن الخطاب بالخورداليا مصطفى محمد مصطفى26224

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعمرو بن الخطاب بالخوردعاء جمال عيد جودة26225

69.5577960.574.580عمرو بن الخطاب بالخوردنيا عبدالعليم كامل حسن26226

8780.5869582.592.5عمرو بن الخطاب بالخوررباب مجدى عبدالحكم الدسوقى26227

7261.5886265.598عمرو بن الخطاب بالخوررحمة جمال عبد الرسول السبكى26228

98.51001008099.599عمرو بن الخطاب بالخوررحمة حامد ابراهيم عبد العزيز26229

8368.587919477.5عمرو بن الخطاب بالخوررنا ياسر عبد العزيز عبد الفضيل26230

61.5698175.578.569.5عمرو بن الخطاب بالخورروان عبد الرحمن محمد عبد السالم26231

8179.59691.57589.5عمرو بن الخطاب بالخورريهام عبد الجواد عبد النبى منصور26232

5361.582707781.5عمرو بن الخطاب بالخورريهام محمد يوسف عباس26233

7582839072.593عمرو بن الخطاب بالخورسامية عبد الوهاب محمد عبدالسالم26234

8789969287.591عمرو بن الخطاب بالخورسامية على اسماعيل على26235

991009798.510098عمرو بن الخطاب بالخورسندس فريد كمال فريد26236

49.5698259.56757عمرو بن الخطاب بالخورشروق مصطفى حمادة مصطفى26237

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعمرو بن الخطاب بالخورشيماء السيد عباس محمد26238

969898998896.5عمرو بن الخطاب بالخورشيماء حسن مهدى حسن26239

5374737066.570.5عمرو بن الخطاب بالخورشيماء ماهر شندى عبد الغفور26240

59678268.56377.5عمرو بن الخطاب بالخورشيماء محمود مبروك السيد26241

80.5878678.56385.5عمرو بن الخطاب بالخورصباح محمد صالح محمد26242

949396969292عمرو بن الخطاب بالخورعائشة طه رجب فتح هللا26243

50.56361625972عمرو بن الخطاب بالخورعلوية أيمن محمود محمد26244

83879177.577.586.5عمرو بن الخطاب بالخورغادة ماهر هدهد محمد26245

9197989896100عمرو بن الخطاب بالخورفاطمة الخطيب فتحى الجمل26246

5577.58067.567.559عمرو بن الخطاب بالخورفاطمة صبحى موسى محمد26247

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعمرو بن الخطاب بالخورفتحية سامى عبد البديع عيد26248

88.58493848093عمرو بن الخطاب بالخورفوزية انور رشيد ابوبكر26249

888296927798عمرو بن الخطاب بالخوركريمة عبد الغفور شندى على26250

899397989889عمرو بن الخطاب بالخورمروه جمعة عبد هللا السيد26251

81.5739167.57776عمرو بن الخطاب بالخورمنال عابد محمود عبد الصمد26252

8680809085.593.5عمرو بن الخطاب بالخورمنة هللا عبد الفتاح حمدى محمد26253

878894968596عمرو بن الخطاب بالخورمنة محمد عيد احمد26254

57598168.571.563.5عمرو بن الخطاب بالخورمنى السيد النعسان السيد26255

70.570.588888192.5عمرو بن الخطاب بالخورمها مجدى على حسن26256

59587479.56964عمرو بن الخطاب بالخورميار عصام محمد دياب26257



33.546.562665642عمرو بن الخطاب بالخورنجالء ابراهيم السيد لبيب26258

9172798787.594.5عمرو بن الخطاب بالخورندا جمال عبداللطيف ابراهيم26259

7262738183.587.5عمرو بن الخطاب بالخورندا ربيع محمد فتح الباب26260

4250.56268.56559.5عمرو بن الخطاب بالخورندا رضا ابوزيد سيد احمد26261

766795848380.5عمرو بن الخطاب بالخورندا عبد هللا ابوالعينين محمد26262

5270.5786665.574.5عمرو بن الخطاب بالخورنرمين محمد عبد هللا قطب26263

84.562849090.585عمرو بن الخطاب بالخورنهلة سالمة عبدالغنى صديق26264

9910098100100100عمرو بن الخطاب بالخورنورهان على السيد على26265

64.556.5787563.579.5عمرو بن الخطاب بالخورنورهان محمد احمد عشماوى26266

958891969596.5عمرو بن الخطاب بالخورنيرة محمود الهاشمى محمود26267

72698879.572.577.5عمرو بن الخطاب بالخورهدى عبدة السيد احمد26268

5351.57879.57483عمرو بن الخطاب بالخورهدير سيد على عطيه26269

7671.5978668.589.5عمرو بن الخطاب بالخورهويدا هانى عبدالعليم عبدهللا26270

93.5961009996100عمرو بن الخطاب بالخورهاجر صالح محمد دياب26271

96811009695.590.5عمرو بن الخطاب بالخورهدير عبد الحليم عيد معروف26272

8860.5879396.576.5عمرو بن الخطاب بالخوريارا ضياء عبد الصادق عبدالرسول26273

52.5578168.57661عمرو بن الخطاب بالخورياسمين ياسر حسن السيد26274

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعمرو بن الخطاب بالخورإبراهيم مجدى ابراهيم محمد26275

8259.59071.590.574عمرو بن الخطاب بالخورأحمد جابر عبدالحليم ابراهيم26276

44455461.566.557عمرو بن الخطاب بالخورأحمد حسنى عبد السميع عبد الحميد26277

61.5538263.58163عمرو بن الخطاب بالخورأحمد سمير عبد المرضى عطيه26278

4426221813عمرو بن الخطاب بالخورأحمد طه حسن جميل26279

96.593.5100999896عمرو بن الخطاب بالخورأحمد عبدالفتاح على الجزيرى26280

77.5588778.58365.5عمرو بن الخطاب بالخورأحمد عبد هللا احمد يوسف26281

61.55991646861.5عمرو بن الخطاب بالخورأحمد عبد المنعم كامل خليل26282

786388847573.5عمرو بن الخطاب بالخورأحمد عبد النبى مبروك بدر26283

756097948873.5عمرو بن الخطاب بالخورأحمد مجدى احمد حامد26284

77.558.595818984.5عمرو بن الخطاب بالخورأحمد مجدى مصباح حامد26285

81627364.581.576عمرو بن الخطاب بالخورأحمد محمد السيد السيد26286

544655636750عمرو بن الخطاب بالخورأحمد محمد مهدى حسن26287

9375.586889094عمرو بن الخطاب بالخورأحمد وائل فتحى شحاته26288

84.56382757887عمرو بن الخطاب بالخورإسالم محروس صالح محمد26289

68567877.580.574عمرو بن الخطاب بالخورإسالم ياسر سعيد جاد الرب26290

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعمرو بن الخطاب بالخورأيمن ابراهيم اسماعيل محمد26291

2219.53113.510.522عمرو بن الخطاب بالخورأيمن شعبان عشماوى احمد26292

878883847987عمرو بن الخطاب بالخورجمعة حمدى جمعة عبد المنعم26293



77827982.58770.5عمرو بن الخطاب بالخورحسام عصام فتحى فتح هللا26294

79748679.572.561.5عمرو بن الخطاب بالخورحسن محمد حسن عبد الونيس26295

82727866.582.582.5عمرو بن الخطاب بالخورحسنى ماهر حسنى حافظ26296

89868281.585.580عمرو بن الخطاب بالخورحسين سعيد حسين عبداللطيف26297

63697166.57873عمرو بن الخطاب بالخورحمادة على موسى على26298

90.5817980.576.587عمرو بن الخطاب بالخورحمزه محمد محمود يونس26299

74.5897778.576.576عمرو بن الخطاب بالخوررمضان السيد رمضان امين26300

47.563.562544966.5عمرو بن الخطاب بالخورصالح مسعود عبد الحميد ابوزيد26301

44587957.513.553.5عمرو بن الخطاب بالخورعبد الباسط عبد الصمد كمال عبد الصمد26302

47.570715659.554.5عمرو بن الخطاب بالخورعبد الرحمن احمد محمود احمد26303

4857.5825161.559عمرو بن الخطاب بالخورعبد الرحمن السعدنى محمود عبد العاطى26304

4649525253.557عمرو بن الخطاب بالخورعبد الرحمن جاد فرحات جاد العبد26305

7588.58664.57066عمرو بن الخطاب بالخورعبد الرحمن جمال نبيه احمد26306

99.5928797.59593عمرو بن الخطاب بالخورعبد الرحمن كمال إسماعيل على26307

8879.57482.58386.5عمرو بن الخطاب بالخورعبدالرحمن محمود عبدالمنصف محمود26308

96.598959998.5100عمرو بن الخطاب بالخورعبدالعزيز عصام عبدالعزيز صبيح26309

8190.57777.58775عمرو بن الخطاب بالخورعلى محمد على محمد26310

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعمرو بن الخطاب بالخورعمر عبد العزيز عبدة حسن26311

81.5856684.58684.5عمرو بن الخطاب بالخورفتحى هانى فتحى موسى26312

64.565.575687859.5عمرو بن الخطاب بالخورقطب أنور قطب أبو النيل26313

6465836776.575عمرو بن الخطاب بالخورماجد يحيى غنيم حسن26314

59627270.58074عمرو بن الخطاب بالخورمحمد إبراهيم حسن مصطفى26315

83.569.5678684.591عمرو بن الخطاب بالخورمحمد إبراهيم محمد إبراهيم26316

3964.564535566عمرو بن الخطاب بالخورمحمد أحمد عبدالنبي احمد26317

7564.592757173.5عمرو بن الخطاب بالخورمحمد أحمد يوسف أحمد26318

83768784.584.578.5عمرو بن الخطاب بالخورمحمد السيد رمضان أمين26319

44.555635570.554.5عمرو بن الخطاب بالخورمحمد حمدان عبد الونيس عبدالحميد26320

6167.57563.572.571.5عمرو بن الخطاب بالخورمحمد ربيع محمود السيد26321

325947526071عمرو بن الخطاب بالخورمحمد سعيد سليمان بركات26322

93.5918597.59899عمرو بن الخطاب بالخورمحمد شعبان نبيه عبد الحكيم26323

99.599.58999.510099عمرو بن الخطاب بالخورمحمد صالح على السيد الكيالني26324

63667066.572.568.5عمرو بن الخطاب بالخورمحمد عبد الحليم إبراهيم الجزيرى26325

76.5769080.58177.5عمرو بن الخطاب بالخورمحمد عبد الخالق محمد محمد26326

80846885.590.593عمرو بن الخطاب بالخورمحمد عبد العظيم عبد المرضى عبد العظيم26327

5561.5576772.564عمرو بن الخطاب بالخورمحمد عبد هللا عبد المعبود محمد26328

88859789.581.594عمرو بن الخطاب بالخورمحمد عطيه عبده منصور26329



91848593.588.598عمرو بن الخطاب بالخورمحمد مجدى عبد السالم عبد هللا26330

55.564.57560.57378.5عمرو بن الخطاب بالخورمحمود إبراهيم سيد أحمد إبراهيم26331

85.5789586.584.593عمرو بن الخطاب بالخورمحمود صالح عبد الواحد ابراهيم26332

5063.56560.57171عمرو بن الخطاب بالخورمحمود عبد هللا ابراهيم فتح هللا26333

76.5769487.57481عمرو بن الخطاب بالخورمحمود على عبد النبى منصور26334

48.55879607458.5عمرو بن الخطاب بالخورمحمود عماد قطب احمد26335

8078.58990.59294عمرو بن الخطاب بالخورمحمود مبروك على عبد الموجود26336

7880.592877987عمرو بن الخطاب بالخورمحمود ناصر أحمد يوسف26337

4148526151.552.5عمرو بن الخطاب بالخورمصطفى السيد عفيفي مرزوق26338

54.5754855.57672عمرو بن الخطاب بالخورمصطفى عبده مصطف عبد العزيز26339

49.54860505470.5عمرو بن الخطاب بالخورمصطفى محمد مهدى حسن26340

3847.5555165.551عمرو بن الخطاب بالخورمصطفى ناجح كمال عبد الصمد26341

83.590.58390.590.597عمرو بن الخطاب بالخورمعتصم محمود رجب فتح هللا الشيته26342

4059646369.568عمرو بن الخطاب بالخورموسى دياب موسى دياب26343

94.5908397.59797عمرو بن الخطاب بالخورهادى هانى عبد الرشيد شندى26344

63.584807181.576.5عمرو بن الخطاب بالخوريوسف سعيد يوسف عبد الدايم26345

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعمرو بن الخطاب بالخوريوسف شعبان عبدالمرضى عبدالفتاح26346

72668283.572.584الشهيد عبد السالم بالخورايات سالمه محمود عبدالعاطى26347

72637973.573.573الشهيد عبد السالم بالخورايمان سعيد رمضان امين26348

91.5849696.58996الشهيد عبد السالم بالخورايه خيرى ابوالفتوح عبدالحميد26349

9679.59896.594.5100الشهيد عبد السالم بالخورايه محمود عبدالنبي محمود26350

74.57177877679الشهيد عبد السالم بالخوررباب عبدالغفارسعيد عبدالرحيم26351

94949795.590.596الشهيد عبد السالم بالخوررحاب رمضان ابوالفتوح عبدالحميد26352

554880476050.5الشهيد عبد السالم بالخوررقيه محمود على محمود26353

625368535270الشهيد عبد السالم بالخورروضه وائل غريب حسن26354

97969892.594.599الشهيد عبد السالم بالخورساره معوض عبدالمرضى عبدالعظيم26355

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد عبد السالم بالخورساميه محمد على جادهللا26356

66.564666159.562.5الشهيد عبد السالم بالخورشروق عبدالنور مسعود عبدالعاطى26357

77.574888688.589الشهيد عبد السالم بالخورشيماء ماهر عبدالوهاب احمد26358

8680.5938582.583.5الشهيد عبد السالم بالخورفاطمه محمود عبدالحليم يوسف26359

78.57785847787الشهيد عبد السالم بالخورمريم ايمن عيد محمود26360

80.561908481.587الشهيد عبد السالم بالخورمريم بهجت مصطفى بهجت26361

60.55886767571.5الشهيد عبد السالم بالخورمنى عبدالناصر محمود عبدالعاطى26362

6852.5888072.586.5الشهيد عبد السالم بالخورنجالء عبدالبر سابق عبدالبر26363

97.5929494.597.5100الشهيد عبد السالم بالخورنورهان وليد صالح حسن26364

99.59610099.510099الشهيد عبد السالم بالخورنيرة عبدالمعطى حسن عبدالمعطى26365



98.59810099.5100100الشهيد عبد السالم بالخورهاجر طارق حسان محمد26366

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد عبد السالم بالخورهدى محمد دياب محمد26367

5150656367.547.5الشهيد عبد السالم بالخورياسمين مجدى ابوالقمصان مصطفى26368

65.563666070.567الشهيد عبد السالم بالخورابراهيم احمد عبداللطيف احمد26369

00037.58الشهيد عبد السالم بالخوراحمد خيرى احمد عبدالونيس26370

806989898476الشهيد عبد السالم بالخوراحمد عبدالرحيم سيد احمد عامر26371

87.5789187.597.587.5الشهيد عبد السالم بالخوراحمد عبدهللا عبدالرازق على26372

53.5536570.57064.5الشهيد عبد السالم بالخوراحمد عبدالباسط جابر عبدالباسط26373

8187.58864.594.590الشهيد عبد السالم بالخوراحمد عبدالناصر شربينى شرف26374

39.547555849.551الشهيد عبد السالم بالخوراسامه جمال سليمان بركات26375

89.562938398.592الشهيد عبد السالم بالخوراسالم خالد معتمد ذكى26376

91.573.5978898.598الشهيد عبد السالم بالخورحسن فتحى عبدالعظيم عبدالمعبود26377

92.567.59687.59996الشهيد عبد السالم بالخورحسين فتحى عبدالعظيم عبدالمعبود26378

7264.58265.563.562الشهيد عبد السالم بالخورعبدالحليم يوسف عبدالحليم يوسف26379

73.572857396.575الشهيد عبد السالم بالخورعبدالرحمن سعيد سمير احمد26380

67.560736675.579الشهيد عبد السالم بالخورعبدالفتاح رجب عبدالفتاح حافظ26381

6680777679.581.5الشهيد عبد السالم بالخورعبده على عبدالرازق على26382

95.59810097.598.595الشهيد عبد السالم بالخورعلى باتع على محمد26383

537168788779.5الشهيد عبد السالم بالخورعلى سعيد على حمودة26384

71629087.572.595الشهيد عبد السالم بالخوركريم افضل على عبدالمحسن26385

94.5859393.590.596الشهيد عبد السالم بالخوركربم مختار امين عبد العزيز26386

5.561714.5914.5الشهيد عبد السالم بالخورمحمد احمد عبدهللا احمد26387

586273805962الشهيد عبد السالم بالخورمحمد العربي محمد ابراهيم26388

94.591.59695.59399الشهيد عبد السالم بالخورمحمد انور فتحى عطية26389

56.556.569526672الشهيد عبد السالم بالخورمحمد ثروت مصطفى بهجت26390

88749092.594.596الشهيد عبد السالم بالخورمحمد رمضان على احمد26391

76.568897479.579.5الشهيد عبد السالم بالخورمحمد شعبان احمد عبدالرسول26392

71747878.567.593الشهيد عبد السالم بالخورمحمد عبدالفتاح محمد امين26393

546462686771.5الشهيد عبد السالم بالخورمحمد على محمد عبدالحافظ26394

75.5738787.57790الشهيد عبد السالم بالخورمحمود جابر عبدالفتاح امين26395

37.563585761.555.5الشهيد عبد السالم بالخورمصطفى صالح صبحى مصطفى26396

59606054.577.557الشهيد عبد السالم بالخورممدوح محمود زكريا حسن26397

0405713الشهيد عبد السالم بالخورهشام حنفى محمود عبدالعاطى26398

90.58491918894الشهيد عبد السالم بالخوريوسف وليد يوسف بهجت26399

6157.57680.571.572ال نجم شعاعاسراء حمدي احمد تاج الدين26400

95.5919695.59187.5ال نجم شعاعاسراء سالمة سعد محمد26401



89.580.5938379.581ال نجم شعاعاسراء محمد السيد عثمان26402

8378.5898772.571.5ال نجم شعاعاسماء خالد محمود صبره26403

9684.51009396.595ال نجم شعاعاسماء رفعت محمود صبرين26404

93.5779787.58386.5ال نجم شعاعاسماء صبري منشاوي امام26405

94.5899791.582.588.5ال نجم شعاعاسماء هاني عطية فتحي26406

94909292.58992ال نجم شعاعاالء خالد رمضان السيد26407

7289.57974.57275ال نجم شعاعايمان ابراهيم محمود محمد26408

57.5577479.56556.5ال نجم شعاعايمان زكي السيد زكي26409

6163.575736372.5ال نجم شعاعايمان شريف كيالني فيصل26410

62.56087756555ال نجم شعاعايمان عبد القادر جمال عبد القادر26411

9279.59789.586.588ال نجم شعاعايمان مجدي السيد حسن26412

85.5739581.58883ال نجم شعاعايمان مجدي السيد عبد الفتاح26413

93.5879590.59286.5ال نجم شعاعايمان محمد عبد الفتاح محمود26414

54525671.55154.5ال نجم شعاعايمان مصطفي احمد فهمي26415

82769080.57665ال نجم شعاعايمان هاني احمد سليمان ا26416

88.5767981.57170ال نجم شعاعاية صبري عبد المؤن علي26417

5361676560.563.5ال نجم شعاعاية خالد السيد علي26418

9369.57676.58178.5ال نجم شعاعاية عبد الحليم شحات امين26419

55.557.5676670.559ال نجم شعاعاية عربي احمد محمود26420

89.5778191.591.586ال نجم شعاعاية وليد فرج السيد26421

66657874.57472.5ال نجم شعاعتغريد سالمة عطا قطب26422

88.5889382.59483ال نجم شعاعتقي اسامة فرج عبد الفتاح26423

95859592.595.584.5ال نجم شعاعتقي محمد ابراهيم يوسف26424

84748674.582.575.5ال نجم شعاعجهاد ابو العطا محمد ابو العطا26425

83839587.59388.5ال نجم شعاعحبيبة يحي مسعود عبد الصمد26426

726870687273.5ال نجم شعاعحنان محمد احمد محمود26427

84.56881687071.5ال نجم شعاعداليا سعيد محمد عبد اللطيف26428

82.565746477.575.5ال نجم شعاعدعاء عطية عبد الظاهركامل26429

82677170.569.577.5ال نجم شعاعدعاء فتحي اسماعيل عبد الفتاح26430

93.5839693.584.591ال نجم شعاعدعاء وليد فرج شحات26431

63637259.56969ال نجم شعاعرانيا سعيد علي عبد العظيم26432

66.56380757162ال نجم شعاعرقية حسن عبد العزيز نور الدين26433

625669585656ال نجم شعاعرفيدة جمال تاج الدين امام26434

81.583898388.588.5ال نجم شعاعسارة عالء زكريا عبد الفتاح26435

89.585838679.592.5ال نجم شعاعسلوي سامي جميل عبد الفتاح26436

8990909595.590.5ال نجم شعاعسما طارق ابراهيم يوسف26437



9385.5919182.589ال نجم شعاعسهيلة محمد مصطفي عبد الرحمن26438

99989794.59796ال نجم شعاعشهد السيد ابراهيم محمد26439

98.5979694.598.593ال نجم شعاعشهد خالد محمد يوسف26440

971009694.59997ال نجم شعاعشيماء سعيد حامد دياب26441

89.588828287.590.5ال نجم شعاعشيماء عماد عبد لهادي علي26442

63.5686659.55962ال نجم شعاععلياء صالح احمد فهمي26443

806188738988.5ال نجم شعاععواطف رضوان محمد  احمد26444

9380.58681.59493.5ال نجم شعاعفاطمة سعيد السيد عبد الحميد26445

58.558.5705665.560.5ال نجم شعاعليلي يحي ابو الفتوح محمد26446

5158.5666053.566ال نجم شعاعملك مصطفي اسماعيل السيد26447

83.567.57866.567.574ال نجم شعاعمنار اسامة عبد العزيز زكي26448

91.5789473.59187ال نجم شعاعمنار سامي محمد عبد القادر26449

63609163.578.574ال نجم شعاعمي مجدي عبد العزيز محمد26450

87.5768675.585.589ال نجم شعاعميسون عماد الدين فتحي عبد الواسع26451

656072636267ال نجم شعاعنانسي سعيد موسي عوض هللا26452

96.5949593.597.596ال نجم شعاعندا محمد  يحي عبد الهادي26453

66.5729071.58390ال نجم شعاعهاجر ايمن عطية زكي26454

80.561847177.590ال نجم شعاعهاجر حسن جمعه عبد الفضيل26455

93938986.593.595ال نجم شعاعهاجر حسين حسن عبد الحي26456

9779.59495.58889ال نجم شعاعهاجر خالد عبد الرحمن عبد القادر26457

95719378.57294ال نجم شعاعهاجر شعبان محمد عبد الخالق26458

91.582.5968069.578ال نجم شعاعهبة هللا اسامة محمد الجنزوري26459

6260.56461.565.573.5ال نجم شعاعهبه صالح ابراهيم كيالني26460

76637479.57372.5ال نجم شعاعهدي فتحي عثمان فتحي26461

98.586.59794.59288.5ال نجم شعاعهدي محمد   فتحي عبد الحميد26462

8581.583807873.5ال نجم شعاعهدير احمد عبد النبي احمد26463

95.587.59697.59595ال نجم شعاعهدير صبحي عبد اللطيف عبد الغفار26464

57.55874606557ال نجم شعاعوالء السيد السيد الصاوي26465

82.5777977.57068.5ال نجم شعاعياسمين جمال ابو الفتوح محمد26466

96849595.592.592.5ال نجم شعاعيثرب هاني عيد اسماعيل26467

6658.566755576ال نجم شعاعابانوب ناجي موسي عوض هللا26468

9784.59587.58189.5ال نجم شعاعابراهيم سعيد عبد الرسول دياب26469

49.55358615657ال نجم شعاعابراهيم محمد سعد محمد الجنزوري26470

4954.5575752.550ال نجم شعاعاحمد السيد السيد الصاوي26471

60.573737563.561ال نجم شعاعاحمد رضوان رجب عبد العاطي26472

8071.57470.566.563.5ال نجم شعاعاحمد عصام محمد عبد الفتاح26473



80.5787682.573.576.5ال نجم شعاعاحمد فتحي محمود ابراهيم26474

73.572797458.565.5ال نجم شعاعاحمد كرير جمعه حنفي26475

888189798288.5ال نجم شعاعاحمدمحمد السيد عبد الحليم26476

86.5888883.56975ال نجم شعاعاحمد محمد عبد الرسول دياب26477

44.553.551515453ال نجم شعاعاحمد ناصر احمد عبد الهادي26478

74.5736665.57069ال نجم شعاعاحمد نصر سعيد نصر26479

99.5851009090.591.5ال نجم شعاعاسالم سعيد محمد عبد الفتاح26480

495360596163ال نجم شعاعالسيد ابو بكر صالح الدين ابو طالب26481

97.572.59293.582.580ال نجم شعاعالمعز لدين هللا اايمن المعز لدين هللا26482

75.562.5696253.564ال نجم شعاعثابت كامل عوض كامل26483

46.5575160.557.558ال نجم شعاعخالد عطية السيد محمد26484

9787.58982.59483.5ال نجم شعاعرضا السيد رضا كمال26485

63.56067716362ال نجم شعاعسعيد رفاعي محمد رفاعي26486

9794979892.590ال نجم شعاعسعيد سالمة السيد عثمان26487

60.5626963.56560.5ال نجم شعاعصالح عبد السالم سعودي عبد الحميد26488

غائبغائبغائبغائبغائبغائبال نجم شعاعطه حسين عطا زكي26489

6253.56562.56261.5ال نجم شعاععاصم سالمة جالل عبد العظيم26490

6154.56356.56064ال نجم شعاععبد الحليم عبد المنعم عبد العزيز26491

غائبغائبغائبغائبغائبغائبال نجم شعاععبد الرحمن حنفي جمعه حنفي26492

5556.5616060.556.5ال نجم شعاععبد الرحمن  محمد شحاته26493

98869996.586.598ال نجم شعاععبد الرحمن محمد ابراهيم محمد26494

7460786462.561.5ال نجم شعاععبد الرحمن ناصر عبد الرحمن26495

65646964.56565.5ال نجم شعاععبد الرحمن محمود احمد محمود26496

75.56981676365.5ال نجم شعاععبد هللا  مبروك زكي محمد26497

81808782.573.559.5ال نجم شعاععمر عادل مصطفي عبد الصمد26498

58.561777065.562.5ال نجم شعاععمر محمود عبد الفتاح محد26499

10010010099.599.596.5ال نجم شعاععمرو راشد محمد السيد26500

747187787870.5ال نجم شعاععمرورمضان السيد مصطفي26501

8071.58973.566.567ال نجم شعاععمر ياسر عبد الهادي علي26502

8265.58182.572.578ال نجم شعاعماهر سعيد محمد ابراهيم26503

71677668.57570.5ال نجم شعاعمحمد احمد حافظ دسوق26504

100941009991.5100ال نجم شعاعمحمد احمد علي عبد الفتاح26505

6770726556.569.5ال نجم شعاعمحمد اسماعيل عبد الراضي اسماعيل26506

غائبغائبغائبغائبغائبغائبال نجم شعاعمحمد جمال عبد الحميد علي26507

8476.57978.566.572ال نجم شعاعمحمد راضي عبد الواحد عبد الخالق26508

57.560.566616363ال نجم شعاعمحمد رمضان ربيع رمضان26509



73.55977707172ال نجم شعاعمحمد سامي عثمان فتحي26510

475263504749ال نجم شعاعمحمد سالمة محمد عبد اللطيف26511

747488796672ال نجم شعاعمحمد سعيد زيدان ابراهيم26512

90.5739284.58686.5ال نجم شعاعمحمد شاهين محمود شاهين26513

78.5937868.577.556.5ال نجم شعاعمحمد صبحي صالح ابراهيم26514

56636061.561.565.5ال نجم شعاعمحد صبري سعيد عبد العزيز26515

61577361.563.563.5ال نجم شعاعمحمد عبد الفتاح منصور عفيفي26516

76.583.58169.58488ال نجم شعاعمحمد عبد المطلب رياض عبد المطلب26517

100949999.598.599ال نجم شعاعمحمد فوزي علي مصطفي26518

58766659.571.553ال نجم شعاعمحمد محمود محمد محمود26519

9692979594.593ال نجم شعاعمحمد نبوي عبد الفتاح محمد26520

1009810098.599.5100ال نجم شعاعمحمد وحيد احمد محمد26521

99919891.595.590ال نجم شعاعمحمد ياسر محمد عبد الفتاح26522

6276.5706361.562ال نجم شعاعمحمود احمد عبد العزيز محمد26523

69.563.56763.561.557.5ال نجم شعاعمحمود السيد محمود بهجت26524

767488747658ال نجم شعاعمحمود سعيد محمد بربري26525

8078827282.594ال نجم شعاعمحمودمحمد خير هللا كراميد26526

8772.5797678.587ال نجم شعاعمحمود محمد محمود صبرين26527

94.588.59885.59892.5ال نجم شعاعمصطفي حسين علوان عبد الهادي26528

53.5746665.573.562.5ال نجم شعاعيحي علي مصطفي محمود26529

899592738167ال نجم شعاعيوسف السيد عبد الفتاح محمود26530

64.559.571666060ال نجم شعاعيوسف همام يوسف محمد26531

88.58590918485شعاع ا اسماعيل شحات فرج اسراء26532

74658677.57077شعاع ا الرحمن عبد القادر عبد االء26533

61.560827469.568.5شعاع ا امام فريد عمرى امل26534

8479.589938683شعاع ا محمود عبدالعزيز عادل انجى26535

9185.59296.592.595شعاع ا احمد النبي عبد صبحي اية26536

9788.596939096شعاع اعل الظاهر عبد مجدي اية26537

72.570.5808472.579شعاع ا عبدالعظيم السيد عبدالعظيم ايمان26538

80.5719686.576.573.5شعاع ااية هاني صالح الدين ياقوت26539

7674867979.579.5شعاع ا انور عبدة خالد بسمة26540

79.573.59479.57280شعاع ا عبدالجليل ابوالغيط شحات تقى26541

79779587.56786شعاع ا سعيد عزت سالمة جهاد26542

84.58396907885.5شعاع ا عبدالعزيز شعبان ماهر داليا26543

88.581.59388.585.590شعاع ا على محمد رضا دعاء26544

79788983.57593شعاع ا يونس مرزوق احمد دنيا26545



82.578.58988.58084شعاع ا على الظاهر عبد جمال رانا26546

9091.5949092.593شعاع ا ابراهيم سعيد جمال رانيا26547

99.5991009998.5100شعاع ا محمد عبدالقادر فتحى سارة26548

غائبغائبغائبغائبغائبغائبشعاع ا مطاوع عبدالحميد عمر سامية26549

87.5859082.57088شعاع ا عبدالمجيد صبحى سيد سحر26550

84868587.585.592شعاع ا عبدالقوى فتحى صبرى سلمى26551

8788.591908295شعاع ا عبدالحكيم محمد مجدى سلمى26552

64.560.585765777شعاع ا يونس عبدالقادر السيد شيماء26553

84949386.59092شعاع ا حسن محمود ابراهيم عبير26554

99969696.59999شعاع ا عبدالقوى شرويد عبدالقوى عال26555

91909686.59390شعاع ا الفتاح عبد الرحمن عبد محمد فاطمة26556

81.5948988.57690شعاع ا مطامى سعد ابراهيم مروة26557

70.571.58279.565.589شعاع ا حجاب محمد احمد مجدي منار26558

7986869179.594شعاع ا ذكى عبدالمقصود ناصر منار26559

65.557.562675670.5شعاع ا محمد سعد السيد ندا26560

94.5909384.592.582شعاع ا ابوطالب الدين صالح منصور نوال26561

52717572.564.568.5شعاع ا محمد عبدالعال عصام نوران26562

95909694.58390شعاع ا ابوطالب محمد عيد هاجر26563

84.5938689.579.589شعاع ا عبدالحميد رفاعى نصرالدين هدى26564

90.58997838492شعاع ا امام فريد محمد هناء26565

88.577936972.588شعاع ا علي الحليم عبد علي هند26566

8774.5957472.579شعاع ا على حسنى رضا ياسمين26567

89.5739082.57686شعاع ا عبدالعاطى شحات سالمة ياسمين26568

6869816669.578شعاع ا الدين عز محمد نشات ياسمين26569

565649575656شعاع ا احمد محمد حميدو احمد26570

917997857572شعاع ا عبدالحميد السيد مبروك احمد26571

58.5667267.574.582شعاع ا سيداحمد اللة فتح ياسر احمد26572

غائبغائبغائبغائبغائبغائبشعاع ا ابراهيم الشفيق عبد مجدي اسالم26573

9487.59793.59498شعاع ا على عبدالظاهر ناصر اسالم26574

78.579.58473.57874.5شعاع ا حسن وهيب حسن حسام26575

89788679.56192شعاع ا احمد احمد مصطفى حسام26576

6465.571647270شعاع ا القوي عبد خميس احمد خميس26577

92889785.587.597شعاع ا المطلب عبد رياض مسعود رياض26578

84.579887671.586.5شعاع ا فرحات مصطفى السيد محمد سيد26579

87.579.5897679.592شعاع ا الهادي عبد علي كرم شهاب26580

8478867973.592شعاع ا عبدالخالق عبدالحميد محمد طارق26581



77798371.571.586شعاع ا عبدالجواد احمد عبدالجواد طه26582

77.5738767.570.583شعاع ا محمد عبدالمجيد رجب عبدالرحمن26583

85.571908275.592.5شعاع ا عبدالنبى محمد شحات عبدالرحمن26584

72667470.57668شعاع ا قطب محمد قناوى مبروك عبدالرحمن26585

74.5737985.57867شعاع ا محمد عبدالعزيز مجدى عبدالرحمن26586

92.584.59390.592.590شعاع ا محمود رجب محمود عبدالرحمن26587

7770.58577.580.570شعاع ا ابراهيم عبدالعزيز رضا عبدالعزيز26588

61.562.577707073شعاع ا محمود عبدالعزيز محمود عبدالعزيز26589

8477.5858778.577شعاع ا عبدالهادى احمد حسين عمرو26590

7567838580.576شعاع ا محروس فتحى احمد محمد26591

1421712.5192شعاع ا رشيد علي رشيد محمد26592

71.570.57474.570.567.5شعاع ا حسن عبدالفتاح سعيد محمد26593

86.566.5887471.573.5شعاع ا امين محمد سعيد محمد26594

6567.5807776.560شعاع ا امام فريد عاقل محمد26595

7960.581836969.5شعاع ا ابراهيم فؤاد مبروك محمد26596

غائبغائبغائبغائبغائبغائبشعاع ا هنداوي محمد سالمة محمود26597

8173.58378.576.572.5شعاع ا محمود السيد عادل مصطفى26598

60.572.57673.560.564شعاع ا يونس القادر عبد محمد مصطفي26599

غائبغائبغائبغائبغائبغائبشعاع ا الدين نجم محمد عباس نبيل26600

9391.5938194.593شعاع ا ابراهيم محمد حنفى يوسف26601

84649270.577.558النور كفر منصوراسراء جالل معوض عرابي26602

45.55444626356النور كفر منصوراسراء رجب عبدالغني عبدابرحمن26603

46.558.56766.55355النور كفر منصوراسراء عطية عبدالفتاح محمد26604

95.582.593839768النور كفر منصوراسراء متولي كمال متولي26605

70.5618368.567.555.5النور كفر منصورأسماء سالمة محمد أحمد26606

48475468.563.536النور كفر منصوراسماء شحات السيد محمود26607

72688068.573.562النور كفر منصورأمال عبدالنعيم أحمد أمين26608

3746466855.537النور كفر منصورأميرة السيد يوسف أحمد26609

52.55253706244النور كفر منصورأميرة نعيم فكري ابراهيم26610

917695779660.5النور كفر منصورأميرة هاني عبدالمنصف محمود26611

85.568.58474.59260.5النور كفر منصورأميرة وجيه أبو اليزيد معوض26612

61648471.561.550.5النور كفر منصورانتصار شرف محمد زكي26613

58.5497273.56748النور كفر منصورانتصار مصطفي عبدالنبي محمد26614

525864626760.5النور كفر منصورانجي هاني سعد ابوالنجا26615

69617569.56062النور كفر منصورأيات ياسر حمدان عبداللطيف26616

64.56469666855.5النور كفر منصورإيمان حامد سعد عثمان26617



6159.593638144.5النور كفر منصورإيمان عيد سعيد أمين26618

38.546497145.537النور كفر منصورأية عبدالنبي سعد محمود26619

81629168.57155النور كفر منصوربسمه عبدالنبي أمين محمد26620

8359.59669.57957النور كفر منصوربسمه فوزي عبدالغني محمد26621

57.5658770.567.559النور كفر منصورتيسير هاني شحات صالح26622

72.5679471.57952.5النور كفر منصورحبيبه أحمد بدرعبدالعزيز26623

62.543.56069.56747.5النور كفر منصورحبيبه خالد أنور محمود26624

54.554.555676641النور كفر منصورحكمت عيد عاشور السيد26625

6657.566676753النور كفر منصورداليا أحمد جمعه احمد26626

77.569.574738751النور كفر منصوردعاء أبو المجد مهدي أبوالمجد26627

5149.5486762.543النور كفر منصوردعاء زكريا عبدالعزيز عبدالغني26628

52.550.557684753النور كفر منصوردعاء عيد عبدالعليم مرسي26629

4452.5507062.549.5النور كفر منصوردعاء مجدي عيد محمد26630

58.556596973.551النور كفر منصوردعاء محمد السيد فرحات26631

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنور كفر منصوردينا شرف عوض عمر26632

4951.5566057.548.5النور كفر منصوردينا كفراوي محمد ابراهيم26633

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنور كفر منصوردينا محمد أمين سليمان26634

6454.56469.55946.5النور كفر منصوررانيا شعبان ابراهيم سليمان26635

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنور كفر منصوررحمة شعبان رمضان عبدالعزيز26636

68.56465696640.5النور كفر منصوررحمه عبدالعزيز بدر عبدالعزيز26637

67.558.56865.573.551.5النور كفر منصورروان عماد محفوظ حافظ26638

49.549.56063.554.543.5النور كفر منصورريهام هاني عاشور حسن26639

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنور كفر منصورزينب ماهر محمد صابر26640

65.553.5646875.551النور كفر منصورسارة أنور فاروق ابراهيم26641

92.558.5887597.565النور كفر منصورسارة ربيع محمد محمد26642

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنور كفر منصورسنية عبدالنبي فاروق عبدالعزيز26643

42.541.5576648.535النور كفر منصورسهيلة جمال محمود بركات26644

61.551.5676660.544النور كفر منصورشمس السيد محمد إبراهيم26645

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنور كفر منصورشوق رمضان عبدالموجود عبدالعزيز26646

70.5526573.566.549.5النور كفر منصورشيماء أنور محفوظ حافظ26647

42.549.550674744.5النور كفر منصورشيماء عطية عبدالفتاح محمد26648

75.553.57270.573.561النور كفر منصورصابرين سالمة محمود محمد26649

5352.555685257النور كفر منصورعائشه محمد حنفي محمد26650

49.548.55668.54849النور كفر منصورعبير حمدي رمضان محمد26651

44475467.55248النور كفر منصورعبير شعبان فرحات عبدالتواب26652

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنور كفر منصورعال جمعه يحيي دواد26653



43.545.55769.544.546النور كفر منصورغادة حمدي رمضان محمد26654

7450.590728267النور كفر منصورغادة رجب أبو اليزيد معوض26655

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنور كفر منصورفاطمة عاشور رمضان عثمان26656

4644.55361.557.552.5النور كفر منصورفاطمة عاطف ابراهيم محمد26657

6141.56165.55653النور كفر منصورفاطمة محمد عاشور محمد26658

4341.557695350النور كفر منصورفاطمة واليد سعد عاشور26659

54435268.56653.5النور كفر منصورفرح رمضان عيد محمد26660

82.55079738957النور كفر منصورفرحه وائل محمد السيد26661

5337.555705144.5النور كفر منصورفوزيه أشرف رمضان معوض26662

4443.547725453النور كفر منصوركريمه منصور حنفي محمود26663

644463715357النور كفر منصورلطيفه عبدالنبي وجيه عبدالسميع26664

45.54748675843النور كفر منصورمرفت أمين فاروق بدر26665

66.556566963.553.5النور كفر منصورمريم ابراهيم محمود إبراهيم26666

54.549.55562.552.549.5النور كفر منصورمريم عبدالنبي حنفي محمود26667

96.58110095.598.574النور كفر منصورمريم محمد أحمد عبدالقادر26668

97.583.510095.596.565.5النور كفر منصورمريم محمد فرج محمد26669

6150.5646261.540النور كفر منصورمنار جمال عبدالعزيز احمد26670

644763666840.5النور كفر منصورمنار شعبان محمد زيدان26671

78.5466664.56845النور كفر منصورمنارعلي عبدالمنعم حسن26672

58.552.558685542النور كفر منصورمنار عيد رمضان عمر26673

9585.5989298.571النور كفر منصورمنار واليد علي احمد26674

54.553.552705648.5النور كفر منصورنبوية حمدي رمضان عثمان26675

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنور كفر منصورنبيه هاني سعيد محمد26676

4650.548665440.5النور كفر منصورندي محمود احمد حسن26677

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنور كفر منصورنرمين محمد أمين متولي26678

6869.56467.57455النور كفر منصورنسرين سامي فاروق احمد26679

78.564.58977.58451.5النور كفر منصورنورا أحمد عثمان لطفي26680

92.56895859470النور كفر منصورنوران عيد محمد عبدالوهاب26681

5952617052.555النور كفر منصورنورهان عادل محمد اسماعيل26682

59.555.571657050النور كفر منصورهاجر سالمه السيد أحمد26683

78.55980759047النور كفر منصورهاجر عماد سمير رمضان26684

53504970.55944النور كفر منصورهاجر عوض أبو اليزيد معوض26685

54.551.572656449.5النور كفر منصورهاجر عيد رمضان عبدالعزيز26686

6646.56768.56057.5النور كفر منصورهاجر يحيي محمد زيدان26687

45.5465268.550.553النور كفر منصورهبه هاني السيد محمود26688

9481998384.563النور كفر منصورهدي منير سعد ابوالنجا26689



52.5505062.551.544النور كفر منصورهدير أحمد فرحات أحمد26690

91.5698583.585.569النور كفر منصورهدير رمضان السيد عبدالغني26691

4650516748.544.5النور كفر منصورياسمين صالح أحمد بدوي26692

74.553.57065.562.547.5النور كفر منصورياسمين عادل علي محمد26693

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنور كفر منصورياسمين عبدالنبي محمد حسن26694

68.563.56969.55849النور كفر منصورياسمين مسعد اسماعيل ابراهيم26695

86608570.57469النور كفر منصورياسمين ياسر محمد السيد26696

77617273.56054.5النور كفر منصوراحمد اشرف سعيد احمد26697

49596662.555.547.5النور كفر منصورأحمد أشرف عبدالنبي محمود26698

54.551.56365.555.548.5النور كفر منصورأحمد أشرف عيد محمد26699

5450557248.545النور كفر منصورأحمد بدوي عبدالحكيم شحات26700

395156534941النور كفر منصورأحمد بدوي مصطفي محمد26701

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنور كفر منصورأحمد رمضان علي عيد26702

54486564.57446النور كفر منصورأحمد رمضان علي فرحات26703

65565874.57453النور كفر منصورأحمد سليمان رفاعي سليمان26704

83.57410096.59662النور كفر منصورأسامة أحمد عبدالعزيز عباس26705

57.5526173.563.543.5النور كفر منصوراسالم محمد اسماعيل مجاهد26706

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنور كفر منصوراسالم محمد شعبان مبروك26707

47475264.549.539.5النور كفر منصوراسالم مندي صالح احمد26708

49.558576658.545.5النور كفر منصورالسيد ياسر السيد امين26709

6153707064.551.5النور كفر منصورأمير السيد نبوي عبدالقادر26710

474857685647.5النور كفر منصورأمير سعيد فاروق سعيد26711

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنور كفر منصوربدر سالمة بدر عبدالعزيز26712

54.545.55866.56142النور كفر منصورحسام رجب صالح زكي26713

4245526351.543النور كفر منصورحسام شعبان عبدالنبي علي26714

77537775.57858النور كفر منصورحسانين بدوي حسانين محمد26715

50.550.547716951.5النور كفر منصورحمدي محمود السيد أحمد عدالجيد26716

7264727470.542النور كفر منصوررجب احمد رجب غطاس26717

424560615151النور كفر منصوررمضان سالمه عوض عمر26718

86.557917990.564.5النور كفر منصورزياد عصام أحمد كامل26719

50.54863646555.5النور كفر منصورعبدالرحمن سالم عبدالنبي حسن26720

96.562998797.567.5النور كفر منصورعبدالرحمن سالمه عبدالبر ابراهيم26721

69537363.560.557النور كفر منصورعبدالرحمن محمد علي عبدالعزيز26722

524762705347.5النور كفر منصورعبدالعزيز عبدالنبي عبدالعزيز عبدالحي26723

4643.5496749.544النور كفر منصورعبدهللا اشرف فراج دواد26724

45.544.56271.576.541.5النور كفر منصورعبدهللا حسن حسني ابراهيم26725



87.556.5897376.556النور كفر منصورعبدهللا حسين محمود علي26726

67.551807263.553النور كفر منصورعبدهللا رجب درويش علي26727

584762706745النور كفر منصورعبدهللا سالمه عبدالجواد عبدالتواب26728

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنور كفر منصورعبدهللا سالمه علي عيد26729

4645.55369.55643.5النور كفر منصورعبدهللا عربي ابراهيم دسوقي26730

64517068.563.548.5النور كفر منصورعبدهللا عرفه ابراهيم متولي26731

7873927064.551النور كفر منصورعبدهللا محمد رجب محمد26732

76.552886661.553النور كفر منصورعبدهللا وجيه فاروق فرحات26733

47506559.55840.5النور كفر منصورعبدالرحمن حمدان ابراهيم ابراهيم26734

4443.55869.549.541النور كفر منصورعبدهللا أشرف شحات السيد26735

48.54653625737النور كفر منصورعبدهللا عنتر محمد صابر26736

99.58710099.59772النور كفر منصورعلي أبوالسعود فؤاد ابراهيم26737

20074.57النور كفر منصورعماد محمد عبدالواحد عبدالرحمن26738

95801009798.576النور كفر منصورفرج عبدالمنطلب فرج محمد26739

71.559928363.554النور كفر منصوركريم السيد عبدالواحد عبدالرحمن26740

57576372.559.558.5النور كفر منصوركريم سالمه أنور احمد26741

484962675453النور كفر منصوركريم سالمة عبدالجواد عبدالمحسن26742

4346446751.533النور كفر منصوركريم شحاته عطيه زاهر26743

4947.5717464.552النور كفر منصوركريم عبداللطيف محمد الصاوي26744

77.5649782.56356.5النور كفر منصوركريم محمد رجب محمد26745

46487272.555.550النور كفر منصوركريم وجيه حمدان عبداللطيف26746

43.548.5486058.548.5النور كفر منصوركمال فرج عيد عبدالنبي26747

72.5488362.566.555النور كفر منصورمحمد أشرف عطيه كامل26748

25.529285853.533النور كفر منصورمحمد السيد شحات السيد26749

99859895.510075النور كفر منصورمحمد رجب سعيد محمد26750

51.5455966.55453النور كفر منصورمحمد رزق فراج منصور26751

74.54883716942النور كفر منصورمحمد سالمه علي محمد26752

70.5537871.575.559النور كفر منصورمحمد سمير السيد عبدالجواد26753

76.5597768.588.555النور كفر منصورمحمد شوقي النادي عبدالجيد26754

48526062.559.554النور كفر منصورمحمد عادل انور مرسي26755

83.55785769166النور كفر منصورمحمد عادل فرحات فرحات26756

5149.550625654النور كفر منصورمحمد عبدالواحد مبروك حسنين26757

54.550545958.556النور كفر منصورمحمد مجدي عطيه زاهر26758

7552807480.561النور كفر منصورمحمد محروس فرماوي محروس26759

4848.55765.556.554.5النور كفر منصورمحمد محمود عيد عبدالعزيز26760

51.554496353.551.5النور كفر منصورمحمود احمد محمد شحات26761



48.550.55568.549.561النور كفر منصورمحمود أشرف جميل علي26762

5353.564727459النور كفر منصورمحمود رمضان عبدالمقصود عمران26763

96.5719896.59874.5النور كفر منصورمحمود سالمه رمضان حامد26764

36.54742714951النور كفر منصورمحمود سالمه محمد محمد26765

9164.59284.59376النور كفر منصورمحمود عادل محمد السيد26766

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنور كفر منصورمحمود عبدالنعيم عبدالسالم عبدالجواد26767

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنور كفر منصورمحمود عيد نبوي عبدالقادر26768

50.54350655351.5النور كفر منصورمحمود محمد شحات صالح26769

50.546.551685544النور كفر منصورمصطفي أحمد متولي محمد26770

887796909477.5النور كفر منصورمصطفي أسامه عبدالموجود عبدالعليم26771

5845.5475956.555النور كفر منصورمصطفي خالد سعيد مصطفي26772

65486168.553.551.5النور كفر منصورمصطفي سعيد عبدالجواد عباس26773

41.546.56168.55258.5النور كفر منصورمصطفي عيد صالح زكي26774

57506070.56160.5النور كفر منصورنادر هاني عيد السيد26775

5849515856.552.5النور كفر منصورهاني السيد محمد زغيب26776

59.54963695756.5النور كفر منصوريسري أحمد عبدالنبي متولي26777

83.557.582747279.5كفر منصوراسراء رمضان عبدالعزيز على26778

97.574.582857696كفر منصوراسراء عيد نصر عاشور26779

92.565818284.582كفر منصوراميره محمود محمد محمود26780

75.556.5757166.571كفر منصورداليا كرم يونس متولى26781

9670.5828785.592كفر منصورسمر عاطف رمضان عبد النبى26782

92.562848375.593كفر منصورشاديه عبد المنعم منصور توفيق26783

9063818479.588كفر منصورشيماء وجيه فايد محجوب26784

96.5658676.581.580كفر منصورغاده وجيه كمال مصطفى26785

5851616046.565.5كفر منصورفاتن خيرى شحاته محمود26786

87.5558379.57486كفر منصورفاطمه طه محمد عبد اللطيف26787

غائبغائبغائبغائبغائبغائبكفر منصورفوزيه شحاته السيد محمد26788

80.55481687266كفر منصوركوثر سعد سعيد السيد26789

7760.582717481كفر منصورمسعده محجوب فايد محجوب26790

75.5588471.57562كفر منصورمنار ربيع رمضان سالم26791

75.5577368.56276.5كفر منصورمياده رمضان السيد محمد26792

896791817985كفر منصورنورهان محمد رمضان صابر26793

98.5648782.58996.5كفر منصورهاجر شرف السيد احمد26794

غائبغائبغائبغائبغائبغائبكفر منصورهانم سالمه عبدالعزيز محمد26795

67.5558072.57272.5كفر منصورياسمين احمد محمود احمد26796

986786858094كفر منصورياسمين عبدالنبى محمود احمد26797



95879384.58678كفر منصوراحمد بدوى رمضان السيد26798

93869791.59092.5كفر منصوراحمد رضا فوزى عبدالعزيز26799

8875826965.584.5كفر منصوراحمد رمضان اسماعيل محمد26800

92.58496938388.5كفر منصوراسالم عبدالعظيم انور محمود26801

94.582.59391.584.588.5كفر منصوراسالم عبدالغني شعبان عبدالعزيز26802

83768877.568.595.5كفر منصورالسيد محمد السيد احمد26803

68.5688359.55779كفر منصورايهاب رجب فاروق محمد26804

75.57484657870كفر منصورحازم شريف رمضان السيد26805

55457461.54565.5كفر منصورخالد شحات خيرى محمود26806

65518173.55974كفر منصوررمضان اشرف رمضان حسن26807

78789279.575.583.5كفر منصورعبدالرحمن بدوى بيومى احمد26808

غائبغائبغائبغائبغائبغائبكفر منصورعبدالرحمن رجب زيدان شديد26809

63487563.55964.5كفر منصورعبدالفتاح عبدالنبى عبدالفتاح السيد26810

56.536666247.570.5كفر منصورعبدهللا سعيد خليفه متولى26811

97.56593878692كفر منصورعمار هانى سعد سليمان26812

92.58488787277.5كفر منصوركريم اشرف محمد عبدالعليم26813

47167.513.525كفر منصورمحمد حنفى شعبان على26814

63447965.551.576كفر منصورمحمد كرم رمضان حسن26815

4957.514.520كفر منصورمحمود اشرف السيد شحات26816

917794797575كفر منصورمدحت ممدوح محمد عبدالعليم26817

84728867.582.585منيل جويدةايمان منير لطفى عبدالعليم26818

91.579967488.591منيل جويدةأية سيد عبدالحليم أحمد26819

807589617983منيل جويدةحنان عبدالسالم ابراهيم مرسى26820

93869677.59498منيل جويدةرؤى سليمان محفوظ محمد26821

96869681.597.599منيل جويدةسلمى رزق عفيفى رزق26822

9588958295.598منيل جويدةسمية اشرف عبدالبديع حلمى26823

59.562.57463.571.566.5منيل جويدةشيماء عبد هللا ابراهيم مرسى26824

84.5798566.587.591منيل جويدةفاطمة صالح عبدالحليم سليمان26825

80748969.581.577.5منيل جويدةلمياء ابراهيم يوسف عبدالعال26826

63.5627554.575.572منيل جويدةميادة السيد عبدالنبى السيد26827

77508355.572.571منيل جويدةميار ياسر حسن زناتة26828

5450.55645.565.557منيل جويدةابراهيم وجدى فيصل عبدالمقصود26829

6668.57652.57266.5منيل جويدةاحمد سمير ابراهيم يوسف26830

70.55987557369.5منيل جويدةاحمد صالح محمد  صالح26831

79.57782677789.5منيل جويدةاحمد عصام محمد مبروك26832

9591100859499منيل جويدةاحمد على حسان السيد26833



9283997689.588منيل جويدةاحمد عماد سعيد محمد26834

93879777.58995منيل جويدةحسن يحيى طة مرسى26835

62.57871657572.5منيل جويدةرجب محمد عبدالبر مكاوى26836

757077687373.5منيل جويدةزياد زينهم السيد طة26837

838492797975منيل جويدةسميح ياسين سميح ياسين26838

94.59199869896منيل جويدةسيف هانى عبدالحليم احمد26839

858096778179منيل جويدةشريف على قرنى على26840

908510076.59591منيل جويدةعبدالرحمن محمود حسين السيد26841

9590100909594منيل جويدةعالء طارق حسن السيد26842

87.58195778584منيل جويدةعلى عبدالخالق ابراهيم عبدالخالق26843

7665787775.576منيل جويدةفيصل ناجح فيصل عبدالمفصود26844

84.575100799288منيل جويدةمحمد ابراهيم فتحى الباب السيد26845

89819880.59193منيل جويدةمحمد احمد ابراهيم عبدالخالق26846

968610080.59995منيل جويدةمحمد السيد فتح الباب السيد26847

86.578.598779594منيل جويدةمحمد انور محمد عبدالعليم26848

69.5697372.57480منيل جويدةمحمد خالد محمد صالح26849

8083.5977289.592منيل جويدةمحمد عماد متولى عبدالحميد26850

60646255.57470منيل جويدةمحمد محمود محمد جمعة26851

73.5659659.580.586منيل جويدةمحمود سعيد محمد  السيد26852

70606254.56981منيل جويدةمحمود صالح عبدالعزيز محمد26853

83.5749776.593.595منيل جويدةمحمود محمود حلمى سليمان26854

66.562946580.573.5منيل جويدةمصطفى على كرم على26855

6365667473.569منيل جويدةمصطفى محمد عبد الحميد سيد احمد26856

96.577100849899منيل جويدةنور الدين احمد فتح هللا السيد26857

9060100658485دروة المشتركةمحمد ابراهيم امين سيد محمد75591


