
90989692.593.586المؤسسة بنوناسراء السيد محمود الدحن51757

938197949788المؤسسة بنوناسراء رضا عبد الحميد عطوه51758

96.510010099.599.597المؤسسة بنوناسماء اسامة عبد الحكم مكاوي51759

91.584978894.586المؤسسة بنوناكرام ايمن عبد المنعم عبد المقصود51760

93799591.598.583المؤسسة بنوناالء حسني المغازي محمد51761

75.5728382.591.563المؤسسة بنوناالء محمد عبد هللا السيد51762

69.562.57666.57056المؤسسة بنوناالء ناجي عبد المتجلي محمد51763

60.548666260.551المؤسسة بنوناماني فايز صبحي االكتع51764

41.5404472.55935المؤسسة بنونامنية جيوشي محمد شلبي51765

87.597100899998المؤسسة بنوناميرة ابراهيم عبد هللا محمد51766

89.5889385.59788.5المؤسسة بنوناميرة رضا الجيوشي حسن51767

9188979299.585المؤسسة بنونانجي ابراهيم محمد العربي محمد الشعراوي51768

9697.59992.598.586المؤسسة بنونايمان عالء جمال محمد51769

77.579.59085.582.581المؤسسة بنونايه اسامة محمد كمال الدين بدر51770

85929992.59687.5المؤسسة بنونايه ايمن شعبان احمد51771

70.556738785.559المؤسسة بنونايه عبد اللطيف محمد قطب51772

75.572.59081.588.581المؤسسة بنونايه فوزي اسماعيل احمد51773

961009995.599100المؤسسة بنونبسنت احمد فهمي رزق51774

98989889.596.5100المؤسسة بنونتغريد اشرف رجب رزق51775

9810010099.510095المؤسسة بنوندعاء محمد محمد السيد جنينة51776

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالمؤسسة بنوندينا ناصر سعيد الخوالي51777

95.5829987.598.592المؤسسة بنوندينا هيثم محمد طلعت شاهين51778

89.587.58778.58678المؤسسة بنونرنا مجدي محروس صياد51779

98.5989988.5100100المؤسسة بنونروان اشرف محمد مختار51780

70.55090686545.5المؤسسة بنونروان طاهر متولي احمد51781

96.5768590.597100المؤسسة بنونريم صابر محمد فتحي الديب51782

8277928478.574المؤسسة بنونسارة اشرف ابراهيم ابراهيم51783

98.510010094.510099المؤسسة بنونسلمى صبحي محمد صابر الجعار51784

91.598929198.597المؤسسة بنونسلمى محمد عبد الرؤوف ابو شوشة51785

81.586908691.584المؤسسة بنونسميرة طارق محمد صابر51786

86.579.59281.59594المؤسسة بنونسهير رفعت عبد الغفار الجعار51787

827988828860المؤسسة بنونشهد امجد محمد سعيد الشاعر51788

86708875.59377.5المؤسسة بنونشهد محمد جالل علي51789
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79668481.57257.5المؤسسة بنونشيماء عبد الفتاح محمد مصطفى51790

92.59399949594المؤسسة بنونصبر الجميل اشرف محمود شهاب الدين51791

454040564539المؤسسة بنونعائشة ياسر السعيد احمد51792

849410083.59685المؤسسة بنونفاطمة سالمة اسماعيل اسماعيل51793

7773.58976.588.568.5المؤسسة بنونفاطمة شريف محمد صابر مطر51794

98.5979993.599.598المؤسسة بنونفاطمه اسامة عبد الظاهر محمد51795

7654.58484.57270.5المؤسسة بنونفرحة عبد الحميد حسني  عيسى51796

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالمؤسسة بنونكريمان وجدي كمال عبد الرازق االكتع51797

7673967887.580المؤسسة بنونمريم احمد محمدي مصطفى51798

92.58698828987المؤسسة بنونمريم عيد سعيد عبد الفتاح رضوان51799

98.5981009398.595.5المؤسسة بنونمريم هشام مصطفى فرج  العيني51800

72889172.57579المؤسسة بنونمنار ابراهيم عبد المقصود عبد العال51801

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالمؤسسة بنونمنار حسن فتحي حسن51802

99100998692.599المؤسسة بنونمنه هللا ايمن كامل صبيحة51803

97.51001009698.598المؤسسة بنونمنه هللا عمرو صابر سليم51804

7778777076.574المؤسسة بنونمنه ايمن احمد عبد الحكيم51805

98.598.59988.594.5100المؤسسة بنونناريمان محمد كامل نافع51806

55.560.55766.56548.5المؤسسة بنوننانسي محمد عبد العزيز عيد51807

9910010098.5100100المؤسسة بنونندى محمد مصطفى جاد المولى51808

991009996.599.599المؤسسة بنونندى ناجي امين عبد الحافظ51809

97961009291100المؤسسة بنوننورا  رضا عبد السميع محمد الجعبري51810

69.5727268.58775المؤسسة بنوننورا اشرف عبد المنعم51811

86.568867781.571المؤسسة بنوننورهان اسامة حلمي نصر51812

83.5856577.59570المؤسسة بنوننورهان ايهاب محمد رزق51813

80828183.595.582المؤسسة بنوننورهان عصام سالم عنيم51814

98989896.595.5100المؤسسة بنوننورهان عصام محمود جوهر51815

98.5999793.595.5100المؤسسة بنوننورهان محمد فهمي الدجوي51816

88.5888884.59586المؤسسة بنوننيرة السيد عبدالسميع عوض الزعره51817

70828176.59179المؤسسة بنونهاجر جمال محمد صابر51818

8684.59085.590.592المؤسسة بنونهاجر ياسر كامل قطب51819

89.581838490.568المؤسسة بنونهدير باسم عبد العاطي الجندي51820

9794.510094.597.5100المؤسسة بنونهنا محمد حامد حماد51821

68.568827376.549المؤسسة بنونابراهيم طارق ابراهيم القناوي51822

8679918594100المؤسسة بنوناحمد اشرف سعيد البدري51823

96.584918696.599المؤسسة بنوناحمد ايمن محمد فهمي الفيومي51824

565471738462المؤسسة بنوناحمد محمد امين محمد علي51825



85.57177869569.5المؤسسة بنوناحمد محمد مرشد عبد الغفار51826

63738479.59156المؤسسة بنونأحمد اشرف سعيد بدير51827

776988768675المؤسسة بنونالسيد مسعد السيد القزعة51828

95.5939691.510094.5المؤسسة بنونأسر بيومي محمد شاهين51829

677370778364المؤسسة بنونباسل احمد عبد الكريم مختار51830

796185838990.5المؤسسة بنونجالل صابر جالل عبد السالم فياض51831

73.5789284.588.568المؤسسة بنونجوده جمال سالم عيد51832

54.559446867.555المؤسسة بنونحسين جمال سعد ابراهيم51833

78838779.591.579المؤسسة بنونحسين محمد عبد العزيز ناشي51834

68887774.59168المؤسسة بنونخالد صابر محمود الدسوقي51835

6586728588.568المؤسسة بنونرمضان عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حسن51836

989598969798المؤسسة بنونسعيد عبد المعطي سعيد ابو العز سعفان51837

9283968298.592المؤسسة بنونسعيد هاني سعيد صبيحة51838

40.5634967.57844المؤسسة بنونسمير السيد محمد جلهوم51839

56.572717385.561المؤسسة بنونصابر اسامه محمد صابر مطر51840

4655746472.555المؤسسة بنونصابر مسعد محمد صابر عبد الحميد51841

58.572.5506881.549.5المؤسسة بنونعبد الجليل ربيع عبد الجليل مرسي جدوع51842

86869288.598.593المؤسسة بنونعبد الرحمن اسماعيل عبد المطلب متولي51843

91.58486919792المؤسسة بنونعبد الرحمن السيد سعد عيد51844

50.563636172.546.5المؤسسة بنونعبد الرحمن محمد سعيد عبد الفتاح51845

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالمؤسسة بنونعبد العال شعبان عبد العال قطب عبد العال51846

66.59291739263.5المؤسسة بنونعبد هللا ابراهيم ابراهيم غنيم51847

8381906294.581المؤسسة بنونعبد هللا جمال عبد الظاهر خليفة51848

495659655944المؤسسة بنونعبد هللا سعيد عبد هللا الشحات51849

425456536244.5المؤسسة بنونعبد هللا هاني محجوب جمعة51850

717774849563.5المؤسسة بنونعلي عمرو علي محمد قديره51851

93.593848397.588المؤسسة بنونعلي فؤاد محمد متولي51852

9793938798.595المؤسسة بنونعلي محمد احمد فياض51853

4557496264.552المؤسسة بنونكامل عادل محمد كامل جدوع51854

46605281.55749.5المؤسسة بنونكمال محمد سامي كمال الحنفي51855

59598168.567.551.5المؤسسة بنونمأمون محمد رضا حسن زايد51856

70.575.584739362.5المؤسسة بنونمحمد احمد مرتضى الجندي51857

97.5759786.59291.5المؤسسة بنونمحمد اسامة رجب عبد الفتاح  ابو العنين51858

64.56587688170.5المؤسسة بنونمحمد اشرف كمال عبد الحميد51859

6957.570686973.5المؤسسة بنونمحمد حسن محمود محمد51860

4764.565636251المؤسسة بنونمحمد خالد سعيد عبد الرحمن عطا51861



7153.580809067.5المؤسسة بنونمحمد خالد محمد حواش51862

87.58996909897المؤسسة بنونمحمد سيد احمد فوزي مطر51863

93.5839792.59783المؤسسة بنونمحمد صالح محمد فوزي شاهين51864

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالمؤسسة بنونمحمد عبد السميع سعيد عبد السميع السيد51865

76.567736769.575المؤسسة بنونمحمد عزت عبد العال عبد السميع عبد العال51866

47.554797466.563المؤسسة بنونمحمد ممدوح صادق مطر51867

9271.599828898المؤسسة بنونمحمد وليد فوزي الجندي51868

56.558.5796976.573المؤسسة بنونمحمد يوسف شكري محمد البدري51869

74.5657073.58372المؤسسة بنونمحمود احمد حلمي احمد51870

4645.55363.564.539المؤسسة بنونمحمود جمال محمد الصعيدي51871

63.5578163.58268المؤسسة بنونمحمود خالد صابر عبد العال جدوع51872

9488.59896.593.584المؤسسة بنونمصطفى ماهر عبد الحميد محمد مصطفى51873

85859893.59583المؤسسة بنونمصطفى ممدوح مصطفى جاد المولى51874

55.568.597838777المؤسسة بنونمصطفى ناصر عبد اللطيف بدوي51875

8467.58279.59778.5المؤسسة بنونهشام اشرف مصطفى عطية51876

95.589.5988998.592المؤسسة بنونهشام يحيى محمد صبحي عبد الفتاح51877

96.589.510094.594.592المؤسسة بنونيحيى محمود محمد زهدي قطب51878

8292.59688.596.583المؤسسة بنونيوسف جمال عبد الظاهر محمد51879

89.5949778.598.594المؤسسة بنونيوسف صالح محمد انور  عبد المحسن51880

61.563.57770.57167.5المؤسسة بنونيوسف عبد الحميد احمد خليفة51881

6060.581637851.5المؤسسة بنونيوسف عزت محمد مطر51882

54.5659474.580.569.5المؤسسة بنونيوسف محمد محمد جميل الشبكة51883

96.5939786.598.5100المؤسسة بنونيوسف محمد محمود عبد الغفار شاهين الشبكة51884

92919084.598.584المؤسسة بنونيوسف موسى السيد مطر51885

92.594999210086المؤسسة بنونيوسف وليد عبد الحليم بدوي51886

87778986.58893االبراهيميةاسراء ياسر سعيد صبيحه51887

989510097.59998االبراهيميةاسماء اشرف يوسف احمد51888

97838584.591.594االبراهيميةاسماء انور احمد عبد الفتاح51889

8068.58578.590.595االبراهيميةاسماء عادل مجمود الدمرداش51890

89.5838685.593.595االبراهيميةاالء ايمن احمد عبدالعزيز51891

95.5969898.595100االبراهيميةاالء ايمن فؤاد العدوي51892

981009595.596100االبراهيميةاية وليد عبدهللا غريب خضر51893

4854.56068.565.588االبراهيميةاية ياسر عبدالقادر عبدالعال51894

94798990.596.596االبراهيميةايمان عصام صبحي عبدالعال51895

9810010099.599100االبراهيميةايمان محمد صادق النبوي51896

83.566.582918287االبراهيميةبسمه محمد فتحى طعيمه51897



847284828780.5االبراهيميةجهاد اشرف عبدالعزيز زايد51898

96979595.585.598االبراهيميةخلود محمد حسن النجار51899

غائبغائبغائبغائبغائبغائباالبراهيميةدعاء زين العابدين عبدالعزيز سالمه51900

8465.592878269.5االبراهيميةدنيا مصباح خيرهللا عبدالنبي51901

9810097959895االبراهيميةرحمة أسامة عبد العزيز سراج51902

9810010098100100االبراهيميةرحمه شعبان محمدعزت عوض51903

98949894100100االبراهيميةرضوى شعبان محمدعزت عوض51904

989610010098100االبراهيميةرقية نسيم مختار عجاج51905

62.548657069.566االبراهيميةساره صالح عبدالفتاح توفيق االكتع51906

90.5889893.590.590االبراهيميةسلمى عادل زكي محمد ابوزيد51907

99100999698.597االبراهيميةسماح ربيع فوزي ابو ذكري51908

63.5748981.588.568االبراهيميةسماح سمير محمود الكوراني قنديل51909

80.5868785.58886االبراهيميةسمر عرفه عبد الجليل محى الدين51910

3850.55965.57658.5االبراهيميةسميرة سعيد محمود بدر51911

81.594.58776.586.589االبراهيميةسهيلة لطفي السيد عبدالرازق51912

9089.5968990.594االبراهيميةشروق محمد عبد الغفار عبد المقصود51913

85.5888475.594.591االبراهيميةشيماء سعد السيد محمود شديد51914

92.596968891.593االبراهيميةصابرين محمد البكري احمد51915

971009588.592.589االبراهيميةصفا صبري عبدالرسول جدوع51916

5.514125108االبراهيميةضحى محمود محمد طايع عبد هللا51917

94939483.593.594االبراهيميةفاطمه جمال عبدالفتاح خضر51918

7068.58681.58371االبراهيميةفرح محمد فتحى النجار51919

999810094.598.5100االبراهيميةمريم احمد حامد الحنفي51920

82.5929889.590.578االبراهيميةمريم محمد صبحى محمد محمد زغلول51921

93.595958895.598االبراهيميةمريم هشام عبدهللا الجندى51922

غائب00522.5غائباالبراهيميةمها مسعد أمين الشبكة51923

32.54070585034االبراهيميةنورا ابراهيم محمد قطب51924

50.557.56569.562.564االبراهيميةنورا عبدالنبى حسن مصطفى51925

91.586959292.5100االبراهيميةنورا محمد عبدالرحمن حبيشة51926

9388909388.593االبراهيميةنورهان عاطف عوض بكري51927

8985.58892.585.599االبراهيميةهاجر ايمن عزت محمد51928

7475.5869581.585االبراهيميةهاجر جالل سعد قابيل51929

82.5758488.590.595االبراهيميةهاجر عصام صبحي عبدالعال51930

807882929086االبراهيميةهاجر فرغلي محمد صابر فرغلي51931

84.58185938596االبراهيميةهالة عصام محمد هاشم ابراهيم51932

88.578.589928288االبراهيميةيارا محمد جالل حبيشة51933



8283.58393.586.582االبراهيميةيارا هانى عبدالحافظ عبدالمعبود51934

778773859073االبراهيميةياسمين سعيد مرزوق معوض51935

625.5193012.524.5االبراهيميةإبراهيم أيمن إبراهيم فؤاد51936

57697387.566.566.5االبراهيميةاحمد ايمن محمدالنبوي جدوع51937

57.5708687.575.587االبراهيميةأحمد خالد فرحات عبد الحميد51938

70868993.58278االبراهيميةاحمد شريف سامي مصطفى51939

80858693.58683االبراهيميةاحمد عادل فوزي ابو ذكري51940

918495978595االبراهيميةاحمد عصام فتحى شاهين51941

43.54648585256.5االبراهيميةاحمد عمرو مدبولي عبدالنعيم51942

40.530405140.539االبراهيميةأحمد مبروك أحمد العربى51943

9594979790.598االبراهيميةاسامه صبري مسعد الجمل51944

6880848871.566االبراهيميةاسالم فهمي عبدالعظيم الجمل51945

65.5716379.55962االبراهيميةالبكري صالح البكري عبدالعال51946

48.5714857.551.554.5االبراهيميةامين دسوقي كامل مطر51947

1216414743.524االبراهيميةحازم امام المنشاوي محمد51948

97989810093.5100االبراهيميةصبحي محمد صبحي عبدالجيد51949

4565.5606765.549.5االبراهيميةعبدالرحمن اشرف الجيوشي النحاس51950

62.58263676470االبراهيميةعبدالرحمن عنتر سمير صابر51951

33434564.550.533االبراهيميةعبدالرحمن فتحي السيد الشبكه51952

33.53736494047.5االبراهيميةعبد الرحمن فوزى مسعد51953

36.5585665.55348.5االبراهيميةعبدالرحمن محمد سعيد بهنسى51954

7378.5818161.585االبراهيميةعبدالرحمن مصطفي سليم مصطفى51955

86918896.59499االبراهيميةعبدهللا احمد عبدهللا منصور51956

95999697.595.5100االبراهيميةعبدهللا انور عبدالفتاح خضر51957

87.59092959198االبراهيميةعمر طاهر عبدالمحسن وهبه51958

61.579.5597379.573االبراهيميةفاروق صبحى فؤاد صبيحة51959

84.59099979099االبراهيميةكامل عادل محمد كامل مغيث51960

88.5929497.583.592.5االبراهيميةكريم محمد عبدالعظيم الجمل51961

839295979183.5االبراهيميةكريم مسعد سمير صابر51962

غائبغائبغائبغائبغائبغائباالبراهيميةمحمد إمام المنشاوى محمد51963

64839192.580.585االبراهيميةمحمد ايمن صابر زكي51964

73.5928885.582.583.5االبراهيميةمحمد زينهم سيد الجوهري51965

93.585949490.585االبراهيميةمحمد سامي محمد عبدالحميد51966

87.58194969189االبراهيميةمحمد سعيد مصطفى نصار51967

97.51001001009591االبراهيميةمحمد سمير مجمد ابوغزالة51968

9494.5949288.592االبراهيميةمحمد صبري محمد جالل محمد51969



6769807270.568االبراهيميةمحمد صالح البكري عبدالعال51970

8783.5929786.584االبراهيميةمحمد عاطف فتحى شاهين51971

8286908784.590االبراهيميةمحمود زينهم سيد الجوهري51972

95.58795958792االبراهيميةمحمود فايز فتحى شاهين51973

91.596989888.599االبراهيميةمحمود محمد محمدرضا حسن51974

40526563.558.577االبراهيميةمسعد اشرف مسعد النحاس51975

38.545496760.574االبراهيميةمصطفى محمد معوض على الجندي51976

9896979997.5100االبراهيميةمصطفي هانى محمد سليم51977

72.58180817285االبراهيميةوليد مجدي الشعراوي عبدالعال51978

41427157.552.566االبراهيميةيوسف عبد العطى عبد الفتاح51979

95.594.51009898.594االبراهيميةيوسف عالء محمد عالم51980

88.588.58891.590.588االبراهيميةيوسف محمد السيد نصر على51981

35.54657656066االبراهيميةيوسف محمود محمود بدر51982

2934476851.559االبراهيميةيوسف معوض حسن مصطفى51983

9793959986.595السالماسراء حمدى سيد بكرى51984

9994999895.5100السالماسراء سامى محمد حيدر51985

9588949993100السالماسراء عبدهللا محمد الجندى51986

91.5769491.57898السالماسراء فايز عباس العربى زلط51987

9687989698.5100السالماسراء محمود حسن الجعار51988

50797178.568.579السالماسماء عبدالغفار عبدالعزيز عبدالغفار51989

85.5849390.579.594السالماسماء وليد عزت عبدهللا51990

98.510010010099100السالماسماء يحيى عثمان ابو الغيط51991

96.592999690.5100السالماالء سعيد سيد احمد جعفر51992

96809493.582.595السالمامال ايمن عبدالمنعم محمد51993

94698589.78176السالمامال عالء عبداللطيف عبدالهادى51994

57607468.56688.5السالمانجى مسعد مصطفى عوض51995

606257705070السالمانشراح ممدوح عبداالاله سراج الدين51996

74.573.572797083السالماهداء محمد محمد جحا51997

9889.5949798.597السالمآية عمرو مسعدعامر نعمة51998

97.5829998.595.5100السالمآية أحمد فوزى بدير51999

99.59699100100100السالمآية احمد محمود الدجوى52000

99999999.598.5100السالمآية جمال عفيفى شما52001

64.56162745983السالمآية خالد بكرى قطب52002

9788.59793.593.599السالمآية سالم انور غنيم52003

9685.59691.59895السالمايمان حاتم على خطاب52004

84737680.57076.5السالمبسملة محمد شعبان سيد احمد شحتة52005



9996100100100100السالمبسنت احمد رافت على عفيفى52006

9992929810098السالمتقى ياسين محمود فرج52007

96.58290988894السالمحبيبة سعد احمد السيد52008

98.5899997.599.599السالمحبيبة وليد شحاتة مصطفى52009

97.58187929378السالمحبيبه وجيد محمد كامل قطب52010

90.584908688.575السالمحسناء وجيد محمدكامل قطب52011

636764666977السالمخلود حمدى صابر مغيث52012

5560676463.563.5السالمدنيا كامل سمير شبل52013

66.566.5637864.562السالمراينا هيثم عبدالعاطى شعبان52014

97.590999898100السالمرحاب وجدى محمد سعيد52015

79.5758687.59083.5السالمرحمة عبدالحليم عبدالعاطى مغيث52016

83.5759380.58578.5السالمرحمه عبد الوهاب احمد حسين52017

96.5809086.59795.5السالمرنا اشرف محمدصابر حشيش52018

97.5989897.59999السالمرنا وائل محمد سعيد الهبرى52019

9689939810089السالمروان مصطفى محمود عبدالحميد52020

98.5911009910094السالمرؤى احمد السيد الجندى52021

987892919699السالمريم طارق ابراهيم زايد52022

92.57791819584السالمريم عبدالعزيز عبدالعزيز صبحه52023

9998989798.598السالمرانيا اشرف صابر عبدالمحسن52024

98999999.510099السالمسارة حسن محمد محمد52025

98.5969710099.5100السالمسارة وائل سعيدقطب شاهين52026

97.5951009498.597السالمساره سمير احمد ابوالعال52027

97.510099100100100السالمسلمى فيصل محمود جوهر52028

98.5939493.59888السالمسلمى محمد سعيد ابراهيم52029

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالسالمسلمى هشام عزت القصاص52030

90.574.58684.581.579.5السالمشروق ايمن عبدالمنعم مطر52031

92.519.594939598السالمشرين احمد محمد سليمان ابراهيم52032

95.578999494.591السالمشهد امجد كمال الغليظ52033

69.562.56877.57387السالمشهد حمدي السيد العيسوي52034

9672939196.592.5السالمشهد محمد حلمى زهو52035

85.56587737678السالمصابرين محمد جمال فراج52036

99909695.510098السالمعلياء السيد محمدى محمد52037

91.5818778.58382.5السالمفاطمة حسين صابر الحنفى52038

9981979596.599السالمفاطمة سعد محمدمرتضى الجندى52039

98989995.594.5100السالمفرح انور السيد ابراهيم52040

768175908792السالمفريدة وجدى عمر مغيث52041



979399969586السالممارتينا وهيب نصيف ابراهيم52042

7872838186.574السالمماهيتاب خالد عبده يوسف52043

98.5719890.58195السالممريم احمد حمدى عبدالرسول52044

826188817377.5السالممريم عادل السيد احمد52045

97.59610098100100السالممريم محمد عدوى السيد52046

957996879493.5السالممريم هانى عبدالصبور الجمل52047

91.578.59496.593.5100السالمملك مصطفى يونس محمد52048

97.5869798.598.5100السالممنة طارق محروس خالف52049

97.5909497.5100100السالممنة عبدالغنى فاروق حشيش52050

9989939897.599السالممنة نزية عمر عبدالغنى52051

99981009998100السالممنةهللا جمال احمدسليمان مطر52052

696379668986السالممنه هللا طارق عبد البصير محمد52053

8586939391.595السالمنانسى ماهر سعيد ابو على52054

97.586939098.598السالمندى اشرف احمد سليم52055

87758589.595.599السالمندى خالد على الشحات52056

93.5868988.597.597السالمندى شعبان مولد عبدالوهاب52057

8579908575.593.5السالمندى محمود سمير شبل52058

9980959596.599السالمنرمين السيد سعد الجمل52059

95.576.59089.590.597السالمنورا اشرف عبدالعاطى مغيث52060

95.5929294.59299السالمنورا صبحى عبدالغفار الجمل52061

9988959797.5100السالمنورا عادل محمود توفيق52062

89789487.593.595السالمنورا عبدالفتاح ابراهيم دعبس52063

7970747778.591السالمنورهان على سعيد عفيفى52064

97929197.594100السالمنورهان محمد سيد البكرى عطوة52065

991001009899.5100السالمنيرة محى احمد عبدالحميد52066

91.5778888.585.596السالمهاجر خالد عيد احمد52067

90729385.59593السالمهاجر صالح محمد حيدر52068

73.577847783.581السالمهاجر وليد عبده خليل52069

99100100100100100السالمهنا السيد مجدى مزيد52070

78907384.58389السالمياسمين اشرف مصطفى عبد الباقى52071

96.5999791.598100السالمياسمين حمدى ابراهيم الحلوانى52072

51.562.565746557.5السالمابراهيم عاطف عبدالستار محمد52073

57.557.56475.55979السالماحمد حسن عبدالعزيز الفن52074

98.588.59898.59498.5السالماحمد انور السيد ابوالسعود52075

97979697.593.5100السالماحمد ايمن محمود على52076

97.51009994.5100100السالماحمد حسنى الحسينى حسن52077



95899398.595100السالماحمد خالد محمد رفاعى52078

97949795.58895السالماحمد رضا على الرويشي52079

95.5839596.58981.5السالماحمد سعيد جمال تركى52080

84.569.58284.587.589السالماحمد صالح سعيد الفرماوى52081

92.58998909991السالماحمد عبدالعزيز زغلول عبدالعزيز52082

92729691.595.590.5السالماحمد عمرو محمد نصر الدين صالح52083

43.565.55485.567.557السالماحمد فهمى محمد القرموط52084

949487939693.5السالماحمد كمال شحاتة مصطفى شحتة52085

64738088.577.574.5السالماحمد مجدى محمود خليفة52086

596062745268السالماحمد محمد عبد الحميد شاهين52087

69.5607489.570.587السالماحمد محمد فاروق شرف52088

81.56386936583.5السالمادهم عرفة فتحى مغيث52089

96.57997989297.5السالماسالم عصام الدين على خطاب52090

9580939988.586.5السالماسالم احمد محمد زلط52091

9293961009588.5السالماسالم رضا سعيد ابراهيم52092

767283908181السالماسالم عبد هللا محمد عزوز52093

97.599979698100السالماسالم نبيل عبدالسميع صبيحة52094

4346566850.562السالمالسيد صبحى محمود الشيخ52095

97.5921009897.5100السالمباسم محمد فتح محمد52096

54.56364717170.5السالمحسام حسن عبدالرازق سعد52097

825872787889.5السالمخالد صالح صبحى عبدربة52098

62675573.573.576السالمرأفت ياسر رأفت ابو ذكرى52099

677179848371.5السالمزياد اشرف محمود القرموط52100

98959398.595.595.5السالمسالم محمد عبدالستار عيد52101

65.5627770.576.562.5السالمساهر ابو بكر شكرى حسن52102

5964.558725364.5السالمسعد صبرى محروس احمد52103

9583648079.578السالمسعيد سعد محمد عبدالعال52104

58.55953736567السالمصابر شريف محمد الفرماوى52105

78.5756077.57379السالمصابر عرفات صابر صوار52106

951008294.582.598السالمصابر محمد صابر عبدالمحسن52107

9785928686.589السالمعبدالرحمن عبدالحكيم محمدكامل حسن52108

89.5728789.590.598السالمعبد الرحمن نشأت حمدي فتح الباب52109

96.573888486.597السالمعبد هللا كرم عبد هللا زلط52110

82.5778285.588.592السالمعبدالرحمن احمد عبدالسالم احمد52111

8777.58788.580.590السالمعبدالرحمن خالد سعيد الشرقاوى52112

97859393.593.597السالمعبدالرحمن صبرى حلمى زهير52113



6.50611.517.517السالمعبدالرحمن عادل عبدالمنعم ناشى52114

97.5829294.59498السالمعبدالرحمن لطفى عبدالحميد عفيفى52115

9887.59595.59599السالمعبدالرحمن مصطفى محمد رمضان52116

70.5677972.58287السالمعبدهللا محمد شوقى السيد مزيد52117

66657176.572.577السالمعبدهللا نزية عبدالمحسن شحتة52118

9169.586868984السالمعلى محمد سامى سيد محمد52119

9887939897100السالمعمر عماد صالح بكرى خلو52120

73.5709189.582.572السالمعمرو اشرف فارس احمد صبيحة52121

94.583909693.593السالمكريم صالح صابر زلط52122

96.5899896.59898السالمكيرلس جورج عبدة جورجى52123

99829898.59797السالممازن رجب عبدالحافظ ابو على52124

3850626572.555السالممحمد اشرف ابراهيم عبدالمقصود52125

99959698100100السالممحمد اشرف صبحى عبدالفتاح عيد52126

78788279.582.569السالممحمد السيد محمد شهبة52127

84.56491888082السالممحمد ايمن حلمى غنيم52128

99909995.5100100السالممحمد ايمن عبدالوهاب عبدالعزيز52129

95.5879894.599100السالممحمد ايهاب السيد حيدر52130

78627867.58080.5السالممحمد ثروت عزت زهير52131

97921009310093السالممحمد حسام الدين على خطاب52132

8677.587898483السالممحمد حسن فريد رشتة52133

87.57889838480السالممحمد خالد غريب السيد52134

97.591979798.5100السالممحمد خالد يوسف حرفوش52135

999710098.510099السالممحمد رجب محمد رشاد رجب52136

88.57290857993السالممحمد سامح عبدالفتاح السيد52137

385064696675السالممحمد صالح حلمى االكتع52138

7965.58382.579.575السالممحمد عصام حلمى حسن52139

6065.5777488.562.5السالممحمد على حسن على52140

96.5868888.59496السالممحمد ماهر محمد سعد عبدالعزيز52141

93.5868888.591.585السالممحمد محمد محمد السنيطى52142

83888580.58789السالممحمد هاشم محمد الخولى52143

99879692.594.5100السالممحمد وحيد محمد محمد52144

90709190.582.593السالممحمد وليد محمد سويلم52145

75.566.57479.56269السالممحمود حامد عبدالفتاح عفيفى52146

47595370.553.550السالممحمود عبدالعزيز عزب محمد نصرة52147

61.5596669.57560السالممحمود عبدالعليم رمضان الصعيدى52148

5560.56675.574.566السالممحمود محمد فاروق شرف52149



999410094.599.5100السالممحمود يسرى يوسف عبدالقوى52150

917997.592.593.594السالممحى رزق عبدالحى عبدالعزيز52151

84.59295.58696.589السالممصطفى السيد محمود الشيخ52152

9087969186.594السالممصطفى زايد الشحات موسى52153

95.5939994.594.5100السالممصطفى محمد الحسينى محمد52154

4746.5586768.567.5السالمهاشم ابو بكر محمد عباس52155

9386999694100السالميوسف أيمن صالح الدين محمود52156

999598919998السالميوسف خالد احمد سمير52157

90.5849386.59397السالميوسف صالح محمد مرتضى شهبة52158

98.592989510095السالميوسف عبدالغفار عبدالكريم عيد52159

98839795.594.597السالميوسف على مدبولى اسماعيل52160

96.586.59597.59797السالميوسف وليد شعبان البرعي52161

86.5769284.577.587السالميوسف وليد ممتاز مصطفى52162

98.59099.595.598.5100الصفوة الخاصةأروة رأفت فرج طه52163

989210093.59995الصفوة الخاصةبسملة سمير عبد العزيز محمد52164

999710098.510096الصفوة الخاصةحنين حلمي السيد محمد علي52165

90799885.593.591الصفوة الخاصةروان أكرم دسوقى عبد العاطي صبيحة52166

999110094.593.596.5الصفوة الخاصةشروق سليمان محمد سليمان52167

99999999.5100100الصفوة الخاصةليلى محمد فوزى خالف52168

9910099.599.598.5100الصفوة الخاصةمروة رضى عبد العزيز عبد الرازق52169

1009810099.598.5100الصفوة الخاصةمنار ايهاب محمد سعيد صبيحة52170

99919999.510097الصفوة الخاصةمنة هللا احمد الجيوشى فتوح موسي حسنين52171

98949798.598.5100الصفوة الخاصةمنه هللا وائل عبد الحميد ابراهيم52172

96.587.596909898الصفوة الخاصةمنة أيمن محمود الجمل52173

98.59210093.598100الصفوة الخاصةمي أيمن عبد المنعم عفيفي جدوع52174

979099.59299.5100الصفوة الخاصةنور ياسر حلمي عبد السميع52175

97909990.596.578الصفوة الخاصةنورهان محمود محمد مختار إبراهيم52176

96.584959397.595الصفوة الخاصةهنا اسامة راشد عبد هللا حمود52177

91.576.593.590.593.597الصفوة الخاصةاحمد اسامة جعفر  عبد هللا52178

99961009210098الصفوة الخاصةاحمد وائل محمد توفيق52179

9910010099.5100100الصفوة الخاصةزياد رضا عبد الستار حجازي نعمة52180

93.58098.5849790.5الصفوة الخاصةزياد محمد شفيق عبد السالم52181

988710099.59988الصفوة الخاصةساهر عازر حلمى عزيز52182

99899998.59990الصفوة الخاصةطارق عالء الدين عبد العليم محمد52183

87.58698999688الصفوة الخاصةمحمد جمال  حامد  يوسف52184

98.59799.5989583.5الصفوة الخاصةمحمد رؤوف محمد العربى محمد52185



97.571.59791.58795الصفوة الخاصةمحمد سامح محمد جابر صقر52186

9910010099.5100100الصفوة الخاصةمحمد عادل مصطفى الفقى52187

99989999.5100100الصفوة الخاصةمحمد عبد هللا عبد المنعم شعيب52188

9910010099.5100100الصفوة الخاصةمحمد علي فرج قنديل52189

999410099.5100100الصفوة الخاصةمحمد هانى محمد شاكر الشاذلى52190

92.580.59694.590.588الصفوة الخاصةمحمد يحيى محمد مختار ابراهيم52191

99949999.5100100الصفوة الخاصةمصطفى مسعد محمد سعيد أبو ذكري52192

98.58710097.510089الصفوة الخاصةمصطفى وسيم عبد المنعم زايد52193

93.58588.5919893الصفوة الخاصةمعتز محمد معوض عبدالسميع السيد جبل52194

98.51009898.596100الصفوة الخاصةيوسف  ابراهيم حلمي زهير52195

999810098.510098الصفوة الخاصةيوسف سعد عوض أسماعيل52196

98.510010097.510096الصفوة الخاصةيوسف عصام محمد حسن52197

999910099.5100100الصفوة الخاصةيوسف محمد جميل شاهين52198

98.585969697100القدس الخاصةاسماء رضا عبد الرحيم عبد الحميد52199

9994.51009798.5100القدس الخاصةايه رجب محمدي الجندي52200

999210098.5100100القدس الخاصةايه جمال ابراهيم عبد العال52201

999110098.599100القدس الخاصةاسراء اشرف محمد زينهم عبد السميع52202

999310098.5100100القدس الخاصةاسراء ياسر عبد هللا عامر52203

95839996.5100100القدس الخاصةبسنت طارق طه بحيري52204

977310097.5100100القدس الخاصةبسملة وليد عبد العزيز معوض52205

99.596.510098100100القدس الخاصةتغريد هاني جمال محليس52206

99.586.510098.598.5100القدس الخاصةتسنيم حجازي عبد الحليم حجازي52207

98.59410096.5100100القدس الخاصةجهاد عاطف اسماعيل الجعار52208

99.59210096.599.5100القدس الخاصةحبيبة ايمن عبد الرحمن عبد القادر52209

99.59810095.598.5100القدس الخاصةراندا عمر عبد المؤمن منصور52210

9971999698.5100القدس الخاصةرانيا حسن محمد علي سند52211

9979.5999799.5100القدس الخاصةزينب ناصر ماهر غريب52212

9910010099.5100100القدس الخاصةسمر سامي سعد محمود االصفر52213

98.589.510099.5100100القدس الخاصةسندس احمد محمد الديب52214

98.5819294.598.5100القدس الخاصةسندس عادل محمد حسني ابراهيم52215

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالقدس الخاصةسلمي رشاد عبد العاطي عبد الغفار52216

9910010098.5100100القدس الخاصةشهد وليد فهمي طه شما52217

9910010098.5100100القدس الخاصةشروق يوسف محمد الطوخي52218

9991.51009798.5100القدس الخاصةشيماء محمد شحاتة قابيل52219

999510098.599100القدس الخاصةصفا ياسر محمد سعيد حداد52220

9789.51009997100القدس الخاصةعلياء امجد عبد العزيز اسماعيل52221



98.59310098100100القدس الخاصةفاطمة عادل محمود يوسف52222

999910099.5100100القدس الخاصةمريم ايمن صالح محمد52223

9910010099.5100100القدس الخاصةمروة ياسر محمد سعيد حداد52224

98.58810097.599.5100القدس الخاصةمنه احمد فهمي احمد رزق52225

9990.51009999100القدس الخاصةمنه احمد محمد طاهر عبد الحميد52226

999110099100100القدس الخاصةنادية سليمان فوزي سليمان52227

9987.510096.599.5100القدس الخاصةندي احمد جمال محليس52228

98.5861009798100القدس الخاصةندا عالء الدين فتحي طه52229

9910010099.5100100القدس الخاصةنميس معاذ ابراهيم مرتضي عجور52230

999810099.599.5100القدس الخاصةنيرة عصام صابر منصور عامر52231

98.597.59998.597.5100القدس الخاصةهنا اسالم ابراهيم مرتضي عجور52232

98.577.59999.592.5100القدس الخاصةياسمين مجدي قطب الجندي52233

97.57490909593القدس الخاصةياسمين ايهاب عبد الصبور شما52234

99889999.598.596القدس الخاصةيمني محمد عبد الرشيد محمود52235

9884.510099.598.5100القدس الخاصةاحمد ايمن زكريا عثمان52236

999710099.5100100القدس الخاصةاحمد السيد محمد علي سند52237

99979998.5100100القدس الخاصةاحمد خالد عبد المجيد ابراهيم ديب52238

91.587.510097.59596القدس الخاصةاحمد سمير عبد العظيم نجيب52239

9878.51009896100القدس الخاصةاحمد سمير سالمة عبد الجواد52240

98.581.51009699.5100القدس الخاصةاحمد زينهم قطب عبد الحليم الجندي52241

9910010099.5100100القدس الخاصةاحمد عادل علي شرباش52242

96.572.59894.594.594.5القدس الخاصةاحمد عبد المولي فاروق الغزولي52243

9910010099.5100100القدس الخاصةاحمد محمد فوزي شهاب52244

96981009696.597.5القدس الخاصةاحمد ماهر عبد المعبود عامر52245

97939898.597.5100القدس الخاصةاحمد هاني سيد احمد محمد52246

9910010099.5100100القدس الخاصةادهم سامي سعد محمود االصفر52247

95.57592859491القدس الخاصةابراهيم مختار ابراهيم زايد52248

96.578899293.599القدس الخاصةالسيد عزت السيد محمد52249

98.581.510098100100القدس الخاصةحاتم حمادة عبد الستار خليفة52250

98.59510098.5100100القدس الخاصةحمدي جميل عبد المنعم جميل52251

9810010099.5100100القدس الخاصةحمدي عماد حمدي عبد الكريم52252

96.59610098.5100100القدس الخاصةزياد اشرف علي انور الشاعر52253

98989899.510098القدس الخاصةزياد عماد اسماعيل الجعار52254

9810010098.5100100القدس الخاصةزياد ياسر صالح عبد الحميد الدسوقي52255

991001009999.5100القدس الخاصةعبد الرحمن احمد السيد عبد العزيز داود52256

98.59610097.59798القدس الخاصةعبد الرحمن محمد سعيد معوض عضيمة52257



9884.59797.597.5100القدس الخاصةعبد هللا اشرف عبد العاطي حلوة52258

9897.59793.599100القدس الخاصةمحمد احمد السيد المنياوي52259

999910099.5100100القدس الخاصةمحمد وليد محمد عبد الفتاح52260

989610095100100القدس الخاصةمحمد وحيد عزت ابراهيم القصاص52261

968293828588القدس الخاصةمحمد كمال بيومي الحنفي52262

9910010099.599100القدس الخاصةمحمد اشرف محمد عجوة52263

98.51009999.598.5100القدس الخاصةمحمد اشرف محمد شمس الدين محمد52264

98.593.510098.598.5100القدس الخاصةمحمد ايمن السيد السيد52265

97.5969797.598.5100القدس الخاصةمحمد سعيد محمد عجوة52266

999910097.598.5100القدس الخاصةمحمود احمد عبد الحميد حجازي52267

9910010097.59698.5القدس الخاصةمحمود ناجي فهمي رزق52268

94.5789783.588.595القدس الخاصةمحمود وائل محمود عبد المنعم الشناوي52269

959110095.599.5100القدس الخاصةمحمود عطا عبد هللا عبد الحي52270

98.5989496.599.5100القدس الخاصةمصطفي سعيد عبد المجيد ابو ديب52271

98.59195949799القدس الخاصةمسعد سامح مسعد فتحي نافع52272

9996939899.5100القدس الخاصةمعاذ السيد فوزي الدجوي52273

95.59110091.594100القدس الخاصةيوسف احمد ماهر محمود52274

96.570.58784.592.5100القدس الخاصةيوسف ايمن محمدي الجندي52275

98929797.5100100القدس الخاصةيوسف ايهاب فوزي رجب52276

97.592.59597.597.599القدس الخاصةيوسف حسين السيد حسانين52277

99919997.599100القدس الخاصةيوسف رضا عبد هللا بدوي52278

937986988698الباجور الجديدة بناتاسراء احمد محمد صابر ابراهيم52279

98.59610099.5100100الباجور الجديدة بناتاسراء بدر احمد مرزوق52280

98959996.596.5100الباجور الجديدة بناتاسراء محمد محمد سليمان52281

92.5799586.59683.5الباجور الجديدة بناتاسماء ايمن ابراهيم الحنفى52282

8877.591829480الباجور الجديدة بناتاسماء محمد كمال محمد حميده52283

9890.59798.510095.5الباجور الجديدة بناتاالء اشرف عبد المؤمن الديب52284

93.5969997.598.594.5الباجور الجديدة بناتايمان احمد عبد المنعم محمد52285

5567687172.554.5الباجور الجديدة بناتايمان عصام فريد محمد52286

95949697.510087الباجور الجديدة بناتايمان محمد مرسى مرسى يوسف52287

99969996.510096الباجور الجديدة بناتبسنت خالد عبد التواب الدجوى52288

9592949192.587.5الباجور الجديدة بناتبسنت محمد سعد والى52289

9587.5929694.588.5الباجور الجديدة بناتتقى سمير كمال عنيتر52290

99959999.59899الباجور الجديدة بناتتقى عبد الحميد محمود البوهى52291

93.574.5868984.567.5الباجور الجديدة بناتحبيبه شريف بكرى أبو الركب52292

90.5799696.595.587.5الباجور الجديدة بناتحبيبة فايز رمضان طعيمة52293



99989898.5100100الباجور الجديدة بناتحنين على عفيفى النجار52294

89.5707796.586.577.5الباجور الجديدة بناتخلود اسامه عبد القادر العشماوى52295

73.560768774.562.5الباجور الجديدة بناتخلود خالد احمد محمد عويس52296

92839090.59387الباجور الجديدة بناتدعاء كرم حسنى عبدالسميع52297

90.58190899589الباجور الجديدة بناتدنيا السيد عبد الفتاح سليم52298

78889387.586.580الباجور الجديدة بناتدنيا انور شوقى بكرى52299

959494949788الباجور الجديدة بناتدنيا محمد مصطفى محمد عفيفى52300

98.5949995.596.589الباجور الجديدة بناترحمة محمد احمد محمد52301

97929692.59683الباجور الجديدة بناترحمه عبد الستار حسن مجاهد52302

99939993.598.598الباجور الجديدة بناترضوى عبد المقصود محمد شمس52303

84667275.577.580.5الباجور الجديدة بناتروان يحيى على الشاعر52304

85687171.577.570الباجور الجديدة بناتروايح محمود عبدالفتاح محمد52305

99.510010098.596.5100الباجور الجديدة بناترؤى انور كامل شاهين52306

991001009997.5100الباجور الجديدة بناترويدا خالد محمود البرلسى52307

95739695.59496الباجور الجديدة بناتريم اشرف مراد عبد العزيز52308

99.59810099.597100الباجور الجديدة بناتريهام مصطفى حسن مصطفى52309

9995989998.599الباجور الجديدة بناتسلمى سالم السيد السيد52310

92.5869292.592.588الباجور الجديدة بناتشروق شريف شاكر صبيح52311

84448573.56370.5الباجور الجديدة بناتشروق صالح سالمه الحديدى52312

9265878885.580الباجور الجديدة بناتشروق ماجد سالمه كساب52313

95.59198959689الباجور الجديدة بناتشهد وليد الدمرداش ابو المجد52314

86.577949790.594الباجور الجديدة بناتشيماء مصطفى ابراهيم السيد52315

58.546597259.556الباجور الجديدة بناتشيماء يسرى البكرى عبسه52316

96.58993939285الباجور الجديدة بناتصفا  محمود محمد حبلص52317

53.5535255.549.547.5الباجور الجديدة بناتغرام عربى أبوالفتوح حجازى52318

94.5799290.589.5100الباجور الجديدة بناتفاطمه محمد محمد وجيد الجندى52319

80767380.59279الباجور الجديدة بناتفرح ناصر المرسى عبد السميع52320

81.5797776.579.587الباجور الجديدة بناتمريم اسامه محمد مرتضى محمدى52321

70858186.57975الباجور الجديدة بناتمريم رضا ابراهيم الحنفى52322

99999895.510099الباجور الجديدة بناتمريم عبد اللطيف على عامر52323

99988493.597.590الباجور الجديدة بناتمريم محمد احمد حسن52324

979997889996الباجور الجديدة بناتمريم مصطفى محمد على عفيفى52325

959797939792الباجور الجديدة بناتملك هشام محمد عزت النحاس52326

7887868889.573الباجور الجديدة بناتمنار حمدى رمضان محمد عفيفى52327

58.5677973.57858الباجور الجديدة بناتمنار صبرى مصطفى العزب جدوع52328

9897999999.5100الباجور الجديدة بناتمنه هللا عبد الحميد صابر محمد52329



869285878780الباجور الجديدة بناتمها اشرف شوقى الخولى52330

99.59496989899الباجور الجديدة بناتنانسى ابراهيم السيد الحبيبى52331

96.5969784.597.583الباجور الجديدة بناتندى عادل فرج هللا محمد الجعبرى52332

797983909660الباجور الجديدة بناتندى عبد المقصود عبد الغفار العكل52333

72797079.579.558.5الباجور الجديدة بناتندى محمد شوقى التمرجى52334

84.58081919479الباجور الجديدة بناتندى نزيه انور مصطفى52335

5049635237.563الباجور الجديدة بناتندى وليد بدر مصطفى52336

59597676.570.572الباجور الجديدة بناتنورا احمد ابراهيم الجمل52337

849095979293الباجور الجديدة بناتنورهان السيد ابراهيم الديب52338

99.59697969598الباجور الجديدة بناتنورهان الهامى جمال بدر52339

99.5999999100100الباجور الجديدة بناتنورهان حسام محمدة سليمان52340

999710098.5100100الباجور الجديدة بناتهاجر ايهاب ابراهيم محمد عزب52341

9998999898.599الباجور الجديدة بناتهاجر سامى صالح فياض52342

526264626167الباجور الجديدة بناتهاجر مجدى شبل النويشى52343

99.51009898.5100100الباجور الجديدة بناتهاجر محمد عبد هللا بكر52344

99.598999810099الباجور الجديدة بناتهايدى محمد عبد اللطيف مزيد52345

5662776949.558الباجور الجديدة بناتهنيه سعيد صابر عبد السالم52346

66.562807470.561الباجور الجديدة بناتوفاء محمد سامى سيد احمد52347

99.51009598100100الباجور الجديدة بناتيارا عبد الحميد محمود البرلسى52348

9376988998.591الباجور الجديدة بناتياسمين طارق متولى عبد اللطيف52349

96.5759188.59683الباجور الجديدة بناتيمنى يحيى فاروق محمد زايد52350

544270605557الباجور الجديدة بناتابراهيم والء فوزى مصليحى52351

897693838971الباجور الجديدة بناتاحمد اشرف طلبه محمد سالم52352

8081988882.568الباجور الجديدة بناتاحمد السيد اسماعيل جوهر52353

979098979772الباجور الجديدة بناتاحمد بهاء عبد الوهاب احمد52354

93.59197919868الباجور الجديدة بناتاحمد حسنى فؤاد مدره52355

75607075.565.560الباجور الجديدة بناتاحمد شحات رمضان ابراهيم52356

71.5706272.571.571الباجور الجديدة بناتاحمد عبد العزيز محمود بدر52357

61.5626966.557.554الباجور الجديدة بناتاحمد عصام فريد محمد52358

5467827377.556الباجور الجديدة بناتاحمد عيد سعيد عيد السمرجى52359

7267948570.567الباجور الجديدة بناتاحمد مدحت سعيد عيد52360

98.574978810080الباجور الجديدة بناتاحمد هانى كامل ندا52361

98.58398919780الباجور الجديدة بناتادهم وليد عبد الفتاح حامد52362

64678763.55558الباجور الجديدة بناتاسامه على عبد الحميد السيد52363

6156706455.547.5الباجور الجديدة بناتاسالم السيد كمال قرنى52364

88959480.59291ابشيشاسالم فهيم ابراهيم مطر52365



9796989297.5100الباجور الجديدة بناتجمال باسم عبد المحسن صبيحه52366

89.58087889596الباجور الجديدة بناتحازم حسن جوده شادى52367

536579777659الباجور الجديدة بناتحسام ايمن عبد الحميد خليفه52368

4135565544.550.5الباجور الجديدة بناتحسام حسن عبد الستار محمد52369

62.5778073.56667الباجور الجديدة بناتحسين الدسوقي حسين البدري52370

657977887470الباجور الجديدة بناتزياد مسعد محمد فهمى سلطان52371

71.56877806970الباجور الجديدة بناتسعيد احمد سعيد الحلوانى52372

64747277.57568.5الباجور الجديدة بناتشوقى عرفه محمد شوقى صبيحه52373

7672587294.575الباجور الجديدة بناتصبرى رفاعى صبرى عبد الحميد52374

98.5909793.59683.5الباجور الجديدة بناتعبد الرحمن محمد سعد البدرى52375

93.5859992.59584الباجور الجديدة بناتعبد الرحمن محمد صبحى ندا52376

9894959210092الباجور الجديدة بناتعبد الرحمن محمدمحمود سليمان52377

618262796758الباجور الجديدة بناتعبد الرحمن وائل فتحى الزعره52378

987995949989الباجور الجديدة بناتعبد الغفار محمد عبد الغفار العكل52379

989910096.59992الباجور الجديدة بناتعبد هللا السيد عبد العاطى بدر52380

989810098.5100100الباجور الجديدة بناتعبد هللا محمد ممتاز عليمى52381

999910099.510073.5الباجور الجديدة بناتعبدالمنعم خالد عبد المنعم السبكى52382

53436854.54357الباجور الجديدة بناتعبد المؤمن محمد حمدى عبد الكريم52383

81.58694959190الباجور الجديدة بناتعلى احمد محمد حجازى مطر52384

56.5849285.58367الباجور الجديدة بناتعلى سالمه معوض الطويل52385

66.58980858264.5الباجور الجديدة بناتعمر احمد عبد العاطى عبد العال52386

99100989599.594الباجور الجديدة بناتعمر جمال موسى العيه52387

42.562927465.562الباجور الجديدة بناتعمرو انور محمد ريحان52388

57.55675655664الباجور الجديدة بناتكريم حسام عبد الهادى سليم52389

62.576817082.564الباجور الجديدة بناتكريم خالد عبد الحميد خليفه52390

495156684341الباجور الجديدة بناتكريم كامل ابراهيم عبد المقصود52391

58.5546958.550.565الباجور الجديدة بناتكريم محمد محمد حواش52392

64677363.555.557.5الباجور الجديدة بناتكمال صالح محمود الصعيدى52393

42.539626443.546.5الباجور الجديدة بناتمتولى جمال متولى محمود صبيحه52394

84878882.594.586.5الباجور الجديدة بناتمجدى اشرف محمد دعدوش52395

4742686659.555الباجور الجديدة بناتمحمد ابراهيم فوزى مصليحى52396

77798693.59278الباجور الجديدة بناتمحمد احمد محمد حميده52397

67.564776886.575الباجور الجديدة بناتمحمد اشرف عاشور عبد الرؤف52398

6055717755.569الباجور الجديدة بناتمحمد اشرف محمد مرتضى52399

676386669479الباجور الجديدة بناتمحمد ايهاب جمال بدر52400

52.5547460.558.553.5الباجور الجديدة بناتمحمد جالل الدين محمد شاهين52401



908393959388الباجور الجديدة بناتمحمد عبد الرحمن محمد حبلص52402

92.59094949772الباجور الجديدة بناتمحمد عبد المحسن ابو الغيط الجوهرى52403

35334048.54159الباجور الجديدة بناتمحمد على ابراهيم الصاوى52404

616583767363.5الباجور الجديدة بناتمحمد فرحات على نصير52405

947990837594.5الباجور الجديدة بناتمحمد مجدى محمد عبد الوهاب52406

73.5708468.57165.5الباجور الجديدة بناتمحمد ممدوح عبد الجيد البيسى52407

746087646568الباجور الجديدة بناتمحمد ممدوح محمد السيد المنياوى52408

96.5929395.598.5100الباجور الجديدة بناتمحمود صبحى محمود الطويل52409

44.566706762.557.5الباجور الجديدة بناتمصطفى حسين مرسى على52410

55.567686876.565الباجور الجديدة بناتمصطفى عبدهللا على السمرى52411

69476653.55253.5الباجور الجديدة بناتمصطفى محمد رضا البعل52412

62758176.57676الباجور الجديدة بناتنادر ايمن احمد صابر52413

55.56276606953.5الباجور الجديدة بناتنجم وائل نجم حسن52414

83.5688772.598.578الباجور الجديدة بناتهادى خالف محمد كمال خالف52415

60658355.57876.5الباجور الجديدة بناتيحيى عبد الرحمن عبد الرحمن جاد52416

96.59410097.59890الباجور الجديدة بناتيوسف ابراهيم زنيهم الدجوى52417

575985716063الباجور الجديدة بناتيوسف الشاذلى محمود الدربل52418

9088100858892الباجور الجديدة بناتيوسف ايمن احمد عوض52419

60.557866767.582الباجور الجديدة بناتيوسف ايمن صالح محمد52420

93839688.591.593الباجور الجديدة بناتيوسف إيهاب عبد الرشيد صديق52421

87.5819281.58875الباجور الجديدة بناتيوسف جمعه على الخولى52422

47607268.56346الباجور الجديدة بناتيوسف مجدى شبل النويشى52423

9184100939497الباجور الجديدة بناتيوسف محمد عبد المحسن ابراهيم52424

90.58199939597الباجور الجديدة بناتيوسف محمود محمد السيد52425

9610010097.5100100غادة الخاصةاالء صالح عبد المطلب ابراهيم سليم52426

99.510010099100100غادة الخاصةاالء عبد العاطى ابراهيم عبد العاطى52427

96.5961009196.594غادة الخاصةايه ابراهيم حماده محمد52428

98889790.595.598غادة الخاصةايه محمد فاضل محمد قنديل52429

99.59910099100100غادة الخاصةأسراء سيد عبد المحسن رشتة52430

97.51001009910099غادة الخاصةأسماء أشرف أنور زكى52431

96981009910095.5غادة الخاصةأسماء سليمان عبد الخالق على52432

99.510010099.5100100غادة الخاصةأسماء عبد السالم عبد المعبود على52433

99.510010099100100غادة الخاصةأمانى مصطفى السيد محمد حبيب52434

99.5939898.510099غادة الخاصةبسملة احمد مصطفى  كمال الدين شاهين52435

99981009910099غادة الخاصةبسمله سامى محمدعلى صبره52436

99.59810097.510099غادة الخاصةبسنت توفيق محمد الحفنى شحاتة52437



99.51001009910099غادة الخاصةتسنيم خالد محمد ممدوح على دياب52438

9796948999.593غادة الخاصةتقوي اشرف محمدفوزى عبد الغفار عوض52439

99.59810098.510099غادة الخاصةجنا هشام يسرى محمود52440

98.510010098.5100100غادة الخاصةحبيبه طارق محمد خيرى زيدان52441

96999793.598.599غادة الخاصةحبيبه محمد محمود خالف52442

99.510010098.5100100غادة الخاصةخلود حسين صبحى البدرى52443

95.59910098.599.599غادة الخاصةخلود محمد على خلف52444

99.59810098.59899غادة الخاصةدنيا وائل بهيج احمد52445

989810096.59394.5غادة الخاصةرحمة مجدى عبدالمحسن شحاتة طعيمة52446

99.510010098.510099غادة الخاصةرنا محمدعبد المنعم ناجى52447

95.597969594.5100غادة الخاصةروضه يوسف عبد الحميد محمد عيطة52448

95.59410095.510099غادة الخاصةريهام أشرف حسان ريحان52449

93.59710096.510099غادة الخاصةسارة رفعت سرحان الحصرى52450

9910010099.5100100غادة الخاصةسارة سعيد عبدالجابرالطوخى52451

99.510010099100100غادة الخاصةسارة مرسى محروس مرسى52452

99.51001009810099غادة الخاصةساميه محمداحمد والى52453

989310096.59999غادة الخاصةسجداءفتحى صبحى محمد عمر52454

99.510010099.5100100غادة الخاصةسراءخالدعبدهللا نصر52455

99.51001009696.598غادة الخاصةسلمى أيمن عيدشريف52456

99.510010098.5100100غادة الخاصةسمر صالح عبدالمنعم محمد الشرقاوى52457

99.5911009998.599غادة الخاصةشروق مرعى بيومى مرعى52458

9910010099100100غادة الخاصةشهد محمد عبد المنعم محمد52459

97.58010085.59790غادة الخاصةشهد محمد سعيد على شاهين52460

99.510010097.510099غادة الخاصةشيماءصبحى ابراهيم نواره52461

99.51001009910099غادة الخاصةعهد عصام على منصور52462

999710097.510099غادة الخاصةفاطمه محمدعبدالعليم حسين52463

91.5799988.59198غادة الخاصةفاطمه محمودحسنى شيبوب52464

991001009710098غادة الخاصةمريم مسعد عبدالمسيح عطا52465

908299889584غادة الخاصةملك محمد ابراهيم زين52466

97.57999889595غادة الخاصةمنه هللا أحمد بيومى جبر عيسى52467

99.510010099.598.597.5غادة الخاصةمنه هللا كرم حافظ الفقى52468

95.5929678.597.594.5غادة الخاصةمنه محمدعبدالمنعم عبدالغفار سعيد52469

98.5100999698.598غادة الخاصةمى ناصر على عامر52470

9910010098100100غادة الخاصةنانسى وحيدصدقى عزيز52471

99.510010097.510099غادة الخاصةنانسى يحيى محمود محمد رضوان52472

991001009710099غادة الخاصةندا نصر نبهان عبدالسميع52473



98.59610097.59997غادة الخاصةندى أنور شكرى عفيفى52474

99.59610098.598.594.5غادة الخاصةندى عاطف عبدالعليم احمد52475

959995879474.5غادة الخاصةنوران عماد بكرى حامد52476

99.51001009810098غادة الخاصةنورهان عاطف عبدالعليم أحمد52477

969699969591.5غادة الخاصةنورهان ياسر محمدشعبان52478

9710010096.59998غادة الخاصةنورهان يوسف يوسف مصطفى52479

99.5991009810099غادة الخاصةنيره سليمان صبرى سليمان52480

948299949685.5غادة الخاصةهاله انورمحمد نور محمد انور52481

99.593100969789.5غادة الخاصةهنا احمد فؤاد صقر52482

99.510010099100100غادة الخاصةهيالنه مرزوق عبدالمسيح عطا52483

95.59510095.594.591غادة الخاصةيارا محمود جمال الدين أحمد حسن52484

98.59599989594غادة الخاصةيسرا محمود عبد الحميد محمد52485

99.5100999597.596.5غادة الخاصةأبراهيم جمال عبد المحسن رشتة52486

96869492.59594غادة الخاصةأحمد السيد محمد حامد52487

95.598999610097غادة الخاصةأحمد راضى بيومى حشيش52488

99.510010099100100غادة الخاصةأحمدرفعت احمدعفيفى بزه52489

9910010099.5100100غادة الخاصةأحمد سعد احمد بلتاجى52490

98.598989899100غادة الخاصةأحمد سعيد رمضان بزه52491

99.5969798.510099غادة الخاصةأحمدطارق عبدالجابرمحمد الجعار52492

88.58993939192غادة الخاصةأحمدعبدالوهاب محمدالسيد52493

9992989799100غادة الخاصةأحمدفرج محمدالبكرى52494

999410096.510092غادة الخاصةأحمد كمال السيدجبر52495

95979998.599.598غادة الخاصةأحمد مجدى عبدالحليم عوض52496

99.59510097.59996غادة الخاصةأحمد محمد على بيومى52497

98.594989497.596غادة الخاصةأحمد وحيد ابراهيم خليفه52498

9992999695.598غادة الخاصةأحمد وحيد محمد الجمل52499

99959898100100غادة الخاصةأدم ناصرمحمد توفيق عمير52500

100969999.5100100غادة الخاصةأدهم رضا امين عبدالعزيز52501

97.5949996.59999غادة الخاصةأدهم عبدالسالم كامل الشيخ على52502

989195939692غادة الخاصةأسالم محمدكامل الشيخ على52503

1001009998.5100100غادة الخاصةأشرف أشرف حسن يسن52504

1001009999.5100100غادة الخاصةأشرف عالء الدين حسن يسن52505

10099100100100100غادة الخاصةألسيددياب السيددياب52506

98.5989892.596.596غادة الخاصةألشاذلى سعيدمحمدعبدالمقصود52507

999710096.510098غادة الخاصةأنورإسامه أنورعزب52508

100100100100100100غادة الخاصةباسل فوزى عبدالخالق سعد52509



99.598100100100100غادة الخاصةباسم إسامة عبد المطلب أبو حسين52510

10099100100100100غادة الخاصةجالل عثمان جالل الحصرى52511

9895989895.5100غادة الخاصةحازم هانى كامل الشيخ على52512

96.51009697.5100100غادة الخاصةرامزعمروسعيد الدجوى52513

96.510010096100100غادة الخاصةزياد عبدالمجيد جمال عبدالمجيد52514

94.510010094.59992غادة الخاصةسليمان مجدى محمد شقره52515

9090949592.586.5غادة الخاصةطارق صفوت لبيب العشرى52516

100100100100100100غادة الخاصةعبدالرحمن ياسرعزت عبد البارى عبد الفتاح52517

98.59999100100100غادة الخاصةعبدهللا ربيع صابرعبدالحميد52518

100100100100100100غادة الخاصةعبدهللا محمدعبدهللا االودن52519

959999979795غادة الخاصةعمرمحمدابراهيم الحلو52520

99100100100100100غادة الخاصةعمرو طارق على حسن52521

99.510010098100100غادة الخاصةفهد زكريا ابراهيم احمد52522

1009599100100100غادة الخاصةكريم أحمد حسن محمد حسن52523

100100100100100100غادة الخاصةكمال محمد محمد الحالل52524

96979989.59695غادة الخاصةمحمد أحمدمحمدوالى52525

1009910099.510096.5غادة الخاصةمحمد أيمن لطفى مهدى52526

10010010099.5100100غادة الخاصةمحمد حاتم سعيد معين52527

9810010099.597100غادة الخاصةمحمد حسن السيد حاتم52528

98979495.597.592غادة الخاصةمحمد حسن سعد حسن52529

10010010099.5100100غادة الخاصةمحمد حسن عبدالعزيزالشافعى52530

100100100100100100غادة الخاصةمحمد خالد جالل عبد السميع52531

99.510010099.5100100غادة الخاصةمحمد سامح صبحى أبو النصر52532

99.510010099.5100100غادة الخاصةمحمد سامى بكرى سعود52533

10099100100100100غادة الخاصةمحمد سعيدعبدالهادى احمد52534

9998100999998غادة الخاصةمحمد صابر عبد المحسن يونس52535

1001009810010098غادة الخاصةمحمد طارق محمد طه52536

10010010010099.5100غادة الخاصةمحمد عاطف محمدحسينى محمد52537

98.51001009898100غادة الخاصةمحمد عبد الفتاح رزق سليم52538

100100100100100100غادة الخاصةمحمد عبدهللا عبدالمنعم حسين52539

99.5100999999100غادة الخاصةمحمد على عبدالخالق شاهين52540

10010010099100100غادة الخاصةمحمد على محمدالبكرى52541

94979195.599.595غادة الخاصةمحمد فرج عبد العظيم أحمد52542

9083859394.596غادة الخاصةمحمد مجدى عبد الخالق عجاج52543

10010010010010098غادة الخاصةمحمد محمود إبراهيم محمود52544

92778579.587.585.5غادة الخاصةمحمد ياسرعابد محمد52545



95.59795999995غادة الخاصةمحمود أسامه فتحى عبدالمطلب سليم52546

95.58386979390غادة الخاصةمحمود أشرف محمود شرشر52547

92.5100949592.599غادة الخاصةمحمود طلعت محمد الرفاعى52548

98.5100100100100100غادة الخاصةمصطفى ايهاب حسن حسين إسماعيل52549

100100100100100100غادة الخاصةمصطفى صالح احمد احمد عبيد52550

8791819492.593غادة الخاصةمهاب عمروعبدالقادرمحمد52551

98999297.510098غادة الخاصةمهاب محمد سعيد ابراهيم الدجوى52552

97.51009697.599.598غادة الخاصةهانى عادل سامى سمعان52553

90989495.59797غادة الخاصةيمان أحمد حسن شحاده52554

99.51009699100100غادة الخاصةيوسف أحمدعبدالرازق عبد المعطى52555

901009095.59996غادة الخاصةيوسف أيمن سعد عمريه52556

831008098.58696غادة الخاصةيوسف أيهاب محمد صقر52557

95100949897.5100غادة الخاصةيوسف عماد محمود عفيفى52558

100100100100100100غادة الخاصةيوسف محمد حسن عبد الرحمن جعفر52559

99.5939496.599100الباجور الحديثةاسراء ابراهيم عبدالغنى على52560

95.5899588.598.590الباجور الحديثةاسراء عمرو محمد ابراهيم52561

94.5778986.594.595الباجور الحديثةاسماء صالح عبد العزيز52562

94.591969388.595الباجور الحديثةاالء عماد عبدالحميد بندق52563

93839796.59792الباجور الحديثةالزهراء كمال فاروق الفقى52564

978197949899الباجور الحديثةامانى عصام عبدالمحسن52565

534754555349الباجور الحديثةامل اسامة سعيد محمد52566

9995999598.596الباجور الحديثةأمل عبدالسميع محمد السيسى52567

79.5658684.578.577.5الباجور الحديثةاية محمد فوزى52568

60.5526161.56870.5الباجور الحديثةايمان احمد مصطفى السيد52569

947689849779الباجور الحديثةبسنت ابراهيم هاشم عنيتر52570

98.558928295.584الباجور الحديثةبسنت محمد موسى الديب52571

805476687680الباجور الحديثةتسنيم صالح عبدالعزيز52572

8973899189.580الباجور الحديثةخلود خالد احمد رشاد52573

97969899.599100الباجور الحديثةخلود طاهر حسن يحي52574

93.5859788.59696الباجور الحديثةخلود ماهر عبدالصادق52575

93.59097959897الباجور الحديثةخلود محمد فتحى قنديل52576

95.57198919597الباجور الحديثةدينا طارق مرغنى جوهر52577

95769283.59294.5الباجور الحديثةدينا عاطف محمد صابر52578

95.5979892100100الباجور الحديثةربى ايهاب محمد ايمن52579

97.5869793.597.588.5الباجور الحديثةرحمه عالء فرج صديق52580

100939996.599100الباجور الحديثةرشا عبدالحكيم عبدهللا شلبي52581



99949998100100الباجور الحديثةرنا احمد صبحى الديب52582

9893999710096الباجور الحديثةروان محمد عبدالستار سلطان52583

96949494.59995الباجور الحديثةروضة رضا صبحى النجار52584

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالباجور الحديثةزينب السيد عبدة اسماعيل52585

1009192989998الباجور الحديثةسارة صبحى محمد عبدالغفار52586

100969699100100الباجور الحديثةسارة نبيل محمد صبره52587

95.5939494.59998الباجور الحديثةساره ياسر عبد المغني سبيع52588

79.5866880.586.591الباجور الحديثةسعاد هانى يوسف عوض52589

9784899294.593الباجور الحديثةسلمى احمد محمد صالح52590

87.5668787.59283الباجور الحديثةسلمى محمد صابر حمودة52591

463446534840الباجور الحديثةسلمي عصام جوهرى52592

736370806681.5الباجور الحديثةسلمي محمد فتحي خطاب52593

96.58594949697الباجور الحديثةسميره رافت لطفي52594

60736780.561.576الباجور الحديثةسها عاطف عبدالحكيم52595

8468848181.574.5الباجور الحديثةسوسن منتصر عشرى52596

47.554678468.568الباجور الحديثةشيماء سعيد محمد فرج52597

60.569677666.562.5الباجور الحديثةفاطمة عيد احمد محمد52598

88.570978388.589الباجور الحديثةفاطمة جمال محمود الطويل52599

9680949395.590الباجور الحديثةليلى محمد عبدالحميد ناصف52600

99.5989897.5100100الباجور الحديثةمريم صبحي شحات ابراهيم52601

99.5959893.59998الباجور الحديثةمنار ابراهيم فوزى حيدر52602

79.56575777957الباجور الحديثةمنار نبيل فتحى االشوح52603

86.5778691.586.588الباجور الحديثةمنه هللا اشرف صبحى52604

95829794.59298الباجور الحديثةندا صالح ابوبكر بدوي52605

98.59497969797الباجور الحديثةنداء مجدى عبدالفتاح52606

91.591.591949293الباجور الحديثةندي احمد لبيب العزب52607

93.584.599949998الباجور الحديثةندي ماهر عبدالصادق52608

77.562807371.567الباجور الحديثةنرمين خالد ابراهيم52609

81.572.594788086الباجور الحديثةنورا سعيد محمد صابر52610

9278988399.588الباجور الحديثةنورا مصطفى سعيد الجندى52611

83.5739378.591.588الباجور الحديثةنوران عاصم نور عوض52612

928499929595الباجور الحديثةنورهان السيد كمال غريب52613

92789780.59795الباجور الحديثةنيرة محمد انور سيد احمد52614

93.585998910093الباجور الحديثةنيرة صبحي عبدالفتاح52615

97.5869897.59998الباجور الحديثةنيرة ياسر محمود عبدالخالق52616

80768887.590.580الباجور الحديثةنيره سيف الدين محمد عجور52617



1008410096.510098الباجور الحديثةهدى عماد الدين حسينى52618

87719993.591.594الباجور الحديثةياسمين عبدهللا فاروق52619

9884968998.598الباجور الحديثةابانوب سميح فرحات موسى52620

97.588938810093الباجور الحديثةاحمد اسامة عبدالسميع52621

94.58910084.597.592الباجور الحديثةاحمد راضى محمد الطويل52622

96.58793949795الباجور الحديثةاحمد شريف عبدالسميع52623

58.548776369.560الباجور الحديثةاحمد صبحى أحمد عبد الوهاب52624

907194879491الباجور الحديثةاحمد عالء عبد المحسن عجور52625

928189889893الباجور الحديثةاحمد ماهر عبدالرازق52626

87.5768782.593.589الباجور الحديثةاحمد محمد طلعت محمود52627

90.5828583.595.592الباجور الحديثةاحمد محمد هاشم عنيتر52628

31.5384154.558.537الباجور الحديثةأدهم أحمد عبدالعزيز البربرى52629

91.5738974.59391الباجور الحديثةأسامه محمد حسان ريحان52630

89.576.59589.59993الباجور الحديثةاسالم حامد محمد ابوعيد52631

97.590948499.593الباجور الحديثةاسالم عبدالحميد عبدالفتاح52632

91.57294859471الباجور الحديثةأشرف يحيى فهمى احمد52633

97.59289889797الباجور الحديثةالسيد كمال عبد القادر البربري52634

9286969694.589الباجور الحديثةانس ايمن السيد خطيب52635

8660856988.578.5الباجور الحديثةصبحى اسماعيل صبحى الجندى52636

99.5879799.596.596الباجور الحديثةعبد الرحمن ايمن عبدالطاعم52637

82598082.594.580الباجور الحديثةعبد الرحمن عادل رشاد52638

95.5959610010097الباجور الحديثةعبد الرحمن محمدعادل52639

62.54561596656الباجور الحديثةعبد الرحمن هشام فهمى عبدالحميد52640

50605659.57464الباجور الحديثةعبدالرحمن ابراهيم مرغني52641

51434651.56243الباجور الحديثةعبدالرحمن سعيد محمد الدراجيني52642

87.567979096.594الباجور الحديثةعبدالرحمن فهمي مرغني52643

83.56592898589الباجور الحديثةعبدالرحمن وليد سعيد52644

575269637767الباجور الحديثةعبدهللا ايمن عبدربه52645

958187849692الباجور الحديثةعبدهللا مدحت محمد أنور52646

86.57282768785الباجور الحديثةعبدهللا هانى عبدالحليم52647

74435555.57067الباجور الحديثةعبدهللا هشام فهمى عبدالحميد52648

90.5969290.59393الباجور الحديثةعلي محمد عبدالغفار التحيوي52649

88908683.59791الباجور الحديثةعمر راضي عبدالمحسن مرزوق52650

90.58390869670.5الباجور الحديثةعمر محمد يوسف محمد52651

10010010010099100الباجور الحديثةعمر هاني سلطان والي52652

644959617160.5الباجور الحديثةكامل مصطفى كامل مبارك52653



94.5801009495.592الباجور الحديثةمازن صبحي محمد عبدالغفار52654

73767182.588.573الباجور الحديثةمحمد محمد خالف ابراهيم خالف52655

90.5889395.589.592الباجور الحديثةمحمد رضا وجيد عبداللطيف52656

96.580948595.592الباجور الحديثةمحمد رمضان ابراهيم عوض52657

928488929673.5الباجور الحديثةمحمد عمرو سمير ابوالعال سراج52658

97.592999310096الباجور الحديثةمحمد طارق مآمون عبدالرسول محمد52659

97.593100999995الباجور الحديثةمحمد طارق محمد نوفل52660

98931009797.597الباجور الحديثةمحمد عادل حامد احمد ناصف52661

97.5839598.596.592الباجور الحديثةمحمد عبدالعزيز صبحى52662

63.56277617665الباجور الحديثةمحمد كمال احمد هدي52663

89.5829282.595.588الباجور الحديثةمحمد ممدوح مختار سعفان52664

98.58892919797الباجور الحديثةمحمود محمد عوض عتلم52665

95.5849889.59397الباجور الحديثةمحمود محمد محمود محمد سعيد52666

72.57277808164الباجور الحديثةمحمود محمد مصطفى عيسوى52667

9692949597.588الباجور الحديثةمصطفى حمدى شوقى الطويل52668

100901009399100الباجور الحديثةمهاب سعيد عبدالحميد ناصف52669

91.5808888.597.572الباجور الحديثةمينا مشير فتحي شفيق52670

57625970.57562الباجور الحديثةيوسف سامح فتحي محمد52671

90859691.59793الباجور الحديثةيوسف سمير توفيق بديوي52672

98879695.59990الباجور الحديثةيوسف عادل على الطويل52673

8684969392.586.5الباجور الحديثةيوسف عصام كمال علي52674

29988951009897.5زاوية جروان احسان على عبد المرضى زيدان52675

210098100100100100زاوية جروان اسراء جهاد مولد قاسم52676

278.576968991.587.5زاوية جروان اسراء سعيد حسن رجب52677

29791.59897.59696.5زاوية جروان اسراء عزت مرتضى منصور52678

294829692.593.592زاوية جروان اسماء اسامة مصطفى عبد الجيد52679

29388.510086.589.592زاوية جروان اسماء الحسينى عبد الغاطى52680

29898999391.597زاوية جروان اسماء راضى سليمان طاحون52681

282749783.574.588زاوية جروان اسماء مجدى زهدى عبده52682

297899995.59499زاوية جروان االء السيد محمود حسن52683

299859995.59798زاوية جروان االء شبل مصطفى كامل52684

28281.59088.58685زاوية جروان امال محمود فوزى عثمان52685

271.576927885.577زاوية جروان امال هشام عبد الفضيل مزيد52686

2939199979385زاوية جروان اميرة مجاهد السيد فودة52687

210098100100100100زاوية جروان ايمان زكريا عبد القادر السيد52688

281.577.59385.59090زاوية جروان ايمان الحسينى عبد العاطى52689



283.579.58887.58987زاوية جروان ايمان محمد صبحى حسين52690

293.580.5958079.584زاوية جروان ايمان وائل رمضان مصيلحى52691

299.585.5100969099زاوية جروان اية اكرامى محمد شريف52692

28986.5999385.590زاوية جروان بسنت صالح محمود بدر52693

28476.58981.57587زاوية جروان بسنت على احمد تركى52694

296.587.595909695زاوية جروان تقى محمد صالح سعد الجمل52695

274.5919881.591.578زاوية جروان رحمة محمد عبد السالم وهبة52696

295989990.59591زاوية جروان رنا اسامة فؤاد على52697

271.5768778.57971زاوية جروان زينب سعيد عبد الجليل52698

283829491.58490زاوية جروان سالى عبد السالم وهبه52699

2948110085.584.599زاوية جروان سماح سمير فتح هللا حسين52700

296889993.58995زاوية جروان شيماء ميسرة مولد قاسم52701

269748776.564.580زاوية جروان شيماء عبد الظاهر على مرزوق52702

264.565867565.589.5زاوية جروان صباح احمد رشاد حسين52703

290.5788585.57492زاوية جروان عال عادل بدر عيد52704

290.59210086.589.595زاوية جروان فاطمة ابو الحسن سعيد52705

287.5779583.57896زاوية جروان فدوى احمد محمد موسى52706

292.5971008977.595زاوية جروان مريم عبد هللا على مرزوق52707

2859292807394زاوية جروان مريم موسى محمد خالف52708

281929578.57792زاوية جروان منة هللا مجدى السيد مجاهد52709

299.510010099.597.5100زاوية جروان نجاة عبد العزيز صالح سلطان52710

298.59910098.591.599زاوية جروان نسمة حامد محمد خالف52711

275.5779173.56686.5زاوية جروان نعمة هانى صبحى حسين52712

289859590.58691.5زاوية جروان نيرة عماد عبد القادر حسين52713

272678075.56675زاوية جروان هاجر محمد فتح الباب52714

267.5747777.570.582.5زاوية جروان هند عبد الناصر فتح الباب محمد52715

281.594979085.590زاوية جروان ياسمين عبد الغفار عبد المهدى52716

296.5889694.59296زاوية جروان ابراهيم محمود ابراهيم خليل52717

297729591.59090زاوية جروان احمد جمال على جبريل52718

290929698.59189زاوية جروان احمد حسام محمد الجمل52719

298.59610099.593.589.5زاوية جروان احمد سامى ابو سريع البربرى52720

غائبغائبغائبغائبغائبغائب2زاوية جروان احمد عبد العزيز عبد اللطيف عثمان52721

غائبغائبغائبغائبغائبغائب2زاوية جروان احمد عبد العظيم عبد الحافظ52722

271.5839489.58183.5زاوية جروان احمد محمد محمد قاسم52723

259627878.575.562زاوية جروان احمد مصلح مرشدى فودة52724

294.589969692.592زاوية جروان حازم اسامة عبد هللا المرسى52725



26359766740.559.5زاوية جروان حامد فايز حامد بدر الدين52726

266.5698072.554.558زاوية جروان حسين ابراهيم حسين طه52727

28579968484.590زاوية جروان رضوان داود عبد الخالق52728

278.57889817669زاوية جروان رفيق عصمت مصطفى الدهشورى52729

294.589969389.593زاوية جروان زياد حمادة محمد خالف52730

276.5788684.58685زاوية جروان عبد الرحمن السيد محمد فهمى52731

287.591999492.591زاوية جروان عبد الرحمن صفوت عبد اللطيف52732

290.590100928790زاوية جروان عبد الرحمن السيد محمد الشبراوى52733

272.5839386.575.584.5زاوية جروان عبد هللا ايمن عبد هللا االودن52734

288859693.573.589.5زاوية جروان عبد الهادى محمد عبد الهادى52735

29896.510095.592.592زاوية جروان عمر احمد محمد خفاجى52736

214.5263130.53132.5زاوية جروان كريم فتحى عبد الفتاح خالف52737

286.5729388.586.585زاوية جروان كريم محمد انور عبد الحميد52738

29589999793.5100زاوية جروان كريم احمد يوسف سلطان52739

غائبغائبغائبغائبغائبغائب2زاوية جروان محمد ابراهيم محمد سالمة52740

294.5949798.595.596زاوية جروان محمد عبد السالم عبد الفتاح52741

262.55765706453.5زاوية جروان محمد عبد العزيز ابراهيم بيومى52742

268.5848067.56879زاوية جروان محمد معتصم سيد احمد52743

270816870.571.586زاوية جروان محمد هشام عبد المحسن عمارة52744

272.5798276.574.577.5زاوية جروان محمد وصال عبد الجابر السودانى52745

2888290817697زاوية جروان محمود حامد بسيونى عبد الرحمن52746

291.592.596999698زاوية جروان محمود حسنى عبد المحسن النجار52747

282.577898677.581زاوية جروان محمود مجدى جيوشى عبد الحليم52748

28977938072.584زاوية جروان مصطفى مسعود ابراهيم52749

294.5949991.589.599زاوية جروان مصطفى هانى عبد الواحد جاد52750

256666262.571.573زاوية جروان يوسف عثمان احمد عثمان52751

157.563.571456261.5زاوية جروان اسراء كرم عبد ربه سلطان52752

198.510098979999زاوية جروان اسماء صبرى فتح الباب عمرو52753

19393958893.593زاوية جروان اسماء محمد عبد العظيم ابراهيم52754

198.510010097.597.599زاوية جروان االء ابراهيم محمد عمرو52755

194.59093839760زاوية جروان امل ناصر جمال عبد السميع52756

193.59294899697زاوية جروان اميرة هانى يوسف خالف52757

166.5557340.56371زاوية جروان ايمان سعيد محمد عمارة52758

196809870.59298زاوية جروان ايه انور فوزى اسماعيل52759

163.556875083.560.5زاوية جروان حبيبه محمد عبد الجابر السوداني52760

189648969.59094زاوية جروان دنيا محمد ابراهيم محمد52761



غائبغائبغائبغائبغائبغائب1زاوية جروان ريم أسامه عبد الفتاح عبد الحميد أبو شيخ52762

195.594100979295زاوية جروان سارة جميل فرج عثمان52763

1989510099.59999زاوية جروان سهيلة مصطفى تركى عطا موسى52764

19278.59395.58992.5زاوية جروان شيماء طارق عبد العال عامر52765

198.59510090.598.597زاوية جروان مروه عادل عبد المحسن حسين52766

199.5100100100100100زاوية جروان ميرنا محمد تركى موسى52767

196.5971009795.598.5زاوية جروان نورهان ايمن عبد الفتاح الدهشورى52768

195.5979786.597100زاوية جروان هند عصام على درويش52769

1999910096.599.5100زاوية جروان يارا اشرف ابو المعاطى البربرى52770

13964693762.557.5زاوية جروان احمد انور عبد ربه محرم52771

176.5839259.579.583زاوية جروان احمد حسام عبد القادر عبد العزيز52772

170.56684666678.5زاوية جروان احمد عبدالناصر عبدالخالق داود52773

158.585916972.574زاوية جروان احمد ماجد تركى موسى52774

1971001009599.5100زاوية جروان احمد ممدوح مرغنى تركى52775

178.5869365.585.579زاوية جروان حسن محمد حسن تركى52776

193.58998889792.5زاوية جروان حسن محمد عبد العليم تركى52777

170699063.570.579زاوية جروان حسنى شيبوب حسنى شيبوب52778

15467795157.565زاوية جروان صبحى محمد صبحى تركى52779

193.5939695.594.595زاوية جروان عبد الرحمن ابراهيم موسى محمود52780

18778988481.594زاوية جروان عبد الرحمن سيد احمد داود52781

160.5697152.56066.5زاوية جروان عبد الرحمن محمد عبد هللا عبد الوهاب52782

190989793.596.594زاوية جروان عبد اللطيف اسامه عبد اللطيف تركى52783

186.579887987.583.5زاوية جروان عبد هللا اشرف عبد السميع فودة52784

177.5598769.571.572زاوية جروان على شوقى على أبو طالب52785

168608469.570.563زاوية جروان كرم عماد فرج عبد الموجود52786

193869987.58394زاوية جروان كريم وليد معتمد مهابة52787

157647263.57473زاوية جروان محمد برعى عبد العزيز عيسى52788

176.5899487.586.586.5زاوية جروان محمد جمال عبد الرحيم تركى52789

1535977505874زاوية جروان محمد عبد الموجود محمد فرج52790

18482898983.591زاوية جروان محمد قطب عبد العزيز جاد نافع52791

186.583899294.593زاوية جروان محمد ياسر مرغنى تركى52792

173.5868059.56972زاوية جروان محمود جمال عبد الونيس محمد52793

17489917981.579.5زاوية جروان محمود عبد الخالق محمد فؤاد سالمه52794

193.51001009499.595زاوية جروان محمود عصام صالح خالف52795

194.589999891.593.5زاوية جروان مصطفى على بدر شحاته52796

193.5839192.59897زاوية جروان مصطفى محمد عبد العليم تركى52797



1434253374158زاوية جروان منير ايمن منير شريف52798

188.590878185.585زاوية جروان موسى رفعت موسى محمود52799

838488888997عزبة غيط شبرااسراء محمد مختار حسين52800

919097898999عزبة غيط شبرااسراء نبيل فؤاد يوسف52801

96.5959994.595100عزبة غيط شبراآية عبد الحميد أحمد النجار52802

65.5577660.578.578.5عزبة غيط شبرابسنت شريف ابراهيم أحمد52803

7871.5797782.594عزبة غيط شبراجهاد هيثم عبد الغفار الغباشي52804

92.5961009499100عزبة غيط شبرادينا جمال عبد الفتاح النجار52805

7887.58177.585.587عزبة غيط شبرارحمة صبحي عبد المولى الديب52806

86.5879080.592.594.5عزبة غيط شبرارحمة ياسر محمد النجار52807

92.594100949197عزبة غيط شبرارضوى سعيد عبد المؤمن النجار52808

89.5939389.59997عزبة غيط شبراسهام نبيل ابراهيم موسى52809

97.594979198100عزبة غيط شبرامنة هللا محمد فريد52810

99.510010097.5100100عزبة غيط شبراندىأحمد عبد الحليم الدسوقي52811

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعزبة غيط شبراندى على عبدالصادق على52812

9682.591859198عزبة غيط شبراندى محمد مصطغى النجار52813

99.5100999898.5100عزبة غيط شبرانسمة عبد العزيز عبد الغفار52814

75.5535673.567.589عزبة غيط شبرانعمة أنور محمد عبد الحميد52815

94.59910095.597.598عزبة غيط شبراهاجر شوقي أحمد سعود52816

8372.59792.59490.5عزبة غيط شبراأحمد جالل أحمد النجار52817

66.56972778670عزبة غيط شبراالسيد حسين السيد الجوهري52818

54.5596359.57659.5عزبة غيط شبراحامد محمد عبد الحميد المحالوي52819

55.5586555.57667عزبة غيط شبرارجب ابراهيم حسين المحالوي52820

45476152.567.558.5عزبة غيط شبراسيف شريف ابراهيم أحمد52821

7566.5816783.579عزبة غيط شبراعبد الرحمن عصام مختار52822

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعزبة غيط شبرافرحات عبدالحليم عبدالحميد المجالوى52823

86.566.58387.58586.5عزبة غيط شبراكريم أشرف شاكر عبد الجواد52824

948194909598عزبة غيط شبرامازن نزار محمد طه52825

886682749487عزبة غيط شبرامجد محمد طلبة البراوي52826

90.5769691.59291عزبة غيط شبرامحمد ابراهيم عبد الدايم سلطان52827

775489708681عزبة غيط شبرامحمد عبد ربه محمد النجار52828

92.5728987.59192عزبة غيط شبرامحمد عبد الحميد أحمد حسان52829

52455573.57772عزبة غيط شبرامحمود مجدي أحمد وهبة52830

44.5585857.57760عزبة غيط شبرامحي محمد حمدي حسين52831

7966828285.579عزبة غيط شبرامصطفى جمال صبحي النجار52832

87.5728184.577.584.5عزبة غيط شبراهشام رفعت عبد الغفار حسين52833



69.5686278.57776.5عزبة غيط شبرايوسف خالد أحمد محمود52834

9810010099.510099عزبة غيط شبرايوسف صالح الدين عبدالمجيد عجور52835

95.59599999897ابو الفضل حجازيامنية عبدالناصر عبدالنعيم محمود52836

75818484.590.575ابو الفضل حجازيتقي محمد احمدعبيد52837

77748383.582.571.5ابو الفضل حجازيتقي مسعد محمد علي مزيد52838

89948990.587.588ابو الفضل حجازيدنيا حسام فتحي ابراهيم رزق52839

97.51009997.5100100ابو الفضل حجازيدينا جالل ابراهيم رجب52840

83.57989898087.5ابو الفضل حجازيرنا سعيد عبدالفتاح خليفة52841

93.5949496.595.593ابو الفضل حجازيساره احمد كمال محمد  سليم52842

93869292.595.585ابو الفضل حجازيساره هشام عبد الغفارعلى حسن52843

99.510010098.510099ابو الفضل حجازيشذي محمد عبد الوهاب النجار52844

96979797.59894ابو الفضل حجازيشهد محمد سعد ابو الخير52845

96.51009897.599100ابو الفضل حجازيشيماء ناصر طلبة القصاص52846

96.5899397.59993.5ابو الفضل حجازيميرنا السيد عبد السميع محمد احمد52847

90908687.592.587ابو الفضل حجازيمني محمد عبد الرازق عبدالمعطي52848

89.58787869578ابو الفضل حجازيندا محمد  عبد الرازق عبدالمعطي52849

79.5868984.594.579ابو الفضل حجازيندى ابراهيم محمد السطوحى سالم52850

89858890.59371.5ابو الفضل حجازيندى السيد عبدالرازق عبد السميع52851

9590959491.594ابو الفضل حجازينسمه نبيل صبحي النجار52852

738582776963ابو الفضل حجازينوره صبري عبد الحميد عوض52853

87.5648988.583.577.5ابو الفضل حجازينورهان محمد صابر عبدالحميد حجازي52854

10010010099.510099ابو الفضل حجازيهاجر محمد عبد العزيز عجمى مزيد52855

83.584898377.571.5ابو الفضل حجازيابراهيم محمد ابراهيم عبدالعاطى موسي52856

78.5769686.576.581ابو الفضل حجازياحمد اسامة محمود عليوة52857

92.58091919795ابو الفضل حجازياحمد صابر موسي مزيد52858

968210093.59897ابو الفضل حجازياحمد عبد المجيد سالم قروط52859

947994819796ابو الفضل حجازياحمد محمد عبدالمنعم عبدهللا52860

86769185.586.592ابو الفضل حجازياحمد محمد محمود رجب52861

94.58110099.59998ابو الفضل حجازياحمد هانى شفيق عبدالسميع شما52862

84.582948791.589.5ابو الفضل حجازياحمد هاني متولي السبكي52863

87648477.587.583ابو الفضل حجازيادهم محمد اكمل محمد حجازي52864

97.59110095.599.596ابو الفضل حجازيالدسوقي جمال عبد الحليم النجار52865

97.59010067.580100ابو الفضل حجازيامجد اسماعيل اسماعيل عطيه52866

98.5761009597.597ابو الفضل حجازيامجد محمد رشاد شاهين52867

59.5627761.577.576ابو الفضل حجازيسامح احمد محمد كامل52868

91.5749897.59697ابو الفضل حجازيسامي مسعد محمد علي مزيد52869



9389959597.598ابو الفضل حجازيعبد الرحمن زينهم محمد كامل52870

9681989410097ابو الفضل حجازيعبد الرحمن محمد عبدالتواب بدوى52871

98.59810098.5100100ابو الفضل حجازيمازن عبد الناصر عبد العاطي مزيد52872

8857868686.575ابو الفضل حجازيمازن محمد صابر عبدالحميد  حجازي52873

89.57684889491ابو الفضل حجازيمحمد احمد محمد كامل مزيد52874

97839489.598.594ابو الفضل حجازيمحمد محمد السيد عبدالعزيز  النجار52875

90.580908788.584.5ابو الفضل حجازيمحمود ايمن محمود رجب52876

9192.510093.597.596ابو الفضل حجازيمحمود سعيد محمد فودة52877

86.5568571.585.582.5ابو الفضل حجازيمروان جمال سعد الدين محمد52878

8287818083.590الحاجة احسانامل محمد مصطفى عماره52879

98.5989496.596.5100الحاجة احساناميرة جمال محمد محروس52880

74.5566670.56575.5الحاجة احساناية صبحى سعيد جبر52881

36514360.56057.5الحاجة احسانجميلة جمال فرج الشايب52882

97.58389939198الحاجة احسانحسناء سامح محمد عبد هللا52883

74.57378787284الحاجة احسانرانيا جمال عوض راشد52884

8473.58983.58486الحاجة احسانرحمة عبدالحميد حنفى52885

7668817987.584الحاجة احسانرحمة هشام السعيد رمضان52886

96959495.594.596الحاجة احسانرضوى عالء حسن بدوى52887

52.54471575954الحاجة احسانريهام حمدى عبد المرضى52888

99.595949492.597الحاجة احسانشيماء عبدالرشيد هاشم جبر52889

98949395.588.596الحاجة احسانندا اسامه انور عبدالسميع52890

80779388.58081الحاجة احسانهدير عبدالفتاح السعيد52891

75708379.57585الحاجة احسانوالء عبدالخالق عبدالحميد52892

6271777570.572الحاجة احسانياسمين سيف محمد عماره52893

95.596969196.598الحاجة احسانابراهيم محمد عبد الصا دق52894

76.5647976.59899الحاجة احساناحمد حسين السعيد52895

69.581.578797363الحاجة احساناحمد عمر السيد عماره52896

927886777879.5الحاجة احساناحمد ايوب فرحات52897

52.5515565.56357.5الحاجة احسانالسيد ابراهيم السيد52898

99.510010099.5100100الحاجة احسانايهاب محمد عبد الصا دق52899

98.5999396.59693الحاجة احسانعبد الفتاح رضا محمد52900

71668179.565.581الحاجة احسانعبد الرحمن عقل عبدالمنعم52901

92818884.592.595الحاجة احسانعبدالمنعم سرى عبدالمنعم52902

99.587949395.5100الحاجة احسانمحمد ابراهيم عبدالحميد52903

81.569858679.588الحاجة احسانمحمد عبدالمحسن رجب52904

96819387.58496الحاجة احسانمحمد يوسف عيسوى عماره52905



79.57774747384الحاجة احسانمحمود هالل محمود عبدالمغنى52906

80688783.57378الحاجة احسانمصطفى سعيدعيسوى عماره52907

4341576953.564الحاجة احسانهانى فريد عبد الرسول52908

94.5879996.590.5100السادات أ بشبر زنجيأسماء محمد عبد الخالق الوكيل52909

93.5839794.59394.5السادات أ بشبر زنجياسراء يحيى هاشم التحيوى52910

95.5859994.59698السادات أ بشبر زنجيبسمة عادل السعيد عطا هللا52911

63597575.57268.5السادات أ بشبر زنجيريهام محمد حامد ريحان52912

78568470.571.588.5السادات أ بشبر زنجيشيماء وائل صالح أبو زيد52913

67.5529170.57382السادات أ بشبر زنجيفاطمة يوسف محمد عزت أمارة52914

898699899299السادات أ بشبر زنجيفيروز فؤاد محمود  خالد52915

62467664.566.572السادات أ بشبر زنجيكريمة محمود أبو الحسن نصار52916

89809996.595.596السادات أ بشبر زنجيملك محمد محمود ريحان52917

7661.58688.57178.5السادات أ بشبر زنجينادية عبدالحليم صابر عسكر52918

90.5669790.590.591.5السادات أ بشبر زنجيندا عادل هاشم عبدالجليل التحيوى52919

71.55283757277السادات أ بشبر زنجيندى محمود محمد حسن رجب52920

61.5546563.55778.5السادات أ بشبر زنجينورا عصام صابر عبدالعزيز الربيعى52921

100889991.593.598.5السادات أ بشبر زنجينيرة رأفت محمد ريحان52922

92.576939091.595السادات أ بشبر زنجيوالء حمدى محمد على سالمة52923

806991706286السادات أ بشبر زنجيابراهيم محمد ابراهيم السحيمى52924

837287817598السادات أ بشبر زنجيأحمد جمال كامل ريحان52925

93689677.578.592السادات أ بشبر زنجيأحمد صالح رجاء األودن52926

82.563917865.586السادات أ بشبر زنجيأحمد على محمد الفرماوى52927

9581967588.594.5السادات أ بشبر زنجيأحمد ماهر عبدالسميع السحيمى52928

787286717390السادات أ بشبر زنجيأحمد محمد هاشم عبدالسميع52929

5663897870.574.5السادات أ بشبر زنجيأحمد محمد فرج أبو مسلم52930

55.5596383.55677.5السادات أ بشبر زنجيالسيد أحمد السيد محمد نوفل52931

60567165.55271.5السادات أ بشبر زنجيرشاد كامل رشاد المليجى52932

96.58696939399السادات أ بشبر زنجيرمضان محمد رمضان الشناوى52933

6860.576596082السادات أ بشبر زنجيصابر عبدالحليم صابر عسكر52934

6454706651.557السادات أ بشبر زنجيعبدالرحمن محمد عبدالمرضى52935

91.56798817095السادات أ بشبر زنجيعبدالرحمن مصطفى مجاهد النجار52936

93.5829991.58293السادات أ بشبر زنجيعبدهللا دياب عبدالسميع طلبه52937

79.56775646480السادات أ بشبر زنجيمحمد رضا صبيح الجزاوى52938

77.560857160.577.5السادات أ بشبر زنجيمحمود سامى عبدالعزيز أبو رية52939

99.5971009993.599السادات أ بشبر زنجيمصطفى خالد محمد ريحان52940

96.5939997.59692.5السادات أ بشبر زنجيمصطفى محمد عبدالحليم ناصف52941



72.5728662.563.576السادات أ بشبر زنجينادر هيثم عبدالتواب خالد52942

92829287.58894الشهيد مصطفي  قنديلايه محمد فتحى عدس52943

69547556.56762.5الشهيد مصطفي  قنديلاسماء السيد عبد السالم52944

89.573.59080.586.586الشهيد مصطفي  قنديلاسماء عبد العزيز عبد هللا52945

9383989286.593الشهيد مصطفي  قنديلاسماء عبد الغفار عبد المحسن هديمه52946

95.5848993.590.596الشهيد مصطفي  قنديلاميرة فتحى عبد الجابر هوله52947

90878891.58696الشهيد مصطفي  قنديلاسراء ابراهيم عبد الجابر التحيوى52948

82.57989718189الشهيد مصطفي  قنديلاسراء فتحى مرتضى عبد الحليم يوسف52949

37.540655253.534الشهيد مصطفي  قنديلتهانى فكرى انور السرساوى52950

70.5667860.56572الشهيد مصطفي  قنديلخلود عصام عبد الصبور52951

52.54974575858الشهيد مصطفي  قنديلدينا حسن عبد العزيز درويش52952

7677817579.573.5الشهيد مصطفي  قنديلرحمة عبد السالم عبد العزيز52953

7574.58571.56953الشهيد مصطفي  قنديلزينب محمود عبد المرضى حماد52954

70.565.58882.56980.5الشهيد مصطفي  قنديلعبير جمال عبد الخالق كريم الدين52955

434975706268الشهيد مصطفي  قنديلعزة احمد عبد الصمد قنديل52956

91869086.58782.5الشهيد مصطفي  قنديلعليا  السيد هاشم تركى52957

93.575.5958889.598الشهيد مصطفي  قنديلفرح محمود محمد القشطى52958

95.5808581.58794الشهيد مصطفي  قنديلمروة محمد محمد عزت امارة52959

9485918792.591الشهيد مصطفي  قنديلمنة هللا حسام محمد عبد الجابر52960

85809187.58890الشهيد مصطفي  قنديلميادة سعيد سعيد خطاب52961

90778878.58187.5الشهيد مصطفي  قنديلنادية محمد فوزى شحاته52962

72.5799073.56573.5الشهيد مصطفي  قنديلنورا حمدى عبد الغفار ريحان52963

69.5798769.569.567الشهيد مصطفي  قنديلنورا محمد هاشم عطا هللا52964

47.556.570615863.5الشهيد مصطفي  قنديلنورا نوفل محمد بدوى52965

69.56483736987الشهيد مصطفي  قنديلنوران جمال عبد الخالق كريم الدين52966

50.565.57374.566.566.5الشهيد مصطفي  قنديلنورهان عاطف عبد الخالق52967

37465766.56152الشهيد مصطفي  قنديلنيرة كامل محمد شهاب52968

96.58489949497الشهيد مصطفي  قنديلهاجر محمد السعيد يحيى52969

76718789.563.585الشهيد مصطفي  قنديلهناء ايمن حسان ريحان52970

93.5869594.591.593الشهيد مصطفي  قنديلوصال طارق محمد رشاد52971

44.5678268.563.555الشهيد مصطفي  قنديلياسمين محمد محمد نوفل52972

79.587.59075.57291الشهيد مصطفي  قنديلاحمد ريحان عبد الغفار ريحان52973

76.583887468.581.5الشهيد مصطفي  قنديلاحمد شاكر محمد القشطى52974

8985948980.589.5الشهيد مصطفي  قنديلاحمد مصطفى احمد خالد52975

67597568.56371الشهيد مصطفي  قنديلاحمد مصطفى احمد مقلد52976

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد مصطفي  قنديلاسامة كامل محمد شهاب52977



70577367.56572.5الشهيد مصطفي  قنديلاسالم اشرف عبد المنعم عبد الغفار52978

39.5505462.55850.5الشهيد مصطفي  قنديلاسالم ناصر عبد المرضى حماد52979

91.597989694.596الشهيد مصطفي  قنديلحسام مصطفى حسنين عسكر52980

83.59195906785الشهيد مصطفي  قنديلرشاد جمال رشاد ريحان52981

959699949295الشهيد مصطفي  قنديلسعيد محمد سعيد ضيف هللا52982

9291.5999687.594الشهيد مصطفي  قنديلعبد هللا حامد حامد ناصف52983

9394989795.596الشهيد مصطفي  قنديلعمر محمد عبد المنعم خالد52984

95969893.595.596الشهيد مصطفي  قنديلفاروق هانى فاروق عيسى52985

87.579907982.586الشهيد مصطفي  قنديلمحمد اشرف محمد هديمة52986

47.55459676248.5الشهيد مصطفي  قنديلمحمد جمال عبد الجليل حمودة52987

80699771.574.570الشهيد مصطفي  قنديلمحمد زيدان عبد الحميد غنيم52988

7389.57775.55968.5الشهيد مصطفي  قنديلمحمد عبد الخالق محمد ريحان52989

66648174.56268الشهيد مصطفي  قنديلمحمد عبد اللطيف عامر عبد اللطيف52990

45.5455756.56149الشهيد مصطفي  قنديلمحمد فؤاد ابو الحسين حمودة52991

56626764.56148.5الشهيد مصطفي  قنديلمحمد مصطفى احمد مقلد52992

5782826869.558.5الشهيد مصطفي  قنديلمحمد هانى شاكر السرساوى52993

68.56070725960.5الشهيد مصطفي  قنديلمحمود السعيد السعيد مسلم52994

78.559776776.585الشهيد مصطفي  قنديلمحمود احمد هاشم ريحان52995

48.554.56166.56253.5الشهيد مصطفي  قنديلمصطفى احمد مهنى الكومى52996

334356605744.5الشهيد مصطفي  قنديلمصطفى محمود رمضان شحاته52997

55416361.56453الشهيد مصطفي  قنديلنادر على صالح عيسى52998

7784.5897677.576الشهيد مصطفي  قنديليوسف فاروق فرج52999

9277748582.592.5الشهداء بكفر شبراآالء جمعة وحيد فايد53000

72838674.574.581الشهداء بكفر شبرااية محمد فتحى الجلب53001

9589959298.594الشهداء بكفر شبرااسراء السيد بكري عزام53002

94.581959695.596الشهداء بكفر شبرااسراء محمد صابر محمد53003

90.5849491.595.597الشهداء بكفر شبرااسماء عبد هللا محمد حيدر53004

85.5729288.57995الشهداء بكفر شبرااسماء محمد عبدالعزيز التحيوى53005

88881009381.595الشهداء بكفر شبراامانى على عبدالمقصود عبدالمجيد53006

738093847888الشهداء بكفر شبراامانى محمد حسن عبده53007

75.58992748079الشهداء بكفر شبراأمانى مصطفى مصطفى حيدر53008

9695979596.598الشهداء بكفر شبراأمنية عزت سعيد عزام53009

73.578968474.594الشهداء بكفر شبراأميرة السيد عبدالعزيز عزام53010

78899185.58582الشهداء بكفر شبراأميرة مصطفى مصطفى حيدر53011

616175777484الشهداء بكفر شبراامينة ابواليزيد على فايد53012

858489888595الشهداء بكفر شبراانتصار صبرى حسان ناجى53013



97909996.593.592الشهداء بكفر شبراانجى أحمد محمد طلعت التحيوى53014

91.579.59691.591.592الشهداء بكفر شبرابسملة محمد محمود عماره53015

80.5728581.587.594الشهداء بكفر شبراخديجة بهجات عزازى سليمان53016

4955616477.565الشهداء بكفر شبراداليا حمادة صابر شديد53017

82779185.57792الشهداء بكفر شبرادنيا محمد عبد الصادق عطاهللا53018

91.5839892.596.592الشهداء بكفر شبرارانيا حاتم صبحي الصاوى53019

958997959396الشهداء بكفر شبرارحمة احمد عبد الرحمن اللمعى53020

95839796.59492الشهداء بكفر شبرارحمه ايمن محمد صادق حيدر53021

83.57093838393الشهداء بكفر شبرارحمة حمادة حسن الشاويش53022

9687999892.598الشهداء بكفر شبرارقية أيمن منصور منصور53023

84.5708985.58794الشهداء بكفر شبراروان سامى كمال عبدالقوى التحيوى53024

90.5899697.59695الشهداء بكفر شبراروان سامى محمود منصور53025

86678881.58785الشهداء بكفر شبرازينب رضا على التحيوى53026

75.56784778187الشهداء بكفر شبراسارة سمير رمضان حجازى53027

9899991009999الشهداء بكفر شبراسلمى كامل هاشم اسماعيل53028

71.565837383.574الشهداء بكفر شبراشيماء ابراهيم عبدالسالم اللمعى53029

89.57496849692الشهداء بكفر شبراشيماء محمد سعيد المكى53030

999810010098.598الشهداء بكفر شبرافاطمة سامى عبدالمنعم عمر53031

98941009994.598الشهداء بكفر شبرافاطمة عادل عبدالسميع سبيع53032

96.5929810096.599الشهداء بكفر شبرافرحة تامر حامد السيد البغدادى53033

786691798781.5الشهداء بكفر شبرامروة محمد عبدالهادى عبدالواحد53034

96.59010010097.598الشهداء بكفر شبراملك مدحت محمد البهنسى53035

93.57097989291.5الشهداء بكفر شبرامنى صالح حبيب عبدالرحمن حسان53036

53.556645476.563.5الشهداء بكفر شبرامنى محمد طلعت زيدان التحيوى53037

93.5888889.595.595الشهداء بكفر شبرامها رفعت محمد عبدالمجيد53038

938488879096الشهداء بكفر شبراميادة رفعت محمد عبدالمجيد53039

91.5779995.59595الشهداء بكفر شبراناريمان ياسر على منصور53040

9473.59192.58585الشهداء بكفر شبراندا وائل سعيد الجبار53041

90.5838895.59090الشهداء بكفر شبراندى محمد على محمد53042

62618067.570.584.5الشهداء بكفر شبرانرمين دياب محمد عطاهللا53043

91.5839090.593.593الشهداء بكفر شبرانرمين على عبدالعزيز عفيفى53044

58.5496558.56288الشهداء بكفر شبرانورهان سمير محمود عبدالغنى53045

50.5526764.56887.5الشهداء بكفر شبراهدير مفرح عطية الدجوى53046

75628965.577.589الشهداء بكفر شبراهدى محمد عبدالهادى عبدالواحد53047

96.5819493.59498الشهداء بكفر شبراهيدان مسعد صبحي ناجى53048

91.582949693.598الشهداء بكفر شبرايارا اشرف توفيق التحيوى53049



766189847685الشهداء بكفر شبراياسمين محمد عبدالفتاح محمد53050

979598979896الشهداء بكفر شبراياسمين مدحت سامى اسماعيل53051

56.5708874.568.575الشهداء بكفر شبراابراهيم حسن عبدالسميع رمضان53052

91849491.590.592الشهداء بكفر شبرااحمد ايمن عيد السيد عزام53053

80808578.57891الشهداء بكفر شبرااحمد سامى عبدهللا نصار53054

9283.59293.591.592الشهداء بكفر شبرااحمد عادل سامى اسماعيل53055

77.5849087.588.586الشهداء بكفر شبرااحمد على محمداحمد عياد53056

92.587989494.592الشهداء بكفر شبرااحمد مسعد عبدالرازق فرج53057

50677769.56370.5الشهداء بكفر شبرابكرى صبرى بكرى عطاهللا53058

66748570.579.582الشهداء بكفر شبراحسن سويلم فريد الجاويش53059

51616962.56271الشهداء بكفر شبراخالد جالل عبدالعزيز سعد53060

87809189.59697الشهداء بكفر شبراعبدالرحمن سامح عبدالمرضى53061

9910098100100100الشهداء بكفر شبراعبدالرحمن فوزى مرسى53062

89849890.58766.5الشهداء بكفر شبراعبدالرحمن محمد عبده53063

8479968192.590الشهداء بكفر شبراعالء عبدالسميع عبدالسميع53064

687490657975الشهداء بكفر شبراعمار محمد ابراهيم المعداوى53065

7563928177.591الشهداء بكفر شبراعمران رضا منشاوى السيد53066

83859377.581.586.5الشهداء بكفر شبرافتحى محمد عبد الفتاح عطاهللا53067

62638459.56453الشهداء بكفر شبراكريم مسعد عبدالسميع رمضان53068

8581907986.582الشهداء بكفر شبراكريم هانى فاروق الجبار53069

9585969496.588الشهداء بكفر شبرامحمد السيد عبدهللا منصور53070

75899270.584.577.5الشهداء بكفر شبرامحمد رضا عبدالسميع نصار53071

96959895.595.592.5الشهداء بكفر شبرامحمد عبدالرسول بالل عبدالرسول53072

64567352.57774.5الشهداء بكفر شبرامحمد مجدى محمدمحمد عبده53073

96.595988595.589الشهداء بكفر شبرامحمد ناصر ابراهيم عويس53074

89.590968988.590الشهداء بكفر شبرامحمد والء طه عويس53075

9996991009997الشهداء بكفر شبرامحمد وليد محمد حيدر53076

72819574.58068.5الشهداء بكفر شبرامصطفى خيرى محمد التحيوى53077

95989399.510097الشهداء بكفر شبراممدوح صبرى محمد التحيوى53078

86.5949387.59587الشهداء بكفر شبرايوسف بالل محمد عبدالمولى الصباغ53079

927986787077الشهداء بكفر شبرايوسف جمعة عفيفى زغلول53080

98.590.510095.59893الشهداء بكفر شبرايوسف رافت حسان البغدادى53081

6869795572.569.5الشهداء بكفر شبرايوسف شعبان عبدالجواد الجنزورى53082

5865796775.556احمد ماهرأيه خالد عبد الرحمن عبد الرسول53083

85728287.58498.5احمد ماهرأية عادل لبيب فايد53084

94929794.597.599احمد ماهرأيه عماد عبد الفتاح شاهين53085



646873746282احمد ماهرأميرة وسيم كامل طلبه منصور53086

65.5738575.56983.5احمد ماهرحبيبه أسامة محمد جاد المولى53087

80.55870816290احمد ماهرحورية حسن محمود حسن53088

47576257.554.577.5احمد ماهرخلود عمرو جابر عفيفى53089

93969392.58597احمد ماهردينا محمد عبد السيد عبد الحميد53090

7571818678.590احمد ماهرريهام جميل عبد العاطى السيد درويش53091

95.5969693.598.598احمد ماهرسارة محمود سعيد حسن53092

83718083.577.596احمد ماهرساره عادل محمود الطؤخى53093

44.55761614563.5احمد ماهرشهد عبد الفتاح سيد أحمد53094

70758579.571.575احمد ماهرصفيه أسامة محمد جاد المولى53095

92.594959494.599احمد ماهرلمياء عمر أحمد عثمان المعدواى53096

807784848092احمد ماهرندى سامى فؤاد سيف النصر53097

93.58395949895احمد ماهرنورهان هشام جاد حسن دواد53098

79.570.581828185احمد ماهرهاجر عادل حامد مسعود53099

75.5788882.575.580احمد ماهرهاجر محمد عبدالمرضى شاهين53100

89.58793889399احمد ماهرهانم يكري زكريا بكري53101

96.59297959896احمد ماهرهدير السيد صبحى السيد الجاويش53102

73.573838572.582احمد ماهروالء مصطفى كامل منصور53103

7975888773.594احمد ماهرياسمين صبرى عفيفى عماره53104

636961715873احمد ماهراحمد محمد محمد عطا هللا53105

71.5676170.57677.5احمد ماهراحمد مصطفى عبد الستار سليمان53106

72.56156736569.5احمد ماهرحسن عبد هللا حسن النوحى53107

82684872.558.568.5احمد ماهررامى عثمان عبد الرسول التحيوى53108

66.565736966.568.5احمد ماهرزياد عالء جالل عبد ربه53109

9685948581.588.5احمد ماهرشريف شاكر على مصطفى53110

74668079.56977احمد ماهرصابر سعيد صابر القرم53111

76735175.55876احمد ماهرعبد الحميد محمد عبد العظيم كشك53112

74.569.56071.559.575.5احمد ماهرعالء صبرى بسيونى المعداوى53113

95.5869389.595.598احمد ماهرعلى جمعه عبد المقصود على53114

7667.54479.56774احمد ماهرعمرو عبد النبى سعيد سعد53115

71.5705370.56968.5احمد ماهركريم أشرف عبد الغفور عبده53116

67.56745626175.5احمد ماهركمال عبد المنعم عبد المنعم الطوخى53117

947262786681.5احمد ماهرمحمد ابراهيم فوزى طعيمه53118

84.575787963.586.5احمد ماهرمحمد سعيد عبد الحميد عمر53119

65.56559726875احمد ماهرمحمد عبد الحميد محمود كشك53120

96869789.594.598احمد ماهرمحمود سعيد محمد عمر53121



87.575817676.581.5احمد ماهرمحمود صبرى عبد الستار سيف النصر53122

59.56950675558احمد ماهريامن عالء محمد عبد المعبود53123

7965688164.580احمد ماهريوسف حسام الدين محمد هيكل53124

80726673.556.568.5احمد ماهريوسف محمد عبد السيد الغمرى53125

52.5585860.560.567.5كوم الضبعاسراء حمدى محمد عيد موسى53126

7960716670.573.5كوم الضبعاسراء رجب فتحى مبارك53127

9689988995.596كوم الضبعاسراء صبحى زكريا الحاجه53128

95.588989195.596كوم الضبعاسماء سعيد مفرح عبدالجواد53129

92.578987793.585.5كوم الضبعاسماء منصور زاهر منصور على53130

968598859393.5كوم الضبعاسماء هانى غالب حسن53131

96.5869793.59798كوم الضبعالشيماء خالد غالب حسن53132

57.557625661.570.5كوم الضبعأمانى حامد عبدالرسول عيسى53133

5456635361.554.5كوم الضبعامانى محمد محمد خطاب53134

97.59097899097كوم الضبعامنيه ايمن يسرى على53135

47.55354526255.5كوم الضبعاميرة ايمن فرج الحاجة53136

52.5575762.565.561كوم الضبعاميرة رافت فؤاد فخير53137

505951606254كوم الضبعاميره فاروق محمد حسان53138

989295879195كوم الضبعاميره محمد غالب الديب53139

949098929398كوم الضبعايمان ايمن رجب الفيومى53140

9992988592.596كوم الضبعايمان عبدهللا الشحات عبدهللا53141

989498849098كوم الضبعايمان محمد ابراهيم بدر53142

54.554.56757.569.567.5كوم الضبعايه السيد جميل عكاشة53143

655765597261.5كوم الضبعايه جمال محمد عدس53144

647593789097كوم الضبعايه فتحى نبوى عطا هللا53145

375851556154.5كوم الضبعايه مولد حلمي عماره53146

66.575776765.576كوم الضبعبسمله امام عبدالعاطى امام53147

60.5768466.572.577.5كوم الضبعحبيبه محمد منصور احمد53148

81.57187897293.5كوم الضبعخلود محمد محمد موسى53149

69598466.57277كوم الضبعداليا وائل كامل حجازى53150

8471878488.587كوم الضبعدعاء شوقى مصطفى سليمان53151

738399878794كوم الضبعدعاء محمد سليمان عبدالحكيم53152

93839579.59596كوم الضبعدنيا ايهاب كمال سليمان53153

89929783.58494كوم الضبعدينا ايمن رجب عبدالجواد53154

55.5626766.562.571كوم الضبعدينا عباده عبدالعزيز عيسى53155

5556585355.556كوم الضبعرانيا صابر عبدالمحسن عبدالجواد53156

4475826658.563.5كوم الضبعرانيا عماد فاروق السيد53157



6380736874.583كوم الضبعرانيا منصور محمد نصار53158

82.582766370.580كوم الضبعرجاء ياسر عبدالنبى راضى53159

9195100949099كوم الضبعرحمه تامر صابر عكاشة53160

89889487.59196كوم الضبعرحمه عصام سعيد الخضرى53161

91100999384.594كوم الضبعرحمه محمود منصور عدس53162

59.5565570.559.583.5كوم الضبعرضا امل فؤاد فخير53163

535758605365.5كوم الضبعرقيه عبدالغنى معاذ الحاجه53164

91.59499948798كوم الضبعريم اسالم عبدالسميع سنجر53165

6864.57457.569.576.5كوم الضبعزينب عيد حسن نصير53166

69616458.550.565.5كوم الضبعساره صبحى رمضان عمر53167

68.5887668.56291.5كوم الضبعساره عماد محمد مبارك53168

81.58987828196كوم الضبعساميه مالك ذكى رزق53169

4460575658.569كوم الضبعسحر سعد عبدالفتاح فضيله53170

9790918495.599كوم الضبعسعاد عاطف سعيد الخضرى53171

96819473.59698كوم الضبعسلسبيل فتحى مصطفى شافعى53172

77.5707868.586.593كوم الضبعسماح عادل طلبه عطا هللا53173

7269.576677088كوم الضبعشريفه ناصر عبدالمولى سليمان53174

898090849191كوم الضبعشهد وحيد عبدالعال عبدالرحيم53175

60587553.583.570كوم الضبعشيماء محمد شديد عمران دودو53176

61.56781636971كوم الضبعصباح رضا حلمى ابوزيد53177

97.5929695.592.596كوم الضبععلياء جمال محمد شافعى53178

82.5868681.58587.5كوم الضبععلياء محمد على سليمان53179

69.5738256.584.576.5كوم الضبعفاطمه احمد حسن احمد53180

899385849291كوم الضبعفاطمه اشرف عبدالظاهر امبارك53181

49766754.57859.5كوم الضبعفاطمه اشرف فؤاد بدر53182

87.5877973.591.591كوم الضبعفاطمه السيد محمد شافعى53183

75787565.58172.5كوم الضبعفاطمه سيد احمد مفرح عبدالجواد53184

92868479.598.595كوم الضبعفاطمه محمد حسن نصير53185

68.565615772.562.5كوم الضبعفاطمه ياسر جوده نصير53186

90788580.587.580.5كوم الضبعكريمه هشام عبدالمعز منصور53187

9591958497.598كوم الضبعلطيفه محمد زكريا الحاج53188

92928781.596.598كوم الضبعماجده مجدى شعبان نصير53189

4049575244.544كوم الضبعمروه حسين عبدالرازق عبدالجواد53190

5467.5616664.568.5كوم الضبعمى رمضان عيد الديب53191

768693888789كوم الضبعمياده على سيد احمد قاقه53192

97909798.59396كوم الضبعميرنا وائل حلمى عبدالمسيح53193



93919596.594.595.5كوم الضبعندا جالل توفيق شافعى53194

97929898.58997.5كوم الضبعندا محمود ابراهيم عبدربه53195

95.5929190.589.593.5كوم الضبعندى فتحى عبدالعاطى بدر53196

86849084.57698.5كوم الضبعنهله عبدالناصر عبدهللا سعد53197

96.580939098100كوم الضبعنورا عصام عبدربه بدر53198

48.5546064.542.568.5كوم الضبعنورهان توفيق بدر توفيق53199

50.5546154.549.562.5كوم الضبعنورهان حافظ مولد فخير53200

63587960.560.572.5كوم الضبعنورهان رمضان محمد رمضان عامر53201

5961816969.581.5كوم الضبعنورهان سيد عبداللطيف قنديل53202

83.56590786697.5كوم الضبعنيره جمال محمد بسيونى53203

48.562.5696650.557كوم الضبعهاجر انور فوزى وهبه53204

87.588958389.590.5كوم الضبعهاجر هالل شعبان بدوى53205

82788883.59296كوم الضبعهاله محمد صالح الدين سلطان53206

87.57393838185كوم الضبعهبه عيد فرحات بدر53207

81.5789681.584.586.5كوم الضبعهبه هشام فتحى الحاجه53208

65.561906455.580كوم الضبعهبه يحى حنا سليمان53209

53.5526758.541.558كوم الضبعهدى ابوزيد السيد حسن53210

56577159.54664كوم الضبعهدير شعبان محمدى نصر53211

6763.575695883كوم الضبعهدير على محمد شكر53212

7975878488.595.5كوم الضبعهند حماده نبوى عطا هللا53213

51585857.56053.5كوم الضبعياسمين احمد عبدالمنعم متولى53214

97.5781008397.598كوم الضبعياسمين عاطف محمد رمضان53215

69.561.5917384.568.5كوم الضبعاحمد ابوالخير جابر عيسى53216

70.557.58077.568.580كوم الضبعاحمد انور احمد عمارة53217

4051.55957.56946كوم الضبعاحمد خيري عبدالحليم عيسي53218

84.5819680.58989.5كوم الضبعاحمد سعيد محمد سالم53219

59.55167646964.5كوم الضبعاحمد شعبان بديع فخير53220

56.556656761.559كوم الضبعاحمد طلبه محمد خطاب53221

65.570837376.571.5كوم الضبعاحمد طه مغاورى سعد53222

62.564827175.566كوم الضبعاحمد عادل عبدهللا ابوزكرى53223

98819289.59189كوم الضبعاحمد عاطف ابراهيم بدر53224

98.570.598959395كوم الضبعاحمد عاطف مفرح عبدالجواد53225

81658486.56484.5كوم الضبعاحمد عباده عبدالعزيز عيسى53226

93.5909886.584.582كوم الضبعاحمد عبدالعزيز عبدالحميد عبدالعزيز53227

485770725869كوم الضبعاحمد عبدهللا على عطا هللا53228

92.58198869395كوم الضبعاحمد عبده رشاد عبدالمنعم دودو53229



37.5556464.561.561.5كوم الضبعاحمد على عبدهللا على محمد53230

80.56787868985كوم الضبعاحمد كمال فرحات بدر53231

80728781.587.583كوم الضبعاحمد محمد رجب ابو الروس53232

9383999692.599كوم الضبعاحمد محمد عبدالظاهر مبارك53233

88.57586889288كوم الضبعاحمد محمد فرحات راضى53234

9779989596100كوم الضبعاحمد ياسر حلمى عبدالعاطى53235

8781908788.596كوم الضبعاحمد يونس طلبه عطا هللا53236

74.555675867.561كوم الضبعادهم عادل عبدالستار السيد53237

غائبغائبغائبغائبغائبغائبكوم الضبعاسامه صبحي عبدالظاهر الحاجه53238

89849292.59295كوم الضبعجرجس صبحى جرحس مرقص53239

67608271.573.582كوم الضبعجون رزق حليم نسيم53240

74.5578473.57475كوم الضبعحامد عماد حامد الحاجه53241

81618878.556.595كوم الضبعحسيب هالل حسيب راضى53242

50.559.58059.560.568كوم الضبعحمدى نصار محمد عبدالنعيم53243

66668260.563.580كوم الضبعخالد جمال عبدالنبى الصاوى53244

79738969.574.590.5كوم الضبعخالد سمير سليمان عبدالحكيم53245

49.554.567585862.5كوم الضبعشعبان عامر مأمون عامر53246

5153.57861.553.572كوم الضبعطارق مصطفى عبدالعظيم البنا53247

97.5959490.593.598كوم الضبععبدالحميد صابر عبدالحميد النجار53248

92.5788787.582.585كوم الضبععبدالرحمن عصام حامد فرحات53249

51.55458546462.5كوم الضبععبدالرحمن محمود شحاته فخير53250

61.56959607676كوم الضبععبدالعزيز احمد احمد الحاجه53251

87789677.587.586كوم الضبععبدهللا محمد السيد الشناوى53252

41.552.5525654.569كوم الضبععبده حسن عبدالعظيم البنا53253

43.559.55753.561.567كوم الضبععبده فوزى عبدالسيد عبدالرحيم53254

غائبغائبغائبغائبغائبغائبكوم الضبععلى احمد على جمعة53255

83629175.581.579كوم الضبععمر جمال السيد احمد سعيد53256

54505563.560.567.5كوم الضبععمرو احمد عطيه وهبه53257

غائبغائبغائبغائبغائبغائبكوم الضبععمرو مولد عبدالشافي نصر53258

6759827073.586كوم الضبعفارس عتريس عبدالمولى سليمان53259

93.58110082.59593.5كوم الضبعفتحى حسنى فتحى جاد المولى53260

505461616163.5كوم الضبعفتحى ياسر فتحى عبدالستار53261

43.56249555453.5كوم الضبعفؤاد زاهر فؤاد بدر53262

48.55755706167كوم الضبعفؤاد محمود فؤاد بدر53263

84.5809688.580.591كوم الضبعكيرلس مكرم يونان رزق53264

88.5679465.57590كوم الضبعمحمد السيد عبدالموجود محمود53265



84.5758884.58485كوم الضبعمحمد السيد فرحات مبارك53266

8771989785.593كوم الضبعمحمد ايمن عبدالنبى عبدالجواد53267

69688772.566.569كوم الضبعمحمود ايمن محمد جاد هللا53268

334747525045كوم الضبعمحمد جمال عبدالصمد عمارة53269

4451486350.560كوم الضبعمحمد حسنى محمد رمضان53270

66.5789272.58278.5كوم الضبعمحمد سعيد محمد سالم53271

54.56871627879.5كوم الضبعمحمد صبحى محمود سنجر53272

37.556645664.559.5كوم الضبعمحمد عبدالغفار عبدالجيد عيسى53273

92.582100839697كوم الضبعمحمد عربى شحاته بدر53274

4659666164.576كوم الضبعمحمد عالء الدين بديع عيسى53275

41.5626659.56165كوم الضبعمحمد عالء يسرى عبدالغنى53276

83.5719488.583.588.5كوم الضبعمحمد فتحى فوزى سلطان53277

51558564.56874.5كوم الضبعمحمد فتحى محمد عدس53278

79.574987387.581.5كوم الضبعمحمد فوزى احمد ابراهيم الحاجه53279

95.5889892.587.598كوم الضبعمحمد نجاح يوسف خطاب53280

8488978683.594كوم الضبعمحمود احمد سعيد عبدالجواد53281

476364556168.5كوم الضبعمحمود اشرف نور سلطان53282

91.5868986.593.596كوم الضبعمحمود سمير عبدالجيد عيسى53283

48.571615561.574.5كوم الضبعمحمود صبحى محمود سنجر53284

868294778292كوم الضبعمحمود عبدالرسول عبدالفتاح عبدالجواد53285

67.55881648075كوم الضبعمحمود عثمان عبدالمولى منتصر53286

80699083.58787كوم الضبعمحمود محمد عبدالقادر حسن53287

7578.59377.58794كوم الضبعمحمود مصطفى فؤاد سليمان53288

51.563.57166.56974كوم الضبعمصطفى ابراهيم محمد شافعى53289

3546.563535749كوم الضبعمصطفى سعيد توفيق سنجر53290

74.58267738595كوم الضبعمصطفى فتحى عبدالجيد عيسى53291

59625558.567.576كوم الضبعمصطفى كامل جابر شاهين53292

67.579.5736171.593كوم الضبعمصطفى محمود ابوالمعاطى محمد53293

70.582807380.592كوم الضبعمصطفى محمود عبدالرسول عيسى53294

58565768.55374كوم الضبعمصطفى يحيى معتمد محمد سعيد53295

49.55361657067كوم الضبعمنصور محمود منصور الديب53296

4448585645.547.5كوم الضبعيوسف جميل محمد بدر53297

616561627769كوم الضبعيوسف سعيد مرشدى راضى53298

99.594979293.597كوم الضبعيوسف محمد رمضان عبدالعزيز53299

51755666.56574كوم الضبعيوسف معتمد عبدالرسول عيسى53300

96979798100100عزبة كوم الضبعأسماء زاهرحماد عماره53301



5468687367.581عزبة كوم الضبعأسماء محمد محمد شتيه53302

728972807986عزبة كوم الضبعآيه أصبح أمين حجازي53303

7190658074.581عزبة كوم الضبعآيه محمد فرج سليمان53304

9089.5929098.598عزبة كوم الضبعآيه هانى عبد المهدي فضيله53305

4653646554.572عزبة كوم الضبعإسراء محمد محمد شتيه53306

50.541.56470.56063عزبة كوم الضبعإيمان طلبه عبد هللا أبو الروس53307

44.547.554605776عزبة كوم الضبعإيمان عبد العزيز محمد شتيه53308

39.544.548696468.5عزبة كوم الضبعإيمان محمد عبد العزيز حجازي53309

89.587.595949898.5عزبة كوم الضبعحبيبه السيد إبراهيم هجام53310

69.58771888488.5عزبة كوم الضبعدينا إبراهيم عيد السيد53311

94.5979489100100عزبة كوم الضبعشروق شعبان معوض أبو الروس53312

58.57164848473عزبة كوم الضبعمريم محمد كامل راضوان53313

897390947998عزبة كوم الضبعمنة هللا حامد محمد عبد المولي53314

57.57569787281عزبة كوم الضبعمي حامد عبد ربه الشيخ53315

69.551.56179.570.578عزبة كوم الضبعنادية جمال علي عامر53316

88.59193929990عزبة كوم الضبعندي عبده محمد الحاجه53317

48.557537162.577عزبة كوم الضبعنورهان ماهر شندى أبو الروس53318

8275818787.585عزبة كوم الضبعهاجر شحاته إبراهيم األطير53319

56.5605982.573.584عزبة كوم الضبعهايدي عالء السيد موسي53320

96.597999899.5100عزبة كوم الضبعهدي محمد حماد عماره53321

92.5949598.595100عزبة كوم الضبعهويدا علي رمضان الكومي53322

60.56571937481عزبة كوم الضبعأحمد رمضان محمد الششتاوي53323

61.5716784.568.561.5عزبة كوم الضبعأحمد عمر أحمد ليفه53324

61627181.569.573.5عزبة كوم الضبعالسيد سليمان السيد موسي53325

7580838391.575عزبة كوم الضبعبدر إبراهيم محمد شتيه53326

77.5727086.57989عزبة كوم الضبعخالد محمد فتحي خطاب53327

79.5687187.57895عزبة كوم الضبعشادي صالح الدين فريد خطاب53328

7583728579.572.5عزبة كوم الضبععصام إبراهيم صبحي شتيه53329

8977678582.598عزبة كوم الضبععمرو إبراهيم دياب هجام53330

86918289.58198عزبة كوم الضبععبدالرحمن جمال عزالدين شتيه53331

88.5979796.578.599عزبة كوم الضبععبدالرحمن محمدعبدالعاطي راضوان53332

6374669180.580عزبة كوم الضبعفايز أحمد فايد أبوالروس53333

91.59484979697عزبة كوم الضبعفارس محمد جبر أبوالروس53334

95.5989910099100عزبة كوم الضبعمحمد حماد حماد عماره53335

547259757667.5عزبة كوم الضبعمحمد عبدالعال مرغني أبوالروس53336

84946888.56786عزبة كوم الضبعمحمود عبد الحليم عبد المعبودحجازي53337



50.5674274.55561.5عزبة كوم الضبعمحمود عبدالمولي رشاد فضيله53338

70.5677584.573.594عزبة كوم الضبعمحمود محمد فوزي عبدالمولى خطاب53339

9794100969994.5المنشاة الجديدةاسراء رضا عبد الفتاح محمد53340

96.5949594.595.591.5المنشاة الجديدةاسماء عبد العزيز على عبد العزيز53341

96979496.59894المنشاة الجديدةامال سعيد عالم شلبى53342

97.5981009898.598المنشاة الجديدةايه سمير محمد محمدى53343

99.598999595100المنشاة الجديدةجيهان نادر فاروق العفيفى53344

94.59596979995المنشاة الجديدةحبيبة هانى امام عسكر53345

82.59189948487المنشاة الجديدةخيرية نبيل نصر محمد53346

93.593959695.592المنشاة الجديدةدعاء خالد عبد اللطيف ابراهيم53347

98.590989898100المنشاة الجديدةداليا محمد محمود عطية53348

9598.5959798.598المنشاة الجديدةرنا احمد محيي عبد الحميد53349

79.577869488.585.5المنشاة الجديدةسميره عماد حمدى  طلبه53350

867179777481المنشاة الجديدةشروق ايهاب عطيه الديب53351

989598979394المنشاة الجديدةشرين سيف النصر شحاته53352

95.594.597939995المنشاة الجديدةصياح السيد كمال عبد الغفار53353

90.590949788.595المنشاة الجديدةمريم خالد الشحات محمود53354

9294.594989296المنشاة الجديدةمريم خالد حامد عبد الغفار53355

9996.5969798100المنشاة الجديدةمنه هللا الشحات على ايمام53356

94.5868896.592.590المنشاة الجديدةنورهان حسام امام عسكر53357

97.5939994.59888.5المنشاة الجديدةنورهان محمد  يحيي  سالمه53358

82.57185767077المنشاة الجديدةنورهان هالل عبد الحميد سالمة53359

9292.58891.590.585.5المنشاة الجديدةهاجر سعيد بركات شلبى53360

9793971009294المنشاة الجديدةهايدى غبد الهادى صبحى عبد الهادى53361

98.59495999890.5المنشاة الجديدةهناء محمد حسنين على شلبى53362

70.5707485.58977المنشاة الجديدةابراهيم حمدى احمد سليمان53363

67.582657673.571المنشاة الجديدةابراهيم محمد موسى محمدابر53364

95.5969086.595.584.5المنشاة الجديدةابراهيم هاشم شمس الدين53365

909291899684.5المنشاة الجديدةاسالم سالم عبد المعطى عبد العزيز53366

98.59599999996المنشاة الجديدةاحمد صالح كامل عبد القوى53367

42.57377697565.5المنشاة الجديدةاحمد عبد المحسن مختار شلبى53368

938290969290المنشاة الجديدةاحمد عاطف عبد الصادق محمود53369

958486959685المنشاة الجديدةاحمد فرحات فتوح ابراهيم53370

94.5939494.589.594.5المنشاة الجديدةاحمد محمد عبد السميع شلبى53371

7882.5878782.582المنشاة الجديدةاحمد محمد فاروق صابر53372

8480.5827166.573.5المنشاة الجديدةالعربى محمد السيد عثمان53373



89.597919493.580.5المنشاة الجديدةزياد على محمد جبريل53374

87.595898984.569.5المنشاة الجديدةشريف محمد جمال عبد الحكيم53375

46.553546154.556المنشاة الجديدةجمال عمرو كمال البوهى53376

93.5968796.596.584المنشاة الجديدةفوزى امجد فوزى عسكر53377

949989919387.5المنشاة الجديدةكريم سالمة محمد عبد الغفار53378

93.596919993.592.5المنشاة الجديدةمحمد سالم نصر محمد53379

86.598799488.589.5المنشاة الجديدةمحمد سعيد عبد الرحمن البوهى53380

62856786.57676المنشاة الجديدةمحمد عادل محمد عيد سلطان53381

98.5989698.59692المنشاة الجديدةمحمد طلبة حمدى طلبة53382

89.5957992.58886المنشاة الجديدةمحمود احمد عبد الرحمن البوهى53383

92.5969593.59292.5المنشاة الجديدةمحمود مصباح عبد السميع شلبى53384

87949293.58584.5المنشاة الجديدةمحمد عاطف عبد الصادق محمود53385

94.59794959693.5المنشاة الجديدةمصطفى كمال عبد المعطى عبد العزيز53386

93.59693979293.5المنشاة الجديدةمصطفى محمد قطب عبد الفتاح53387

83827882.58884المنشاة الجديدةمؤمن محمد عبد المؤمن سلطان53388

58.557.56063.55573.5المنشاة الجديدةنادر حسانين حلمى حسانين53389

92.5989096.57490المنشاة الجديدةنادر سيد احمد محمد تمام53390

99.51001009997100االطارشةآية على مصطفى زيدان53391

49.566.564665673االطارشةآية محمد حمدىمحمد53392

999810096.510095االطارشةآية مصطفى  عبدالرازق عيسى53393

99.5981009998100االطارشةآية نشأت ابراهيم عبد الغنى53394

97.594999897.592االطارشةاسراء أحمد السيد على53395

95.5971009894100االطارشةاسراء السيد عبدالحميد عفيفى53396

99.5971009895.5100االطارشةاسراء ماهر على خالد53397

98.598979990.597االطارشةأميرة صالح فريد عبد الحميد53398

9796.51009696.598االطارشةأمنية حمدى أحمد زيدان53399

939797989497االطارشةأمينة محمد السيد والى53400

9996989997.5100االطارشةبثينة مصطفى عبد العزيز والى53401

93.5889798.58595االطارشةرحاب السيد مصطفى محمد53402

97.594979796.598االطارشةرحاب وهدان علي عبد العزيز53403

86.5808888.57893.5االطارشةروان علي محمد التحيوي53404

9996.51009996.5100االطارشةرنا أحمد عبد المنعم ابراهيم53405

41.549.5575641.549االطارشةريم عادل محمود أبو العينين53406

59.5707964.562.569االطارشةشروق جمال والي طلبة53407

88.592979378.588.5االطارشةشهد كمال فؤاد السيد53408

79658772.58199االطارشةفاطمة إبراهيم عبد المحسن الجوهري53409



96.594989791.598االطارشةفاطمة هاشم محمد العربي توفيق53410

93.597989998.599االطارشةليلي حمدي محمود اسماعيل53411

99.5100989997.5100االطارشةمروة أشرف عبد هللا ناصف53412

78.562858487.597االطارشةمريم كرم حفناوي علي53413

93989810096.5100االطارشةنادية محمد عبدالحفيظ محمد رابح53414

99989810098.5100االطارشةمنار ماجد رجب طلبة53415

91.5959898.591100االطارشةندى بدر علي عبد العزيز53416

979810010096100االطارشةندا سعيد زكري موسى53417

98.51009810098100االطارشةندى شحات السيدمحمود عيسى53418

343736465547االطارشةندى محمد سعيد محمد53419

82.5769289.58396االطارشةندا مصطفى حامد البكري53420

9491.5969894.595االطارشةنرمين مرزوق علي عبد العزيز53421

9380939991.596االطارشةنورا أشرف السيد علي53422

92.5891009892.599االطارشةنورا مصطفي حامد البكري53423

93951009894.595االطارشةهاجر ايمن رجب عبد المنعم53424

76.576.58995.58092االطارشةهاجر جمال عبد المعز ابراهيم53425

98.5989810097.598االطارشةهدير حمدي أحمد عبد الرحمن53426

99999810099100االطارشةهدير نزيه مصطفى عبد المقصود53427

9698.598989799االطارشةإبراهيم أحمد إبراهيم احمد53428

80.573949376.583االطارشةإبراهيم سعيد عبد العزيز شاهين53429

3952.5575344.551االطارشةاحمد المرسي السيد عبد الفتاح53430

96.598100989797االطارشةأحمد بكري محمد البكري53431

96100989998100االطارشةأحمد حجازي محمد قطب53432

79.55997889284االطارشةأحمد حمدته عبد المحسن إمام53433

42457267.581.571االطارشةاحمد عصام عبد المعبود منصور53434

97.599.5100989594االطارشةأحمد طاهر عبد الغفار يوسف53435

98.59410010099100االطارشةأحمد محمد فوزي عبد الحميد53436

51.562716762.580االطارشةأحمد وجيد مصطفى شبل53437

98.59199979697االطارشةأحمد وليد سعيد السيد53438

58.5859175.58787االطارشةإسالم خطرنا عبد المحسن إمام53439

89.5729682.58791.5االطارشةالعربي توفيق محمد العربي53440

85.5989895.57496االطارشةأيمن حمدي فهمي شاهين53441

357264675345االطارشةخالد رشاد محمد خالد53442

7789.59684.57380االطارشةزياد سعيد عبد العزيز شاهين53443

89.58890888287.5االطارشةعبد الرحمن جمال عبد المعز ابراهيم53444

9594999684.595االطارشةعبد الرحمن نبيل محمود عبد الغفار53445



8985958364.573.5االطارشةعبد العزيز رضا عبد العزيز غنيم53446

71.5799584.577.585االطارشةعبد العزيز عادل عبد العزيز أحمد53447

94819595.59597االطارشةعبد الفتاح أحمد عبد الفتاح عيسى53448

35.567.57072.559.554االطارشةعبد الفتاح المرسي السيد عبد الفتاح53449

9495989786.588.5االطارشةعبد المنعم سامح عبد المنعم والى53450

58726377.568.549.5االطارشةفتوح حسن فتوح حجازي53451

9088888882.581.5االطارشةفتحى هانى فتحى عبد الرحيم53452

94.590969894100االطارشةفهمي ممدوح فهمي احمد53453

94.581919192.597االطارشةكمال قاسم رجب طلبة53454

3740.5465152.541االطارشةمحمد إبراهيم عبد الحميد بدر53455

84.58990895978.5االطارشةمحمد جمال محمد راشد53456

87.59692948663االطارشةمحمد حسن عبد العظيم الكومي53457

2739493951.538االطارشةمحمد كمال عبد العزيز محمد53458

95.588979792.595.5االطارشةمحمود سعيد مصطفى زيدان53459

253035101035االطارشةمحمودفتحي السيد عيسى53460

66.561.56872.576.567.5االطارشةمحمود ممدوح محمود حجازى53461

98.596979898.590االطارشةمحمود مصطفى عزت محمد53462

8689949180.586االطارشةمختار صالح عبد العزيز عبد الحميد53463

4168776865.555االطارشةمصطفى اشرف إبراهيم عبد الفتاح53464

89.5859691.58776االطارشةمصطفى كمال ياسين الشاذلي53465

3143.545635250االطارشةمصططفي محمد عوض عبد العظيم53466

59.580798268.555.5االطارشةمصطفى محمود عبد اللطيف محمد53467

96.59795969280االطارشةمهاب محمد مصطفى عبد الغفار53468

90.5989692.594.581االطارشةهالل مصطفى إسماعيل محمود53469

88949690.587.588االطارشةيوسف محمود جميل عبد الرحمن53470

66.586908680.592االطارشةيوسف ممدوح عبد هللا ناصف53471

75.566.58775.56975الشهيد مصطفى علي حساناالء سالمه حسنى جاد هلل53472

98919093.598.5100الشهيد مصطفى علي حساناالءعادل احمد عجور53473

93.586958397.597الشهيد مصطفى علي حسانايه جمال عبدالكريم  سالم53474

98899899.59899الشهيد مصطفى علي حسانايه جمال محمد حلمى البيومى53475

92829196.59295الشهيد مصطفى علي حسانابتسام جبر عبدالحميد جبر53476

991001001009999الشهيد مصطفى علي حساناسراء محمد سعيد عيد53477

88.58991988796الشهيد مصطفى علي حساناسماء ابو بكر عبد السميع رشيد53478

97.5909596.595100الشهيد مصطفى علي حسانامنيه رافت عبدالكريم جادهللا53479

9293949996.5100الشهيد مصطفى علي حسانامنيه كرم سعد عواد53480

96.591939998100الشهيد مصطفى علي حسانايمان خالد حسنى جادهللا53481



989798999599الشهيد مصطفى علي حسانايمان رافت رضوان سليمان حسان53482

80.5698688.57372.5الشهيد مصطفى علي حسانايمان على  منشاوى على  ناجى53483

93.5909892.589.593الشهيد مصطفى علي حسانبسمه رافت توفيق عيسى53484

99.51009910097100الشهيد مصطفى علي حسانتسنيم فيصل حلمى مخلوف53485

9910010010098.595.5الشهيد مصطفى علي حسانتقى شاكر عبد الصبور عامر53486

99.51009910098.5100الشهيد مصطفى علي حسانحسناء محمد شوقى حبيب الشعراوى53487

77.57185787093الشهيد مصطفى علي حسانحنان محمد عطيه ابو داود53488

62.56765637066الشهيد مصطفى علي حسانخلود السيد عبد العزيز سويلم53489

93.59496959797الشهيد مصطفى علي حسانخلود فايز  عبد العظيم  حسان53490

73.5828078.56787الشهيد مصطفى علي حساندنيا حاتم  يوسف  الخولى53491

4959746061.566الشهيد مصطفى علي حساندنيا راضى محمود عبدهللا53492

96.5929192.58890الشهيد مصطفى علي حساندنيا على عبد الجليل شحاته53493

97.58891948998الشهيد مصطفى علي حساندنيا فكرى فوزى مصطفى53494

54677766.56979.5الشهيد مصطفى علي حساندنيا ممدوح فتحى ابو الخير53495

98.5100979093.5100الشهيد مصطفى علي حساندنيا هانى يوسف احمد53496

84.58794858091الشهيد مصطفى علي حسانرانا مدحت صالح الدين والى53497

979699909394.5الشهيد مصطفى علي حسانرحمه انور حمدى غنيم53498

9478878879.587الشهيد مصطفى علي حسانرحمه صفوت جنيدى حسان53499

9593979084.596الشهيد مصطفى علي حسانزينب صبحى فاروق عيد53500

85.57495877595الشهيد مصطفى علي حسانسلمى ايمن على الجنزورى53501

96989388.59499الشهيد مصطفى علي حسانسلمى فايز فريد الصيفى53502

64.5625672.57076الشهيد مصطفى علي حسانسهام سعيد السيد مخلوف53503

58616459.56970الشهيد مصطفى علي حسانسهام على منشاوى ناجى53504

71748978.587.589الشهيد مصطفى علي حسانشاهندا مهنى السيد عبيد53505

98.588.5969495.596الشهيد مصطفى علي حسانشروق وليد عبد المرضى درويش53506

98.58597959597الشهيد مصطفى علي حسانعبير عبد العظيم كمال عامر53507

99.5989894.58996الشهيد مصطفى علي حسانعواطف ياسر شوقى رمضان53508

90.568919187.596الشهيد مصطفى علي حسانفاطمه جمال عبدالصادق الخولى53509

8573898485.584.5الشهيد مصطفى علي حسانفرح ماهر عبد الستار حسين53510

97.572.5998897.5100الشهيد مصطفى علي حسانكريمه ايمن  عبد هللا غربية53511

93649286.562.592الشهيد مصطفى علي حسانمروه عصام ابراهيم حسن53512

98989698.599100الشهيد مصطفى علي حسانمنار فكرى منشاوى عطاهلل53513

9289877484.595الشهيد مصطفى علي حسانمنارعبدالناصر شعبان نصر الدين53514

97.51008888.598100الشهيد مصطفى علي حسانندا صفوت سرحان الحصرى53515

786778698689الشهيد مصطفى علي حسانندى فاوى  محروس فاوى   الحصرى53516

85748783.58697الشهيد مصطفى علي حسانندى مراد فاروق الطويل53517



83618576.58395الشهيد مصطفى علي حساننسمه هانى احمد شهاب الدين53518

96.58889829198الشهيد مصطفى علي حساننفين ياسر محمد ناجى53519

86747268.57388الشهيد مصطفى علي حساننور سالمه معوض حجاج53520

575855575760الشهيد مصطفى علي حساننورهان صابر محمد جاد53521

8973.58071.582.588الشهيد مصطفى علي حساننيره فرج فؤاد حسان53522

71717663.572.580الشهيد مصطفى علي حسانهاجراشرف توفيق الشعراوى53523

76688378.58195الشهيد مصطفى علي حسانهاجرعمر جاد الرب حسن53524

73.5637866.57278الشهيد مصطفى علي حسانهديرالسيد غريب نصر الدين53525

796885717783الشهيد مصطفى علي حسانهديرعماد عبدالمرضى حسن53526

91788182.58887الشهيد مصطفى علي حسانهديرهانى شوقى الحصرى53527

89799291.59489الشهيد مصطفى علي حسانوسام رجب عبدالحافظ  السطوحى53528

99.597928687.596الشهيد مصطفى علي حسانياسمين زكى جميل زكى حسن53529

85.577938894.593الشهيد مصطفى علي حسانابراهيم سعد عبدالجابر حشيش53530

989891969798الشهيد مصطفى علي حسانابراهيم محمد محمد المنشاوى ابراهيم53531

8989.5856687.586الشهيد مصطفى علي حساناحمد ايمن سالم حسان53532

79.571696475.585الشهيد مصطفى علي حساناحمد بشير فوزى كشك53533

7983.584848591الشهيد مصطفى علي حساناحمد حازم طه معوض53534

979693849890الشهيد مصطفى علي حساناحمد رفعت شعبان الحريرى53535

9290877986.582الشهيد مصطفى علي حساناحمد صابر عادل ابو يوسف53536

55.564.55369.569.563الشهيد مصطفى علي حساناحمد محمد شحاته عبد ربه53537

6060676781.576.5الشهيد مصطفى علي حساناحمد محمد عبد الحميد البالط53538

84.5918177.589.586الشهيد مصطفى علي حسانادهم عبدالنبى حلمى الحصرى53539

47.56947556757.5الشهيد مصطفى علي حسانادهم مجدى كمال ابو النور53540

66757280.57781الشهيد مصطفى علي حساناسامه عماد نبيه شاهين53541

191628203028الشهيد مصطفى علي حسانامير جميل سعيد عبد العزيز53542

6176.55969.574.551الشهيد مصطفى علي حسانامير فيصل عبد الصادق شحاته53543

91.579.587839998الشهيد مصطفى علي حسانبدر يحيى بدر ناجى53544

99939796.59898الشهيد مصطفى علي حسانبسام عصام جنيدى سيد احمد  على53545

94948783.58995الشهيد مصطفى علي حسانراضى محمد عبد الجيد عبد هللا53546

77.58194919896الشهيد مصطفى علي حسانزياد حسن عبدالفتاح السيد53547

97.5949384.591.598الشهيد مصطفى علي حسانسعد ايمن سعد البالط53548

93949183.59488الشهيد مصطفى علي حسانصبرى احمد عربى شونه53549

91.59489829387الشهيد مصطفى علي حسانطارق عبد السميع شكرى الجنزورى53550

8392.58673.584.566الشهيد مصطفى علي حسانعبدالرازق ايمن عبد الرازق بدر الدين53551

68.57477737769.5الشهيد مصطفى علي حسانعبدالرحمن شندى عبدالفتاح خالف53552

9894979198.595الشهيد مصطفى علي حسانعبدالرحمن مجدى كمال الحريرى53553



9994888590.595الشهيد مصطفى علي حسانعبدالرحمن محمد السيد العشماوى53554

989899929592الشهيد مصطفى علي حسانعبدالرحمن محمد عبد الرسول البيومى53555

91.590858889.592الشهيد مصطفى علي حسانعبدالرحمن وائل كامل عبد هللا53556

3832.53623.53437الشهيد مصطفى علي حسانعبدالرحمن ياسر كامل عطيه53557

526049685658الشهيد مصطفى علي حسانعبدالعظيم رضا عبد العظيم حسن53558

8682907588.579.5الشهيد مصطفى علي حسانعبدالعظيم طارق عبد العظيم الحصرى53559

71718187.588.579.5الشهيد مصطفى علي حسانعبدالعظيم مسعد عبدالعظيم شاهين53560

80747777.588.581.5الشهيد مصطفى علي حسانعبدهللا خالد توفيق السيد53561

94.5808779.590.585.5الشهيد مصطفى علي حسانعبدهللا عبد اللطيف فوزى كشك53562

93.5899690.585.586الشهيد مصطفى علي حسانعمروفريد شوقى الشعراوى53563

97.5879092.59397الشهيد مصطفى علي حسانعمروفهيم عبد المرضى الشال53564

92.5828375.57989.5الشهيد مصطفى علي حسانعيسى سعيد عبد الجابر سويلم53565

85819681.574.592الشهيد مصطفى علي حسانفارس اسامه ذكى طه53566

90.5828875.58981الشهيد مصطفى علي حسانكريم ايمن يوسف الخولى53567

88.57999938583.5الشهيد مصطفى علي حسانكريم خالد رجب عبد الفتاح53568

87918980.585.588الشهيد مصطفى علي حسانكريم رضا عبد الحكيم دراز53569

756988946769الشهيد مصطفى علي حسانمحمد بكرى عبد المنعم حبيب53570

94.5989399.59898الشهيد مصطفى علي حسانمحمد جمال محمد عبد هللا53571

98.58210099.599.599الشهيد مصطفى علي حسانمحمد حسان حسان سيد احمد53572

98929998.510095.5الشهيد مصطفى علي حسانمحمد رمضان رشاد محمد جاد الكريم53573

97889092.594.590الشهيد مصطفى علي حسانمحمد سامى جاد عبد الجليل53574

93798184.58178الشهيد مصطفى علي حسانمحمد طارق كامل عطيه53575

84.5708582.573.567الشهيد مصطفى علي حسانمحمد فتحى محمد شهاب الدين53576

54.559.57978.57056الشهيد مصطفى علي حسانمحمد مكرم سعيد حسن53577

87.5709390.581.580.5الشهيد مصطفى علي حسانمحمد ممدوح محمد دويدار53578

63.5605588.563.559الشهيد مصطفى علي حسانمحمد ياسر سعيد محروس53579

94.5958991.59592الشهيد مصطفى علي حسانمحمود عبدالصادق عبدالغفور الشين53580

99.5949799.5100100الشهيد مصطفى علي حسانمحمود عبدالغفار فتحى نصر الدين53581

87.580869292.579الشهيد مصطفى علي حسانمحمود محمد توفيق ابو ديب53582

95.5959482.59096الشهيد مصطفى علي حسانمصطفى احمد صابر ابو الخير53583

92.5988687.588.576.5الشهيد مصطفى علي حسانوليد سعيد بكرى الحصرى53584

92758783.581.586الشهيد مصطفى علي حسانيوسف اشرف عبد  السميع رمضان53585

84.5756577.568.580الشهيد مصطفى علي حسانيوسف محمد علي الشربيني53586

211137261721.5الشهيد مصطفى علي حساننورا صفوت عبد الكريم جادهللا53587

8092868686.586الشهيد مصطفى علي حسانمحمد سعيد غريب عبدالعظيم عامر53588

96.597999598.5100جروان المشتركةاسراء ابراهيم سامى على شونه53589



57.5487565.56075جروان المشتركةاسراء حسن شعبان عمارة53590

90718888.58491.5جروان المشتركةاسراء صالح عبد العاطى سالمه53591

92.5959898.595.593.5جروان المشتركةاسراء نبيل سعد حموده53592

99.510010010099.5100جروان المشتركةاسماء  بكرى عبد الفتاح أبو ديب53593

949998979898جروان المشتركةاسماء رمضان عبد العزيز عبد الخالق53594

9910010099.599.5100جروان المشتركةاسماء عاطف على عبد الجواد53595

979810010095.598جروان المشتركةاالء احمد عبد ربه درويش53596

91.5959993.589.592.5جروان المشتركةامانى مجدى عبد القادر سالم53597

959096899498جروان المشتركةامل حمدى انور نافع53598

94.597978694.592.5جروان المشتركةامنيه عادل فاروق أبو يوسف53599

99.510010010099100جروان المشتركةامنيه مجدى محمد ياسين53600

96.599.51009610097جروان المشتركةامنيه هانى عبد السميع جاد الكريم53601

99.510010098100100جروان المشتركةاميره  رافت  يوسف  حجاج53602

9996.5999610099جروان المشتركةاميره نادر مصطفى حسان53603

888697839189جروان المشتركةايمان اشرف محمد عبيد53604

86.5859879.593.586.5جروان المشتركةايناس سعد عبد الحكيم قنصوه53605

88.5979986.596.590جروان المشتركةايه احمد سمير بكري الشال53606

98.5100999798.5100جروان المشتركةايه اشرف محمد بدوى53607

93.598100949697جروان المشتركةايه ايمن معوض السطوحى53608

77.580.59178.58975.5جروان المشتركةايه حمدى فوزى سويلم53609

828295838798جروان المشتركةايه سامى صابر أبو يوسف53610

97.59510096.594.595جروان المشتركةدعاء عماد محمد مصطفى53611

84.577998887.595جروان المشتركةدنيا صبرى محمد عالم53612

313737393145جروان المشتركةدنيا طارق لبيب البيومى53613

97951009495.598جروان المشتركةدنيا وائل حسان حسان53614

97.595100949598جروان المشتركةدينا وائل حسان حسان53615

99.51001009899.5100جروان المشتركةرانا وائل مصطفى عمرية53616

75.5747673.576.586جروان المشتركةرحمه مدحت فتحى حسان53617

98.598100939899جروان المشتركةروان نظمى محمد الحصرى53618

999810097.599.5100جروان المشتركةروضة سامح شعبان زيدان53619

97.599100979798جروان المشتركةروميساء شكرى عبد الرسول عبد العزيز53620

96.593100939799جروان المشتركةساره سعد حسن عمريه53621

98.5971009598.599جروان المشتركةساره محمد خيرى حسن53622

63.5669271.56573.5جروان المشتركةسلمى عبد الرازق السيد عبيد53623

98.51001009998.5100جروان المشتركةسلمى محمد رجب الشربينى53624

93.5979491.59495جروان المشتركةسلمى هانى محمد عثمان53625



91.5919492.594.594جروان المشتركةسماح جالل عبد العزيز  عبد الخالق53626

90.59699969389.5جروان المشتركةعلياء عادل عبد الحكيم بهجات53627

9810010098.510099جروان المشتركةفاطمة حماد عبد الحفيظ عيد53628

93.598100959494جروان المشتركةفاطمة سيد عبدالعزيز شاهين53629

99991009797100جروان المشتركةفاطمه عصام على خالف53630

58.562707170.573جروان المشتركةفتحيه فهيم عربى رمضان53631

97961009394.5100جروان المشتركةلمياء وائل عبد المنعم عماره53632

88789286.59185.5جروان المشتركةمروة رمضان عبد السميع عيسى53633

66738063.57474جروان المشتركةمنار عادل محمود حسان53634

66.576656970.565جروان المشتركةمنار عصام رشاد حسان53635

80.57682728987.5جروان المشتركةمنارعبد الستار عبد السيد الحصرى53636

98.596999610098جروان المشتركةمنه طارق حسان حسان53637

991009799100100جروان المشتركةمنه ممدوح عبد الحميد جادو53638

99.5100100100100100جروان المشتركةمنى اسامة عبد العزيز حجاج53639

99.510010098.5100100جروان المشتركةمى طارق مصطفى عمريه53640

5053.559634668جروان المشتركةمياده صبرى عبد هللا الدويك53641

949110090.59899جروان المشتركةمياده وجدى كمال الحريرى53642

57.5668465.57575جروان المشتركةنانسى السيد رمضان عماره53643

969010095.510096جروان المشتركةنانسى ياسر عبدالرحمن ابوشاهين53644

99.510010098.599.5100جروان المشتركةندا حاكم محمد رجب السطوحى53645

96779285.594.592جروان المشتركةندا هانى فهمى رجب عبد الخالق53646

838289769492جروان المشتركةندى جمال عبدالمحسن عبد العال53647

97.59610096.59898جروان المشتركةندى رأفت عبد الصادق أبو النصر53648

959699959396جروان المشتركةندى رجب بكرى قنديل53649

98.59810093.5100100جروان المشتركةندى طارق عبد السميع بدوى53650

88.5849182.584.594جروان المشتركةندى عصام فتحى محمد53651

9710010092.59797جروان المشتركةنرمين تامر عبد النعيم قنصوه53652

69609174.573.588جروان المشتركةنفين محمد فوزى كشك53653

9497100979994جروان المشتركةنهى ياسر عبد المحسن غنيم53654

951001009510095جروان المشتركةنهى يحيى جمال ياسين53655

971001009810099جروان المشتركةنورا خالد عبد النعيم قنصوه53656

797189807886جروان المشتركةنورا صالح عبدالحميد خليل53657

58.55489858185جروان المشتركةنورا عادل فتحى دويدار53658

88901009497.595جروان المشتركةنورا عبد النبى معتمد عيسى53659

83.582989394.595جروان المشتركةنورا محمد عبد الصادق بسيونى53660

63.55376607981جروان المشتركةنورهان حماد فوزى البيلى53661



57.55769757475جروان المشتركةنورهان عيد شعبان داود53662

96969996.599.597جروان المشتركةهاجر عادل محمد سعيد خالف53663

96969997.59996جروان المشتركةهاجر عصام محمد بدر الدين53664

81829181.58483جروان المشتركةهاجر فايز ابراهيم عطاهللا53665

59578367.56684جروان المشتركةهايدى محمد عوض كشك53666

74799377.585.594جروان المشتركةهدير حسن عبد المنعم غنيم53667

67739576.59392جروان المشتركةهدير عادل عبد ربه الجنزورى53668

91.510010094.599.598جروان المشتركةهدير هيثم محمد اغا53669

80.591938691.593جروان المشتركةورده ناصر مختار حمزة53670

73.5668569.576.587.5جروان المشتركةياسمين عصام عبد العال سويلم53671

91.5949781.59087جروان المشتركةاحمد أبو الغيط عبد الستار الشال53672

86799089.58884جروان المشتركةاحمد رمضان عبد الرحيم الصيفى53673

97.5989897.598.599جروان المشتركةاحمد سعيد على كشك53674

9596100949095.5جروان المشتركةاحمد صبحى سعيد ياسين53675

71.56680726086.5جروان المشتركةاحمد عبد الجيد فوزى سويلم53676

556363715969.5جروان المشتركةاحمد عبد الحميد محمد سالمه53677

576260706173جروان المشتركةاحمد عبد هللا محمد ابراهيم53678

82.5747179.575.583جروان المشتركةاحمد ياسر فتحى عطا هلل53679

68.5727273.570.571.5جروان المشتركةاسالم ايمن سيد احمد محروس53680

93.596.594839395جروان المشتركةاسالم شكرى مغاورى الحصرى53681

82.5818877.583.591جروان المشتركةاسالم محمد سعيد أبو بكر53682

9194999089.591جروان المشتركةالسيد حمدى رجب قطب53683

0.511669.516.5جروان المشتركةامير اشرف عبدالمرضى الشال53684

9897959696.599جروان المشتركةاياد عماد حمدى شراره53685

4652566453.546جروان المشتركةايمن محفوظ عبد الحكيم بهجات53686

63.5697470.55878جروان المشتركةبهاء خالد السيد دويدار53687

9698959393.594جروان المشتركةجالل السيد محمود جادو53688

48455758.546.549جروان المشتركةحسن شكرى سرحان عبدالجواد53689

57.561.55765.556.569جروان المشتركةحسن صبحى عبد العاطى مرسى53690

98.59810099.510099جروان المشتركةزكريا ايمن زكريا حجاج53691

69.566.58880.567.579.5جروان المشتركةزياد عمرو عبد المحسن خالف53692

798196887893جروان المشتركةزياد مصطفى سعد حموده53693

96939286.59293جروان المشتركةسالم وجيه سالم عيسى53694

76.58090867886جروان المشتركةسيد عبد هللا محمد سويلم53695

97.51001009799.598جروان المشتركةصالح اسامه سيداحمد عبدالوهاب53696

9696969396.594جروان المشتركةعبدالحميد صبرى عبدالحميد عبدالجواد53697



80688983.57288جروان المشتركةعبدالرازق رمضان عبد الرازق الحصرى53698

5562657061.565جروان المشتركةعبدالرازق عبد المولى عبد الرازق خالف53699

89.56991928181جروان المشتركةعبدالرحمن حمدى عبد الحافظ نصر53700

86.565968083.591جروان المشتركةعبدالرحمن عماد عبد المرضى غنيم53701

99981009710098جروان المشتركةعبدالرحمن فتحى فوزى نصر الدين53702

82708380.59393جروان المشتركةعبدالرحمن مجدى عبد هللا درويش53703

87.5718986.586.591جروان المشتركةعبدالرحمن ياسر بهجات لبيب سويلم53704

88.5699388.581.586جروان المشتركةعبدالسميع صبرى عبدالسميع نصر الدين53705

53605864.563.574جروان المشتركةعبدالقادر السيد عوض كشك53706

989810098.599.5100جروان المشتركةعبدهللا عادل شندى الشربينى53707

98.51009992.59896جروان المشتركةعبدهللا محمدى بكرى الحصرى53708

00050.50جروان المشتركةعبدالمرضى حمادة عبد المرضى رمضان53709

86.5629284.587.595جروان المشتركةعبدالمرضى محمود عبد المرضى الدويك53710

4548.565624565جروان المشتركةعلى عبد المرضى محمد خالف53711

9563958883.593جروان المشتركةعلى فكرى فريد الصيفى53712

9994100989997جروان المشتركةفؤاد اشرف فؤاد سويلم53713

9792989810095جروان المشتركةكمال عاصم كمال الشيخ53714

99939794.59997جروان المشتركةمازن رمضان عبدالحافظ فوده53715

4954546066.555جروان المشتركةمحمد احمد فوزى كشك53716

92759893.58993جروان المشتركةمحمد اشرف محمد عمريه53717

879090909088جروان المشتركةمحمد سعيد عبد الستار عطا هلل53718

9384.59693.590.5100جروان المشتركةمحمد صبرى السيد حجاج53719

4947556564.561جروان المشتركةمحمد عبد المنعم شندى عالم53720

4758.5595861.564جروان المشتركةمحمد عبد ربه محمدى معوض53721

76817966.587.584جروان المشتركةمحمد مسعد على  حسان53722

97899993.59592جروان المشتركةمحمد هانى بكرى نصر الدين53723

9481969691.589جروان المشتركةمحمد هشام حسن خالف53724

68.56472716473جروان المشتركةمحمد هوارى عبد الفتاح الخولى53725

98.5839794.596100جروان المشتركةمحمد وجدى عبدالمرضى سويلم53726

76.5768076.576.581جروان المشتركةمحمود  مجدى كمال ابويوسف53727

91729185.58685جروان المشتركةمحمود اشرف محمود عبدالهادى53728

89.5849788.59794جروان المشتركةمحمود ايمن رشاد أبو الخير53729

77.5798282.579.581جروان المشتركةمحمود بشير عفيفى الصيفى53730

50.5636668.557.568جروان المشتركةمحمود عبد السميع دؤدؤ رمضان53731

45.55361625767جروان المشتركةمحمود عفيفى عبدالصادق خالف53732

95.57696929193جروان المشتركةمحمود يحي جمال ياسين53733



8673958682.594جروان المشتركةمصطفى احمد سامى خطاب53734

9185959288.596جروان المشتركةمصطفى السيد عبدالرازق حسان53735

91.58195949493جروان المشتركةمصطفى جالل معوض طه53736

99.51001009999100جروان المشتركةمصطفى خالد عبدالغنى الحصرى53737

51.5587061.567.581جروان المشتركةمصطفى عبد السميع مرسى مشعل53738

99.593979694.5100جروان المشتركةمصطفى مسعد معوض عبدالفتاح53739

82.572.588908289جروان المشتركةمصطفى منصور عبد الحسيب عبد الحافظ53740

8363.58984.58191جروان المشتركةمصطفى هانى فوزى حجاج53741

97.59110098.595100جروان المشتركةمعتز سمير عبد الحميد الدويك53742

866791829092جروان المشتركةمعتز كرم سعيد خليفه53743

95.5961009597.5100جروان المشتركةمعوض السيد معوض طه53744

9998100919799جروان المشتركةهادى عصام فهمى ياسين53745

83729383.58983جروان المشتركةهادى وليد عبداللطيف  الدسوقى53746

70.5658680.575.579جروان المشتركةهادى ياسر عبد المعبود ياسين53747

98.599100999696جروان المشتركةوجيه احمد رجب الشربينى53748

999210096.59996جروان المشتركةوليد راضى جالل احمد53749

97.5911009597.5100جروان المشتركةيوسف اشرف محمد الدويك53750

74.5678084.575.576جروان المشتركةيوسف انور عبد الجابر منير53751

76667977.57277جروان المشتركةيوسف سالمه شندى نصر الدين53752

90.5759681.593.586جروان المشتركةيوسف فايز عبد الرسول الحصرى53753

959597949996كفر ستجلف القديمإســراء حــســـني عـــــرفـــــة محمد53754

8079767575.562كفر ستجلف القديمإسـراء عــــبد العال عبـد الرحمن53755

14.5143610.526.511.5كفر ستجلف القديمأسماء عـبد الـرحمن عبـد الرحمن كشك53756

59.5666165.54874.5كفر ستجلف القديمديــنا جــــميـــل شـــــحـــاتــة عطية53757

353130612647كفر ستجلف القديمرانـــا عبد المــوالـــي عبد الرازق شعيب53758

9898100969895.5كفر ستجلف القديمروضـة ممـدوح محمد عبد الحميد53759

90.56875867770.5كفر ستجلف القديمزيـــنـــــب مــحمد عــــبد ربه حسن53760

94.5908393.592.595.5كفر ستجلف القديمســـارة مــحمد عبــــد الهــادي قديرة53761

84808878.587.589كفر ستجلف القديمســــلــمي جـــمعة محـــمد علي53762

96849188.59495.5كفر ستجلف القديمســـلمــي سيد احمد عــز الرجال53763

515247625260.5كفر ستجلف القديمسـيادة مــحمـــــد شـــــحاتــــة على53764

97879490.59399كفر ستجلف القديمغــادة ســعــــيد عــــبد ربــــة حسين53765

89.5748283.58392كفر ستجلف القديمفــــاطـــمـــة عـــــادل الــــسيد عبدهللا53766

73.56775807483كفر ستجلف القديممــــنـــة هللا مـحي عـــبدا لحميد53767

75697076.56472.5كفر ستجلف القديممـــنــي اشـــــــرف رضـــــــــا رزق53768

9698979798.599كفر ستجلف القديمنـــــورا عـــــادل مـــــحمـــــود كورانى53769



65.5717269.57250.5كفر ستجلف القديموســـــام عــــبد الـــرازق مـحمد مسعود53770

96909094.596.596.5كفر ستجلف القديميــارا مـــــدحـــــت عبد الواحد محمد53771

9385848276.587كفر ستجلف القديماحــمد الــسيـــد أنــيس عمـــارة53772

827569787771.5كفر ستجلف القديماحــمد حــــشمت عبد الحــــميد عبد الحميد53773

566040604767كفر ستجلف القديماحـــمد زكــــي عبد الحـــــــميد احمد53774

85887174.57987.5كفر ستجلف القديماحـمد عبد الــــعزيـز عبد الرازق53775

465344614956.5كفر ستجلف القديماحـــــمد مـــاهـــر نــاجــي عيد53776

99958396.590.598كفر ستجلف القديمالسيد عـــفــيفي السيد عـــفــيفي53777

86.5807771.578.579كفر ستجلف القديمعــــــمر عبد الـعزيز عبد الرشيد53778

42.549.5345845.540كفر ستجلف القديمكريم وائل يحيى صبحى53779

707280746073كفر ستجلف القديممحمد خالد السيد صادق53780

55585160.559.558.5كفر ستجلف القديممــــحــمد صــابــر معوض سراج53781

45453062.54741كفر ستجلف القديممــــحــــمد عــــبد الغـــني رزق53782

99929898.594.5100كفر ستجلف القديممــــحــمد كمال شـــوقي محسب53783

64.5576568.57569كفر ستجلف القديممـحـمد محمد عبد الحميد الجافي53784

77.57260725875.5كفر ستجلف القديممــــحـمد هـــــاني حلمي السيد53785

98.589949993.5100كفر ستجلف القديممـــــحــمود جــــمال عبد هللا عيد53786

958987989293.5كفر ستجلف القديممــــصطفي عبـــــد الجليل شـاكر53787

95.592989892.595.5كفر ستجلف القديمهــــشام حـامـــــــد حــــــجاج53788

95.5949978.59193بى العرب بنوناحالم رجائى طه مصطفى53789

87.581.59879.59286بى العرب بنوناسراء جمال عبدالعزيز بعرور53790

9076.59281.589.559بى العرب بنوناسراء عصام على على53791

91.5979893.59592بى العرب بنوناسراء ياسر حسن محمد53792

98.510010097.599100بى العرب بنوناسماء سعيد ابراهيم عبدالجواد53793

859090788183.5بى العرب بنوناشجان انور عبدالرشيد سيف53794

99.593.59890.592.595بى العرب بنوناميرة رافت جمال محليس53795

99.59710010099.5100بى العرب بنوناميرة محمد فتحى محمد عمارة53796

89.58598849376بى العرب بنونايمان عالم سعيد محمد53797

6586.59379.58856بى العرب بنونايمان محمد توفيق عفيفى53798

7890.59686.583.573بى العرب بنونايه شريف سعيد يوسف53799

889691959691بى العرب بنونايه مجدى محمد جعفر53800

979810010096.5100بى العرب بنونحبيبة احمد عبدالباقى عالم53801

86.5969994.592.590بى العرب بنوندنيا ابراهيمم احمد هيكل53802

95889691.59290.5بى العرب بنوندنيا ايهاب السيد عبدالسيد53803

88.58894809786.5بى العرب بنوندنيا محمد سعيد فرماوى53804

82.58693809490بى العرب بنونرحمة احمد فتحى عبدالغنى53805



83.588959294.594بى العرب بنونرنا ايمن عبدالظاهر احمد53806

100999910099.5100بى العرب بنونرنا خالد كمال عامر53807

55.5767381.585.575بى العرب بنونسارة محمد عبدالعزيز ابوالمكارم53808

93.5939291.594.590بى العرب بنونشروق فوزى جالل عبدالونيس53809

71.58887908764.5بى العرب بنونفاطمة ايهاب احمد عمر53810

94939993.58997بى العرب بنونفاطمة وليد فوزى عيسى53811

99.59810098.510098بى العرب بنونفرح هشام كمال عامر53812

69.57678849374بى العرب بنونلبنى عبدالعزيز عبدالمنعم االشوح53813

99.5991009610097بى العرب بنونمنه اسامة عبدالمطلب حسن53814

94878391.59692بى العرب بنونمى محمد احمد عمارة53815

95969895.59897بى العرب بنونميادة عادل عبدالحميد ابوالعزم53816

97.5959795.597.5100بى العرب بنونندى ايمن محمد جعفر53817

98.5869590.598.575بى العرب بنونندى كمال طه محمد53818

85.586869293.584بى العرب بنونهناء عبدالمنعم امين عبدالعاطىة53819

89.59894969780بى العرب بنونيارة صالح محمد السيد53820

94959396.59895بى العرب بنونياسمين هانى على مرغنى53821

1009796999998بى العرب بنونابراهيم محمود ابراهيم محمد53822

96100100989794بى العرب بنوناحمد انور محمد بندق53823

82859690.59784بى العرب بنوناحمد ايمن محمد محمود53824

59.55755878169بى العرب بنوناحمد رافت محمد على53825

99.59910099.5100100بى العرب بنوناحمد عبدالستار عبدالستار فراج53826

9180939283.565بى العرب بنوناحمد محمد احمد السيد53827

55.564768380.571بى العرب بنوناحمد محمد عبدالعزيز محمد53828

67628881.582.558بى العرب بنوناحمد محمد عبدالغنى محمد53829

9910010099.5100100بى العرب بنوناحمد محمد محمد بدير53830

92.576949799.586بى العرب بنونالسيد جمال ابراهيم توفيق53831

86719789.59282.5بى العرب بنونالسيد على السيد سعيد53832

95.58498929258بى العرب بنوناميرة احمد محمد ابوالخير53833

76.5788884.594.563.5بى العرب بنوناميرة عبده سعيد فرماوى53834

98981009599.595بى العرب بنونامينة محمد امين عبدالعاطى53835

788689978967.5بى العرب بنونسعيد سمير عبدهللا خلف53836

97.59310098.599.598بى العرب بنونسمير مجدى عبدالمحسن الباجورى53837

85869486.59377بى العرب بنونعادل عصام اسماعيل ابراهيم53838

75828890.592.571بى العرب بنونعبدالرحمن احمد فتحى عبدالغنى53839

90819896.59995بى العرب بنونعبدالرحمن محمد جابر محمد53840

8965.5909090.552بى العرب بنونعبدالصبور جمال عبدالصبور جاد53841



83.5799980.59764بى العرب بنونعبد العزيز جمال عبدالعزيز بعرور53842

87.59295939776بى العرب بنونعبدالفتاح محمد عبدالفتاح مراد53843

978910099.599.596بى العرب بنونعبدهللا اشرف على منصور53844

95.5769589.58692بى العرب بنونعبدهللا محمد مولد فتح هللا53845

80779691.595.578.5بى العرب بنونعمر محمد فتحى محمد53846

غائبغائبغائبغائبغائبغائببى العرب بنونفارس اشرف نفادى53847

97.59910099.596.599بى العرب بنونكريم محمد عبدالرحيم يونس53848

5863627780.576بى العرب بنونمحمد ابراهيم محمد السيد53849

79.5779292.58181بى العرب بنونمحمد اسامة انور الدسوقى53850

60697983.58457.5بى العرب بنونمحمد اشرف عبدالنور عبدالحق53851

99.58310099.510099بى العرب بنونمحمد امين محجوب حامد53852

9887969497.598بى العرب بنونمحمد ابراهيم المدبولى عبدالجواد53853

55.55757656748.5بى العرب بنونمحمد حامد محمد عادل53854

53687372.571.561.5بى العرب بنونمحمد رجب السيد عبدالحليم53855

97100999910096بى العرب بنونمحمد سعد عبدالرازق الشاذلى53856

527282818467.5بى العرب بنونمحمد صبرى عبدالحى يوسف53857

99.59810010099100بى العرب بنونمحمد صالح فتحى الشافعى53858

62748678.584.580.5بى العرب بنونمحمد عادل شعيب عبدالمؤمن53859

9391.510097.59693بى العرب بنونمحمد عفيفى توفيق عفيفى53860

82.5858886.58891بى العرب بنونمحمد محمود محمد محمود53861

67746977.57677بى العرب بنونمحمد مصطفى عبدالمطلب حسن53862

5370.55870.571.555بى العرب بنونمحمود السيد محمد االشوح53863

66.566.56672.580.579بى العرب بنونمحمود سعيد العربى احمد53864

59655469.575.564.5بى العرب بنونمحمود فتحى سعيد فرماوى53865

86.58288849388بى العرب بنونمحمود مجدى محمد السيد53866

52.564657366.546بى العرب بنونمحمود محمد ابراهيم العيسوى53867

63706976.579.555.5بى العرب بنونمحمود ياسين مصطفى ياسين53868

60776773.570.573بى العرب بنونمصطفى شعبان محمد حميده53869

86.57891939290بى العرب بنونمصطفى عصام عبدالمعطى عبدالسميع53870

5269566877.564بى العرب بنونمصطفى محمد ابراهيم محمد53871

60.575.57484.586.572.5بى العرب بنونهشام عبدالحميد محمد عبدالمعطى53872

51.557557050.563بى العرب بنونهانى عبدالحميد رجب على53873

73768988.58582بى العرب بنونيوسف صالح الدين محمد53874

56.5676568.58369بى العرب بنونيوسف فوزى فرحات االشوح53875

75708286.578.575.5بى العرب بنونيوسف محمد انور عبد الحميد53876

938784837694بى العرب بناتآية حامد محمد عبد المجيد53877



98959897.59797بى العرب بناتآية عبد المعطى محمد عبد المعطى53878

85.5848186.59289.5بى العرب بناتآية وليد محمود شحاتة53879

87.58267829383بى العرب بناتأسماء أسامة سمير فرج53880

63.57261727276بى العرب بناتأسماء إسماعيل جمعه محمود53881

98959596100100بى العرب بناتأسماء صبري سعيد عبد الجواد53882

75757981.595.583بى العرب بناتأمنية سامي فرج عبد الحسيب53883

98.59910098.599.5100بى العرب بناتأمنية سعد محمد المشحوت53884

96.598989910098بى العرب بناتأميرة عبد العاطى سعيد عبد العاطى53885

97838694.597.591بى العرب بناتأميرة وليد معتمد عبد المجيد53886

غائبغائبغائبغائبغائبغائببى العرب بناتإيمان صبري جابر على53887

83.5727482.593.591بى العرب بناتتهاني محمد عبد العزيز محمد53888

88878589.59788بى العرب بناتدنيا كامل لطفي على53889

98.5999994.599100بى العرب بناترحمة أحمد فاضل دغش53890

5254.5546971.552بى العرب بناترحمة صبري عبد العزيز عبد الجواد53891

98989799100100بى العرب بناترضوى حمدي حسن النجار53892

95.584809398.585بى العرب بناتشروق وائل على محمد53893

99.5969799.59997بى العرب بناتشيماء سعيد صابر عبد الحميد53894

84828789.59485بى العرب بناتفاطمة مجدي عبد المنجى فرج هللا53895

99.5959697.599100بى العرب بناتفاطمة محمد رجاء عبد المعطى53896

81.580798591.583.5بى العرب بناتفاطمة محمد عبد الملك محمود53897

7062637871.565بى العرب بناتماجدة خالد أحمد مجاهد53898

89.57385889784بى العرب بناتمارى حلمي رياض عوض53899

5352.56667.577.549بى العرب بناتمروة سيد عبد الحميد سليمان53900

57656868.567.555.5بى العرب بناتملك خالد سالم خالد53901

57.566607173.553بى العرب بناتمنة هللا باسم جميل محمد53902

6063.565697259.5بى العرب بناتندى إبراهيم عبد الفتاح عبد الرءوف53903

51.5646370.570.569.5بى العرب بناتنورا ياسر محمد أحمد53904

818174749370.5بى العرب بناتنورهان جابر محمود عبد الحليم53905

48.548476568.542بى العرب بناتنورهان شاكر محمد إسماعيل53906

57.555527063.547.5بى العرب بناتنورهان ماهر محمد بيومي53907

93929093.593.594بى العرب بناتيوستينا عطية منصور عطية53908

غائبغائبغائبغائبغائبغائببى العرب بناتأحمد سيد أحمد أحمد إبراهيم53909

5556.55066.57053.5بى العرب بناتأحمد منصور عبد الحق األخرس53910

54.558.5526771.554.5بى العرب بناتأحمد هشام سعيد سيد53911

5761.5577577.556.5بى العرب بناتعبد هللا باسم عبد هللا خالد53912

64736078.58061.5بى العرب بناتمازن مجدي مصطفى الشافعي53913



70.579.5707585.571بى العرب بناتمصطفى على منصور األشوح53914

979910097.510097بى العرب بناتيوسف مجدي حامد عبد الحليم53915

80.571.58492.587.569كفر الغنايمةايات سعيد زكريا مصباح53916

98.5899695.599.591كفر الغنايمةابتسام عيد منصور غريب53917

95.594969710092كفر الغنايمةاسماء رفاعى عبدالرؤف دراز53918

8488.594968790كفر الغنايمةامل سالمه محمدى ابراهيم53919

92.59499969590كفر الغنايمةانجى عماد عبدالحكيم السيد53920

9496100959591كفر الغنايمةايمان السيد عبدالحكيم السيد53921

77699787.576.575كفر الغنايمةايمان عبدالمؤمن سعيد53922

7776.5968977.558كفر الغنايمةبسمه محمد عبدالحميد53923

88.5808993.58974كفر الغنايمةحبيبه احمد عشير نافع53924

93.59099919385كفر الغنايمةحبيبه عبدهللا توفيق عرفه53925

99999995.59991كفر الغنايمةداليا حامد سعد البعثى53926

97959693.58591.5كفر الغنايمةدينا محمد عبد المعز حسن53927

939810096.510094كفر الغنايمةرنا انور زكى مجاهد53928

90.59396959086كفر الغنايمةرناصالح محمد سعيد53929

99.5999795.510092كفر الغنايمةروان محمد محمود موسى53930

98989995.510094كفر الغنايمةروان محمد احمد سليمان53931

72.588.58890.590.575.5كفر الغنايمةسعاد هانى عاطف عبدالحميد53932

93959996.592.584كفر الغنايمةسما السيد محمد البشير53933

51.56030806350.5كفر الغنايمةسمر عبدالناصر عبدالشكور53934

82.5888986.58472كفر الغنايمةعايدة ياسر عبدالحميد خلف53935

96.59196969485كفر الغنايمةفاطمه احمد محمد الفرماوى53936

99.59599979795كفر الغنايمةفرحه حسين محمد المرغنى53937

4863.5728571.564كفر الغنايمةفرحه محمد جمال الدين53938

80.584.59392.584.583كفر الغنايمةفوزية احمد عبدالرحمن53939

7682808379.565كفر الغنايمةفوزية عبدالرحيم عبدالعظيم53940

54.564667360.558.5كفر الغنايمةكريمه محمد سعيد محمود53941

94.5949795.592.589كفر الغنايمةمريم رجب سعدى سعد53942

98959995.59786كفر الغنايمةمنار اسماعيل لبيب فتح الباب53943

93.59195947986كفر الغنايمةمنار عادل عبدالخالق شاهين53944

98.5879895.59690كفر الغنايمةمنه هللا اسامه ابراهيم53945

98.5889895.598.593كفر الغنايمةنانسى صابر عبدالعزيز عبدالحى53946

3129.53727.53336كفر الغنايمةندى مدحت محمود عبدالمجيد53947

86.5809792.585.582كفر الغنايمةنور طارق محمد محجوب53948

72.5779392.58371.5كفر الغنايمةنورهان كرم السيد محمد53949



9283.59694.57384كفر الغنايمةنعيمه سعيد محمد رشاد الدعبس53950

9989.59495.59792كفر الغنايمةيارا ياسر جالل محمد53951

99.59698969997كفر الغنايمةيارا بسام بالل شحاته53952

6773.57266.58259كفر الغنايمةياسمين خالد محمد رفاعى53953

91.584.5929492.586كفر الغنايمةياسمين سعيد احمد سليمان53954

888489908677كفر الغنايمةياسمين صبحى موسى غانم53955

10.5100151439كفر الغنايمةاحمد حسين فاروق حداد53956

84.576.57493.569.588كفر الغنايمةاحمد عبدالعزيز محمد مسعود53957

95.590969593.582كفر الغنايمةاحمد سامح لبيب فتح الباب53958

81699185.575.572كفر الغنايمةاحمد ناجح عبدالسميع عفيفى53959

878188958877كفر الغنايمةاحمد يسرى عبدالكريم جاد53960

7668.58783.57255.5كفر الغنايمةادهم طارق محمد محجوب53961

978995968791كفر الغنايمةاسماعيل عبدالناصر اسماعيل53962

59535879.56260كفر الغنايمةاسالم رجب عبدالصبور محمود53963

97.586969589.588كفر الغنايمةايمن جاد الرب عبدهللا جاد53964

8385.592947082كفر الغنايمةحازم عبدالعال امام عبدالعال53965

79.581838870.568كفر الغنايمةحسام مصطفى عبدالعزيز53966

63605883.55941كفر الغنايمةحماده يوسف محمد يوسف53967

55.55474816249.5كفر الغنايمةدسوقى محمد دسوقى دسوقى53968

94.5879694.58992كفر الغنايمةسالم ناصر سالم شقير53969

9793.59898.59290كفر الغنايمةسيد سمير محمد بالل السودانى53970

99.5969898.59994كفر الغنايمةشادى حمدى سعيد عفيفى53971

98899696.587.586كفر الغنايمةصابر غريب ماهر غريب53972

8983.59393.587.583كفر الغنايمةصبحى محمد فارس فرحات53973

67.580.59564.58179كفر الغنايمةعبدالرحمن السيد عبد المطلب53974

99.51009998.510094كفر الغنايمةعبدالرحمن جمال عبدالسميع53975

75.584.5879275.578كفر الغنايمةعبدالرحمن عزت عبدالسميع53976

92869195.582.588كفر الغنايمةعبدالرحمن كرم رضوان عبادى53977

9896.59898.591.595كفر الغنايمةعبدالرحمن كمال الدين عبدالفتاح53978

96.59598989486كفر الغنايمةعبدالرحمن محمد عبدالكريم على53979

99949998.597.594كفر الغنايمةعبدالرحمن مدحت سعيد بدوى53980

80.5919797.578.571كفر الغنايمةعبدهللا ناصر عبدهللا عبدالعال53981

96989998.597.594كفر الغنايمةعطيه عاصم عطيه اسماعيل53982

949398969393كفر الغنايمةعمرو ياسر عبدالمقصود53983

78.576.5909274.555.5كفر الغنايمةفريد ثابت فريد ابوزيد53984

969197969383كفر الغنايمةفؤاد وائل توفيق عرفه53985



91939396.586.584كفر الغنايمةكريم ايمن عبدالرؤف عبدالمغنى53986

89.59093967790كفر الغنايمةكريم خالد عبد الحميد اسماعيل53987

88.560929785.588كفر الغنايمةكريم سراج الدين عيد جبر53988

585783906467.5كفر الغنايمةكريم عبد الواحد عبدالحفيظ53989

97989998.597.594كفر الغنايمةكريم عيد السيد محمد53990

95.5929896.595.594كفر الغنايمةمحمد جمال ابراهيم راشد53991

10010010099.5100100كفر الغنايمةمحمد جمال حافظ نجم الدين53992

867788928178كفر الغنايمةمحمد رمضان صبحى عبدالعال53993

79.5708184.58665كفر الغنايمةمحمد طارق محمد محجوب53994

7370839268.571كفر الغنايمةمحمد عصام القاضى ابو السعود53995

54.56347736862كفر الغنايمةمحمد هانى عاطف عبدالحميد53996

96.582.59393.59081كفر الغنايمةمحمد وليد محمد الزينى عبد الجليل53997

9439.592979076كفر الغنايمةمحمود فرحات محمدى فرحات53998

98939898.59894كفر الغنايمةمحمود فوزى رمضان عبدالعال53999

99.510010099.598.599كفر الغنايمةمصطفى احمد ابراهيم راشد54000

817979.5837376كفر الغنايمةمصطفى سعيد على عبد الجواد54001

58.5636479.55862كفر الغنايمةمصطفى فرماوى محمد ابراهيم54002

7877.583.5848275.5كفر الغنايمةيوسف احمد عبدالحكيم محمد54003

9184.58684.58283.5كفر الغنايمةيوسف عصام محمد محروس54004

767582847878كفر الغنايمةيوسف محمد فاروق العسال54005

259.581.582.57679.584الخضرة اسراء رمضان مصطفي عمارة54006

2991009898.598.598الخضرة اسراء عبيد عبد الحميد عبيد54007

2425250.56255.573.5الخضرة اسراء محمود حميدة علي حميدة54008

297989898.510098الخضرة اسماء اشرف صبحي عبيد54009

298.51009898.510098الخضرة آمال وائل صابر اللبودي54010

287.5909493.57289الخضرة أمنية علي السيد اللبودي54011

256.5677475.57083الخضرة أمينة نزيه عبده العقيلي54012

299.598999899.596.5الخضرة آالء حسن عبد العزيز موسي54013

25849717867.582.5الخضرة إيمان حمدي إسماعيل إسماعيل54014

29810010098.599.598الخضرة إيمان سامي حامد بكير54015

29499100989698الخضرة تغريد محمد محمود هنداوي54016

24759768469.585الخضرة حنان مرزوق حسني محمد54017

294.597.598989997الخضرة خلود ماهر عبد الغني احمد54018

295.59898989898الخضرة خلود محمد مصطفي بدر54019

253.56574.5818183الخضرة داليا حمودة عبد الحميد بكير54020

279929794.58788الخضرة دعاء سامي محمود علي54021



2981009798.59998الخضرة دعاء سمير متولي قطب54022

299.510010098.510097الخضرة رانيا عاطف عبد الفتاح حسن54023

245.54041675488الخضرة رانيا عبد العليم حسين حسن54024

2989899.596.59898الخضرة رحمة عاطف حسين علي54025

29698999799100الخضرة رهف حاتم محمد الحالل54026

256.556555878.584.5الخضرة زينب محمد عبد السميع ابو العال54027

299.5979998100100الخضرة سلمي خالد عبد الموجود دياب54028

297.598.59698.59999الخضرة سلمي محمد سليمان الخواجة54029

25864.57266.577.593.5الخضرة سمر وجيه احمد سالم54030

273.575.5918682.584الخضرة شادية محمد عبد المحسن عبد الرازق54031

262.583.579.566.57987.5الخضرة عال محمد عبد المحسن محمود54032

253.5506155.57276.5الخضرة فاطمة شكري عبد العزيز شاهين54033

292988595.59598الخضرة كاميليا أحمد مصطفي بدر54034

210010010099.510098الخضرة مروة فكري عبد الرازق دياب54035

279.574.5838886.593الخضرة ملكة عبد الفتاح عبد السميع54036

257.548726474.578الخضرة منار محمد محمد ابراهيم خضر54037

2586812.513الخضرة ميار رضا حداد قاسم54038

291.51009899.59893الخضرة مي خالد فوزي الربعي54039

29396989991.592الخضرة نسمة سامح احمد فوزي54040

21001009999.510098الخضرة نسيبة محمد كمال  محمد الربعي54041

246534753.56472الخضرة نعمة انور عبد الونيس محمد54042

276908388.59087الخضرة نورا مسعد عبد العزيز الجيزاوي54043

295.5989997.597.587الخضرة نورهان كرم عبد الفتاح احمد54044

272.5587569.59082الخضرة نيرة ابراهيم اسماعيل ابراهيم54045

281.580.59495.585.586.5الخضرة ياسمين هشام فوزي الربعي54046

283.576.58791.589.580الخضرة احمد اشرف قدري حسن54047

26171.58469.57971.5الخضرة احمد حسن عبد المحسن ابراهيم54048

269.571.572.566.590.572.5الخضرة احمد سمير فؤاد عبد الغني54049

252.558.57062.575.574الخضرة احمد عبد الجيد اسماعيل محمد54050

297.5879997.588.588.5الخضرة احمد عبيد عبد الحميد عبيد54051

297.590939398.580الخضرة احمد كمال عبد الحميد بدر54052

24346345463.560الخضرة احمد محمد عبد الفتاح قنديل54053

283.579.58888.591.579.5الخضرة احمد محمد فراج ضباب54054

25266647279.577.5الخضرة احمد محمد محمود احمد54055

273749391.58277.5الخضرة احمد محمد مصطفي محمد54056

239.54018505260الخضرة احمد نبيل احمد فهيم54057



261.5576462.565.574الخضرة السيد احمد السيد درويش54058

24242205361.560الخضرة بدر خالد حداد عبد المجيد54059

غائبغائبغائبغائبغائبغائب2الخضرة جمال ابراهيم احمد الباتع54060

284.587969297.585الخضرة جمال محمد فؤاد عبد الحميد54061

275.583.58187.592.565الخضرة حسن عبده حسن عبد العال54062

27460636872.576الخضرة طارق محمد عبد هللا نور الدين54063

293.591.597948890الخضرة عبد الرحمن زكي عبد الموجود زكي54064

266.5674770.57976الخضرة عبد الرحمن علي رجب محمد54065

29910010099.510086الخضرة عبد الرحمن كرم عبد المحسن شاهين54066

279.5908991.59079.5الخضرة عبد الرحمن ياسر حسني حماد54067

275789179.582.589الخضرة عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز عبد المحسن54068

298.510010098.510096الخضرة عبد الفتاح اشرف عبد الفتاح بكير54069

25664.55861.57579الخضرة عبد الفتاح عبد الحميد محمود عمر54070

24647.56152.560.567الخضرة عبد هللا محمد حمدي عبد الرسول54071

25655446069.566.5الخضرة علي عبد الرحمن حميده علي54072

284.59796939294الخضرة علي عماد علي فايد54073

29710010099.510093الخضرة عمر حمدي عبد المحسن ضباب54074

242.544295049.540الخضرة فريد حماده صابر محمد خليفة54075

286979696.59085الخضرة ماهر علي عبد الغني عتمان54076

244.54234546461الخضرة محمد احمد سعد عتابي54077

29189.5949091.580.5الخضرة محمد احمد محمد ابو السعود54078

غائبغائبغائبغائبغائبغائب2الخضرة محمد جمال محمد العربي عبد المقصود54079

244523753.55460الخضرة محمد حسام محمد علي54080

244.54628525160الخضرة محمد خالد حداد عبد المجيد ابراهيم54081

275.5729283.586.573الخضرة محمد سمير توفيق العربي54082

244.5605056.56779الخضرة محمد عادل حميدة علي54083

298991009498.592.5الخضرة محمد فريد خليل عبد المجيد54084

27185.585705389.5الخضرة محمد محمود عبد المحسن الجيزاوي54085

248525672.55874الخضرة محمد نور الدين عبد هللا نور الدين54086

25762.564786978الخضرة محمود رضا محمود جاب هللا54087

282.585.5869086.577الخضرة محمود سعيد مختار ابراهيم عبد الباري54088

295.5979497.591.582.5الخضرة محمود سالمة عبد النبي محمد54089

غائبغائبغائبغائبغائبغائب2الخضرة محمود عصام رمضان الربعي54090

296.59696969593الخضرة محمود محمد زكي عبد الغفار54091

255.58491937680الخضرة محمود محمد عبد الفتاح الشيمي54092

28893969786.586الخضرة محمود وائل فتيان محمود54093



2971009597.596.577.5الخضرة مصطفي خالد محمد غنيم54094

291.5999798.59783الخضرة مصطفي فتحي حامد الربعي54095

246545766.569.568الخضرة مصطفي كامل محمد مصطفي54096

295100989795.579الخضرة مصطفي مدحت مصطفي بدر54097

255627482.56961.5الخضرة يوسف احمد كمال الربعي54098

199.51001009887.587.5الخضرة آالء هانى على عمر54099

197.5959997.586.586.5الخضرة آيات رمضان حسن خليفة54100

غائبغائبغائبغائبغائبغائب1الخضرة آية رجب مصطفى عامر54101

182.583.59785.562.565الخضرة أمينة على اسماعيل امبابى54102

161.565.58382.57574الخضرة أمنية وحيد جالل محمد54103

18985978579.581الخضرة ايمان عبد السالم شحات عبد الستار54104

193931009585.583الخضرة بسنت فايز أحمد فهيم54105

183.5779792.578.589الخضرة خلود عبدالمنعم أحمد منصور54106

110081.510099.59591الخضرة رحمة محمود فوزى54107

196.592100959289الخضرة رنا أحمد عبدالستار عبد العال54108

1100811009491.591الخضرة شرين أشرف عبدالحميد عبد السميع54109

198.5961009991.5100الخضرة فاطمة اسامة محمد السيد54110

194.5759996.587.580الخضرة فاطمه محمد عبد هللا  عبد الرازق54111

196939994.58990الخضرة مريم وائل يوسف شنودة54112

185.5729482.56874.5الخضرة مى طارق أحمد فهيم54113

192.5879890.58885الخضرة ناديه محمد عبد السميع حالوه54114

19783999183.568الخضرة ندى أحمد عبد الخالق عبد الفتاح54115

16168.58082.56960الخضرة نها عبدالمنعم كرم عبد المجيد54116

192.570.58590.58181الخضرة نهى محمد على منصور54117

196.5779993.590.588الخضرة نهى مصطفى محمد خضير54118

1971001001009098الخضرة هاجر بكر أحمد بكر54119

198.5899896.592.593.5الخضرة هدير رضا فتحى محمد الساكت54120

19885100989286الخضرة هناء محمد عبدالسميع بدوى54121

182.574.576806275.5الخضرة هند حمادة محمد الجمل54122

195.59295988182.5الخضرة ياسمين على أحمد منصور54123

19272.581926985.5الخضرة ابراهيم كرم سعد الشيمى54124

18870.577938477.5الخضرة أحمد عبد المجيد عبد الفتاح عبد المجيد54125

18879.592878475.5الخضرة أحمد محمد جمعةالحلو54126

19999100999498الخضرة احمد محمد عبد الفتاح عبد الحميد54127

19193981008991الخضرة احمد محمد فوزى ابراهيم54128

199.510099989994الخضرة حداد رحيم مصطفى حداد54129



192.590.59789.585.584.5الخضرة طارق رياض عبدالعليم رياض54130

157.5899385.572.576الخضرة عبدالرحمن طلبة حسنى شرف54131

155.57886846865.5الخضرة عبدالرحمن محمدعبدالفتاح محمد54132

19190899182.580الخضرة عبدالرحمن محمود حافظ السيد54133

153.5808887.567.573الخضرة عبد الرحمن نبيل احمد فهيم54134

184909696.58893الخضرة عبدهللا عادل احمد نجم الدين54135

196.510010098.59995الخضرة على سامح على نور الدين54136

199100999997100الخضرة مؤمن محمد سامى خطاب محمد54137

193.582.597979290الخضرة مروان محمد مصطفى الدردير54138

171.5829082.579.580الخضرة معوض يحيى معوض محمد54139

160.5819080.57373الخضرة محمد عصام عبدالحميد شاهين54140

159.5578375.55868الخضرة محمد ناجى أحمد منصور54141

192.594.594958495الخضرة محمد ياسر عبد المحسن حداد54142

179929593.586.573.5الخضرة محمود محمد جمعه الحلو54143

197969798.59293الخضرة محمود محمد على نور الدين54144

190.5999796.583.583الخضرة يوسف احمد عبدالرحيم عبد الرحمن54145

93858987.590.581خليل جمعةأسماء خالد شحات عبد المنعم54146

98919197.510099خليل جمعةأسماء عبد هللا محمد على54147

756884836381خليل جمعةأسماء عبدهللا عبدالسالم عطيه54148

989494999796خليل جمعةأسماء محمد كمال أحمد54149

97909390.598.5100خليل جمعةآالء محمد إبراهيم تركي54150

42.544.56456.572.560.5خليل جمعةأمال سعيد مصطفى أحمد54151

697386709084خليل جمعةأمنيه وحيد عبد العليم عفيفى54152

90.5849482.59388خليل جمعةأميرة عبد العزيز جوده عبد الحميد54153

6454.571808076خليل جمعةإيمان السيد عبدالرحيم عبدهللا54154

96.5939592.596100خليل جمعةإيمان صابر عبد الفتاح الصاوى54155

80.56681748478خليل جمعةإيمان عبد اللطيف السيد عبد الرحمن54156

97.596979399100خليل جمعةإيمان منير نور الدين عبد الحميد54157

9910010099.5100100خليل جمعةأيه سليم ابو الحديد أبو العزم54158

606062686172خليل جمعةأيه صالح إبراهيم عبدالواحد54159

85.578.5897485.581.5خليل جمعةبسمة وليد عيسي أحمد54160

85.5818887.58984خليل جمعةبسنت عصام رمضان حسن54161

97999899.5100100خليل جمعةجهاد زكى حسن عطيه54162

99100100100100100خليل جمعةحبيبه السيد وجيه درويش54163

97.59894100100100خليل جمعةحبيبه أيمن عبد الحميد عبد التواب54164

57678173.58370خليل جمعةرنا هالل محمود جمعه54165



97.597951009996خليل جمعةروفيده رمضان محمود جمعه54166

88.587829783.596خليل جمعةسارة محمد حسنى غنيم54167

98.59910096100100خليل جمعةسلمى سامى عطيه صقر54168

9999999999.5100خليل جمعةسلمي بسيوني عيد بسيوني54169

9798979898.598خليل جمعةشروق سعيد ذكى محمد54170

98941009693.5100خليل جمعةشروق محمد علي محمد54171

6071.5917694.569خليل جمعةشهد محمد محمد عبد العظيم54172

978691939398خليل جمعةصفيه شعبان السيد إبراهيم54173

98.5979597100100خليل جمعةعال على ذكى أحمد54174

838288938292خليل جمعةفاطمه إسماعيل أبو المجد إسماعيل54175

97.598100100100100خليل جمعةفاطمه السيد شفيق جمعه54176

959093918894خليل جمعةفلاير أشرف عبدالغني السيد54177

89.5689289.57895خليل جمعةليلى مجدى عبدالفتاح إبراهيم54178

99969599100100خليل جمعةمريم أحمد حسن علي54179

88899491.59896خليل جمعةمريم خالد ناجح طه54180

971009799100100خليل جمعةمريم عيد عبدالعليم النحاس54181

97999999.510099خليل جمعةمريم فوزي حافظ جمعه54182

5955.55466.56858.5خليل جمعةمريم محمد أحمد محمد54183

96.5869399.599100خليل جمعةمنار عصام رزق السيد54184

99100100100100100خليل جمعةمنة هللا فرج مبروك فرج54185

99989710098.5100خليل جمعةمنه هللا وائل أحمد عطيه54186

597692627755خليل جمعةمنه هللا ياسر عبد المنجى إبراهيم54187

98969797.59996خليل جمعةمي أحمد محمود إبراهيم54188

88.5819089.59281.5خليل جمعةناديه رضا أحمد إبراهيم54189

989895909597خليل جمعةنجالء فتحى أحمد الدسوقى54190

969695909196خليل جمعةندا ياسر طلعت زايد54191

839092939787.5خليل جمعةنسمة محمد محمد فاضل54192

969994939496خليل جمعةنهاد نجاح محمد سالم54193

9899100100100100خليل جمعةنور أكرم حسن عطيه54194

56506871.57866خليل جمعةنورهان إبراهيم عبدالتواب هنداوي54195

86.5899088.588.586خليل جمعةهاجر سعيد عبد المعبود عبد المنعم54196

92.599959697100خليل جمعةهاجر عيد عبدالهادي عصر54197

72.5679088.580.585خليل جمعةهاجر وائل إبراهيم عطيه54198

667486848077خليل جمعةهبه  طارق محمد  فهيم54199

98.59797929398خليل جمعةهدير خالد أبو المجد إسماعيل54200

83.588898280.597خليل جمعةياسمين هاني عيد أحمد54201



971009798.59897خليل جمعةإبراهيم حسن عبدالهادي عمر54202

98.51009594.598100خليل جمعةأحمد عبدالحكيم كمال حامد54203

9510099999799خليل جمعةأحمد عبدالمجيد جميل عبدالمجيد54204

95.598961009899خليل جمعةأحمد عمادالدين محمد بكر جمعه54205

96978696.583.595خليل جمعةأحمد محمد جميل عبد الفتاح54206

80.51009697.59799خليل جمعةأحمد محمد عبدالهادي عصر54207

92.510094949593خليل جمعةأحمد محمد محمود عبد العظيم54208

82.569.5767277.572خليل جمعةأحمد محمود محمد الحسينى عبد التواب54209

93.597958297.588خليل جمعةإسالم عماد عطيه إبراهيم54210

61.56868585567.5خليل جمعةإسماعيل فتحي إسماعيل  حرية54211

7064.582807469.5خليل جمعةالسيد طارق علي عطية54212

99939897.5100100خليل جمعةجمال وليد جميل جاد54213

6573856667.558خليل جمعةحازم سالم محمد سالم54214

6470907679.577.5خليل جمعةحسن محمد عبد الواحد أحمد54215

5660786774.569.5خليل جمعةحسن وليد حسن على54216

41.543686056.550.5خليل جمعةحسين احمد سعد بيومى54217

48.5546462.567.563.5خليل جمعةحسيني حمدي الحسيني السيد54218

77.564816577.576خليل جمعةزياد عالء علي عطيه54219

55.56574727861خليل جمعةصابر عبدالمحسن محمد حسن54220

97.59697999796.5خليل جمعةصبحي هاني صبحي عطيه54221

969692939894خليل جمعةعبد الحميد أحمد عبدالحميد بهجات54222

71968882.57781.5خليل جمعةعبد الحميد عرفان فريد بهجات54223

9810010099100100خليل جمعةعبد الرحمن عبد الحميد الدرديري محمد54224

94.584.596949893خليل جمعةعبدالرحمن محمد مرزوق عبدالعاطى54225

96.589909280.590.5خليل جمعةعبد الغني صالح عبد الغني عبد الجواد54226

97969497.59796خليل جمعةعبد الهادي ربيع عبد الهادي عصر54227

85.5708883.57882.5خليل جمعةعربي وحيد عبد الرحيم عبدهللا54228

64658073.56266خليل جمعةعلي ربيع فتحي عطية54229

94.5869384.59787خليل جمعةعمر أحمد محمد النحاس54230

66698976.586.576.5خليل جمعةعمرو منشاوي فاروق منشاوي54231

94.5849086.582.595خليل جمعةفتحي محمد فتحي محمد54232

70708071.586.582خليل جمعةمازن ربيع السيد عبد الرسول54233

95899591.590.591.5خليل جمعةمحمد أيمن عبد المنجي فهمي54234

99959896.59698خليل جمعةمحمد نبيل أحمد صبري حسن54235

4163856161.560خليل جمعةمحمد حاتم رضا عبدالحميد54236

949192918989خليل جمعةمحمد خالد محمد النحاس54237



82.58676798679خليل جمعةمحمد خالد محمد عهده54238

90.573.57780.595.589خليل جمعةمحمد طارق رشاد عفيفي54239

93.5929291.599.590خليل جمعةمحمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز54240

61.56364596868خليل جمعةمحمد عبده أحمد أبو العزم54241

825872747285خليل جمعةمحمد محمود شبل محمود54242

75.571758481.572خليل جمعةمحمد مرزوق فتحى حماد54243

626578756662خليل جمعةمحمد وليد محمود المرزوقي54244

96898793.510098خليل جمعةمحمد يسري عبد ربه إبراهيم54245

87.5688380.58064.5خليل جمعةمحمود أشرف منصور عطية54246

65.57170766060.5خليل جمعةمحمود ربيع حداد عطية54247

96.59192979893.5خليل جمعةمحمود عادل إبراهيم أحمد54248

8277898280.590خليل جمعةمحمود محمد رفاعي محمد54249

99.59794999889.5خليل جمعةمحمود نبيل محمود إبراهيم54250

50.563.56661.56556.5خليل جمعةمصطفى مدبولى أبوسريع مدبولى54251

92.58891899685خليل جمعةيوسف أحمد طلعت زايد54252

958790899492خليل جمعةيوسف أحمد عزالدين جمعه54253

99.510010098100100خليل جمعةيوسف سامح ضياء طه54254

99.59810097.5100100خليل جمعةيوسف عادل عبدالحميد تركي54255

94969591.59493خليل جمعةيوسف محمد عبدالعليم النحاس54256

63.55762767376الوحدة بكفر الخضرةآيه ايمن محمد عمر54257

99.587969798.597الوحدة بكفر الخضرةآيه بدر عبد الحميد رضوان54258

99.58297979796الوحدة بكفر الخضرةايه رمزى احمد سليمان54259

94.57996939194الوحدة بكفر الخضرةايه ماهر عبدالحميد هيكل54260

86.5698889.58881الوحدة بكفر الخضرةابتسام سامي محمد السيد54261

97.5899810010093الوحدة بكفر الخضرةاريج خالد محمد السيد54262

93819795.59196الوحدة بكفر الخضرةإسراء مناع احمد علي54263

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالوحدة بكفر الخضرةإسراء هشام رجب أحمد54264

96.57794939997الوحدة بكفر الخضرةأسماء سعد عبد هللا ابراهيم54265

99.59410010010097الوحدة بكفر الخضرةأسماء محمد محمد عبد القوي54266

95.58088919389الوحدة بكفر الخضرةأسماء مجدي محمدي54267

93.586979490.595الوحدة بكفر الخضرةأمنية ايمن سعيد محمد54268

8780909187.589الوحدة بكفر الخضرةأمينة احمد محمود محمد54269

92679593.590.593الوحدة بكفر الخضرةأمينة ماهر عبد السميع السيد54270

93.58090929398الوحدة بكفر الخضرةأمينة هاني محمود محمد54271

91.579888991.594الوحدة بكفر الخضرةأمينة وليد حمدي عبد المعبود54272

99949895.59899الوحدة بكفر الخضرةإيمان ايمن عامر هالل54273



77758687.580.579الوحدة بكفر الخضرةبسنت بهاء محمد خليفة54274

97.5829897.59898الوحدة بكفر الخضرةتسنيم سليمان ابراهيم الغراب54275

7274.59387.584.585الوحدة بكفر الخضرةتقى طارق صقر احمد54276

97.58299899293الوحدة بكفر الخضرةتقي محمد طاهر السيد سعيد54277

916793907381الوحدة بكفر الخضرةجيهان عبد المنجي علي جمعة54278

96.57195929392الوحدة بكفر الخضرةداليا محمد حمزة54279

99.58298879082.5الوحدة بكفر الخضرةدنيا وائل عبد الحليم المقدم54280

72.5738681.57693.5الوحدة بكفر الخضرةدينا سامي علي محمد54281

8770.58585.589.587الوحدة بكفر الخضرةرانيا احمد جميل احمد54282

9787100979999الوحدة بكفر الخضرةرحمه احمد محمد محرم54283

97.58395999891الوحدة بكفر الخضرةرقية هاني شاكر محمد54284

9997999910097الوحدة بكفر الخضرةسارة هشام محمود حسان54285

66.56372767066.5الوحدة بكفر الخضرةسعاد ابراهيم عبد الستار ابراهيم54286

95.583.59994.59687.5الوحدة بكفر الخضرةسلسبيل محمد حداد محمد54287

99.5899910010096الوحدة بكفر الخضرةسمر محمد حسن عبد المجيد54288

9793100999993الوحدة بكفر الخضرةسمية محمد عبد الحميد شاهين54289

98.59410010010097الوحدة بكفر الخضرةشروق بدر محمد محمد بدر54290

99.589999796.595الوحدة بكفر الخضرةشروق شريف عبد الخالق عمار54291

83.577.5939484.587الوحدة بكفر الخضرةشيماء سليمان محمد صبري54292

8767.58892.593.585الوحدة بكفر الخضرةعفاف هاني محمد شحاته54293

73.563.58781.56274الوحدة بكفر الخضرةغادة عبد هللا حامد شحاته54294

91.577.598969093الوحدة بكفر الخضرةفاطمة بسيوني عبد الحميد54295

9583979388.597الوحدة بكفر الخضرةفاطمة عبد الباسط السيد محجوب54296

96839697.589.591الوحدة بكفر الخضرةفاطمة محمد عبد هللا رضوان54297

96.58699949794الوحدة بكفر الخضرةفاطمة مكرم احمد موسى54298

66.569716868.567الوحدة بكفر الخضرةمروة عبد السالم محمد سالمه54299

9992999810093الوحدة بكفر الخضرةمريم محمد عبد الحكيم عمار54300

756174888574الوحدة بكفر الخضرةمنه عاطف عبد الوهاب عبد المطلب54301

72.561728070.578.5الوحدة بكفر الخضرةمنه مجدي ضباب صقر54302

94.570959084.587الوحدة بكفر الخضرةمي قاسم نور الدين حافظ54303

72.566909085.583الوحدة بكفر الخضرةندى احمد موسى عبدالفتاح54304

95.576999593.593.5الوحدة بكفر الخضرةندى حسن يوسف عطاهلل54305

89.569.595908886.5الوحدة بكفر الخضرةندى سامح عادل محمود54306

998999959396الوحدة بكفر الخضرةندى عبد ربه عابدين عبد ربه54307

95.577.510094.595.595الوحدة بكفر الخضرةنورا عبد السالم علي السيد عامر54308

8376.59591.585.584الوحدة بكفر الخضرةنورا عوض متولي سيد احمد54309



9785.59897.597.596الوحدة بكفر الخضرةنورا محمد محمد ربيع54310

705972707172الوحدة بكفر الخضرةنورهان ايهاب محمد فرج54311

99899998.596.595الوحدة بكفر الخضرةنورهان وائل محمد صبري سليمان54312

6158816554.568.5الوحدة بكفر الخضرةهاجر علي محمود المرزوقي54313

71.5579190.568.567الوحدة بكفر الخضرةهاجر علي مليجي محروس54314

86.564938991.574.5الوحدة بكفر الخضرةهايدي سامح صبري صقر54315

6468938676.577الوحدة بكفر الخضرةهدى ابراهيم محمد ابراهيم54316

84759492.58886الوحدة بكفر الخضرةهند هيثم محمد سيد54317

94.5779694.596.591الوحدة بكفر الخضرةيارا حسام حسنى الحداد54318

88.577909383.591الوحدة بكفر الخضرةياسمين عبد السالم مصطفى السيد54319

88739586.58677الوحدة بكفر الخضرةياسمين محمد شاكر خطاب54320

93.5759884.59286الوحدة بكفر الخضرةابراهيم ايمن ابراهيم شبل54321

9681.59793.591.594الوحدة بكفر الخضرةأحمد إبراهيم محمدي إبراهيم54322

9781.5989597.894الوحدة بكفر الخضرةاحمد اسامة محمود رضوان54323

96761009695.593الوحدة بكفر الخضرةاحمد ايمن ناجح حماد54324

88759989.586.590الوحدة بكفر الخضرةاحمد حامد سيد احمد54325

98.5881001009796الوحدة بكفر الخضرةاحمد خالد عبد الجابر الحداد54326

91.57395979590الوحدة بكفر الخضرةاحمد رجب محمد اسحاق54327

5858596162.552.5الوحدة بكفر الخضرةاحمد رفاعي احمد محمد54328

5546606661.552الوحدة بكفر الخضرةاحمد سامي ابوالعينين شعالن54329

88.5728194.588.584الوحدة بكفر الخضرةأحمد سامي عبد هللا عبد الكريم54330

97.5861009996.592الوحدة بكفر الخضرةاحمد صابر علي بدر54331

92.5629098.588.577الوحدة بكفر الخضرةاحمد ضياء محمد ضيف هللا54332

616083697059.5الوحدة بكفر الخضرةاحمد عامر موسى ابراهيم54333

969410099.597.588الوحدة بكفر الخضرةاحمد عبد الباسط عبد المنجي عبد العال54334

95.579999989.598الوحدة بكفر الخضرةاحمد عبد الحكم محمد ربيع54335

96.5799398.587.597الوحدة بكفر الخضرةاحمد عالء عبد السميع عبد العزيز54336

97.589.510010010096الوحدة بكفر الخضرةأحمد علي إبراهيم رضوان54337

9374.58993.58893الوحدة بكفر الخضرةاحمد عفت عبد العظيم محمد54338

92649388.58683الوحدة بكفر الخضرةاحمد محمد عبد الفتاح عيد54339

91729081.590.585.5الوحدة بكفر الخضرةاحمد مصطفى عبد المجيد دغيدى54340

81.5679082.581.571الوحدة بكفر الخضرةاحمد مصطفى محمد السويفي54341

61.550.5617269.550الوحدة بكفر الخضرةاحمد ممدوح احمد جعفر54342

8861838577.576الوحدة بكفر الخضرةاسامة خليل محمد خليل54343

9368.59387.588.581الوحدة بكفر الخضرةاسامة عراقي عبد الواحد خضرجي54344

969599989094الوحدة بكفر الخضرةحازم محمد حداد احمد54345



8980969889.588الوحدة بكفر الخضرةحسام علي خليل احمد54346

92708892.57878.5الوحدة بكفر الخضرةزياد محمد علي جمعه54347

84778788.59087الوحدة بكفر الخضرةسعد القاسم سعد عمار54348

86.5688371.576.564.5الوحدة بكفر الخضرةصابر عبد الفتاح عبد هللا المرزوقي54349

87.5597777.587.561.5الوحدة بكفر الخضرةعبد الباسط كرم علي اسماعيل54350

99.590100979896الوحدة بكفر الخضرةعبد الرحمن اشرف محمد عبد المهدي54351

88.5718878.582.570.5الوحدة بكفر الخضرةعبد الرحمن صابر عبد الجيد شحاته54352

85.5707778.580.551الوحدة بكفر الخضرةعبد الرحمن عماد سامي امام54353

82.5667178.57761.5الوحدة بكفر الخضرةعبد الرحمن محمد رشاد حسب هللا54354

87.5787476.578.567.5الوحدة بكفر الخضرةعبد الرحمن يوسف محمد حسب هللا54355

77.568.57074.577.561.5الوحدة بكفر الخضرةعبد السميع عماد عبد السميع السيد54356

736669727145.5الوحدة بكفر الخضرةعبد هللا عالء حسب هللا54357

85657870.584.558.5الوحدة بكفر الخضرةعبد هللا ياسر محمد عبد هللا54358

76.5697770.58358الوحدة بكفر الخضرةعبد الواحد عبد الفتاح عبد الواحد خضرجي54359

93.574807989.565الوحدة بكفر الخضرةعبد الواحد محمد عبد الواحد محمد54360

90.568828382.564.5الوحدة بكفر الخضرةعماد مجدي عيسوي عبد المنعم54361

93.573.5878188.564.5الوحدة بكفر الخضرةعمر دسوقي عبد المجيد سالم54362

96.5831009592.592.5الوحدة بكفر الخضرةعمر صبري خطاب محمد جمال الدين54363

74.57279767863الوحدة بكفر الخضرةكريم سمعان عبد الحكيم علي54364

86.577.5857887.568.5الوحدة بكفر الخضرةكريم محمد عبد هللا احمد54365

85677872.585.565الوحدة بكفر الخضرةمحمد أحمد أحمد فؤاد54366

99889892.59689الوحدة بكفر الخضرةمحمد احمد حسن الحداد54367

95728978.584.564الوحدة بكفر الخضرةمحمد أحمد محمد أحمد موسى عامر54368

63.565726869.547الوحدة بكفر الخضرةمحمد احمد محمد ابو الحديد54369

80.55574718455الوحدة بكفر الخضرةمحمد احمد محمد سليم54370

84.563747981.556.5الوحدة بكفر الخضرةمحمد اسامة فكري خطاب54371

857985848783الوحدة بكفر الخضرةمحمد اشرف عبد هللا عطاهلل54372

99.595991009798الوحدة بكفر الخضرةمحمد ربيع ابراهيم عبد النبي54373

757876808165.5الوحدة بكفر الخضرةمحمد طارق محمد دردير54374

8575798587.578الوحدة بكفر الخضرةمحمد عابدين محمد عبد الهادي54375

1001009999.59893الوحدة بكفر الخضرةمحمد عبد الستار عبد الفتاح علي54376

82.5727881.58371.5الوحدة بكفر الخضرةمحمد عبد ربه محمد عبد ربه54377

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالوحدة بكفر الخضرةمحمد عماد زهدي عفيفي54378

92.5858385.585.569الوحدة بكفر الخضرةمحمد عماد عبد الخالق علي54379

79758477.58273الوحدة بكفر الخضرةمحمد نصر أحمد كامل54380

78.5677676.57568الوحدة بكفر الخضرةمحمد هاني عبد الهادي عبد هللا54381



97.58596939694الوحدة بكفر الخضرةمحمد ياسر محمد سالم54382

95808690.59176الوحدة بكفر الخضرةمحمد هاني عبد الشكور عبد الحكيم54383

85.57983898078الوحدة بكفر الخضرةمحمود جمال عبد الجيد شحاته54384

9910098969394الوحدة بكفر الخضرةمحمود حسام الدين مصطفى السويفي54385

75.56972807775.5الوحدة بكفر الخضرةمحمود صالح محمد علي54386

96.51009894.597.588الوحدة بكفر الخضرةمحمود عبد الرحمن عبد المعطي عالم54387

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالوحدة بكفر الخضرةمحمود عبد العظيم عبد الحكيم احمد54388

98949896.59786الوحدة بكفر الخضرةمحمود مجدي محمد ابراهيم54389

62.571667978.563.5الوحدة بكفر الخضرةمحمود محمد رأفت سيداحمد سعيد54390

97.5889693.596.592الوحدة بكفر الخضرةمحمود وليد يس محمود54391

868493829380.5الوحدة بكفر الخضرةمصطفى اشرف عبد هللا شاهين54392

969093979181الوحدة بكفر الخضرةيوسف انور رشاد حسب هللا54393

99.59010094.59491الوحدة بكفر الخضرةيوسف ممدوح حسن عبد المجيد54394

68.5719686.58978الشهيد جميل رضوانإسالم فايز محمد سعد54395

85.5829292.58989.5الشهيد جميل رضوانأسماء جمال محمد السيد54396

82.59597949691الشهيد جميل رضوانأسماء زكريا عبد السميع بكر54397

65758589.58680.5الشهيد جميل رضوانأسماء فتح الباب محمد القاضى54398

98.5949897.596.592الشهيد جميل رضوانأسماء محمد يوسف عبد الرسول54399

86.5829892.58093الشهيد جميل رضوانآالء أحمد على صقر54400

81.59099999393الشهيد جميل رضوانالسيدة عماد حسين فرج54401

91.5709890.58993الشهيد جميل رضوانأمانى وليد عبد الواحد السيد54402

44.559.55765.57065.5الشهيد جميل رضوانامتسال سامى حامد عبد العال54403

71.564.586859272الشهيد جميل رضوانأمنية شريف عبد الخالق داود54404

9287.5929594.595الشهيد جميل رضوانأمينة عمر عبد الجواد بدر54405

48.5618568.56855.5الشهيد جميل رضوانآية خليفة عبد هللا عبد الموجود54406

64.5709081.588.561.5الشهيد جميل رضوانآية رضا حسنى صديق54407

6468.588828376.5الشهيد جميل رضوانآية محمد السيد نصار54408

78.5598175.580.584.5الشهيد جميل رضوانآية وليد مصطفى محمود54409

98.5939791.59899الشهيد جميل رضوانإيمان جمال محمد مصطفى54410

59.5708372.583.574.5الشهيد جميل رضوانبسمة محمود حسن ندا54411

99.59499100100100الشهيد جميل رضوانتقى سالم عبدالمؤمن سالم54412

9993999898100الشهيد جميل رضوانجهاد صبحى شكرى هيكل54413

76.55791818278الشهيد جميل رضوانجيهان خالد كمال نوار54414

69.559839093.559الشهيد جميل رضوانخلود مجدى ابراهيم محمد54415

73507670.57366الشهيد جميل رضوانداليا حمدى محمد مصطفى54416

98.5881009795100الشهيد جميل رضواندعاء عبد الرحمن أحمد محمد54417



6963.5887079.563.5الشهيد جميل رضوانرحمة فؤاد صالح كامل54418

56.55675595851الشهيد جميل رضوانسلمى أحمد رجب أحمد54419

78.567847183.588الشهيد جميل رضوانسما سمير عبد هللا عبد الكريم54420

706985778272الشهيد جميل رضوانسما هشام عبد هللا خليفة54421

61.561806976.559.5الشهيد جميل رضوانسميحة محمد عبد الحميد54422

69.5678275.574.567.5الشهيد جميل رضوانسوزان أحمد عبد الدايم أحمد54423

49.55858616144الشهيد جميل رضوانشربات صابر سعداوى عبد النبى54424

51.563676257.551الشهيد جميل رضوانشروق سويلم محمد عميرة54425

9479938596.598الشهيد جميل رضوانشروق يحيى عبد المجيد محمد54426

85819683.59086.5الشهيد جميل رضوانشيماء هيثم محمد زهدى54427

99.585988410091.5الشهيد جميل رضوانصفاء ابراهيم السيد ابراهيم54428

93.580.59282.598.587الشهيد جميل رضوانعزة عماد على أحمد54429

9385979299.589الشهيد جميل رضوانفاطمة أحمد محمد أحمد54430

78.5839886.58370الشهيد جميل رضوانفاطمة عبد هللا محمد عبد المقصود54431

96879887.589.589.5الشهيد جميل رضوانفاطمة عماد عبد الفتاح سالم54432

98899995.593.599الشهيد جميل رضوانمريم أمجد على عبد الحق54433

98.5869895.598100الشهيد جميل رضوانمريم عطية شكرى عطية54434

9589.59891.59897الشهيد جميل رضوانمريم محمد أحمد عبد العاطى54435

75.578.58666.574.567الشهيد جميل رضوانميادة على عفيفى حسن54436

56798664.580.574الشهيد جميل رضوانندى أشرف على شبل54437

7675.58871.582.564الشهيد جميل رضواننورا عبد البر يوسف عبد هللا54438

525865645964.5الشهيد جميل رضوانهاجر ابراهيم ابراهيم امام54439

95819085.595.5100الشهيد جميل رضوانهنادى عماد نصر الدين عمار54440

80.5667674.580.588الشهيد جميل رضوانوالء جميل جمال على54441

98.586.596849596الشهيد جميل رضوانوالء كرم أحمد عبد الحميد54442

9883.5968597100الشهيد جميل رضوانياسمين يوسف هادى يوسف54443

39.5626264.569.554.5الشهيد جميل رضوانأحمد جمال على رمضان54444

93.5809479.57796الشهيد جميل رضوانأحمد حماده شكرى عبد المقصود54445

42.558665756.558الشهيد جميل رضوانأحمد رمزى عبد الشافى على54446

58.56184716272الشهيد جميل رضوانأحمد محمد عبد الصانع ابراهيم54447

58.55373707765الشهيد جميل رضوانأحمد محمد عبد القادر عبد العال54448

94.578898787.593الشهيد جميل رضوانأحمد محمد نادر سليمان54449

83.5769786.58380الشهيد جميل رضوانأحمد محمود محمد سليم54450

84.5668372.57396الشهيد جميل رضوانأحمد هارون السيد هارون54451

6265887466.574.5الشهيد جميل رضوانأحمد هيثم أبو الخير محمد54452

80.577837779.592الشهيد جميل رضوانأحمد يحيى محمود محمد سالم54453



8680968483.590.5الشهيد جميل رضوانرأفت عبد هللا رجب عبد الغنى54454

7070958581.584الشهيد جميل رضوانشاهين وائل عبد القادر عبد العال54455

87.57093878195الشهيد جميل رضوانعبد الرحمن عادل محمد عبد العزيز54456

7275897784.575الشهيد جميل رضوانعبد الرحمن عبد هللا موسى عبد الفتاح54457

1031810724الشهيد جميل رضوانعبد الرحمن مجدى أحمد محمد54458

79.5677779.56768الشهيد جميل رضوانعبد العزيز عبد هللا محمد السيد54459

56.56675747357الشهيد جميل رضوانعبد هللا أشرف عبد هللا داود54460

44.56355575940.5الشهيد جميل رضوانعبد هللا عفيفى عبد الصبور54461

97.5969998.59997الشهيد جميل رضوانعمر وليد فتحى يحيى54462

72.57577807577الشهيد جميل رضوانفتحى عبد الرحمن فتحى أحمد54463

4669.57560.571.558الشهيد جميل رضوانكريم السيد على شعبان54464

78.565.58266.57549.5الشهيد جميل رضوانكمال سمير عبد العظيم محمد54465

47.560706365.559.5الشهيد جميل رضوانمحروس محمد محروس محمد54466

516082626959.5الشهيد جميل رضوانمحمد السيد محمد أحمد سليمان54467

69.568.570686665الشهيد جميل رضوانمحمد أنور محمد فرج54468

68.5597263.56177.5الشهيد جميل رضوانمحمد أيمن شاهين حداد54469

84.573.59786.582.578الشهيد جميل رضوانمحمد أيمن محمد مرزوق54470

6274.59775.58259.5الشهيد جميل رضوانمحمد حسام سمير اسماعيل54471

97.5929891.59899الشهيد جميل رضوانمحمد سامى محمد عبد المجيد54472

92949692.59598الشهيد جميل رضوانمحمد عادل عبد الحافظ54473

81.581.59781.58081الشهيد جميل رضوانمحمد على عبد الرشيد خفاجى54474

78.5779775.590.578الشهيد جميل رضوانمحمد وائل محمد عبد المقصود54475

97.5929695.59799الشهيد جميل رضوانمحمود عادل محمود داود54476

91838983.579.586الشهيد جميل رضوانمحمود عصام محمد عبد العزيز54477

65.5717968.57272الشهيد جميل رضوانمصطفى محمد مصطفى محمد54478

51608062.567.549.5الشهيد جميل رضوانموفق أحمد أحمد خالد54479

99100100100100100الشهيد جميل رضوانيحيى سامى كمال غريب54480

8873876862.581.5قلتى بنوناسراء أحمد عبد المنجى54481

80.5729085.592.592قلتى بنوناسراء اشرف عبد الحميد54482

98.5959693.59496قلتى بنوناسراء سعد السيد على54483

941009390.574.597قلتى بنوناسماء مجدي محمد عبد الرزاق54484

80.56586898683قلتى بنونايناس ابراهيم حسن الحمامي54485

816588927788قلتى بنونالهام عادل عبد السميع سالم54486

99.5100991009199قلتى بنونايه أحمد عبد هللا متولي54487

97.59699989798قلتى بنونحبيبة احمد سعيد القط54488

874889878592قلتى بنونفاطمة اشرف محمود احمد54489



88.510089889390.5قلتى بنونفاطمة مجدي منير مصطفي54490

86969387.59792.5قلتى بنونعلياء سعيد على راضى54491

948893889192.5قلتى بنوننادية محمود صالح الدين54492

98.51009910097100قلتى بنوننهي فتحي حسن حمزه54493

9187949197.589قلتى بنونياسمين عمرو عبد الحميد زيد54494

98.510099929194قلتى بنونياسمين محمود حنفي بدر54495

695688908983.5قلتى بنونهاجر محمد عبد السميع محمد54496

56527663.556.567قلتى بنونابراهيم عبد المجيد ابراهيم54497

97.59110098.597.599قلتى بنوناحمد خالد السيد مختار54498

979110090.596.593قلتى بنوناحمد كرم محمد قابل54499

92709886.592.588قلتى بنوناحمد محمد سعيد القط54500

96.59010097.593.593قلتى بنوناحمد محمود احمد زيد54501

9791998891.595قلتى بنوناسماعيل أحمد أسماعيل54502

79.591958880.585قلتى بنونأمير يحي أنور محمد54503

88889191.57689قلتى بنونحسن خالد حسن الحمامي54504

64.559.5706853.564قلتى بنونخالد محمد السيد حسن54505

71.590.59489.562.592قلتى بنونخالد نبيل علي راضي54506

98.59710099.59599قلتى بنونرياض حمدى عبد المؤمن الهواري54507

989610097.593.594قلتى بنونزاهر أحمد شعبلن حماد54508

78.58789866465.5قلتى بنونزياد طارق زكى خطاب54509

9397909591.581قلتى بنونسعيد علي سعيد مطر54510

9791999292.596قلتى بنونعبد المجيد محمود عبد المجيد54511

98.59597929596قلتى بنونعبد الحميد رضا عبد الحميد مطر54512

919592917592قلتى بنونعبده صالح عبد العاطي54513

72679180.57287قلتى بنونعبده مصطفي عبد المغيث54514

78.589948465.578قلتى بنونعرفان عنتر عبد الرؤوف54515

948881928087قلتى بنونكريم محمد حسانين أبو الحديد54516

95.59697939191قلتى بنونمحمد ابراهيم خليفة54517

58.57089594857قلتى بنونمحمد أشرف خالد محمد54518

908592807672.5قلتى بنونمحمد طارق مهدى الدين54519

88.592938368.585قلتى بنونمحمد عماد عبد العزيز شاهين54520

51.5827865.561.556.5قلتى بنونمحمد قطب عبد السميع54521

677395806376قلتى بنونمحمد ماهر خالد عمر54522

97.5100100889796قلتى بنونمحمود مصطفي شوقي مصطفي54523

98.5100999910098قلتى بنونمنصور منحمد منصور مطر54524

غائبغائبغائبغائبغائبغائبقلتى بنونيوسف هشام احمد السيد54525



961001009910097الشهيد كمال قنديل بقلتياية عاطف عبد الحكيم حواش54526

766895.58584.584.5الشهيد كمال قنديل بقلتياسراء عادل محمد على54527

95.59999979895الشهيد كمال قنديل بقلتياسراء عاطف محروس كيلة54528

71.571.579909289الشهيد كمال قنديل بقلتياسماء عاطف صفوت محمد54529

91.59394999795الشهيد كمال قنديل بقلتياميرة عبد الهادى عبد السميع54530

7580.58493.58689الشهيد كمال قنديل بقلتيايمان السيد حسن القط54531

5560.56687.57066.5الشهيد كمال قنديل بقلتيايمان بدر احمد زيد54532

98971009710097الشهيد كمال قنديل بقلتيايمان صابر ابراهيم خطاب54533

958710091.596.597الشهيد كمال قنديل بقلتيداليا محمود عبد هللا متولى54534

686567.576.580.587الشهيد كمال قنديل بقلتيدنيا احمد عبد الحفيظ احمد54535

84.5758486.57788.5الشهيد كمال قنديل بقلتيرجاء محمود عبد الموجود شهاب54536

99.5991009910097الشهيد كمال قنديل بقلتيسماح محمد سيد احمد شاهين54537

89718791.591.593الشهيد كمال قنديل بقلتيشرين خليفة سند عامر54538

86859391.593.594الشهيد كمال قنديل بقلتيغادة خيرى مصطفى الشريع54539

85.5879791.58996الشهيد كمال قنديل بقلتيميادة عبد العال عبد المنعم54540

77.574.58784.58291الشهيد كمال قنديل بقلتيندى ياسر سيد احمد عبد الغنى54541

89.58095.593.58595الشهيد كمال قنديل بقلتيهاجر محمود عبد الموجمد فايد54542

8967.58590.586.593الشهيد كمال قنديل بقلتيهدير نبيل حافظ سالم54543

83.582638984.591الشهيد كمال قنديل بقلتييارا احمد على العسعوس54544

98.59498989997الشهيد كمال قنديل بقلتييمنى حسنى سعد بدر الدين54545

93981001009395الشهيد كمال قنديل بقلتياحمد سعد عطية ابراهيم54546

96981009999.596الشهيد كمال قنديل بقلتيسيدتحمد حامد السيد54547

91.584999793.595الشهيد كمال قنديل بقلتيحسين شحات عبدة تعيلب54548

91.589989791.593الشهيد كمال قنديل بقلتيخالد على مضظفى احمد54549

9495100999895الشهيد كمال قنديل بقلتيعبد الحميد ماجد عبد الحميد54550

908098978491.5الشهيد كمال قنديل بقلتيعبد الرحمن صالح سعد مرسى54551

82821009687.588.5الشهيد كمال قنديل بقلتيعلى سالمة على حلوة54552

9896991009695الشهيد كمال قنديل بقلتيكريم انور هنداوى عبد العزيز54553

5859.5587766.567الشهيد كمال قنديل بقلتيمحمد احمد جبر شاهين54554

979510098.59590.5الشهيد كمال قنديل بقلتيمحمد شريف عبد العاطى رضوان54555

7884.589917181.5الشهيد كمال قنديل بقلتيمحمد عبد الستار محمد شاهين54556

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد كمال قنديل بقلتيمحمد عبد الغنى سيداحمد54557

9995100979696الشهيد كمال قنديل بقلتيمحمد مصطفى عبد الفتاح54558

77899192.579.574الشهيد كمال قنديل بقلتيمحمد ياسر احمد شلبى54559

99981009910085الشهيد كمال قنديل بقلتيمحمود صبحى عبد المنجى محمد54560

61.56778676569.5الشهيد كمال قنديل بقلتيمحمود هانى سيداحمد عبد الغنى54561



85.58291.58780.588.5الشهيد كمال قنديل بقلتيمطر احمد رزق محمد54562

87.5939684.58179.5الشهيد كمال قنديل بقلتينجيب محمد نجيب سالم54563

99931009797.596الشهيد كمال قنديل بقلتييوسف سعيد شعبان على قنديل54564

86.582.597939599تلوانة بنونأرزاق رشاد عبدالجواد نعيم54565

90.59298919699تلوانة بنوناسراء احمد سعد عبدالفتاح54566

95.5991009199.5100تلوانة بنوناسماء جمال محمد نصر54567

96959891.599.575تلوانة بنوناسماء رمضان ابراهيم مصطفى54568

81.56894878692تلوانة بنوناسماء مجدي احمد محاريق54569

9374.5979589100تلوانة بنوناسماء محمد عثمان عمار54570

63.565.58576.57982تلوانة بنونآالء طارق عبدهللا االطروش54571

96.596100989796تلوانة بنونآالء محمد احمد عثمان54572

97.59210095.596.5100تلوانة بنونآالء هشام عبدالرحمن المنوفي54573

94929892.59196.5تلوانة بنوناماني حمدي عبدالمجيد جماز54574

9786989898.5100تلوانة بنونأمل عادل عباس الدالش54575

71619288.58089تلوانة بنونامنية احمد عبدالسميع القلتي54576

93909989.588.599تلوانة بنونامينة عالء عبدالمؤمن الطويل54577

989910096100100تلوانة بنونايمان خليفة سعد رضوان54578

82.5841008993.597تلوانة بنونبسنت اشرف رجب السيد54579

9698100919798تلوانة بنونتقى عصام عبدالمنعم عرب54580

7263.593767582تلوانة بنونحبيبة محمد حسن عالم54581

1009610098100100تلوانة بنونخلود عادل عبدالمجيد المنوفي54582

6256817874.575.5تلوانة بنونخلود مسعود محمد البربري54583

56638478.586.578.5تلوانة بنوندعاء عبدهللا كمال نعيم54584

99.59810097.597.598.5تلوانة بنوندينا رضا عبدالرحمن المنوفي54585

95.59810095100100تلوانة بنوندنيا هشام احمد قابيل54586

10010010097100100تلوانة بنوندينا عبدالحميد صالح صالح54587

93.594989493.5100تلوانة بنونرانا جمال عبدالعظيم رجب54588

85.56588837193تلوانة بنونرويدا رمضان عبدالقادر صالح54589

93.5869895.590100تلوانة بنونسندس سالم احمد سالم54590

8691967892.599تلوانة بنونسهيلة نادر علي فولي54591

92.57599868699تلوانة بنونشروق حمدي عبدالغفار حسين54592

91.5819573.583.595تلوانة بنونشروق صفوت محمد عبدالبر54593

49.530.56743.551.576تلوانة بنونعائشة جمال محمد غيث54594

7238775257.567تلوانة بنونفاطمة شعبان عبدالعاطي السيد54595

97.5831008392.599تلوانة بنونفاطمة عيد عبدالعاطي السيد54596

88.590968777.590تلوانة بنونمريم وائل عياد فرج54597



99.5911009596100تلوانة بنونمنة هللا مصطفى عبدالفتاح يحيى54598

928793897889تلوانة بنونمي عبدالتواب عبدالباقي عبدالمقصود54599

9890999188100تلوانة بنونميادة ممدوح احمد سالم54600

738887857691تلوانة بنوننانسي احمد عبدالغني جعفر54601

99959992.59196تلوانة بنونندا اسامة درديري المصري54602

88.5616986.570.577تلوانة بنونندى السيد عبدالفتاح الصعيدي54603

74.565798068.585.5تلوانة بنونندى ايمن عبدالعال البربري54604

99.59797979998تلوانة بنونندى سعيد عبدالفتاح ابوالنور54605

9996989694.595تلوانة بنونندى عبدالغفار عبدالموجود حبلص54606

9796100969495تلوانة بنوننرمين عاصم ابوالفتوح غزال54607

99.59510095.59997تلوانة بنوننسمة محمد فريد عبدالموجود54608

92929896.594.5100تلوانة بنوننها عفيفي محمد الجعبري54609

88.5768393.59195تلوانة بنوننورا جمال عبدالمنعم الغالي54610

8169899487.579تلوانة بنوننورهان عبدالفتاح محمد عثمان54611

96.5100999999.595.5تلوانة بنوننورهان هاني صالح عبدالحميد54612

97.5969899.5100100تلوانة بنوننيرة عصام محمد حجازي54613

95.51009999.599.599تلوانة بنونهاجر رجب احمد الحويطي54614

75.575789280.571تلوانة بنونهاجر عبدالفتاح عبدالباقي عرب54615

89.594839796.593تلوانة بنونهاجر مجدي عرفة حسين54616

99.51009999.59698تلوانة بنونهايدي جمال الشحات يحيى54617

99.5999995.598.598تلوانة بنونوفاء عالء عبدالعزيز مصطفى54618

93919191.578.586.5تلوانة بنونياسمين احمد عبدالحليم عمار54619

86788178.583.573.5تلوانة بنونابراهيم عماد ابراهيم احمد54620

727873647870.5تلوانة بنوناحمد ايهاب فتحي عبدالسميع54621

991009999.5100100تلوانة بنوناحمد صالح آدم خالف54622

72.558.5635662.574تلوانة بنوناحمد سيد اسماعيل سيد54623

95989993.597.597تلوانة بنوناحمد عبدالمنعم عبدالحميد الغالم54624

88.590969191.596تلوانة بنوناحمد حمدى عبد الفاضل االلفى54625

99.592978990.585تلوانة بنوناحمد محمد زكريا عبدالمحسن54626

9696.510097.597.594تلوانة بنوناحمد هاني عبدالسميع داود54627

81.571.58178.573.577تلوانة بنوناكرم صابر فرج درويش54628

92919499.59384تلوانة بنونحمزة محمد حمزة وهدان54629

98.59710096.510091تلوانة بنونرامز تامر عبدالباقي قابيل54630

72.5698255.566.573تلوانة بنونرمضان ايمن عبدالغني محمد54631

97100100959597تلوانة بنونزهدي فاضل زهدي توفيق54632

88779976.56978تلوانة بنونزياد محمد عبدالفتاح الديب54633



82.55289707366تلوانة بنونسامي وليد سامي البح54634

98.57299917887.5تلوانة بنونشهاب حمدي عبدالغفار حسين54635

91.56690837964.5تلوانة بنونعبدالرحمن وحيد محمد الجرف54636

483135635941تلوانة بنونعبدالسميع ايهاب عبدالسميع ابوحسيبة54637

8765937473.569تلوانة بنونعبدهللا وحيد محمد الجرف54638

91.5969887.596.596تلوانة بنونعبدالمنعم ممدوح عبدالمنعم عبداللطيف54639

99949999.59599تلوانة بنونعمر اسامة عبدالعزيز سراج54640

7878948568.571تلوانة بنونعمرو ماجد عبدهللا االطروش54641

84.5789477.57773.5تلوانة بنونفارس رزق منير حسام الدين54642

483452445951.5تلوانة بنونفتحي هاشم فتحي نعيم54643

68679170.57266تلوانة بنونكريم احمد حسانين زيان54644

84.5689587.580.576تلوانة بنونكريم ايمن محمد شلبي54645

66.541695261.552.5تلوانة بنونكريم محمد عبدالنبي حسبو54646

95.59410092.59996تلوانة بنونمايكل نزيه نجيب عطية54647

94.574959084.581.5تلوانة بنونمحمد ابوبكر حسن سليمان54648

81738878.573.578تلوانة بنونمحمد احمد عبدربه السيد54649

98909989.59294تلوانة بنونمحمد اسماعيل محمد درغام54650

98.58710092.595.588.5تلوانة بنونمحمد السيد عبدالمنعم عبدالعال54651

95.5949889.59188تلوانة بنونمحمد ايمن رمضان سالمه54652

34.535.535274940تلوانة بنونمحمد حسن الدرديري المصري54653

57.5585671.55864تلوانة بنونمحمد جمال السيد عمار54654

99.5949993.510098تلوانة بنونمحمد زكريا محمد نصر54655

98918897.594.596تلوانة بنونمحمد عصام نبيل المصري54656

غائبغائبغائبغائبغائبغائبتلوانة بنونمحمد عيد محمد حسن54657

86.595.58488.584.589تلوانة بنونمحمد فوزي ابراهيم جماز54658

9084.58592.59192تلوانة بنونمحمد ماجد محمد يحيى54659

79.577828161.578تلوانة بنونمحمد محمود حافظ فودة54660

56.554.5557457.558تلوانة بنونمحمد منتصر عبدالسالم صالح54661

928695978996تلوانة بنونمحمود ابراهيم محمد الجعبري54662

877992968089تلوانة بنونمحمود اسامة عبدالحميد قابيل54663

979110095.58396تلوانة بنونمحمود يحيى خليل محمد54664

67.570797365.560.5تلوانة بنونمختار محمود مختار العويني54665

88.5989898.592.595تلوانة بنونمصطفى رمضان عبدالغفار سراج54666

999810010097.598تلوانة بنونمصطفى عبدالقادر عطية رضوان54667

961009810090.597تلوانة بنونمصطفى محمد عبدالجواد الجرف54668

79.5939489.57580تلوانة بنونمينا يحيى زكريا شفيق54669



95.5929394.59488تلوانة بنونوحيد ناجي جابر محمد54670

56.5576280.56365.5تلوانة بنونيحيى زكريا عبد السميع عفيفى54671

92.5949296.59379تلوانة بنونيوسف خالد وهدان عبدالحكيم54672

90879591.59591.5تلوانة بناتاسراء ابراهيم فؤاد محمد54673

95.510010099.599.599تلوانة بناتامانى شريف درويش عبد الرحمن54674

94889985.589.599تلوانة بناتامل صآلح الدين عبد المولي الزغيمى54675

991009998.59898تلوانة بناتبسمة عبد الرحمن احمد عمارة54676

716270727279تلوانة بناتدعاء عيد محمد عمارة54677

91799895.59999تلوانة بناتروان عبدالرسول محمود السيد54678

93.595959394.598تلوانة بناتضحى سمير سمير نصر54679

95.59197979697تلوانة بناتفاطمة يحي على عامر54680

9497989498100تلوانة بناتميرنا عصام عبد السميع نصر54681

9910010099.599.5100تلوانة بناتيمنى محمد احمد كامل بكر54682

92.586999293.595تلوانة بناتاحمد رجب عفيفى عبد الحميد54683

9289.59881.594.5100تلوانة بناتاحمد سعيد حسنى ابراهيم السيد54684

99.51009910097.5100تلوانة بناتاحمد عاطف عبد السميع نصر54685

84879886.59399تلوانة بناتاحمد محمود فوزى الجبلى54686

99.510010099.599.5100تلوانة بناتاحمد وليد محمد حمزة54687

97.5989999.598.598تلوانة بناتاسامة ربيع احمد عآلم54688

87.5899784.584.595تلوانة بناتحسن خالد السيد عمار54689

88919287.587.592تلوانة بناتسعودى عبد الحميد سعودى بحيرى54690

84.5808982.58689.5تلوانة بناتسيف هيثم محمد سعيد ابو النور54691

4640.54756.56160تلوانة بناتشعبان عادل سليمان عيسوى54692

85.5849980.593.595تلوانة بناتعالء عصام عبدالمنعم امام54693

93949997.59598تلوانة بناتعآلء هشام صبحى مكرم هللا54694

92.5959991.594.5100تلوانة بناتفيصل عادل محمود صبحي عامر54695

60.56560816778تلوانة بناتمؤمن قاسم محمد قاسم حسن54696

94989999.598.5100تلوانة بناتمحمد ناجى السيد الدآلش54697

95961009999100تلوانة بناتمحمد هشام محمد الشيخ على54698

90909892.594100تلوانة بناتمحمود وجيه احمد عثمان54699

99951009998100تلوانة بناتمصطفى هانى كمال ابو النور54700

99.5959795100100تلوانة المشتركةاسراء مصطفى احمد الدرس54701

99889997.599100تلوانة المشتركةاسماء صابر رمضان حسبو54702

97.59410096100100تلوانة المشتركةايمان ابو بكر عبد السالم الفقى54703

98.5951009795.5100تلوانة المشتركةايمان حامد عبد الستارعيد محاريق54704

97.5789992.59596تلوانة المشتركةايمان يحيا محمود محروس54705



98.5919997.593.592تلوانة المشتركةسارة فوزى شحاتة ابو سالم54706

978298979299تلوانة المشتركةمريم رجب مرزوق حافظ54707

47.56276687465تلوانة المشتركةنسمة شعبان السيد العربى54708

48.562816572.568تلوانة المشتركةنورا صابر عبد هللا مسعود54709

78788584.57583.5تلوانة المشتركةاحمد عيد عبد الستار محاريق54710

0غائبغائبغائبغائب4.5تلوانة المشتركةاسالم عادل عبد الخالق محمد54711

61.5718178.562.582تلوانة المشتركةرومانى فوزى موريس صليب54712

83.58889898299تلوانة المشتركةصابر عبد الرحمن عبد الحميد االلفى54713

53.57173777460تلوانة المشتركةصالح عبد العزيز احمد حبيب54714

97849591.591.593تلوانة المشتركةعبد الباقى محمد عبد الباقى محمد54715

747790.5848586تلوانة المشتركةعبد هللا نصر سعد محمد54716

99.5991009497.5100تلوانة المشتركةعلى محمد على درويش54717

9494100949898تلوانة المشتركةعمرو سامى فرج الجبلي54718

49515267.56151تلوانة المشتركةكريم محمد رجب السبكى54719

58.565647366.574تلوانة المشتركةمحمد جميل رمضان السيد54720

79738586.577.5100تلوانة المشتركةمحمد عبد القادر عبد العزيز بالل54721

78698781.569.594تلوانة المشتركةمحم فتحى صبحى صالح54722

98.5991009598100تلوانة المشتركةمحمد فوزى فرج الجبلى54723

84848587.581.588تلوانة المشتركةمحمود ربيع رمضان سالمة54724

6873728772.581تلوانة المشتركةمحمود عبد السميع عبد المجيب  البربرى54725

4949536465.554.5تلوانة المشتركةيحيى رمضان عبد الحميد خير54726

72.58492.57973.572تلوانة المشتركةيوسف نشات عفيفى الشاذلى54727

607487.575.56774فيشا الصغري بناتاسراء اشرف عباس علي54728

10010095.597.598.597فيشا الصغري بناتاسراء جمال ابراهيم السيد54729

85.5989790.593100فيشا الصغري بناتاسراء زكريا عبدالرازق عطا54730

63.5849180.584.586فيشا الصغري بناتإسراء محمد عبد العزيز يوسف54731

9597909898.599فيشا الصغري بناتاسماء جمال محمد خاطر54732

991009998.5100100فيشا الصغري بناتاسماء فتحي ابراهيم السيد54733

919798899395فيشا الصغري بناتاالء عزت لبيب عطا54734

6668877768.577فيشا الصغري بناتامنية محمد مصطفى محمد54735

831008496.597100فيشا الصغري بناتامنيه طارق حنفي محمود عبدالجواد54736

98.510097.597.510091فيشا الصغري بناتامنيه محمد عبدالقادر عزيز54737

83.5989794.598100فيشا الصغري بناتامنيه هشام مدبولي اسماعيل54738

97.510096909999فيشا الصغري بناتامنيه ياسر محمد احمد54739

999910097.594100فيشا الصغري بناتاميره احمد حمدي حسان54740

828494.59184.593فيشا الصغري بناتاميمه اشرف مسعود موجي54741



97.599969492100فيشا الصغري بناتانجي احمد شفيق سالم54742

74.5819487.594.596فيشا الصغري بناتايالرية يونان اسعد مرقس54743

8995958784.597فيشا الصغري بناتايمان احمد عبدالسميع عيدالعزيز54744

979997.596.59699فيشا الصغري بناتايمان محمود جبر مجمود54745

83.59798.59698100فيشا الصغري بناتايه ايمن سعيد محمد54746

979898.594.599100فيشا الصغري بناتايه سعيد عبدالحليم عباس54747

4457545954.561.5فيشا الصغري بناتايه كرم مصطفي عباس54748

65.57265697268فيشا الصغري بناتبسمه ناصر حنفي عطا54749

85.5959893.58489فيشا الصغري بناتتسنيم حامد فرج محمد54750

84.599969698.5100فيشا الصغري بناتجهاد فهمي محمود عبدالجواد54751

74.58677857892فيشا الصغري بناتجهاد ماهر شحاته عبد المجيد54752

71.57380747178فيشا الصغري بناتدعاء محسن احمد عبدالقادر معارك54753

72809085.56891فيشا الصغري بناتدنيا اسامه جمال عطا54754

77829888.59194فيشا الصغري بناتدنيا كامل محروس عمار54755

86.5889786.589.598فيشا الصغري بناترحمه رجب عبدالحميد محروس54756

91.5949994.598.598فيشا الصغري بناتريم عصام محمد عباس54757

9097979397.594فيشا الصغري بناتريم محمد السيد السيد54758

98.599999695.593فيشا الصغري بناتزهراء محمود السيد سيلمان54759

97.5991009895.596فيشا الصغري بناتساره محمد حسن السيد54760

93969996.59595فيشا الصغري بناتساره ناجي طلبه محمود54761

989810096.598.597فيشا الصغري بناتسعاد محمد زهران عبدالقوي54762

506468676356.5فيشا الصغري بناتسلمي هاني ابراهيم احمد54763

455452624354.5فيشا الصغري بناتسهام احمد امام محمد54764

35.55951584049فيشا الصغري بناتشروق سمير محمد عفيفي54765

837672786873فيشا الصغري بناتشمس عبدالعزيز سعيد حسان54766

436564605264.5فيشا الصغري بناتصابرين احمد عبد القادر محروس54767

66638467.57886فيشا الصغري بناتفاطمه احمد محمد عبدالحميد54768

69.57177657682فيشا الصغري بناتفاطمه ايهاب احمد حسين54769

353747585438فيشا الصغري بناتفاطمه صابر عبدالحميد عبدالمنعم54770

40448068.570.560فيشا الصغري بناتفايزة أحمد السيد مقلد54771

76727790.57982فيشا الصغري بناتمادلين عاطف عزيز عبده54772

46525062.547.551فيشا الصغري بناتمريم علي سيد علي54773

99.589100969899فيشا الصغري بناتمريم محمد محمد جمعه54774

84.59890.58087.590فيشا الصغري بناتمنار وفيق عثمان فراج54775

3941496048.548.5فيشا الصغري بناتنجوي ابراهيم كامل الشيمي54776

62.56881737872فيشا الصغري بناتنورا محمود كمال عباس54777



97.510010095.59897فيشا الصغري بناتنورهان حسام السيد ابراهيم54778

888982.578.58284.5فيشا الصغري بناتنورهان محمد رشاد عبدالعاطي54779

95.59488.588.595.599فيشا الصغري بناتهاجر اشرف عاطف المغربي54780

395053615366فيشا الصغري بناتهاجر عبدهللا احمد علي54781

769597.595.583.598فيشا الصغري بناتهاجر عماد رمضان عطيه54782

626694.56478.576.5فيشا الصغري بناتهند السيد عماره السيد54783

838891.57687.586فيشا الصغري بناتوفاء محمد سعد حسن درويش54784

3835.567585637فيشا الصغري بناتياسمين مصطفي كمال معارك54785

789597.588.59491فيشا الصغري بناتيارا احمد محمد سعيد54786

46.5616763.562.550.5فيشا الصغري بناتابراهيم احمد ابراهيم احمد54787

67.58986.589.57884فيشا الصغري بناتاحمد حسن محمد سعيد54788

88.58597.5938797فيشا الصغري بناتاحمد رفيق مصطفى المغربى54789

3034505647.541فيشا الصغري بناتاحمد سامح محمد سالم54790

96.5969898.598.593فيشا الصغري بناتاحمد شعبان احمد حجازى54791

85.5908987.57780فيشا الصغري بناتاحمد مجدى كامل السيد54792

89.591929069.592فيشا الصغري بناتاحمد محمد رشاد عبدالعاطى54793

817890.582.57488فيشا الصغري بناتاحمد محمد سليمان الصعيدى54794

7561908568.574.5فيشا الصغري بناتاحمد محمد عبدهللا عطا54795

81.5898987.58796فيشا الصغري بناتاحمد هشام مناع عطا54796

38.5517776.56147.5فيشا الصغري بناتادهم السيد فرج الشريف54797

42696781.56456.5فيشا الصغري بناتاسالم احمد صابر خطاب54798

466676.576.56960.5فيشا الصغري بناتاسالم عبدالحليم فتحي عطا54799

767694.584.58166فيشا الصغري بناتاسالم محمد رشاد عبد المجيد54800

9510096977296فيشا الصغري بناتاسماعيل عباس اسماعيل جابر54801

831009388.575.591فيشا الصغري بناتامين هاني امين الشيهي54802

939393.594.58297فيشا الصغري بناتبدر عادل مسعود محمد54803

99999895.597100فيشا الصغري بناتبالل علي محمود معارك54804

63678988.57480فيشا الصغري بناتبيشوي سالمه سليمان عطيه54805

94.59197.5967496فيشا الصغري بناتتوفيق علي توفيق عطا54806

70.581808367.576فيشا الصغري بناتجمال مجدي احمد طلبه54807

4868777169.585فيشا الصغري بناتروماني ميالده شحاته عزوز54808

95.5939388.582.596فيشا الصغري بناتزكي محمد زكي عبدالعزيز54809

78.590959085.596فيشا الصغري بناتزياد عصام محمد عبدالحليم عباس54810

63.57584796884فيشا الصغري بناتسعيد عبدالعزيز سعيد حسان54811

88.580928477.592فيشا الصغري بناتسند عزيز صابر عزيز54812

788392928491فيشا الصغري بناتشادي اشرف محمد عبداللطيف54813



86.5807987.588.596فيشا الصغري بناتشهاب ماجد سعيد بدر54814

85.59697918391فيشا الصغري بناتعبدهللا علي شفيق عطا54815

78.5818677.57287فيشا الصغري بناتعبد المجيد محمد عبدالمجيد ابوالعال54816

غائبغائبغائبغائبغائبغائبفيشا الصغري بناتعبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم54817

69718379.571.578.5فيشا الصغري بناتعبدالرحمن احمد عبدالحميد سالم54818

93889195.579.594فيشا الصغري بناتعبدالرحمن السيد عطيه السيد54819

49.562867664.566فيشا الصغري بناتعبدالرحمن بخيت ابوالفضل عبدهللا54820

95.590959694.593فيشا الصغري بناتعبدالرحمن عبدالفتاح احمد حسان54821

999791.595.595.598فيشا الصغري بناتعبدالرحمن عصام عبدالرحمن عبدالغني54822

86.585969484.589.5فيشا الصغري بناتعبدالرحمن محمود سالم احمد54823

797583.587.56877فيشا الصغري بناتعبدالفتاح عادل عبدالفتاح عطا54824

84.594.59492.586.594فيشا الصغري بناتعبدالقادر رفيق عبدالقادر طه54825

79.59092927289فيشا الصغري بناتعبدهللا ذكريا محمد خليل54826

79.564988276.584.5فيشا الصغري بناتعلى عبدالمجيد على عبدالمجيد54827

78.5879086.58588فيشا الصغري بناتعلى محمود مصطفى محمود54828

849293.587.585.592فيشا الصغري بناتعمر ايمن فتحى محمد54829

66.58792858183.5فيشا الصغري بناتكرم فتحي فتحي الفيومي54830

604975.57268.550فيشا الصغري بناتكريم عبداللطيف عبدهللا الدويك54831

40.5616669.520.575فيشا الصغري بناتماريو فتحي عدلي رزق54832

6453637164.564فيشا الصغري بناتمحمد ابراهيم محمد عبدربه54833

747384.5897477فيشا الصغري بناتمحمد احمد عبدالعزيز المغربى54834

889190.594.58392.5فيشا الصغري بناتمحمد اسامه حسن محمد54835

54688379.57967فيشا الصغري بناتمحمد اسامه فهيم ابراهيم54836

69.58680.58572.569فيشا الصغري بناتمحمد السيد محمد قديحة54837

83.58791.593.58888.5فيشا الصغري بناتمحمد انور رشاد شفيق54838

8190959079.590فيشا الصغري بناتمحمد جمال محمد ابراهيم54839

68.57587.577.577.584فيشا الصغري بناتمحمد رفيق جابر عبدالعزيز54840

33.5415657.572.551.5فيشا الصغري بناتمحمد سامح محمد سالم54841

53.5658569.55565فيشا الصغري بناتمحمد سيد عبدالرحمن طه54842

78.57786.578.58895فيشا الصغري بناتمحمد طارق محمد مقلد54843

919192.59274.592فيشا الصغري بناتمحمد عاطف احمد محمد54844

69.58788.586.57989فيشا الصغري بناتمحمد عالء عبدالمنعم بيومي54845

93.58591.587.58280فيشا الصغري بناتمحمد علي احمد عطا54846

96.59893.597.590.5100فيشا الصغري بناتمحمد علي محمد خليفه54847

677493.580.586.582فيشا الصغري بناتمحمد فتحي فتحي الفيومي54848

44.56065656155فيشا الصغري بناتمحمد مجدى حسن عيد54849



43.5596683.55665فيشا الصغري بناتمحمد مختار كامل علي54850

8283878876.589فيشا الصغري بناتمحمد هشام شفيق عفيفي54851

92.5999090.593.591فيشا الصغري بناتمحمد وائل عبدالحافظ عبدالحميد54852

78.58291878387فيشا الصغري بناتمحمد ياسر السيد فرج54853

50.57881.587.56572فيشا الصغري بناتمحمود اسماعيل عبدالدايم عبدالدايم54854

55.5657470.55159.5فيشا الصغري بناتمحمود طارق احمد الدويك54855

86.59089.58775.594فيشا الصغري بناتمحمود محمد سعيد عالم54856

81.581828971.584فيشا الصغري بناتمحمود مصطفى عبده عالم54857

415066715073فيشا الصغري بناتمصطفى محمد محمد أبو النور54858

5569877863.575فيشا الصغري بناتمصطفي علي احمد عالم54859

97.5968798.59494فيشا الصغري بناتمصطفي كامل لبيب عطا54860

71.57182.57964.589فيشا الصغري بناتمصطفي محمد عبدالعزيز جمعه54861

44.56564654871فيشا الصغري بناتمؤمن ممدوح عبدالفتاح عطا54862

437069624971فيشا الصغري بناتهاني رضا عبده عبدالحميد54863

98.510096.598.598.5100فيشا الصغري بناتهشام على محمود معارك54864

689190.579.582.595فيشا الصغري بناتياسر خالد عبدالعظيم محمد54865

949597.5989696فيشا الصغري بناتياسر رفيق محمد احمد54866

919992.593.579.593فيشا الصغري بناتيوسف احمد عبدالحميد محروس54867

727368786895.5فيشا الصغري بنوناميرة فكرى محمد بدر54868

6983707567.581فيشا الصغري بنونأنا سيمون عادل سليم عياد54869

98.5939993.596.5100فيشا الصغري بنونجرمين أيمن ابراهيم سعد54870

62.557707564.579فيشا الصغري بنونخلود خالد عاطف محمد54871

96.5969188.58095فيشا الصغري بنونساندى سعد حنين نصرهللا54872

10097999593100فيشا الصغري بنونساندى هانى سرجيوس ابراهيم54873

92.58678838597فيشا الصغري بنونفرحه أسعد وليم سيدهم54874

95878990.58899فيشا الصغري بنونكرستين عبده عزيز حنا54875

98.5989896.590100فيشا الصغري بنونمرثا صبرى فانوس عبده54876

999696.597.59599فيشا الصغري بنونمارى أمجد ندا كامل54877

99869494.59396فيشا الصغري بنونماريا وصفى كامل عبد المالك54878

91917889.592.597فيشا الصغري بنونمريم عادل عريان يشارة54879

96.5969599.593.5100فيشا الصغري بنونمريم كمال عبده أبوالسعد54880

100909795.590100فيشا الصغري بنونمهرائيل ميالده سعد ميالده54881

9790939387.595فيشا الصغري بنونميرنا عادل يعقوب ابراهيم54882

6157607259.594فيشا الصغري بنوننانسى مجدى فهيم ميخائيل54883

1009910099.510092.5فيشا الصغري بنوننورا سعد الدين أمين طلبه54884

999698.59890.592.5فيشا الصغري بنونوداد علي محمود محمد54885



98.5929699.593.5100فيشا الصغري بنونيوستينا هانى يوسف أيو ب54886

83867991.582.579.5فيشا الصغري بنونإحمد لبيب فوزى لبيب54887

98.59910099.599100فيشا الصغري بنونأندرو مجدى عبده أبوالسعد54888

77.5887985.572.579فيشا الصغري بنوناسالم اشرف محمد السيد54889

93.59796.595.592.598فيشا الصغري بنوند يفيد مرقص عبده أبوالسعد54890

99891009896.5100فيشا الصغري بنونرامز رفيق فهمى رزق54891

95.578748267100فيشا الصغري بنونعبد العزيز سامى محمود عبد الباقى54892

95.585989878100فيشا الصغري بنونعبده إيمن عبده حنا54893

غائبغائبغائبغائبغائبغائبفيشا الصغري بنونعالء اشرف عبدالعزيز يوسف54894

767573.58584.590فيشا الصغري بنونفادى أشرف مشيل عياد54895

غائبغائبغائبغائبغائبغائبفيشا الصغري بنونكامل سعد كامل حنا54896

928295928795فيشا الصغري بنونكيرلس عادل حبشى بطرس54897

67744476.567.588فيشا الصغري بنونكيرلس عادل سليم عياد54898

888489948892فيشا الصغري بنونكيرلس عماد وليم نسيم54899

9092.5979887.596فيشا الصغري بنونكيرلس فهمى يوسف فهمى54900

92.58590858595فيشا الصغري بنونكيرلس كرم ميالد بطرس54901

95.5931009794100فيشا الصغري بنونماهر شوقى ماهر جرجس54902

غائبغائبغائبغائبغائبغائبفيشا الصغري بنونمحمد كامل نبوي عفيفي54903

57.56039796490فيشا الصغري بنونمالك سمير نجيب كيرلس54904

697354807296فيشا الصغري بنونمصطفى زكريا سعيد عبد العزيز54905

83.57571887894فيشا الصغري بنونمينا مجدي يونان خليل54906

75814880.579.590فيشا الصغري بنونمنير جورج نجيب كيرلس54907

98.5849493.592.593فيشا الصغري بنونميالد شكرى سعد تادرس54908

565139697180فيشا الصغري بنوننسيم سامى نسيم بشاره54909

68.5584881.55492فيشا الصغري بنونهيدرا هنرى عريان عزيز54910

9789949793.598فيشا الصغري بنونيوسف كيرلس يوسف كيرلس54911

7776758677.588مصطفى خاطر بكفر سنجلفإحسان عبدالغنى عبدالحميد  عبدالغنى54912

86.5878293.581.597مصطفى خاطر بكفر سنجلفإسراء أمير كمال السيد54913

81927479.57785مصطفى خاطر بكفر سنجلفإسراء عبدالغنى محمود عبدالغنى54914

6669636162.581.5مصطفى خاطر بكفر سنجلفإسراء على عبدالحميد بدوى54915

64.5627273.569.578مصطفى خاطر بكفر سنجلفاسماء السيد محمود شعبان54916

96100919792.5100مصطفى خاطر بكفر سنجلفأسماء شعبان ذكى فرج54917

99.51009998.597.5100مصطفى خاطر بكفر سنجلفأميرة طلعت عبدالرحيم محمد54918

819587876895مصطفى خاطر بكفر سنجلفأميرة محمد سويلم موسى54919

959092906998مصطفى خاطر بكفر سنجلفإيمان شحات عبدا هلل عبداللطيف54920

9497908690.597مصطفى خاطر بكفر سنجلفأيه امير شبل حجاج54921



96809790.590.596مصطفى خاطر بكفر سنجلفايه ايمن زهدى توفيق54922

63.591616158.592مصطفى خاطر بكفر سنجلفتغريد شعبان عبدا هلل مصطفى54923

80.588757584.594مصطفى خاطر بكفر سنجلفتقى نبوى رجب محروس54924

98.51009510099.5100مصطفى خاطر بكفر سنجلفحنان محمد السيد حافظ54925

94.5918585.57789مصطفى خاطر بكفر سنجلفدنيا توفيق عبدالعظيم الصباغ54926

99.5979798.596100مصطفى خاطر بكفر سنجلفدينا مختار عبدالحميد مصطفى54927

97.59610099.5100100مصطفى خاطر بكفر سنجلفرضوى هشام زهدى توفيق54928

84889292.58799مصطفى خاطر بكفر سنجلفريم محمود رمضان نصار54929

98.5100991009998مصطفى خاطر بكفر سنجلفشاهيناز رسمى حسانين خليل54930

98.5100939786.598مصطفى خاطر بكفر سنجلفشيماء رضا عبدالعزيز فضل هللا54931

99.510096999994مصطفى خاطر بكفر سنجلفضحى خيرت على مصطفى54932

79.59569817190مصطفى خاطر بكفر سنجلفغادة محمود ثابت محمود54933

84.5957388.571.592مصطفى خاطر بكفر سنجلففاطمه محمد رمضان نصار54934

748573745983مصطفى خاطر بكفر سنجلففوزيه رضا عبد الحميد سالمه54935

91957492.568.595مصطفى خاطر بكفر سنجلفلمياء محمد شعبان عمران54936

81797788.56290مصطفى خاطر بكفر سنجلفلمياء محمود توفيق مطاوع54937

62736562.56277.5مصطفى خاطر بكفر سنجلفليلى فتحى محمد عبدالغفار54938

98.5969593.594100مصطفى خاطر بكفر سنجلفمريم السيد عبدالرحيم ابو يحيى54939

698173726182.5مصطفى خاطر بكفر سنجلفنهاد أشرف توفيق مطاوع54940

94.591928483100مصطفى خاطر بكفر سنجلفنورهان أسامه سعد الدين دياب54941

74837275.586.581مصطفى خاطر بكفر سنجلفنورهان السيد عبدالجابر ريان54942

92.51009499.585.596مصطفى خاطر بكفر سنجلفنور هان سعيد عبدالفتاح الشنوانى54943

95968898.585.593.5مصطفى خاطر بكفر سنجلفهاجر أسامه عطيه محمد54944

93.597949779.596مصطفى خاطر بكفر سنجلفإبراهيم فريد إبراهيم فريد54945

99100979493100مصطفى خاطر بكفر سنجلفاحمد سامى سعيد مطاوع54946

839592908194مصطفى خاطر بكفر سنجلفأحمد سامى عبدالحميد نصار54947

87.5929291.58495مصطفى خاطر بكفر سنجلفأحمد سعيد السيد إبراهيم54948

999399989699مصطفى خاطر بكفر سنجلفأحمد جمال الدين عبدالجابر مرزوق54949

958599968997مصطفى خاطر بكفر سنجلفأحمد عاطف عبدالعزيز عشماوى54950

991001009993.596.5مصطفى خاطر بكفر سنجلفأحمد محمد محمود عبداللطيف54951

87909286.584.589.5مصطفى خاطر بكفر سنجلفالسيد أنيس عبدالعظيم الصباغ54952

639085868195مصطفى خاطر بكفر سنجلفإسالم أسامه عيد يحيى54953

99.51001009795.5100مصطفى خاطر بكفر سنجلفاسالم توفيق سعيد عالم54954

991001009896.596.5مصطفى خاطر بكفر سنجلفاسالم محمد عبدا هلل عبدالرحمن54955

57.582837669.579مصطفى خاطر بكفر سنجلفاسالم يسرى محمد مصطفى54956

70.5868588.56788مصطفى خاطر بكفر سنجلفحشمت حاتم حشمت الشعراوى54957



76.5917888.57089مصطفى خاطر بكفر سنجلفسامح راضى عبدالحميد سالمه54958

85949097.590.594مصطفى خاطر بكفر سنجلفسيد عفيفى السيد زهران54959

99949710094.5100مصطفى خاطر بكفر سنجلفشوقى طه شوقى هنداوى54960

989510010092.598مصطفى خاطر بكفر سنجلفعبدالحميد أحمد عبدالحميد حسن54961

98.5100929489.598مصطفى خاطر بكفر سنجلفعبدالرحمن طلعت سعيد مطاوع54962

91.59798968891مصطفى خاطر بكفر سنجلفعبدا هلل مجدى عبدا هلل شوشه54963

991009910099100مصطفى خاطر بكفر سنجلفعمر أيمن رجب فهيم54964

99.59999999698مصطفى خاطر بكفر سنجلفعمرو يسرى محمد مصطفى54965

8799959588.594مصطفى خاطر بكفر سنجلفكريم مصطفى السيد الشنوانى54966

99.510010010099100مصطفى خاطر بكفر سنجلفمازن طارق محمود محمد54967

87.5979890.593.592مصطفى خاطر بكفر سنجلفمحمد احمد ابو النور حجاج54968

88909498.58186.5مصطفى خاطر بكفر سنجلفمحمد سامح امام عبدالحميد54969

97.510095989398مصطفى خاطر بكفر سنجلفمحمد صالح عبدالحميد الشاذلى54970

929698948890مصطفى خاطر بكفر سنجلفمحمد كارم محمود عبدالجابر54971

981009999.590.597مصطفى خاطر بكفر سنجلفمحمد نصر منصور عباس54972

56.572.569756370مصطفى خاطر بكفر سنجلفمحمود رافت محمود عبدالوهاب54973

97.595.599999498.5مصطفى خاطر بكفر سنجلفمحمود سعيد عبدا هلل إدريس54974

99100989896.5100مصطفى خاطر بكفر سنجلفمحمود عادل سعد توفيق54975

9998999798100مصطفى خاطر بكفر سنجلفمحمود وائل أحمد سالم54976

687874898277.5مصطفى خاطر بكفر سنجلفمصطفى السيد محمود شعبان54977

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمصطفى خاطر بكفر سنجلفوائل إسماعيل عبدالمحسن منصور54978

76.580908464.570.5مصطفى خاطر بكفر سنجلفيوسف سامى عبود عبدالحميد54979

54737872.56164مصطفى خاطر بكفر سنجلفيوسف فايز أحمد نصار54980

99.59310099.510099سنجلف بنوناروى عماد محمد طعيمة54981

93789785.58887سنجلف بنونمنة هللا مجدى مصطفى عبدالحميد54982

99.59999100100100سنجلف بنوننورهان محمد عبدالمجيد فودة54983

7254.573878186سنجلف بنوناحمد ربيع احمد حسين54984

6262748380.578سنجلف بنوناحمد عبدالعزيز فتحى قاسم54985

97799695.58896سنجلف بنوناحمد عبدالعليم عبدالعليم االودن54986

75.559808980.589سنجلف بنونجمال خالد محمد االودن54987

84.58489828393سنجلف بنونحسام عادل حسن قاسم54988

98.59110095.59998سنجلف بنونحسام عبدهللا عبدالحكيم قاسم54989

52.55955697376سنجلف بنونحسين السيد عبدالحميد مونس54990

91.5879884.588.595سنجلف بنونسعيد مامون عبدالمعطى صالح54991

98.5851008389.596سنجلف بنونعبدالحكيم على عبدالحكيم عبدربة54992

92.57688949090سنجلف بنونعبدالخالق محمد عبدالخالق قنديل54993



96911009592.593سنجلف بنونعبدالرحمن شريف عدالرحمن طعيمة54994

86.569.5918978.587سنجلف بنونعبد الستار عفيفى عبدالستار بدوى54995

50524968.564.579سنجلف بنونعبداللة عبدالمحسن عبداللة عامر54996

78.57885867984سنجلف بنونعبدهللا محمود عبدالحليم االودن54997

51.5566963.570.565سنجلف بنونعزت عمر عزت طعيمة54998

77818881.57486سنجلف بنونعمرو محمد عبد هللا حسن54999

88.5908888.582.589سنجلف بنونمحمد ابراهيم السيد على55000

648571737568سنجلف بنونمحمد السيد عبدالستار محمد55001

غائبغائبغائبغائبغائبغائبسنجلف بنونمحمد صالح عبدالباسط صالح55002

979799939593سنجلف بنونمحمد عبدالسالم فتحى قاسم55003

78.5868882.585.589سنجلف بنونمحمد عبدهللا محمد شارب55004

94.594989389.597سنجلف بنونمحمد مجدى محمد شارب55005

8085.585768087.5سنجلف بنونمحمود سامى السيد عفيفى55006

9196.59588.57995سنجلف بنونمحمود محمد محمود عطية55007

94.593.590878489.5سنجلف بنونمختار محمد مختار عطية55008

9495.58888.58692سنجلف بنونمصطفى عبدالحميد محمد راضى55009

63.586.579738288سنجلف بنونمصطفى كامل احمد حسين55010

97.5929696.597.595سنجلف بناتأالء شريف رزق األودن55011

98.5929995.594.599سنجلف بناتآيه عصام سعيد أبو سعيد55012

93.580.590897889.5سنجلف بناتآيه شحاته فتحى شحاته55013

9277.58790.586.588.5سنجلف بناتإسراء جميل عبد الخالق راشد55014

626482726169.5سنجلف بناتأمنية أيمن محمد منصور55015

93.5859393.58489.5سنجلف بناتبسمة عادل محمد الدمرداش55016

98.5919898.597.5100سنجلف بناتبسملة ممدوح مسعود مسعود55017

88.5739489.576.583سنجلف بناتدعاء محمد عبد الواحد أحمد55018

99.510099100100100سنجلف بناترانيا سعيد قاسم سعيد55019

99.5989998.599100سنجلف بناتسامية صالح محجوب شارب55020

78838285.554.563سنجلف بناتسلمى محمد عبد الحكيم عبد الغنى55021

96.580959394.598سنجلف بناتسميحة أيمن عبد العزيز عامر55022

99.5929997.59496سنجلف بناتشاهنده خالد عبد الحكيم على55023

87.578868880.587سنجلف بناتفاطمة جمال السيد الطحان55024

99.5939795.586.5100سنجلف بناتندى نصر صادق صالح55025

99.5949898.598100سنجلف بناتنورا يحى مرجان عبد البارى55026

96909794.59298سنجلف بناتنورهان نشأت عبد الخالق راشد55027

1001009910099100سنجلف بناتهاجر عيد عبد الرؤف عطيه55028

93.576.58892.591.594كفر الباجور بناتاسراء فتحى عفيفى حبيشه55029



9184.59690.58595كفر الباجور بناتاسماء باسم سمير البسيونى55030

969096989198كفر الباجور بناتاسماء صابر حسن حجاب55031

90729485.58690كفر الباجور بناتالزهراء فايز عبداللـه عمار55032

80.568878662.594كفر الباجور بناتأمانى ايمن محمد الشيخ55033

63.56384647166.5كفر الباجور بناتاميره مجدى محمد قونص55034

4555.547565863كفر الباجور بناتامينه فتحي عفيفي البسيوني55035

75.57290867392كفر الباجور بناتايمان عاطف عبداللـه بيومي55036

9889.5100999898كفر الباجور بناتبسمة فوزى عفيفى ابوالعنين55037

92728993.57096كفر الباجور بناتبسمه محمود معوض محمد55038

93.56991928695كفر الباجور بناتحنان رجب جالل موسى55039

99.5100100100100100كفر الباجور بناتخلود محمود عبدالحميد خالد55040

97.510010010094100كفر الباجور بناتدعاء عادل شحاته قابيل55041

74698579.55679.5كفر الباجور بناتدعاء مختار معوض الصيدى55042

98.584.5939799100كفر الباجور بناترحاب اسامه محمود الطويل55043

9484.59395.59298كفر الباجور بناترحمه احمد محمد البسيونى55044

9789.5969994100كفر الباجور بناترضوى ايمن حسن قابيل55045

98849596.595.5100كفر الباجور بناتسلمى كمال فرج بيومى55046

80.56388907794كفر الباجور بناتسمر يحيى جمال نجم55047

99.51009899.5100100كفر الباجور بناتسميحه محمود عبدالسالم شعبان55048

93.586937790.596كفر الباجور بناتشروق شريف عبدالحكيم عبدالجليل55049

98.5981009889100كفر الباجور بناتشروق عاطف عبدالحميد ابوقوره55050

85.594878466.574.5كفر الباجور بناتشهد حسن توفيق عفيفى55051

91.5959799.593.599كفر الباجور بناتضحى رضا فتحى السيسى55052

99769799.594100كفر الباجور بناتفاطمة عثمان عبد الغفار الشيخ55053

798085827074.5كفر الباجور بناتفريدة عادل محمد الصباغ55054

6254535772.569.5كفر الباجور بناتمايسة رضا عبد العال الشخص55055

54.5596464.56353كفر الباجور بناتمروة ايمن محمد مرعى55056

79.5798285.56883كفر الباجور بناتمريم عبد الخالق سمير عبد الخالق55057

99.59810010010096كفر الباجور بناتمريم عماد ميخائيل سعد55058

96949610098100كفر الباجور بناتمريم محمود عبد العزيز حبسة55059

99.599.5100100100100كفر الباجور بناتمريم هانى عبد العال السيد55060

57.569.57569.569.560كفر الباجور بناتمنيرة السيد مصطفى السيد55061

95879199.59796كفر الباجور بناتندا طارق احمد قورة55062

9910010098.5100100كفر الباجور بناتندا محمد عبد العاطى محمود55063

040146.50كفر الباجور بناتندى عادل سعيد قابيل55064

7169.590906886.5كفر الباجور بناتنسرين مجدى عبد الحليم ابراهيم55065



89.579859077.591كفر الباجور بناتنورهان عصام لطفى مرعى55066

7463737866.592كفر الباجور بناتنورهان محمد عطية حسن55067

88.59187858196كفر الباجور بناتهاجر سعد عبد الحميد حبسة55068

99.5991009896.5100كفر الباجور بناتهاجر على شندى على55069

927975877994.5كفر الباجور بناتهايدى ايمن فرج عوض55070

9182839479.594كفر الباجور بناتهبة مصطفى على قناوى55071

939191997892كفر الباجور بناتهدير هانى شاكر قابيل55072

43.5475256.55167كفر الباجور بناتهند عادل عبد العزيز عبد الجواد55073

5056.5465145.550.5كفر الباجور بناتوفاء عبد هللا حسن عبد هللا55074

96.583.58796.583100كفر الباجور بناتوالء سامى عبد الغنى عبد القادر55075

99.5979810095.5100كفر الباجور بناتياسمين احمد فتحى فريد55076

99.5999610099100كفر الباجور بناتياسمين عمادعبد الغنى الشوطة55077

46.563.558626271.5كفر الباجور بناتياسمين فهمى عبد العاطى الشيخ55078

97.59092969791كفر الباجور بناتيوستينا عاطف نصيف سعد55079

8678.5839088.596كفر الباجور بناتابراهيم طارق فؤاد البسيونى55080

87.578.587858384كفر الباجور بناتاحمد أسامة محمد علي55081

99.5979899.597.599كفر الباجور بناتاحمد اسامه جمال الشخص55082

8869.59589.588.589كفر الباجور بناتاحمد اشرف عفيفي حبيشه55083

94.580.5899388.596كفر الباجور بناتاحمد صبرى محمود موسى55084

95.5739199.58295كفر الباجور بناتأحمد طلعت عبد هللا حواء55085

83.590919771.587كفر الباجور بناتاحمد عبدهللا عبدالعزيز طعيمه55086

91.583.586958193كفر الباجور بناتاحمد عمرو احمد برغش55087

66696669.543.575.5كفر الباجور بناتانور محمود عفيفى عبدالسالم55088

5871.5748063.576كفر الباجور بناتأيمن مصطفى حسن جعفر55089

94.5929397.58095كفر الباجور بناتحسام عمر محمد ابوديب55090

99989698.59899كفر الباجور بناتحسن أشرف حسن تاج الدين55091

84758787.58588كفر الباجور بناتزياد هشام عبدالفتاح عبدالقادر55092

9988.59999.594.598كفر الباجور بناتسالم عبدالمجيد صالح عبدالمجيد55093

93.582909293.598كفر الباجور بناتسامح عبدهللا ابراهيم البحراوي55094

47.55361494269كفر الباجور بناتسعيد فوزى سعيد تاج الدين55095

95.596911009399كفر الباجور بناتسمير عماد سمير عماد55096

8384.58585.56886.5كفر الباجور بناتشهاب عاطف غريب مدين55097

86.580.58892.566.590كفر الباجور بناتصالح يوسف عبداللـه الفار55098

49715872.55968.5كفر الباجور بناتعادل محمد عبدالرحمن البسيونى55099

96.5919894.574.596.5كفر الباجور بناتعبد الرحمن إيهاب عبد العال الشخص55100

93929396.58896كفر الباجور بناتعبدالرحمن بشرى عبدالرحمن قابيل55101



79848988.574.587.5كفر الباجور بناتعبد الرحمن لطفى عبدالهادى قابيل55102

67.567788051.581كفر الباجور بناتعبدالرحمن محمد عبدالرحمن برغش55103

76.5667682.562.583.5كفر الباجور بناتعبد الرحمن محمد فتحى عبد الغنى55104

941009798.571.5100كفر الباجور بناتعبدالرحمن ناصر عبدالرحمن برغش55105

98.59910098.59696.5كفر الباجور بناتعبد هللا احمد حسن حبسه55106

87.567.5818568.587.5كفر الباجور بناتعبدهللا ماهر محمد ابوالعنين55107

1026.52117.521.518.5كفر الباجور بناتعبدالرازق عماد عبدالرازق جعفر55108

99999197.594.5100كفر الباجور بناتعمار انور فاروق عمار55109

75.5788374.55284كفر الباجور بناتعمر السيد عبدالعظيم نصر55110

93959294.59292.5كفر الباجور بناتعمر مختار فؤاد البسيونى55111

81827473.56160كفر الباجور بناتعمر وحيد محمد الشبراوى55112

7177647455.574.5كفر الباجور بناتفارس السيد محمد جعفر55113

93769396.58098كفر الباجور بناتفارس يحيي سعيد شلبي55114

98889698.590.598كفر الباجور بناتكريم عادل سعد نصار55115

48466859.540.550كفر الباجور بناتكريم نبيل فؤاد عمار55116

96.5829297.597.594كفر الباجور بناتكريم هانى سعيد قابيل55117

53.5726780.550.566كفر الباجور بناتمحمد خالد سعيد البسيونى55118

9486808167.585كفر الباجور بناتمحمد خالد عبدالحميد عمارة55119

4952.557545270كفر الباجور بناتمحمد على محمد األقطش55120

85.592868877.579.5كفر الباجور بناتمحمد مجدى عبدالعاطى عبدهللا55121

758280858082كفر الباجور بناتمحمد محمود فتحى عبدالحميد55122

96.5949191.59598كفر الباجور بناتمحمود محمد ابراهيم السمرى55123

98.5899893.584.598كفر الباجور بناتمختار ايمن مختار محمد55124

97.595999698.5100كفر الباجور بناتمصطفى ناجى عبدالمحسن صالح55125

96.5758285.57289.5كفر الباجور بناتهشام ابراهيم سليمان عون55126

87.5698791.57784كفر الباجور بناتيوسف عالء الدين عبدالسالم شعبان55127

99.51009696.592.596.5الفتح بكفر الباجوراسراء عبدالحكيم السيد الصباغ55128

99.598979494100الفتح بكفر الباجوراسماء مجدى سليمان قطوش55129

9780899383.583الفتح بكفر الباجورامنيه عبدالغفار عرفه سويلم55130

88.589899582.598الفتح بكفر الباجوراميرة حسن عبدالعاطى جعفر55131

876587906990الفتح بكفر الباجوراميرة هاني سامي عبدالغني55132

99.5959798.590.599الفتح بكفر الباجورامينه وجيه محمد السيد55133

95.59491988888الفتح بكفر الباجورايمان بدوى السيد مجاهد55134

991009899.594.5100الفتح بكفر الباجورايمان سامى فوزى صالح55135

84788791.56683الفتح بكفر الباجورايه عالء على هللا قابيل55136

88.57789876583الفتح بكفر الباجورآيات عالء على هللا قابيل55137



6355.574625152.5الفتح بكفر الباجورأمل ياسر عبدهللا عبدالرحمن55138

96919798.58796الفتح بكفر الباجوربسمه عبدهللا زكريا عبدالعليم55139

93.5778393.573.584الفتح بكفر الباجوربسنت سيد محمد طه55140

99939598.591.5100الفتح بكفر الباجورتسنيم محمد محمود عمرية55141

96.5969795.58996الفتح بكفر الباجورتقي عادل امين عجيمي55142

99.51009597.596100الفتح بكفر الباجورتقي محمود عبدالرحمن فوده55143

61.584667176.568الفتح بكفر الباجورخلود عماد فاروق مطاوع55144

10010010099.5100100الفتح بكفر الباجوردنيا سعيد السيد حبسه55145

66.558.5828471.573.5الفتح بكفر الباجوردينا عبداللـه عبدالغفار الفار55146

7355837371.570الفتح بكفر الباجوررابعة أشرف سعيد دراز55147

937193949090الفتح بكفر الباجوررحمة  طارق سعيد قابيل55148

991009698.596.597الفتح بكفر الباجوررحمه صفوت اسماعيل عمار55149

95.57990928893الفتح بكفر الباجوررحمه محمد محمد رجب محمد55150

97.597979886.597الفتح بكفر الباجوررضوى ياسر عبدهللا رجب55151

99949799.59293.5الفتح بكفر الباجورروان باسم اشرف الشيخ على55152

99.5969698.59291.5الفتح بكفر الباجورزينب وجيه محمد عمار55153

99989699.59699الفتح بكفر الباجورسارة عاطف السيد حماد55154

1001009999.598100الفتح بكفر الباجورساره محمد سعيد عبدالقادر55155

9691.5919986.597الفتح بكفر الباجورسعاد عصام سعيد الفار55156

99.5959798.59599الفتح بكفر الباجورسلوى سمير محمد عمار55157

98989999.59393الفتح بكفر الباجورسماء عماد عبد الباري عبد القادر55158

66.55680667053.5الفتح بكفر الباجورعزة عبد الغنى عبد الحكيم الفار55159

99.51009499.596.5100الفتح بكفر الباجورعال مجدى سعيد السيسى55160

9781971008592الفتح بكفر الباجورعلياء صبري صالح خلو55161

95.5988998.591.591.5الفتح بكفر الباجورفاطمه اسامة فوزى عمارة55162

10098.59899.59498الفتح بكفر الباجورفاطمه وجيه محمد عمار55163

93.5908398.585.592الفتح بكفر الباجورفاطمه ياسر سعيد صالح55164

93959699.57887الفتح بكفر الباجورمنار ياسر محمد خاطر55165

971009799.596.5100الفتح بكفر الباجورمنه هللا هشام حسن حبسه55166

99.5988998.593.5100الفتح بكفر الباجورندا نبيل محروس صالح55167

82.583868682.589الفتح بكفر الباجورندى عزت عبدالمعطي السيسى55168

8994.585907379الفتح بكفر الباجورندى ماهر عبدالعاطي عيد55169

92.594899777.577الفتح بكفر الباجورنورهان باسم عبدالمنعم هوله55170

99.51009699.59998الفتح بكفر الباجورنيره احمد عبدالحميد عمار55171

96969598.59390.5الفتح بكفر الباجورهاجر صابر عبد الحميد محمد55172

91.5878491.57998الفتح بكفر الباجورهاجر عماد مرتضي عيد55173



96978597.591.597الفتح بكفر الباجورياسمينه محمود خيرى حواء55174

90.58884948992الفتح بكفر الباجوراحمد صبحى عثمان غزالن55175

96.590.59498.58891الفتح بكفر الباجوراحمد صبري عبداللـه شحاته55176

90908797.582.588الفتح بكفر الباجوراحمد مجدى بحيرى السيسى55177

9997.58797.59194الفتح بكفر الباجوراحمد محمد شوقى طه55178

98.5959899.59297الفتح بكفر الباجوراحمد محمد محمود عمرية55179

97.5969399.59599الفتح بكفر الباجوراكرم هانى عبدهللا زهو55180

94.5938695.58897الفتح بكفر الباجوررامى سمير بحيرى السيسى55181

92.5879299.57678.5الفتح بكفر الباجورسامى اشرف ابراهيم زهو55182

8182839175.563الفتح بكفر الباجورسعيد فوزى سعيد رطيل55183

93998498.588.578.5الفتح بكفر الباجورشادي محمد محمد رجب55184

48.5805966.55957الفتح بكفر الباجورعبدالرحمن رضا سعيد البسيوني55185

89.583778581.576الفتح بكفر الباجورعبدالغفار عبدالعزيز عبدالغفار الفار55186

8287958879.586الفتح بكفر الباجورعبدالغفار محمد عبدالغفار يونس55187

80.5887786.564.572الفتح بكفر الباجورعلي عماد محمد جابر البسيونى55188

68828090.57178الفتح بكفر الباجورعمر عبدالغني امام عبدالغني55189

98989297.585.582.5الفتح بكفر الباجورعمر محمد سليمان قطوش55190

425358605243الفتح بكفر الباجوركريم أيمن محمد سالم55191

7279898573.564الفتح بكفر الباجوركريم وائل عبد الحسيب عمار55192

74.5858685.58363.5الفتح بكفر الباجورمجدى عبدالحليم عبدالعاطى الشيخ على55193

7563.57767.55568الفتح بكفر الباجورمحمد ايمن صابر زهو55194

98.5949998.59794الفتح بكفر الباجورمحمد حسن اسماعيل احمد55195

8290847681.581الفتح بكفر الباجورمحمد ربيع عبدالمعبود بيومى55196

5752.57165.54066الفتح بكفر الباجورمحمد شحاتة عاشور عدلى55197

82.5867690.583.575الفتح بكفر الباجورمحمد عبداللطيف مغاورى البسيونى55198

7566747862.573الفتح بكفر الباجورمحمد عبداللـه عبدالمحسن حماد55199

80.5918591.57891الفتح بكفر الباجورمحمد عزت عبد العزيز غزالن55200

61617569.56464الفتح بكفر الباجورمحمد عصام محمد أبوزيد55201

87.596839183.594الفتح بكفر الباجورمحمد نبيل سالم نصر55202

43.55067585253الفتح بكفر الباجورمحمد هشام ابراهيم عبد الواحد55203

70.5928581.58078الفتح بكفر الباجورمحمد وجدى إسماعيل صالح55204

79.5748392.580.593الفتح بكفر الباجورمحمد وجيه محمد عمار55205

74968484.57392الفتح بكفر الباجورمحمود اسامة سعد زهو55206

9899999787.593الفتح بكفر الباجورمحمود عبدالعزيز فتحى عبدالحميد55207

78888293.58391الفتح بكفر الباجورمحمود محمد صالح عبدالجواد55208

526467616451الفتح بكفر الباجورمرتضي حمدى مرتضى االعرج55209



9910010098.5100100الفتح بكفر الباجوريوسف اسماعيل عبدالحميد برغش55210

94858990.591.595الفتح بكفر الباجوريوسف بيومى سعيد برغش55211

6261767665.567الفتح بكفر الباجوريوسف عادل صابر مرعى55212

92.5929293.59188الفتح بكفر الباجوريوسف عصام فؤاد البسيونى55213

92.5100929687.590الفتح بكفر الباجوريوسف محمد سعيد البسيوني55214

98.51009897.599.599الفتح للغات بكفر الباجورآالء حسام صبحي عبد الموجود نصار55215

999910099.59997الفتح للغات بكفر الباجوررنا سامي محمد الغريب55216

92.597919496.595الفتح للغات بكفر الباجوررؤي وليد عيد عبد الرحمن الحنفي55217

93959197.596.596الفتح للغات بكفر الباجورريم وليد عيد عبد الرحمن الحنفي55218

95.5999998.510099الفتح للغات بكفر الباجورسلمى هانى ابراهيم درويش55219

96.51009499.510099الفتح للغات بكفر الباجورشروق مدحت محمد عبد المنعم دياب55220

93979399.599.591.5الفتح للغات بكفر الباجورشهد السيد محمد السيد الخواص55221

95.59910098.596.595الفتح للغات بكفر الباجورمنة هللا حمدي صبري عبد التواب رزق55222

97.5979999.599.5100الفتح للغات بكفر الباجورمي هاني عبد الخير خالف55223

9710098979998الفتح للغات بكفر الباجورهاجر رفيق فهمي القطب ابراهيم55224

969310098.59897الفتح للغات بكفر الباجوراحمد إيهاب فوزي خالف55225

87.585.59390.592.592الفتح للغات بكفر الباجوراحمد شوقي حامد قنديل55226

959010098.510098الفتح للغات بكفر الباجوراحمد صابر عبد العزيز عالم55227

9799.510098.599.5100الفتح للغات بكفر الباجوراحمد عبد المنتصر مبروك عطا هللا55228

66.56275708059.5الفتح للغات بكفر الباجورعاصم محمد على محمد55229

9691969397.5100الفتح للغات بكفر الباجورعبد هللا يسري سباعي صالح55230

907594859394الفتح للغات بكفر الباجورعمر حسام الدين وجيه عمار55231

97.510010098.59992الفتح للغات بكفر الباجورفادي سعد ميخائيل سعد55232

999710099.598100الفتح للغات بكفر الباجورمحمد أحمد محمد أبو العينين55233

94.59710099.599.591.5الفتح للغات بكفر الباجورمحمد طارق محمد زهدي قطب55234

85859286.586.589.5الفتح للغات بكفر الباجورمصطفي اسماعيل حسن محمد55235

74.553795950.582القرينينأمانى محمد سعد الدين عبد العاطى55236

99.586.510096.599.5100القرينينحنان شوقى عبد العليم الديب55237

9274998679.595القرينينمروة محمد خميس رمضان55238

95839888.589.596القرينينمنه هللا أحمد طه بيومى55239

9583998997.5100القرينينمى أحمد محمد عبد العزيز55240

96769180.588.595القرينينأحمد أشرف فتحى محمد55241

96.5929591.59187.5القرينينأحمد سمير فوزى بيومى55242

60.5517464.555.580القرينينإسالم خالد محمد منصور55243

94.585977984.589.5القرينينإسالم يحيى خيرى محمد55244

85.575897968.582القرينينحسام ياسر محمد عبدالمعبود55245



85.5828973.566.598القرينينخالد محمد طلعت أحمد55246

8064947369.588القرينينزياد هانى محمد حسين55247

5543.5685851.556القرينينسليمان وليد عطا الكريم سليمان55248

918797948187القرينينعبد الرحمن محمد عفيفى بيومى55249

947986867089القرينينعبد العزيز محسن عبد العزيز55250

65496762.55860القرينينكريم عبد المهيمن عبد الصبور محمد55251

7447717059.577.5القرينينمحمد أشرف مصطفى محمد55252

78.54471655872القرينينمحمد السيد إبراهيم عمر55253

93768476.59088القرينينمحمد سيد حسنى إمام55254

7471.575627061.5القرينينمحمد سيد محمد عبد الجواد55255

5141576154.556.5القرينينمحمد عبد هللا على خليفة55256

494362665963القرينينمحمود محمد طه بيومى55257

77457768.56176.5القرينينمصطفى أحمد مصطفى محمد55258

9075857681.582القرينينيوسف عبد الرحمن على محمد55259

8154.5826871.559القرينينيوسف مجدى عبد الغنى السيد55260

96.5829386.581.595كفر القرينيناسماء عصام عبد الدايم محمد55261

77.5777258.565.575كفر القرينينامنية ممدوح بدران عبد هللا55262

989810091.595100كفر القرينيناميرة عبد السالم محمد يوسف55263

9690.595907098كفر القرينينايمان اكرم على رضوان55264

98.596959198100كفر القرينيناية الهادى فاروق احمد55265

70.58790717086كفر القرينيناية حسن محمد حسن55266

98.574.598889099كفر القرينينريهام سعيد احمد اسماعيل55267

647680696467.5كفر القرينينسارة عبد العزيز عبد الرازق حامد55268

9499978995.5100كفر القرينينشروق شريف عبد الحكيم55269

981009996.597.5100كفر القرينينصباح نصر عبد الرحمن محمد55270

72.563615056.574كفر القرينينمنة هللا عاطف احمد حبيب55271

6965.568547373كفر القرينينمى احمد محمد مصطفى55272

96999993.59599كفر القرينيننانسى يسرى حسن محمد الشيخ55273

9698.5928893.599كفر القرينيننانسى وائل منير عبد هللا55274

72867868.566.579كفر القرينينياسمين عبد الخالق محمد يوسف55275

79.57674597481.5كفر القرينينابراهيم عمر عبد الجواد محمود55276

65.56660765975كفر القرينيناحمد نبيل عبد السميع السعدنى55277

981009389.59084كفر القرينيناحمد وليد احمد محمد55278

99.596949393100كفر القرينيناحمد يحيى عبد الرحمن محمد55279

6562.58171.560.572كفر القرينينسعيد فريد فاروق شاهين55280

56.56867576364كفر القرينينعبد الخالق هشام عبد الخالق احمد55281



83.58272626578.5كفر القرينينعبد الخالق هشام عبد الخالق محمد55282

52.56174616757كفر القرينينعبد الرحمن عبد العاطى عبد الرحمن على55283

94958983.586.598كفر القرينينمحمد احمد رجب سعيد55284

80778278.57587كفر القرينينمحمد اشرف محمود عبد الستار55285

80.5868172.574.574كفر القرينينمحمد ثابت عبد الخالق يوسف55286

72.5717374.57382.5كفر القرينينمحمد عبد هللا عبد الجواد محمود55287

89.57677818089.5كفر القرينينمحمد عصام محمد حسين55288

9190848768.590كفر القرينينمحمد على عبد الخالق على55289

4955626576.567كفر القرينينمحمد ياسر حسن على55290

9391878680.594كفر القرينينمحمود سامى محمد مرزوق55291

88.58184856993كفر القرينينيوسف ثابت عبد الخالق يوسف55292

83.569.58991.580.591العطفآية محمد عبدالرؤف مصطفي55293

92.590.595.594.597.595العطفألفت خالد أحمد حسن55294

70.580.581897080العطفأميرة أيمن علي عبدالسميع55295

80.580.58386.57885العطفأميرة مصطفي مرسي إبراهيم55296

82869089.582.577العطفإيمان الشحات محمد عبدالعاطي55297

10097.59998.59698العطفصابرين شكري عبدالشكورعلي55298

97929595.590.593العطفعزة عادل الدسوقي عثمان55299

72.57383818493العطفمروة جادالرب محمد محمد55300

9385.59595.58897العطفمنار يوسف محمد يوسف55301

6876.586.5807596العطفنورهان عبده فتحي عبدهللا55302

97.594.59898.598.5100العطفهدير جمال عبدالسالم السيد55303

92799589.59298العطفأحمد سعيدأمين عبدالهادي55304

91.583.59489.59897العطفاسالم جمال دياب عبدالوهاب55305

75.5729078.585.592العطفاسالم عبدالمنعم مدبولي السيد55306

94.5789797.590100العطفشادي إبراهيم مدبولي السيد55307

62.5717575.578.575العطفشريف سمير عاصم محمود55308

79.571.593928597العطفعبدالرحمن محمدعبدالمحسن محمد55309

969498.595.598100العطفعبدالرحمن مصطفي هيبه محمد55310

90.5809091.59296العطفعمرو محمود فؤاد محمد 55311

9910010098.510097العطفمحمد سامي محمد عثمان55312

66.57785.581.58790العطفمحمد سعيد عبدالجيد طلبة55313

947992.589.59695العطفمحمد عبدالفتاح إبراهيم جاد الحق55314

9593969395.5100اسريجةإسراء كرم كمال عبد الحميد55315

88.5919480.577.599اسريجةآية عماد الدين محمد عفيفى55316

87759781.579.589اسريجةبدور احمد عبد الرحمن ابراهيم55317



919095798299اسريجةبسنت شعبان حسن رضوان55318

84.588878287.595اسريجةتبارك وسام الحسينى محمد55319

85828578.58097.5اسريجةزهراء خالد عبد الهادى فاضل55320

9897989497100اسريجةزينب عبد النبى جاد فرحات55321

89.576998688.597.5اسريجةسعاد هشام حماد عبد الرازق55322

غائبغائبغائبغائبغائبغائباسريجةشروق سامى حسن خالف55323

98.595979084100اسريجةشروق لبيب عبد هللا عبد الخالق55324

76838668.56393.5اسريجةصباح محمد سميرمحمد55325

92929789.58597.5اسريجةضحى وجدى عبد الرازق محمد55326

98.5961009999.5100اسريجةعلياء على بيومى جاد الحق55327

70.578886573.591.5اسريجةنورهان الجوهرى السيد الجوهرى55328

95.5919991.59497.5اسريجةهايدى مجدى يوسف سليم55329

9891.59991.593.5100اسريجةيثرب وليد عبد العزيزفاضل55330

84.5829482.59290اسريجةابراهيم الحسينى عبد العزيز حسينى55331

54636058.567.570اسريجةاحمد رضا عبد هللا اسماعيل55332

5355484951.559اسريجةاحمد سمير حسانين رضوان حوا55333

98.58998919197اسريجةاحمد فؤاد يوسف حوا55334

78737172.572.573اسريجةاحمد محمد جمال الدين يوسف55335

66.56860606469.5اسريجةاحمد وجيه فهمى عبد النبى55336

58.5595351.557.572اسريجةحسنى ربيع السيد محمد55337

74.576717476.573.5اسريجةخالد وليد فرج فريد55338

999610095.5100100اسريجةربيع اشرف مغاورى جاد الحق55339

72766759.569.572اسريجةطه الجوهرى السيد الجوهرى55340

827371637778اسريجةعبد الدايم محرم عبد الدايم عبد الرحمن55341

98971009796.598.5اسريجةعبد الرحمن ابراهيم فتح هللا ابراهيم55342

7872665775.578اسريجةعبد الرحمن حمدى رمضان رضوان55343

98.59610096.599.599اسريجةعبد الرحمن طه عبد السميع ابراهيم55344

887787788591.5اسريجةعبد الرحمن محمد عبد هللا محمد55345

52.56345505456اسريجةعمروحافظ ابراهيم حافظ55346

70.5747166.567.581اسريجةفتح هللا يسرى فتح هللا عبدالتواب55347

86.579848094.586اسريجةمحمد احمد محمد عبد الرحيم55348

67.56662526867.5اسريجةمحمد رضا عبد العاطى ابراهيم55349

85.5787977.583.581.5اسريجةمحمد ياسرمحمد عباس55350

867677768490اسريجةمصطفى سعيد فرج فريد55351

85.5757871.57885اسريجةمصطفى محمود رمزى سليم55352

79767266.58284اسريجةيوسف اشرف عبد الستار سليم55353



84757374.58381.5اسريجةيوسف نادر عبد هللا يوسف55354

81609473.575.571.5الجزيرة الشرقيةأحالم محمدسعيدالسيد55355

98.590989488.593.5الجزيرة الشرقيةاسراء أحمد محمود أحمد55356

95.582958579.586.5الجزيرة الشرقيةاسراء صبرى فهمى السيد55357

938598858096الجزيرة الشرقيةأسماء عصام مصطفى55358

9064958478.584.5الجزيرة الشرقيةأسماء محمد عبداللةمحمد55359

97.59398969199الجزيرة الشرقيةأسماء وحيد فوزى سالم55360

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالجزيرة الشرقيةبسنت سيد سيد رضوان55361

98.593989582.599الجزيرة الشرقيةدينا ربيع على السيد55362

54577165.572.571الجزيرة الشرقيةسارة أيمن السيد محمود55363

9482989181.587.5الجزيرة الشرقيةسارة عبدالخالق محمد نعيم55364

92.582968878.573.5الجزيرة الشرقيةسهيلة طارق فاروق عبدالمعبود55365

96.5869889.577.597الجزيرة الشرقيةشروق أنور كمال عبدالسالم55366

998297929287.5الجزيرة الشرقيةشروق صبرى عبدالغنى السيد55367

86.568938380.589.5الجزيرة الشرقيةشروق محمد محى الدين55368

98.5929891.59097.5الجزيرة الشرقيةضحى ياسر  حسنى السيد55369

71.568886975.558الجزيرة الشرقيةعائشة خالد عبدالشافى55370

97.590988983.584الجزيرة الشرقيةعال محمد أحمد محمد55371

5248646561.550الجزيرة الشرقيةعلياء طريح جميل ملعب55372

69.56166535950الجزيرة الشرقيةفاطمة السيد محمد عابد55373

65.54966536574الجزيرة الشرقيةنورا ابراهيم يوسف ابراهيم55374

99859785.58894الجزيرة الشرقيةنوراهان ياسر فهيم أحمد55375

97919896.591.599الجزيرة الشرقيةورد محمد مصطفى المكاوى55376

48.53956475262الجزيرة الشرقيةوفاء هانى جميل غريب55377

9377998080.587الجزيرة الشرقيةأحمد عماد عيد محمد55378

98.59410095.58996.5الجزيرة الشرقيةأحمد محمد شوقى شريف55379

95.59310092.58798.5الجزيرة الشرقيةأحمد محمود أحمد الجوهرى55380

89.5849373.56292.5الجزيرة الشرقيةأنور طارق أنور محمد55381

78.5698465.56885الجزيرة الشرقيةبكرى رضا حلمى عمار55382

48.559626560.562.5الجزيرة الشرقيةحسام مبروك عبدالصبور السيد55383

96.59397927896الجزيرة الشرقيةحلمى بهاء الدين حلمى أحمد55384

97.59410096.59299الجزيرة الشرقيةرجب محمد رجب طلبة55385

85769878.585.586الجزيرة الشرقيةعبدالغنى أشرف عبدالغنى55386

73629478.57480الجزيرة الشرقيةعبدالغنى عبدالعال عبدالغنى55387

846692777088.5الجزيرة الشرقيةعبدالغنى عبدالعزيز عبدالغنى55388

56617261.565.571الجزيرة الشرقيةعبداللة متولى عبدالعظيم متولى55389



92.574938176.576الجزيرة الشرقيةعمرو محمد عبده محمد55390

93829375.577.578الجزيرة الشرقيةفاروق عالء فاروق عبدالمعبود55391

63.56186666054الجزيرة الشرقيةمحمد السيد محمد منصور55392

9795899483.598.5الجزيرة الشرقيةمحمد جمال الدين عفيفى55393

70.5579059.555.562الجزيرة الشرقيةمحمد حمدى محمدى رضوان55394

43.532845261.559.5الجزيرة الشرقيةمحمد صبرى عيد رضوان55395

89.5858988.57388.5الجزيرة الشرقيةمحمد مجدى عبدالرحمن على55396

96.581947582.589.5الجزيرة الشرقيةمحمد ياسر رزق رزق55397

74588470.566.577الجزيرة الشرقيةمحمود عبدالرازق عمار حسن55398

84.567937680.572.5الجزيرة الشرقيةمحمود عزت عبدالعاطى حسن55399

78.57993827580الجزيرة الشرقيةمصطفى أحمد مصطفى محمد55400

94859688.59392الجزيرة الشرقيةمؤمن طارق عبدالدايم55401

79849584.57676.5الجزيرة الشرقيةهانى عماد فكرى عبدالعزيز55402

95909691.58995الجزيرة الشرقيةهشام محمد عبدالعزيز55403

98.5889691.58397.5الجزيرة الشرقيةيوسف حسام أحمد عيبدالخالق55404

83.5749681.57688الجزيرة الشرقيةيوسف سمير ابراهيم السيد55405

917998959391الشهيد محمد على بأبوسنيطهآيه رمضان فرج خليفه55406

97989994.592.591الشهيد محمد على بأبوسنيطهأيه شكرى امين الغزولى55407

53.560657360.555الشهيد محمد على بأبوسنيطهأيه عبدالعزيز عبدهللا سليم55408

95.5969992.59482.5الشهيد محمد على بأبوسنيطهاسراء عطا عبدالعزيز الصغير55409

93.5749378.591.592الشهيد محمد على بأبوسنيطهاسماء عبدالسالم عبدالحليم خالد55410

8890979190.575الشهيد محمد على بأبوسنيطهاسماء صالح عبدالمحسن الحبشى55411

97.510010098.5100100الشهيد محمد على بأبوسنيطهاسماء على عبدالقوى  شحاته55412

94.59199889088الشهيد محمد على بأبوسنيطهاسماء مجدى عبدالحليم ناصف55413

989710097.597.5100الشهيد محمد على بأبوسنيطهاسماء ياسر سعد عبدالوهاب55414

99.510010099.5100100الشهيد محمد على بأبوسنيطهامانى يسرى صبرى حسين55415

95.5869588.59186الشهيد محمد على بأبوسنيطهامينه رأفت لطفى الباجورى55416

978410093.597.5100الشهيد محمد على بأبوسنيطهايمان حمدى عبدالغنى سليمان55417

97739888.598.592الشهيد محمد على بأبوسنيطهايمان سامح فوزى دياب55418

95.5949694.59890الشهيد محمد على بأبوسنيطهايمان عادل عبدهللا حماد55419

98.59710099.597.599الشهيد محمد على بأبوسنيطهبسمه سميح السيد الجمل55420

445961574848الشهيد محمد على بأبوسنيطهتغريد حمدى عبدالحليم بدوى55421

98.510010010010099الشهيد محمد على بأبوسنيطهجهاد ابراهيم عبدالمؤمن شحاته55422

98.51001009910099الشهيد محمد على بأبوسنيطهحبيبه احمد السيد برين55423

77.560.569635664.5الشهيد محمد على بأبوسنيطهداليا أشرف السيد صبيحه55424

9577968996.597الشهيد محمد على بأبوسنيطهدعاء أحمد السيد عبدالحافظ55425



98989497.59599الشهيد محمد على بأبوسنيطهدينا وليد بيومى  السيسى55426

86929491.577.581الشهيد محمد على بأبوسنيطهرانيا صبرى فهيم سليمان55427

999910099.5100100الشهيد محمد على بأبوسنيطهرنيم وليد طه الجيار55428

98.5989998.5100100الشهيد محمد على بأبوسنيطهريهام عبدالمعبود عبدالمنجى رضوان55429

989497979696الشهيد محمد على بأبوسنيطهزينب سعيد عبداالحليم ليله55430

85.57172637275الشهيد محمد على بأبوسنيطهسلمى أشرف فوزى عبدالصمد55431

99971009899100الشهيد محمد على بأبوسنيطهسمر جاد عبدالعزيز الصغير55432

9997999799100الشهيد محمد على بأبوسنيطهسهيله فراج محمد فراج55433

909687888792الشهيد محمد على بأبوسنيطهشروق أمين عبدالعزيز السمرجى55434

98999996.5100100الشهيد محمد على بأبوسنيطهشروق طارق طلبه سعفان55435

78898894.574.578الشهيد محمد على بأبوسنيطهشروق ماهر عبدالحكيم يونس55436

54.5727468.556.561.5الشهيد محمد على بأبوسنيطهشروق محمد عبدالعاطى عباس55437

69.5707584.564.572.5الشهيد محمد على بأبوسنيطهشرين رضا محمد متولى55438

948596959386.5الشهيد محمد على بأبوسنيطهعزيزة عبدالحليم عبدهللا حسين55439

9710010099.599100الشهيد محمد على بأبوسنيطهعلياء محمد محمد عليوة55440

9910010099.5100100الشهيد محمد على بأبوسنيطهفاطمة سعيد ابو الحسن الباجورى55441

99.51009697.599100الشهيد محمد على بأبوسنيطهفاطمة ابراهيم جابر شحاته55442

99.510010098.597.5100الشهيد محمد على بأبوسنيطهفاطمة مدحت احمد الباجورى55443

968693969896الشهيد محمد على بأبوسنيطهملك ايمن محمد المهدى55444

7375837376.588الشهيد محمد على بأبوسنيطهملك محمود سيد على55445

96.59093949398الشهيد محمد على بأبوسنيطهمنار عبدهللا محمد سليم55446

97.596979396.595.5الشهيد محمد على بأبوسنيطهمنار عالء الدين عبدالشهيد55447

6980927473.579الشهيد محمد على بأبوسنيطهندى عزت عبدالعاطى المنحول55448

746980666966الشهيد محمد على بأبوسنيطهندى كمال عبدالرحيم الحبشى55449

73.571867170.594الشهيد محمد على بأبوسنيطهندى محمد على ليله55450

98.578939690.5100الشهيد محمد على بأبوسنيطهنعمه رضا محمد الشين55451

81.57890788892الشهيد محمد على بأبوسنيطهنورهان ناصر حامد موسى55452

52.555695758.570.5الشهيد محمد على بأبوسنيطهوالء مولد خلف سليم55453

83849784.573.586الشهيد محمد على بأبوسنيطهيارا ناصر عبدالرحمن الحبشى55454

89.5768982.583.586الشهيد محمد على بأبوسنيطهياسمين عبدالحميد عبدالعاطى عيد55455

94.587958689.594الشهيد محمد على بأبوسنيطهابراهيم صبحى عبدهللا سليمان55456

83.56794847296الشهيد محمد على بأبوسنيطهابراهيم على ابراهيم عبدالحافظ55457

95.57499949092الشهيد محمد على بأبوسنيطهابراهيم محمد عبدالدايم الطرش55458

5963.5906978.584.5الشهيد محمد على بأبوسنيطهاحمد اسامه ابراهيم الجمل55459

957598928897الشهيد محمد على بأبوسنيطهاحمد تامر عبدالرشيد عمارة55460

93829783.58498الشهيد محمد على بأبوسنيطهاحمد جابر عبداللطيف عبدالرازق55461



97.5969197.592.596الشهيد محمد على بأبوسنيطهاحمد جاد عبدالعزيز الصغير55462

918710097.592.592الشهيد محمد على بأبوسنيطهاحمد عبدالمعبود احمد حماد55463

4251495647.541الشهيد محمد على بأبوسنيطهاحمد محمد عبدالعزيز ابراهيم55464

93729991.590.588.5الشهيد محمد على بأبوسنيطهاسامه سامى محمد سعفان55465

9689.5989095100الشهيد محمد على بأبوسنيطهاشرف ابراهيم صبحى سعفان55466

49686071.572.567.5الشهيد محمد على بأبوسنيطهباسم محمد عبدالمحسن الشهابى55467

9183989591.587.5الشهيد محمد على بأبوسنيطهخالد هانى مسعد ابراهيم55468

77738490.578.574.5الشهيد محمد على بأبوسنيطهزياد رضا امام عيد55469

92919288.599.593.5الشهيد محمد على بأبوسنيطهزياد سمير فرحات عبدالوهاب55470

889391979993الشهيد محمد على بأبوسنيطهسعيد احمد سعيد الطرش55471

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد محمد على بأبوسنيطهسعيد عفيفى سعيد خلف55472

93.59297979192الشهيد محمد على بأبوسنيطهسليم عقيفى سليم عبدالرحمن55473

88.5849894.59688.5الشهيد محمد على بأبوسنيطهسيف عبدهللا عبدالحافظ حسانين55474

86779790.59391الشهيد محمد على بأبوسنيطهسيف محمد عبدالحكيم النجار55475

777580798789.5الشهيد محمد على بأبوسنيطهعبدالرحمن محمد عبدالرحمن الحبشى55476

9284.59593.59695.5الشهيد محمد على بأبوسنيطهعبدهللا صبرى عزت مليجى55477

74.577788986.563الشهيد محمد على بأبوسنيطهعبدهللا عبدالرؤف عبدهللا الدسوقى55478

80.578788887.590.5الشهيد محمد على بأبوسنيطهعبدهللا محمد عبدهللا سليم55479

79.5739188.58885الشهيد محمد على بأبوسنيطهعمرو محمد عبدالحليم خالد55480

80748394.59475الشهيد محمد على بأبوسنيطهكريم عادل محمد خالد55481

83.5748093.586.584الشهيد محمد على بأبوسنيطهمحمد احمد عبدالعزيز فراج55482

76.5686484.575.578الشهيد محمد على بأبوسنيطهمحمد ايمن سليمان سليم55483

91.5728690.587.590.5الشهيد محمد على بأبوسنيطهمحمد جميل محمد عبدالعاطى55484

92828995.59293الشهيد محمد على بأبوسنيطهمحمد حمدى محمد الباجورى55485

89.598979389.595الشهيد محمد على بأبوسنيطهمحمد سامى السيد الجمل55486

88768189.584.590الشهيد محمد على بأبوسنيطهمحمد صادق عبدالمحسن حمعه رجب55487

7677.58976.57862.5الشهيد محمد على بأبوسنيطهمحمد عبدالرحمن عبدالحليم سليم55488

93.5949688.589.594.5الشهيد محمد على بأبوسنيطهمحمد عبدالعاطى عبدالحكيم الدسوقى55489

93.59693899096الشهيد محمد على بأبوسنيطهمحمد عبدالقادر محمد شبل دياب55490

4351575958.544الشهيد محمد على بأبوسنيطهمحمد نصر احمد كامل ابو الروس55491

911009998100100الشهيد محمد على بأبوسنيطهمحمد ياسر محمد فوزى منصور55492

9090828890.594الشهيد محمد على بأبوسنيطهمحمود حمدى عبدالقوى صالح55493

89.5908988.58893الشهيد محمد على بأبوسنيطهمحمود رضا عبدالحليم المنحول55494

51.577626367.576.5الشهيد محمد على بأبوسنيطهمحمود محمد محمود عبدالحافظ55495

72.5888486.577.590.5الشهيد محمد على بأبوسنيطهمحمود هيثم عبدهللا الباجورى55496

47726471.564.581.5الشهيد محمد على بأبوسنيطهوليد عبدالمولى عفيفى الجمل55497



65.58061737477الشهيد محمد على بأبوسنيطهوليد ياسر حامد موسى55498

5970636867.583الشهيد محمد على بأبوسنيطهيوسف رضا سيد أحمد الباجورى55499

87959585.589.594الشهيد محمد على بأبوسنيطهيوسف هانى طه الباجورى55500

99919997.59899عزبة حجازىاالء عالم حافظ ابراهيم55501

9995.59996.59899عزبة حجازىآمال عبد المقصود حافظ إبراهيم55502

98.58610098.59799عزبة حجازىآيات  احمد عبد الغفار شعيب55503

96.5891009699.599عزبة حجازىايات عالم حافظ ابراهيم55504

96.584.510093.595.5100عزبة حجازىإسراء نبوي محمد مدبولي55505

99.5961009998.5100عزبة حجازىأسماء  جمال عبد العزيز زايد55506

69.566707284.578.5عزبة حجازىأسماء جابر عبد الحكيم خالد55507

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعزبة حجازىأفنان إيهاب عبد المطلب صبيحة55508

7360837568.581عزبة حجازىأمنية سيد احمد فتحي عبيد55509

98919997.596100عزبة حجازىبدور  علي رجب الزهري55510

81.58196879096عزبة حجازى الجندي حسانين صالح حسناء55511

978810092.596.598عزبة حجازىحسناء عفيفي بكري زايد55512

98.5889997.598.599عزبة حجازىدنيا كامل عبد المجيد القرموط55513

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعزبة حجازىدينا سامي السيد حسين55514

998910098.598100عزبة حجازىرحمة سعيد أبو المكارم عبد الغني55515

968710097.598100عزبة حجازىريناد رمضان عبد السميع55516

969010097.598.598عزبة حجازىزهرة محمد عبد السميع سيد احمد55517

90.5869997.596.597عزبة حجازىسارة ياسر عبد العزيز الحاج عمر55518

97819896.59796عزبة حجازىسلمي  عفيفي موسي شعيب55519

96.584989698.596عزبة حجازىسميرة عبد ربه عبد الغفار55520

6952625368.572عزبة حجازى عثمان إسماعيل محمد إبراهيم شهد55521

8871878784.591عزبة حجازىشيماء عبد العزيز جالل عبد العزيز55522

77688968.57882.5عزبة حجازىصفاء  عزت عبد العزيز فرج55523

6451576365.568عزبة حجازىفاطمة جمال عبد الستار محمد55524

99869794.59997عزبة حجازىمروة عبد العاطي عبد اللطيف55525

77.568727780.575.5عزبة حجازىميادة أسامة طلعت معوض55526

8976.5927681.581عزبة حجازىميادة ياسر مرسي سعد مرسي55527

95.58610092.59988عزبة حجازىميسون محمد سعيد محمد مغيث55528

98861009699.599عزبة حجازىندي  سامي محمد محمود55529

99.5829994.597.593.5عزبة حجازىندي عبد الفتاح مختار مغيث55530

90.5749682.58891عزبة حجازىهاجر محمد عبد المنعم إبراهيم55531

988310091.596.598عزبة حجازىوسام عالء محمد عبد الحميد55532

97.59210096.596.595.5عزبة حجازىيثرب محمد عبد الظاهر55533



5552505663.552عزبة حجازىابراهيم محمد ابراهيم صالح شعيب55534

82.569908181100عزبة حجازىابرهيم محمد ابراهيم عبد الغني الجمالة55535

947510088.59094عزبة حجازىاحمد إبراهيم موسي رجب55536

575360626072.5عزبة حجازىاحمد  اشرف احمد عبد الفتاح55537

8372.59181.592.585.5عزبة حجازىاحمد  عزت عبد القادر صبيحة55538

61.5527154.572.571.5عزبة حجازىاحمد محمد احمد مطر55539

89.568857488.572.5عزبة حجازىاحمد هاني محمد رشاد جعفر55540

96918394.584.588عزبة حجازىبالل محمد احمد شاهين55541

989510096.598.5100عزبة حجازىعبد هللا عماد جالل عبد العزيز55542

99929692.59890عزبة حجازىالمختار أسامة محمد مختار55543

99.5899790.595.590عزبة حجازىعمرو خالد السيد السيد إبراهيم55544

8683848681.580عزبة حجازىمحمد  رضا محمد زايد55545

98.579.59488.594.597عزبة حجازىمحمد سالمة عبد الحليم حجازي55546

9482.595869397عزبة حجازىمحمد   سيد محمد حسني55547

68.566.558577778عزبة حجازىمحمد فايز محمد المدبولي55548

98.5979994.595100عزبة حجازىمحمود حامد عدوي إبراهيم55549

9678989588.599عزبة حجازىمصطفي محمد عبد الستار رجب55550

99.58997959392عزبة حجازىياسر محمد عبد المجيد سليمان55551

72.555745973.576عزبة حجازىيوسف  علي سعد الفقي55552

58.555746865.557عزبة حجازىيوسف  منصور إبراهيم احمد55553

95.594100949491عزبة حجازىيوسف هشام السيد عبد الغني55554

99.59610097.59999منشاة سيفإسراء طاهر توفيق أحمد55555

1009610098.5100100منشاة سيفأمنية ياسر عبدالجيد مليجي55556

99.59499979895منشاة سيفأمينة سعيد أحمد نصر سليم55557

97.5939995.599.5100منشاة سيفأيه عصام عبدالمحسن الجرواني55558

98.588.510088.597.598منشاة سيفجهاد محمد محمد أمين مصطفي55559

95859990.590.598منشاة سيفدعاء عبدالمؤمن عبدالرحمن أحمد55560

89.581.59396.579.5100منشاة سيفرانا رجب محمد عبدالرحمن55561

86789593.57894منشاة سيفرحمة جميل مأمون كساب55562

81.5809384.583.591منشاة سيفزينب طارق السيد عفيفى55563

93.5829788.588.599منشاة سيفمريم رأفت سالمة محمد55564

98.59610098.59898منشاة سيفمنة عاطف مسعد عبدالغفار55565

99.59710095.599100منشاة سيفمنى أحمد عبدالعاطى أبو خيره55566

92.582989190.5100منشاة سيفندى وليد عبدالحليم الجرواني55567

999510097.59999منشاة سيفنورهان خالد عبدالمعزمحمد55568

96869995.598.598منشاة سيفنورهان سمير محمد زعرب55569



938395938998منشاة سيفهاجر زكريا السيد زعرب55570

9689.51009597.590منشاة سيفهدير أيمن سالمة كساب55571

9180.5978686100منشاة سيفيارا أيمن محمد عبدالمحسن55572

9491.5949496100منشاة سيفياسمين أشرف شحات عبدالغني55573

88.582959397.599منشاة سيفابراهيم رفعت رشدى أحمد55574

80.580888390.592منشاة سيفاحمد عماد عبداللطيف عباس55575

72738986.58082منشاة سيفاحمد محمد عبدالحليم عبدالفتاح55576

56605865.569.558.5منشاة سيفحسنى حسن حسنى الحمصي55577

87.583.59897.59388منشاة سيفعبدالمحسن رياض عبدالمحسن محمد55578

83.571.5857885.579منشاة سيفعلى رجب يوسف عبدالخالق55579

99.5909897.598.592منشاة سيفمازن أسامة جابر محمود55580

74.5658069.57879.5منشاة سيفمحمد ابراهيم عبدالحميد علي55581

58657365.57079منشاة سيفمحمد حمدى محمد رضا عبدالشافي55582

8877.59185.59083منشاة سيفمحمد رجب يوسف عبدالخالق55583

7275817878.575منشاة سيفمحمد عبدالمؤمن عبدالرحمن أحمد55584

93.575.58883.578.586منشاة سيفمحمود محمد محمود البلتاني55585

66.575817180.588منشاة سيفمصطفى على محمد على55586

8576.59795.58596منشاة سيفيوسف جمال عبدالسالم خميس55587

88.579.5918788.597منشاة سيفيوسف رجب ابراهيم أحمد55588

99.592.510093.597.5100منشاة سيفيوسف محمد صالح الدين شعالن55589

98.5969695.59899حسين عمر بكفر الدوارأسماء ياسر عباس عبد الرحمن55590

99.5959597.59799حسين عمر بكفر الدوارآالء عبد العال أبو طالب شاهين55591

59.5777485.58086حسين عمر بكفر الدوارآيات عماد عبد العليم أحمد55592

5873.56075.567.569حسين عمر بكفر الدوارإيمان  محمد  محمد  عبد القوى أحمد55593

98.5899497.59499حسين عمر بكفر الدوارايمان مسعد محمد على رمضان55594

96.5927796.596.595حسين عمر بكفر الدوارإيمان يسرى محمد الخباز55595

99.5969595.59597حسين عمر بكفر الدواربسنت أحمد السيد محمد أمين55596

96.593839692.595حسين عمر بكفر الدوارحواء أدم محمد السيد55597

99.59781959296حسين عمر بكفر الدواردعاء حسن معوض حسن55598

94847586.586.587حسين عمر بكفر الدواردعاء محمد على مرسى55599

76787178.570.589حسين عمر بكفر الدواردينا هانى سرحان محمود55600

98.592889495.598حسين عمر بكفر الدواررنا ناصر محمد حسان بكير55601

92927392.59097حسين عمر بكفر الدوارروقية وهبة عزت محمد55602

92.5857483.585.592حسين عمر بكفر الدوارريهام حسام محمد عبد الراشد55603

999898969794حسين عمر بكفر الدوارزينب حسين كرم الدين غرس الدين55604

80.577.5727682.585حسين عمر بكفر الدوارسهيلة  عبد الحفيظ  محمد حلمى  محمد55605



5668.566625967حسين عمر بكفر الدوارشرين  سيف عبد الشكور  سيف النصر55606

63686068.569.579حسين عمر بكفر الدوارعزة  محمد مسعد خضر55607

95.5818393.591.590حسين عمر بكفر الدوارفاطمة  أمين  محفوظ  محمد55608

95.5807795.58888حسين عمر بكفر الدوارفاطمة  جمال  ابراهيم  فرحات55609

99.583.58798.59094حسين عمر بكفر الدوارفاطمة  سمير  محمد  ابراهيم55610

93797692.583.590حسين عمر بكفر الدوارمنى  محمود  محمد  عبد القوى55611

90937695.588.588حسين عمر بكفر الدوارندا  عفيفى  أحمد  عبد الخالق55612

69.5767072.57280حسين عمر بكفر الدوارندا  مجدى  عبد الموجود  محمود55613

99.596879895.584.5حسين عمر بكفر الدوارنوال  وجيه  عبد التواب  عبد الخالق55614

99.5988990.594.596حسين عمر بكفر الدوارنور سين عاصم محمد على55615

59.558.5666357.577حسين عمر بكفر الدوارهانم  على  بسيونى  سالم55616

99.5988592.594.599حسين عمر بكفر الدوارهبه  عبد الكريم  شعبان  محمد إمام55617

99.5989797.59899حسين عمر بكفر الدوارهدى  محمد  عبد المنعم  خليل55618

6976.5687789.582حسين عمر بكفر الدوارهند  زاهر  محمد  الخباز55619

949084939296حسين عمر بكفر الدواراحمد انور ماهر محمد55620

98.59290909292حسين عمر بكفر الدواراحمد حمدى فاروق شاهين55621

91848490.59190حسين عمر بكفر الدواراحمد رفيق محمود محمد55622

9784829294.593حسين عمر بكفر الدواراحمد عبد الجيد فتحى دامة55623

99.5948791.59595حسين عمر بكفر الدوارأدهم محمد زكريا محمد مرسى55624

97.592908698.594حسين عمر بكفر الدوارالسيد عبد العال عبد الهادى السيد55625

99.5918892.596.594حسين عمر بكفر الدوارحسن محمد أبو العال مرسى55626

99.5928889.59696حسين عمر بكفر الدوارسعيد  وليد  سعيد  عبد الراشد55627

96.5709088.588.590حسين عمر بكفر الدوارشادى  محمد  زهران  سليمان55628

90767758.584.584حسين عمر بكفر الدوارعبد المجيد  صالح  عبد المجيد  عبد الخالق55629

99708580.593.594حسين عمر بكفر الدواركريم  السيد  عبد المحسن  عبد الرحمن55630

9889948897.593حسين عمر بكفر الدوارمحمد  السيد  رفعت  السيد55631

96768876.596.588.5حسين عمر بكفر الدوارمحمد  زغلول  محمود  محمد55632

96797871.586.589حسين عمر بكفر الدوارمحمد  سليمان  مهران  سليمان55633

83.5698064.58670حسين عمر بكفر الدوارمحمد  عبد الغنى  محمد  عبد الغنى55634

99908680.59896حسين عمر بكفر الدوارمحمد عاصم محمد على55635

99949997.59799حسين عمر بكفر الدوارمحمد  عالء سعد  الجزيرى55636

99.5849794.59693حسين عمر بكفر الدوارمحمد  ياسر  عبد الحميد  محمد الخباز55637

767166788161.5حسين عمر بكفر الدوارمحمد  ياسر  محمد  عبد الراشد55638

67.563566570.562حسين عمر بكفر الدوارمصطفى سعيد عبد السميع سليمان55639

5149425657.551كفر محموداسراء فتح الباب55640

82.576.5858384.587.5كفر محموداسراء ناصر فرج خضر55641



77.571.58078.58187كفر محموداالء ايهاب شكرى سليمان55642

99999699.597.594.5كفر محموداالء جمال حسنى عبد العظيم55643

98.5951001009897كفر محموداية احمد عبد السميع يوسف55644

93.5959899.595.595كفر محموداية السيد احمد عيد العظيم55645

7572797866.582.5كفر محموداية فتحى عبد الحليم الجوهرى55646

98989699.59999كفر محمودانتصار جميل حمدى مشالى55647

97.593.5969587.596كفر محمودجهاد جاد عبد الخالق جاد55648

6055.56267.551.570.5كفر محمودحبيبة عبد المقصود عبد السميع على55649

9999979997100كفر محمودحسناء عبد الحميد محمد احمد55650

879491828690كفر محمودرحاب فهيم شوقى الباجورى55651

95.5919294.580.592.5كفر محمودسميرة فتح الباب عبد الخالق عيد55652

95899386.59294كفر محمودسوسو ماجد عطية واصف55653

غائبغائبغائبغائبغائبغائبكفر محمودشريفة حامد رشاد55654

92818489.58475كفر محمودماجدة ضياء الدين عبداللة زكى55655

95.590919189.591.5كفر محمودمى صبرى ابوالفتوح خطاب55656

95.569819075.577كفر محمودنسمة عبد الغنى زكى السيد55657

88.576.5939989.592كفر محمودنؤرهان جاد عبد المعطى55658

807577738372.5كفر محمودنيرة رجب فتح الباب55659

81.5757973.58379كفر محمودهايدى عصام عبدالمحسن حسن يوسف55660

88.574798085.588كفر محمودهايدى كرم صبرى احمد على55661

83.5688075.584.566كفر محمودهايدى هانى عبد الحميد حواش55662

77707873.578.578.5كفر محموديمنى جالل احمد جالل55663

85.572.58281.57389كفر محمودابراهيم سامى محمد خضر55664

95.5798389.58695كفر محمودابوالفتوح ثروت ابوالفتوح احمد55665

7472847885.579كفر محموداحمد جميل السيد الصباغ55666

72697472.57973.5كفر محموداحمد يوسف شوقى يوسف55667

89.575.57485.582.593كفر محموداسالم شعبان ابوالفتوح احمد55668

84.574.5808072.576.5كفر محموداسالم عفيفى محمد مشالى55669

61.563.56164.57186كفر محمودجرجس زكريا سعد اسكندر55670

88.581.59190.58378كفر محمودجمال ابراهيم جمال طنطاوى55671

9479.591889191.5كفر محمودحاتم محمد محمد المهيوى55672

93818990.58884كفر محمودحسان حاتم ابراهيم حسان55673

غائبغائبغائبغائبغائبغائبكفر محمودشادى اشرف معوض عيد55674

78806687.572.571كفر محمودشكرى ايهاب شكرى سليمان55675

959894959290كفر محمودعبد الرحمن بهاء محمد رشاد محمد55676

70638176.57676كفر محمودعبدالرحمن شوقى عبدربة الفخرانى55677



73.5778574.582.571.5كفر محمودعفيفى بدوى عفيفى بدوى55678

818488828874كفر محمودعلى محمد على جعفر55679

76.5728677.577.566كفر محمودفهيم نصرالدين فهيم المهيوى55680

84.58394798677كفر محمودكريم عبد الرسول معوض درويش55681

95.5889388.58990كفر محمودمحمد ابراهيم محمد مشالى55682

70717174.58371كفر محمودمحمد اشرف على فرحات55683

83.5718075.579.580.5كفر محمودمحمد رضا محمد الباجورى55684

6570.5657371.562كفر محمودمحمد عبد الرسول فتح الباب نوفل55685

75.5818778.585.581.5كفر محمودمحمد عالء محمد مشالى55686

غائبغائبغائبغائبغائبغائبكفر محمودمحمد علي احمد سالمة55687

78838780.584.574كفر محمودمحمد محمد سعيد امام مشالى55688

83758476.570.592كفر محمودمحمد ياسر عبد الحليم الصباغ55689

6167.56866.56969كفر محمودمحمود عبد المقصود عبد السميع على55690

9910010098.59899النصر ببهنايإسراء محمد حامد بدر55691

999910098.59798النصر ببهنايأسماء محمود سعيد محمد55692

85.5919678.588.595النصر ببهنايآالء أحمد عبدهللا أحمد55693

99989999.59897النصر ببهنايأمنيه عماد محمد موسى55694

88.5899786.592.595النصر ببهنايأمينة فيصل محمد عبد القادر55695

88.59499849391النصر ببهنايأمينه يسري محمد زقزوق55696

9810010099.599.599النصر ببهنايأميرة محمد بيومي شاهين55697

81.587.59170.583.589النصر ببهنايأمينة محمد عبد العليم قابل55698

83848475.580.587النصر ببهنايأنعام صبري أحمد شاهين55699

83.58591878189النصر ببهنايإيناس مبروك عباس أبو الفتوح55700

93.5819888.589.599النصر ببهنايآيه إيهاب عبد الواحد محمود55701

89.5859385.58297النصر ببهنايآيه طاهر محمد عامر55702

99.5909997.597100النصر ببهنايبسمه إمام عبد هللا الفقي55703

99.59710098.598.5100النصر ببهنايجهاد محمد عبد الموجود السعداوي55704

98.5979998.599100النصر ببهنايحبيبه عماد محمد عبد ربه55705

79.593928678.594النصر ببهنايحسناء حسنين شحاته الجعفري55706

93.5979695.580100النصر ببهنايداليا عبد الدايم لبيب الجزيري55707

86.5919893.586.596النصر ببهنايدعاء أسامه السيد الشال55708

80829694.583.594النصر ببهنايدنيا حاتم مشالي السيد55709

95.5909894.58194النصر ببهنايدينا عبد الدايم لبيب الجزيري55710

99.510010099.598.5100النصر ببهنايدنيا كرم علي الحمصي55711

94.5869992.59198النصر ببهنايدينا محمود السيد عبد المعطي55712

99.5961009799.5100النصر ببهنايرباب عبد هللا محمد أبو العنين55713



99.5879794.59596النصر ببهنايرحاب محمد شعبان فرحات55714

767894858991النصر ببهنايرحاب عفيفي علي شاهين55715

99.5969897.599100النصر ببهنايرحمه جمال عبد السميع الشبراوي55716

1009410098.598100النصر ببهنايرنا محمد شوقي محمد55717

99.594999797.5100النصر ببهنايروان جمال شوقي محمد55718

96.589999487.5100النصر ببهنايريهام مصطفى عبد الغني عامر55719

99909892.59599النصر ببهنايزينب مجدي ضياء الدين شاهين55720

90788991.578.598النصر ببهنايزينب محمد أحمد عبد العزيز55721

9286948088.588النصر ببهنايزينه محمد عبدهللا محمد مصطفى روميه55722

97.5929797.59596النصر ببهنايساره سعد كمال إبراهيم55723

84688888.57890النصر ببهنايساره ماهر صالح شاهين55724

100929999.598.5100النصر ببهنايسلمى محمد عبد الصبور الغلبان55725

1009410098.597.5100النصر ببهنايسهيله أيمن سعيد حسين55726

8166.5837764.595النصر ببهنايشروق نشأت محمود السعداوي55727

98.5919896.595100النصر ببهنايشهد فايز علي الحمصي55728

63.570.579787977النصر ببهنايصابرين عصام رمضان الحمصي55729

100949995100100النصر ببهنايصفيه عبدهللا رشاد الحمصي55730

96.580939482.5100النصر ببهنايغاده جمال علي السعداوي55731

98879794.595.594النصر ببهنايفايزة سعيد أحمدعلي55732

98979896.59694النصر ببهنايفبرونيا ادوارد ماهر صادق55733

98.51009896.59294النصر ببهنايفبرينا عبد الشهيد يوسف روفائيل55734

100869696.595.598النصر ببهنايكريمه شاهين طه شاهين55735

97.590979790100النصر ببهنايمريم جمال جوده درويش55736

99989892.594.592النصر ببهنايمريم عادل كمال عبد الملك55737

99.5989695.597.598النصر ببهنايمريم عبد الناصر محمد عبد العظيم55738

52.570815666.592النصر ببهنايمريم عماد نبيل عطاهللا55739

95.5989294.59192النصر ببهنايمريم هاني طلعت زهدي غرس الدين55740

95.59795769299النصر ببهنايمنار زكريا محمد البدري55741

84.5899291.579.596النصر ببهنايمنار علي سعيد محمد55742

96.5961009695100النصر ببهنايمنار كارم عبد الواحد عامر55743

99981009794100النصر ببهنايمنة هللا ياسر عبدهللا محمد علي55744

99.5981009895.5100النصر ببهنايمي محمد عبد المنجي زيد55745

9910010098.598100النصر ببهنايمياده وحيد منير غزالة55746

74647767.56795النصر ببهنايناريمان حاتم نبهان عبد الجيد55747

80799586.58491النصر ببهناينجاة عمر يحيي سعيد55748

69.5618164.56679.5النصر ببهنايندى السباعي عبد الخير السباعي55749



64708059.56267.5النصر ببهنايندى السيد رمضان األشوح55750

96.596979694.5100النصر ببهنايندى بكر فهيم زيد55751

77.58387645888النصر ببهنايندى شريف سعيد الجندي55752

69.5819273.55979.5النصر ببهنايندى عماد الدين سعيد عبد الرحمن55753

98989993.598.596النصر ببهنايندى عماد حسين السيد55754

95.597989696.5100النصر ببهنايندى فتحي محمد عبد الخالق55755

93.5959785.59396النصر ببهنايندى ياسر زكريا محمد55756

72.5778573.58689النصر ببهناينوال سامي عبد السميع الحمصي55757

97.51009896.594.5100النصر ببهناينيرة هاني أحمد الحمصي55758

91.58997879195النصر ببهنايهاجر سامي محمد شعبان55759

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنصر ببهنايهدير رمضان علي السيسي55760

991009795.594.5100النصر ببهنايهيام عبد الغني محمد علي55761

1001009897.596.5100النصر ببهنايوفاء إيهاب عفيفي عبد العال55762

99.5999896.5100100النصر ببهنايياسمين أشرف صالح بدر55763

99.51009896.598.5100النصر ببهنايياسمين محمد عبد الفتاح محمد55764

67.582957971.585النصر ببهنايأبانوب عماد عزيز ميالده55765

82.58292727990النصر ببهنايإبراهيم رفعت شوقي الغزولي55766

96.591979081.599النصر ببهنايإبراهيم إسالم إبراهيم عبد الموجود55767

98.59899979096النصر ببهنايإبراهيم بسام إبراهيم جمعه55768

94.59493928692النصر ببهنايإبراهيم سعد محمد السيد55769

82939187.575.590النصر ببهنايإبراهيم وليد إبراهيم الدسوقي عبد العظيم55770

95969992.586.592النصر ببهنايإبراهيم ياسر إبراهيم أيوب55771

76799180.577.578النصر ببهنايأحمد جمال أمين السعداوي55772

97979995.593.599النصر ببهنايأحمد إمام عبد الحميد جبريل55773

726375405653النصر ببهنايأحمد جمال مصطفى الغزولي55774

55.5698466.586.578.5النصر ببهنايأحمد جميل عبد المعبود علي55775

66.57972647278.5النصر ببهنايأحمد صابر علي غزالة55776

89.5869589.593.591النصر ببهنايأحمد فكري عبد الحكم عامر55777

4671.5834859.562النصر ببهنايأحمد محمد أحمد عبد الرحمن55778

948498919190.5النصر ببهنايأحمد مراد حسن شاهين55779

44597548.57449النصر ببهنايأحمد مرسي عبد الموجود قابل55780

9892999990.598النصر ببهنايأحمد نبيل حسني زيد55781

65.56789748390النصر ببهنايإسالم صبحي عبد السالم مجاهد55782

4848.561406554النصر ببهنايإسالم وحيد سعيد عبد الحميد55783

96.5859793.59398النصر ببهنايالسيد حمدي السيد السعداوي55784

90.582999093.598النصر ببهنايبيتر فارس سعيد متري55785



88.5769495.58494النصر ببهنايحسام مدحت إبراهيم سمك55786

71649266.58787النصر ببهنايخالد هاني سالم الخواص55787

94989899.594.597النصر ببهنايزياد أحمد مصطفى شاهين55788

84889495.59493النصر ببهنايطه مرزوق أحمد شاهين55789

84.5829396.588.595النصر ببهنايعبد الرحمن بيومي السيد عبد الخالق55790

978710099.599100النصر ببهنايعبد الرحمن محمد عبد السميع شاهين55791

89749790.587.596النصر ببهنايعبد الرحمن إبراهيم عبد الموجود خليل55792

96.59295939897النصر ببهنايعبد الرحمن محمد متولي شاهين55793

98.58810099.59299النصر ببهنايعبد هللا محمد جبريل محمد جبريل55794

99.5969798.599100النصر ببهنايعبد هللا جمال عبد هللا الفقي55795

78.588.59190.56795النصر ببهنايعبد هللا سعد محمد عبد العال55796

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنصر ببهنايعبد الملك محمد عبد الملك شاهين55797

96.59810099.597.597النصر ببهنايعبد الوهاب عماد محمد موسى55798

96.59010099.597.598النصر ببهنايفاروق محمد عبد الحميد خير الدين55799

94.5919296.593.597النصر ببهنايمحمد جمال محمد شاهين55800

66.58187726979النصر ببهنايمحمد حمدي سعيد رمضان55801

6652.58061.567.542النصر ببهنايمحمد رمضان علي السيسي55802

5759.56862.547.558النصر ببهنايمحمد شعبان عبد هللا محروس55803

87.5949997.597100النصر ببهنايمحمد عبد المنعم عبد الحميد الفرماوي55804

98.59810099.597100النصر ببهنايمحمد عماد محمد موسى55805

49.559.5754859.568النصر ببهنايمحمد عيد ياسين حشاد55806

86.582989169.5100النصر ببهنايمحمد محمود محمد الصعيدي55807

83.581988786.593النصر ببهنايمحمد هاني محمد شبانه55808

69.584.5897580.590النصر ببهنايمحمود عبد الفتاح عبد المنعم عبد الفتاح شحاته55809

4571.573626458النصر ببهنايمحمود محمد السيد صقر55810

56.570.56956.563.566النصر ببهنايمحمود محمد عبد الغني عامر55811

90909886.58294النصر ببهنايمحمود مصطفى معوض عبد المؤمن55812

3543.5534946.539النصر ببهنايمصطفى أحمد محمد غزاله55813

55.56988697380النصر ببهنايمصطفى السيد محمد الشبراوي55814

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنصر ببهنايمصطفى صبري محمد محمود55815

96919897.59398النصر ببهنايمصطفى عبد هللا عبد الحميد الفرماوي55816

94879689.590.594النصر ببهنايمينا شحات عبد السيد فرج55817

8979978990.593النصر ببهنايهشام محمد يوسف عبد الجواد55818

78729884.582.586.5النصر ببهناييوسف مصطفى السيد الغلبان55819

80709390.593.587النجاح ببهناياسراءمحمد عبد هللا جبريل55820

96.583969995.599النجاح ببهناياسماء عماد عبد الفتاح عبدالجليل55821



6657.56968.569.576.5النجاح ببهناياميرة حمدى رزق السعداو ى55822

90.564.58895.587.596النجاح ببهناياميرة حسنى على جبريل55823

95.5799498.592.592.5النجاح ببهناياية محمد محسن السيد55824

94.5819599.59695.5النجاح ببهنايايه عبد الفتاح محمد حسين55825

926796959184النجاح ببهنايبسمة سمير احمد الفقى55826

8076868793.586.5النجاح ببهنايذكرى محمود كامل امنة55827

86.578.58889.58573النجاح ببهنايشروق على طه عبد العظيم55828

5141536556.531النجاح ببهنايصباح نزيه محمد نجيب55829

94.5859698.599.598النجاح ببهنايفاطمة سامح سعيد المزين55830

515064666058النجاح ببهنايفاطمة محمود فاروق الفقى55831

94.57896959095النجاح ببهنايابراهيم يوسف محمودعبد الحافظ55832

6364.57577.56964.5النجاح ببهنايزين موسى مصطفى حافظ55833

65.5676880.56371النجاح ببهنايعبد الرحمن مصطفى لبيب55834

63.5666781.569.582النجاح ببهنايمحمد اشرف أحمد محروس55835

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالنجاح ببهنايمحمد عيد إبراهيم شبانة55836

90.5718588.57893النجاح ببهنايمحمود محمد السيد على55837

94.582939579.599النجاح ببهنايمصطفى عادل رشاد محمد55838

947094939392النجاح ببهنايمصطفى فؤاد صالح السعداوى55839

938896919895عزبة بهناىابتسام رفيق عبد الغنى الفرماوى55840

64797475.58278.5عزبة بهناىاسراء جمال طاهر رية55841

74.5808075.58577.5عزبة بهناىاسراء سعد عبد المعبود امام55842

75.572817973.579.5عزبة بهناىاسماء طارق بكرى موسى55843

95.596999399100عزبة بهناىاالء امين توفيق سالم55844

566266797276.5عزبة بهناىاالء عادل محمد يونس55845

6968.5767679.584عزبة بهناىاالء فايز على التاجر55846

91839291.58385عزبة بهناىاالء محمد منشاوى الغلبان55847

83778581.579.585عزبة بهناىأمانى عبد الحليم محمود سعدة55848

10010010096.599.5100عزبة بهناىامنية محمد السيد عبده55849

97.5911009495100عزبة بهناىاميرة حسين محمد الحمصى55850

92.584889690.585عزبة بهناىاميرة محمد عبد الحميد دياب55851

97.5959993.5100100عزبة بهناىامينة مجدى عبد الوهاب شعالن55852

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعزبة بهناىامينة محمد عبد الغنى عبد الباقى55853

71.5718578.582.576عزبة بهناىآية ابراهيم شحاتة يوسف55854

70.5636481.58577عزبة بهناىاية ايمن طه عبده55855

89838492.593.593عزبة بهناىاية سعيد كمال صالح55856

91829285.593.592عزبة بهناىاية عادل محمود عكاشة55857



62.566758476.587عزبة بهناىاية عبد هللا رجب البشوتى55858

66.5485772.568.557.5عزبة بهناىايمان احمد شوقى االبجر55859

97879693.588.596.5عزبة بهناىايمان بشير عبد هللا عبده55860

45417073.550.548عزبة بهناىايه عبد السميع عبد الوهاب االبجر55861

99859291.59491.5عزبة بهناىايه هانى على حجر55862

98979790.598.596.5عزبة بهناىبسملة عبد العظيم صبحى شبانة55863

94.591979393.5100عزبة بهناىجهاد عبد اللطيف محمد العربى عبد اللطيف55864

918893927890عزبة بهناىحبيبة طارق حمدى دياب55865

81738986.56691عزبة بهناىداليا على صبرى عمر55866

8471.59486.590.586عزبة بهناىدنيا صبرى عبد العال جبر55867

99.59697919796عزبة بهناىرانيا جمال السيد عبده55868

9277939587.5100عزبة بهناىرحمة جمال معوض احمد55869

9991999398.5100عزبة بهناىرحمة عادل شحاتة يوسف55870

9484928992.587.5عزبة بهناىرنا جمال السيد عبده55871

91.5727986.58594عزبة بهناىروان شريف رمضان محمود يوسف55872

79.57079818879.5عزبة بهناىروان عبد الرحمان عبد المحسن شاروق55873

76.5657985.57989عزبة بهناىزهور محمود عبد العال حجر55874

93.5739990.58689عزبة بهناىسلمى محمد عبد الرازق خطاب55875

99.59410094.598.595عزبة بهناىسلوان صبرى محمد غرس الدين55876

93.58198949391عزبة بهناىشروق ابراهيم السيد عبد الحميد55877

99.5959897.596.5100عزبة بهناىشروق اشرف عبد المعبود موسى55878

98.58710095.594.592.5عزبة بهناىشروق محمود شفيق الفقى55879

9882968699100عزبة بهناىشهد ايمن فهيم القاضى55880

68807576.58064عزبة بهناىشيماء شاكر فوزى سليمان55881

81.5818981.583.583عزبة بهناىعفاف سمير بكرى موسى55882

75.567867777.592.5عزبة بهناىفاطمة هنيدى حسين هنيدى55883

94.5839682.591.599عزبة بهناىمروة احمد مصطفى موسى55884

927996858994عزبة بهناىمريم عريان حبشى ابراهيم55885

90729388.588.595عزبة بهناىمريم يسرى عبد العال امام55886

71.5767875.578.567عزبة بهناىمنار بالل سعد كروان55887

96.5859593.587.589عزبة بهناىنانسى محمد حمدى على سالم55888

1008810099.592100عزبة بهناىندى امين عبد العزيز حسب النبى55889

87.578938291.598عزبة بهناىندى رضا فكرى سعده55890

93809179.586.592عزبة بهناىندى عبد الخالق عبد الحميد الفرماوى55891

99.59610088.599100عزبة بهناىنسرين نبيل سعد عيد55892

1009610091.59999عزبة بهناىنور محمود محمد خطاب55893



100969993.59499عزبة بهناىنورا سامى عبد القوى شاروق55894

84.5778889.571.584.5عزبة بهناىنورا محمد عبدالمحسن شاروق55895

100941009898.5100عزبة بهناىنوران عالم مهدى ابو الفتوح55896

65.5616373.56582عزبة بهناىنيرة شاكر محمد غزالة55897

87848284.58588عزبة بهناىهاجر احمد عبد السالم السيد55898

968688868492عزبة بهناىهايدى توفيق عبد الهادى الغلبان55899

97.592998996.597عزبة بهناىياسمين زكريا عبد المعبود عبده55900

57577781.56874عزبة بهناىابراهيم محمد امام قابل55901

6462798072.578عزبة بهناىاحمد اشرف مبروك حجر55902

43.552547365.552عزبة بهناىاحمد انور محمد الزعرة55903

45.547527567.558عزبة بهناىاحمد سامى السيد عبد الفتاح55904

50.555657567.570عزبة بهناىاحمد سمير صبرى حسب النبى55905

4244457154.547عزبة بهناىاحمد شفيق على حجر55906

44.543517665.561عزبة بهناىاحمد صابر على رفاعى55907

98961009710099عزبة بهناىاحمد عاصم محمد الشريف55908

8977999892.599عزبة بهناىاحمد علم محمد االمين حبيب55909

99.584999797.599عزبة بهناىاحمد محمد سعيد عبد البارى55910

71.572.58781.58292عزبة بهناىاحمد محمد محمود سالم55911

484445816851عزبة بهناىاحمد ممدوح الشحات حبيب55912

57577582.56572عزبة بهناىاحمد نيازى صالح سعدة55913

464345756451.5عزبة بهناىاحمد ياسر السيد يونس55914

47.5536571.560.566عزبة بهناىبسام جمال بدر غرس الدين55915

5558687769.584عزبة بهناىبشوى بشرى كرم عطية55916

92.5929996.597100عزبة بهناىتوفيق محمد توفيق عبدة55917

93.599.59910097100عزبة بهناىجمال الدين جمال عبد الموجود محمد الشيخ55918

5162.565766768عزبة بهناىجمال عصام محمد سليمان55919

88.5799593.588.592عزبة بهناىسعيد عالء سعيد المليجى55920

73578285.57182عزبة بهناىسليمان صبحى سليمان تادرس55921

97.5909497.580.598عزبة بهناىصالح اشرف صالح طه الفقى55922

70.575.58891.57582.5عزبة بهناىصالح ياسر صالح عبدالمعطى55923

93.586.594959497عزبة بهناىعادل محمود عادل عيد55924

44.5444579.568.547عزبة بهناىعبد الرحمن مبروك عبد العاطى55925

4560518071.566عزبة بهناىعبد العاطى مبروك عبدالعاطى موسى55926

9280888781.595عزبة بهناىعبد الغنى عبد الناصر عبد الغنى على عبد البارى55927

68738587.580.588عزبة بهناىعبد هللا السيد سعيد بركات55928

76.577.587907688عزبة بهناىعلى سمير فتحى على55929



85.581.59293.594.597عزبة بهناىعلى شعبان شبل المليجى55930

68.570.587877385عزبة بهناىعلى محمد سليمان خشب55931

54637381.57371.5عزبة بهناىكريم احمد رضوان عطية55932

66596782.57378.5عزبة بهناىكريم احمد عبد الفتاح الفرماوى55933

80.577.583888287.5عزبة بهناىكريم مجدى كمال سالم55934

426060675642عزبة بهناىكريم محمد فهيم السيد55935

47.5546175.567.565.5عزبة بهناىكمال محمود بدر غرس الدين55936

5764818969.580.5عزبة بهناىمحمد محسن السيد عرفة55937

79.5708588.58187.5عزبة بهناىمحمد احمد على خليل55938

797487897363.5عزبة بهناىمحمد احمد مصطفى موسى55939

49.5516272.56961.5عزبة بهناىمحمد حاتم محمد رية55940

8987979286.597عزبة بهناىمحمد رضا فكرى سعده55941

73.5779185.57790عزبة بهناىمحمد شوقى محمد الحمصى55942

92.5789592.59496عزبة بهناىمحمد صابر عبد المعبود فرج55943

6156617961.575.5عزبة بهناىمحمد صبرى كامل سالم55944

64.563.57179.570.575عزبة بهناىمحمد طارق محمود سعدة55945

99.593989696.599عزبة بهناىمحمد عبد العزيز محمود شقير55946

70.586.59587.584.579.5عزبة بهناىمحمد فؤاد محمد الملجيى55947

949410095.59397عزبة بهناىمحمد هديوى صالح سعده55948

95.58110096.594.596عزبة بهناىمحمود محمد محمد االبجر55949

697389828572عزبة بهناىمرزوق محمد مرزوق عبدالجواد55950

8976.59688.586.597عزبة بهناىمصطفى السيد عبد الموجود خليل55951

6763.57576.576.564عزبة بهناىمصطفى حمدى عبد السميع يوسف55952

64.55545837270عزبة بهناىمصطفى عبدالغنى مصطفى بركات55953

95909893.59798عزبة بهناىنور طه عبد الغنى احمد55954

92789090.586.589.5عزبة بهناىهشام جمال عبد الغنى صالح55955

13.51810162423عزبة بهناىوليد ابراهيم محمد خشب55956

9588999695100عزبة بهناىيحيى رمضان عبد الراضى غرس الدين55957

60708685.570.574.5عزبة بهناىيوسف سمير عبد الغنى الشبينى55958

9082.5959086.587.5عزبة بهناىيوسف شحات مغاورى محمود55959

3849.55459.54146الشهيد رضا عبد الوهابامينة احمد محمد قاسم55960

53.565.579814661الشهيد رضا عبد الوهاباسراء احمد محمدمحمد الشريف55961

86.5938691.581.581الشهيد رضا عبد الوهابامينة السيد عبد العليم على55962

6674.569866487الشهيد رضا عبد الوهابايمان عبد المومن محمد عبد السالم55963

8689889288.598الشهيد رضا عبد الوهاباميرة صابر عبد المغنى خليل55964

67707080.558.579الشهيد رضا عبد الوهابامانى مصطفى محمد مصطفى55965



71.5848787.576.579الشهيد رضا عبد الوهابدعاء شعبان بكرى الوردانى55966

89809094.58996الشهيد رضا عبد الوهابدعاء محمد فتحى منصور55967

51.571.57473.56668الشهيد رضا عبد الوهابدعاء على عفيفى الساكت55968

58.566737945.580الشهيد رضا عبد الوهابزهرة رفاعى طه محمد55969

4958.56264.550.563الشهيد رضا عبد الوهابسهير شعبان عبد الفتاح شعبان55970

55.5777270.55570الشهيد رضا عبد الوهابسوسن يحيى ابراهيم ابو السعود55971

46.572.5667551.572الشهيد رضا عبد الوهابفاطمة اشرف عبد المومن محمد55972

41.5757370.553.560.5الشهيد رضا عبد الوهابفاطمة عبد الظاهر حسن55973

9694949698100الشهيد رضا عبد الوهابندى رضوان عبد العزيز دياب55974

416961805965الشهيد رضا عبد الوهابنهلة عبد الرازق عبد الغفار عجالن55975

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد رضا عبد الوهابندى عيد عبد الحليم مطر55976

91868792.57397الشهيد رضا عبد الوهابندى عماد عبد المنصف حمودة55977

89.5788189.57897الشهيد رضا عبد الوهابنرمين فتحى عبد المومن طه55978

99.592989998100الشهيد رضا عبد الوهابمادونا داود برسوم سليمان55979

9992949998100الشهيد رضا عبد الوهابمارفين منصور نصرهللا بانوب55980

65.55068696867الشهيد رضا عبد الوهابمى محمد عبد المنعم االزهرى55981

84.572.581847897الشهيد رضا عبد الوهابميادة على مهنى الشريف55982

9785.5919590.599الشهيد رضا عبد الوهابمنار فؤاد عبد المنصف مصطفى55983

63497068.56072الشهيد رضا عبد الوهاباحمد ابراهيم عبد المنعم محمود55984

63.5576967.56773الشهيد رضا عبد الوهاباحمد محمد السيد الخولى55985

99100961009999الشهيد رضا عبد الوهاباحمد محمد حبيى امام55986

65.543616465.568الشهيد رضا عبد الوهاباحمد عصام سعد محمد55987

57476874.557.565الشهيد رضا عبد الوهابابراهيم حسنين عبد المعز الصعيدى55988

444646625952الشهيد رضا عبد الوهاببالل محمد ابراهيم محمد حجازى55989

68.550738272.580الشهيد رضا عبد الوهابحازم محمود عبد المنعم الزيات55990

88.5577485.58188الشهيد رضا عبد الوهابعادل خالد ابو الفضل55991

71.551566665.576الشهيد رضا عبد الوهابعلى عبد الستار على نصر55992

624761725770الشهيد رضا عبد الوهابعلى محمد على اسماعيل55993

79.5517281.57585الشهيد رضا عبد الوهابعبد الرحمن طارق عبد الحليم محمد55994

70.545.57969.56075الشهيد رضا عبد الوهابعبد هللا محى الدين محمود بدوى55995

77.5496679.55980الشهيد رضا عبد الوهابعبد الرحمن محى الدين محمود بدوى55996

735076708381الشهيد رضا عبد الوهابمحمد احمد عبد المنعم اسماعيل55997

39.558.556645551الشهيد رضا عبد الوهابمحمد خالد محمد نصر55998

6360788672.579الشهيد رضا عبد الوهابمحمد عبد الفتاح محمد بركات55999

5158.575717063الشهيد رضا عبد الوهابمحمد عفيفى محمد اليثى56000

75707581.582.586ميت عفيف الخاصةاسراء صبرى ابراهيم أحمد56001



88.58393919897ميت عفيف الخاصةاسراء محمد عبد المللك محمود56002

56.56364667776ميت عفيف الخاصةاسماء محمد عبد الرؤف سعد56003

95.587939510098ميت عفيف الخاصةاالء حمدى عبد الحكيم سعد56004

746775827387ميت عفيف الخاصةاية حسن عبد العزيز السيد56005

45.5585467.562.542ميت عفيف الخاصةبسنت السيد محمدى مبروك56006

898592949797ميت عفيف الخاصةرضوى حمدى محمد محمود56007

94.587929694.599ميت عفيف الخاصةزينب محمود عبد الموجود عمير56008

7061.57675.576.586ميت عفيف الخاصةسامية جمال منير عبدالوهاب56009

3840466367.558ميت عفيف الخاصةشريهان عرفت ابو الدهب56010

55627178.573.567ميت عفيف الخاصةغادة اشرف منير األزهري56011

64737383.57476ميت عفيف الخاصةفاطمة مجدى ابراهيم سالم56012

9887969699.599ميت عفيف الخاصةمريم عالء محمد شلبى56013

43.55362666567ميت عفيف الخاصةمنار رضا محمدى مبروك56014

666768857577ميت عفيف الخاصةمنى محمود عبد الغفار السعدني56015

65.5614163.57043ميت عفيف الخاصةندى خالد محمود رضوان56016

6763.55867.57863ميت عفيف الخاصةاسالم محمد محمود أبو العال56017

888890919892ميت عفيف الخاصةحمادة السيد عبد المعز نصر56018

56.564365964.540ميت عفيف الخاصةسيد رضا سيد مدبولى56019

58645861.568.555ميت عفيف الخاصةعبد الخبير خالد عبد الخبير الخولي56020

79.58685899485ميت عفيف الخاصةعبد هللا بهاء الدين محمد سعيد56021

796788758784ميت عفيف الخاصةعبد المنعم طارق عبد المنعم الحجر56022

76.570627270.581ميت عفيف الخاصةمحمد اشرف محمد أحمد عثمان56023

53594056.564.540ميت عفيف الخاصةمحمد مهدي محمد عمر56024

67695463.573.565ميت عفيف الخاصةمحمود سليمان محمود داوود56025

92.590.59194.594100عطيات عجالناسماء طه عبد الرحمن الكمشوشى56026

77716664.57150.5عطيات عجالنبسنت سمير سعد محمد56027

92.59385979998عطيات عجالنسهيلة اسامة عبد الغفار عمرية56028

77.559686872.544عطيات عجالنشروق سمير سعد محمد56029

898178868395عطيات عجالننرمين محمد طه حافظ56030

717355747159.5عطيات عجالننهال محروس محمد العربى56031

78.574.5747383.570عطيات عجالنمصطفى محمد مصطفى على56032

62.561.558526253عطيات عجالنيوسف متولى يوسف متولى56033

90.5849685.593100الشهيد محمود زكريااسراء نزية احمد ذوالفقار56034

8267777982.582الشهيد محمود زكريااسماء عاطف جوده محمد56035

81679784.590.599الشهيد محمود زكريااالء السيد شاهين نور الدين56036

78709076.57988.5الشهيد محمود زكريااميرة باسم السيد محمد56037



97.59398949699الشهيد محمود زكرياايات جمال عبد الغفار زكى الشين56038

56.5638566.57484الشهيد محمود زكريااية عبد الحميد محمد عبد الحميد56039

84.565957791.593الشهيد محمود زكرياايمان عبد المحسن فتح الباب الضبع56040

95738990.59298الشهيد محمود زكريابسنت اشرف سعيد زهران56041

99919891.597.599الشهيد محمود زكريابسنت رمضان محمد نوفل56042

9794989810095الشهيد محمود زكرياتسنيم سيد اسماعيل درويش56043

62765867.57467الشهيد محمود زكرياحسناء صالح ابراهيم السقا56044

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالشهيد محمود زكرياداليا حمدى محمد عباسى56045

73818484.584.588الشهيد محمود زكريادعاء سعيد السيد الشيمى56046

94.5889696.59699الشهيد محمود زكريادعاء محمد رزق محمد56047

90.56891929397الشهيد محمود زكريادنيا رمضان محمد الخولى56048

957497969797الشهيد محمود زكريادنيا ماهر ابوالعجاج نصار56049

61.556847082.585الشهيد محمود زكريارحمة جمال عبد الوهاب محمد56050

9994979897100الشهيد محمود زكرياريهام صالح عبد المعين الخولى56051

61526573.569.560الشهيد محمود زكرياسارة محمد عبد الرحمن عباس56052

8375858690.593الشهيد محمود زكرياسهيلة عمر شافعى عمر الضبع56053

99.510098999993الشهيد محمود زكرياشرين عاطف عبد المعين الخولى56054

84.579908596.590الشهيد محمود زكرياعلياء محمد عبد الوهاب ابو العز56055

988597938696الشهيد محمود زكريافاتن محمد موسى ابو العنين56056

85969893.591.595الشهيد محمود زكريافاطمة جمال محمد عياد56057

9810098949695الشهيد محمود زكريافاطمة سمير محمود حجازى56058

817287888981.5الشهيد محمود زكريافاطمة محمود على محمد نصار56059

5560506462.551الشهيد محمود زكريافوزية باسم ذكى زيدان56060

9998991009999الشهيد محمود زكريامروة باسم عزت صديق56061

8992949595.593الشهيد محمود زكريامروة عمر عبد المحسن الضبع56062

9695978891.599الشهيد محمود زكريامروة محمد محمد عياد56063

94.590959090.587الشهيد محمود زكريامنة هللا عماد عبدالونيس محسين56064

8070889193.585الشهيد محمود زكريامنيرة ياسر احمد الميهى56065

1001009998100100الشهيد محمود زكريامى سمير عبد الفتاح على56066

9910099989998الشهيد محمود زكرياميرنا سمير زكريا رزق حنا56067

96949595.597.596الشهيد محمود زكريانادية عبدالناصر موسى الشال56068

748085898095الشهيد محمود زكريانانسى عمر شافعى عمر الضبع56069

88889084.59193الشهيد محمود زكرياندى خالد ابوالفتوح الضبع56070

991009996.597.598الشهيد محمود زكرياندى وائل السيد العشرى56071

69.5909891.595.595الشهيد محمود زكريانرمين ابراهيم محمد رمضان56072

9487988998.597الشهيد محمود زكريانعمة ماهر ابراهيم الشال56073



80.5958284.592.597الشهيد محمود زكريانورهان سامى محمد عبد العليم56074

9398978997.596.5الشهيد محمود زكريانورهان على حسان العشرى56075

94.59699909898الشهيد محمود زكريانيرة محمد على حلوة56076

5767557972.575الشهيد محمود زكريانيره حسنى رشدى الفخرانى56077

92.5929892.59599الشهيد محمود زكرياهاجر ابراهيم فريد معارك56078

90888889.594.598الشهيد محمود زكرياهاجر اسماعيل ابراهيم احمد امام56079

9396959093.595الشهيد محمود زكرياهالة سيد محمد على56080

96.51009896.59996الشهيد محمود زكرياوالء حسن حسن محمد مصطفى56081

97.59110097.598100الشهيد محمود زكرياابرام نعيم بدوى سعد56082

88.5868595.59393الشهيد محمود زكريااحمد ياسر رشاد حامد56083

6273.59587.587.581الشهيد محمود زكريااحمد أيمن عبد البر متولى56084

74.571.58783.586.582الشهيد محمود زكريااحمد رجب احمد احمد الشال56085

98.51009910010098الشهيد محمود زكريااحمد عزت حلمى عمر الجندى56086

99100100969998الشهيد محمود زكريااحمد محمد محمود معارك56087

929510093.596.594الشهيد محمود زكريااحمد مفرح محيسن عبد العال56088

62698384.583.574.5الشهيد محمود زكريااحمد نزية احمد الشال56089

98.595.5100999999الشهيد محمود زكرياايهاب محمد مرعى نصار56090

971009910010096الشهيد محمود زكرياذياد مدحت محمد ابراهيم56091

85.5678786.587.585الشهيد محمود زكرياسامح احمدمحمد عبد الحبيب ابراهيم56092

95.5879791.593.598الشهيد محمود زكرياسعيد سمير منير محيسن56093

67688080.582.590الشهيد محمود زكرياشهاب عماد فتح الباب محمد56094

40375363.56761الشهيد محمود زكرياعادل عبد السميع عبد الغفار56095

66677473.57176الشهيد محمود زكرياعبد الرحمن بيومى عفيفى56096

89719788.59282.5الشهيد محمود زكرياعبدهللا ابو العز عبد الوهاب ابو العز56097

436549645864الشهيد محمود زكرياعلي احمد علي حسانين56098

84.5779791.580.594الشهيد محمود زكرياعمرو حمدى منصور الشين56099

92879994.589.5100الشهيد محمود زكريافادى عادل عوض هللا فرج56100

89.5889790.59293الشهيد محمود زكريافريد محمد فريد معارك56101

991001001009996الشهيد محمود زكرياكيرلس مكرم بدير سليمان56102

87899191.589.593الشهيد محمود زكريامايكل فوزى سليمان سليمان56103

557161687869.5الشهيد محمود زكريامحمد جالل محمد عبد السميع56104

981009899.510099الشهيد محمود زكريامحمد حسن محمد حسن56105

93.587979395.597الشهيد محمود زكريامحمد رائد محمد على همام56106

99.51009898.59999الشهيد محمود زكريامحمد سرور عالم صقر البحر56107

99.51009899.510099الشهيد محمود زكريامحمد سعيد محمد حسن56108

99999999.510099الشهيد محمود زكريامحمد فكرى محمد عبد القوى56109



63736780.59185الشهيد محمود زكريامحمد نشأت رشدى محمود زيان56110

99.591999495.599الشهيد محمود زكريامحمد وائل جالل عوض56111

787276819087الشهيد محمود زكريامحمد ياسر محمد عبد السميع56112

92.596929493.597الشهيد محمود زكريامحمود عالء عبد العليم حجازى56113

95979596.59596الشهيد محمود زكريامحمود السيد عبد العزيز الفخراني56114

96.5939999.596.599الشهيد محمود زكريامحمود جمال على الشيخ على56115

999810097.599.599الشهيد محمود زكريامحمود خالد مرعى ابوزيد56116

99969899.599.594الشهيد محمود زكريامحمود طارق دياب خليل معارك56117

80.585948882.588الشهيد محمود زكريامحمود كرم محمد شاهين عمر56118

9587979396.592.5الشهيد محمود زكريامحمود هانى محمود رمضان56119

7777828388.581الشهيد محمود زكريامصطفى محمد احمد الفخرانى56120

96.5989798.596.598الشهيد محمود زكريامصطفى مسعد محمد حايمه56121

97919795.59697الشهيد محمود زكرياوسيم أحمد شافعي عمر الضبع56122

95879793.596.598الشهيد محمود زكريايوسف ايهاب عبد الهادى56123

82.582928690.596الشهيد محمود زكريايوسف عزت بدوى شحاته نصار56124

85.5739574.591.595بير شمس بنونإبراهيم علي عنتر محمد عبد الكريم56125

84.58098779496بير شمس بنونأحمد أشرف سمير محمود قطب56126

74698170.572.583بير شمس بنونأحمد عبد النعيم درويش عبد هللا56127

4548725053.554بير شمس بنونأحمد هاني أحمد موسي56128

92.58610096.599.593بير شمس بنونأحمد هشام جاد الرب غنام ابراهيم56129

87909881.510097بير شمس بنونأحمد وليد عبد النبي أبو السعود56130

35445846.54374بير شمس بنونإسالم باسم زكي زيدان56131

95.5959892.58897بير شمس بنونالسيد خليل عبد الرشيد ابراهيم56132

47.56272455155.5بير شمس بنونباسل فرج علي الدهميس56133

55.5817544.57669بير شمس بنونحمد خالد عبد الهادي عبد الحكم56134

61.5817952.586.579بير شمس بنونحمدي هاني عبد النبي أبو السعود56135

8593926081.588بير شمس بنونعبد الونيس عماد عبد الونيس محيسن56136

70736745.57155بير شمس بنونعبد الرحمن رمضان عبد السميع عبد العظيم56137

5054.570425876بير شمس بنونعنتر عيسي عنتر محمد56138

43.557.56841.564.566بير شمس بنونفاروق رفعت محمدين صباح56139

528573476279بير شمس بنونفتوح سيد احمد فتح الباب الضبع56140

6.591651621بير شمس بنونمحمد أشرف عبد العليم أبو السعود56141

92.58896889795بير شمس بنونمحمد أشرف محمد مصطفي56142

95.59196878797بير شمس بنونمحمد رضا عبد الفتاح خالف56143

43.566786279.573بير شمس بنونمحمد هاني محمد زيان56144

42.55871415766.5بير شمس بنونمحمود بدوي عبد الهادي السيد الفخراني56145



87.5889479.59696بير شمس بنونمحمود محمد ابراهيم شاتوكة56146

92.5859294.596.595بير شمس بنونمصطفي طارق زكريا حجازي56147

89.584.59886.591.593بير شمس بنونهشام محمد عبد الرشيد ابراهيم56148

غائبغائبغائبغائبغائبغائببير شمس بنونيوسف سمير نصر الدين أبو العزم56149

1991009599.510099الكتاميةآيه صالح محمد الخطيب56150

182918593.510096الكتاميةآية محمد رمضان أحمد56151

195979796.59998الكتاميةآية مصطفى محمد بكر سليمان56152

180.584707678.588الكتاميةاسراء رياض محمود خطاب56153

19810010099.5100100الكتاميةاسراء سمير أحمد عمران نصار56154

198100939599.599الكتاميةاسماء عصام سعيد عباس56155

185.59890919393الكتاميةأسماء فتحى محمد الشحات هزاع56156

196.510010099.593100الكتاميةاسماء حمدى عبدالحميد الحداد56157

155.564.56760.558.569الكتاميةأمنية عاطف عطية محمد خطاب56158

157.5636863.568.584.5الكتاميةأمينة محمد بخورى عفيفى الجندى56159

169.56364737987.5الكتاميةإيمان عمر على الضبع56160

182828287.59086الكتاميةإيمان خليل أحمد الكتامى56161

16869688780.584.5الكتاميةبسمة حامد فهيم محمود56162

199979899100100الكتاميةحبيبة محمد محمد عبد الفتاح56163

175.5937280.59488الكتاميةحنان هانى محمود عبد العاطى56164

192939387.59893.5الكتاميةحنان عيد يوسف الخطيب56165

173797764.57484.5الكتاميةدنيا صبحى محمد محروس56166

178827372.58682.5الكتاميةدنيا عبد الجليل طلعت عبد الجليل56167

167837369.587.582.5الكتاميةدنيا عبد النبى ابراهيم زيان56168

159686362.56685الكتاميةرانيا جمال عيد أحمد56169

191.593858789.597الكتاميةرحمة حسن محمود حسن56170

197.510010099.5100100الكتاميةرقية رماح عيد خطاب56171

17576.577748579الكتاميةريهام مصطفى ابراهيم زيان56172

191888287.59392الكتاميةزينة صفوت محمد على العجوزة56173

181868583.59287الكتاميةسارة إبراهيم محمد الحمصى56174

170.5717575.573.577الكتاميةسمر محفوظ كمال عفيفى بحيرى56175

173.594878473.585الكتاميةسمر هانى أحمد أبو حسين56176

168687067.564.576الكتاميةشروق عماد أحمد على أبو السعد56177

187.590868792.588.5الكتاميةشروق محمد محمد الجندى56178

171777881.56782الكتاميةشيماء سعيد محمد خطاب56179

190.593899587.587.5الكتاميةعلياء وجيه عيد محمد سعيد56180

189859193.59690.5الكتاميةغادة طه عبد الفتاح أحمد ندا56181



193878992.510090.5الكتاميةفاطمة سامى محمد عبد الحميد56182

185.5748682.57891الكتاميةفاطمة عصام ابراهيم خطاب56183

196989698.510098الكتاميةفاطمة محمد عرفة عبد الفتاح خطاب56184

18495887992.596الكتاميةفاطمه حسن جميل عبدالعزيز56185

161.564786062.564الكتاميةفرحة مصطفى جالل مصطفى56186

198.51009199.599100الكتاميةفوزية حسنين حسنين زعير56187

164.5607155.57669الكتاميةفيروز محمد محمد عبد السالم الخطيب56188

198.5989798.5100100الكتاميةكريمة بدرعبدالكريم عبد اللطيف األحول56189

181.5718574.559.575.5الكتاميةلوزة حمدى فوزى حسن56190

16565746355.559.5الكتاميةمنيرة أيمن فهمى خطاب56191

192.5969698.59896الكتاميةمى عبد المؤمن السيد طلبة البسيونى56192

غائبغائبغائبغائبغائبغائب1الكتاميةميار أنور عبد العليم على زيان56193

174.57771666067الكتاميةميار سامى رجب عبد الحميد خطاب56194

174.5908574.579.581الكتاميةناهد محمد عبد العاطى أبو حسن56195

193.59292959191.5الكتاميةندى ابراهيم السيد البسيونى56196

168.586909380.584الكتاميةندى فتحى محمد الخولى56197

199939598.599100الكتاميةنشوي محمود محمد خطاب56198

17885898879.588الكتاميةنعمة مجدى أحمد أبو حسين56199

179828590.586.583الكتاميةنوال السيد عفيفى الشعراوى56200

1567589785777الكتاميةنورا محمد ابراهيم فايد56201

191.586879182.592الكتاميةنورا مختار محمد أبو العال56202

156.57378807162الكتاميةنورا أحمد محمد عبد الحميد56203

18285909292.587.5الكتاميةنورهان فتحى محمد الخولى56204

1838293898496الكتاميةهاجر أيمن مختارعبدالفتاح خطاب56205

192.5869093.58599الكتاميةهاجر شعبان محمد عبد المطلب56206

غائبغائبغائبغائبغائبغائب1الكتاميةهاجر عبد الصمد محمد عبد الصمد56207

190.5879295.589.598.5الكتاميةهاجر فرحات السيد السعدنى56208

193.5919395.588.5100الكتاميةهاجر محمد الشحات عبد العاطى56209

1939293899297الكتاميةهانم رمضان عبد السالم ندا56210

1727481927688الكتاميةهبه عبد المنعم على الضبع56211

179828393.581.584الكتاميةهند أحمد حسن محمد56212

193939690.59599الكتاميةهند فرحات السيد السعدنى56213

183868688.583.583الكتاميةوالء احمد احمد زعير56214

179.587869274.594الكتاميةياسمين رضا ابراهيم على ابراهيم56215

167.56366825970الكتاميةإبراهيم صبرى محمد الخولى56216

198.510091969595.5الكتاميةإبراهيم فريد مصطفى الكالف56217



162748479.559.567.5الكتاميةإبراهيم أشرف عبد الحميد مصطفى56218

198.5989997.59898الكتاميةأبو بكر سمير مصطفى الكالف56219

179.5899185.59192الكتاميةاحمد خالد صابر ابراهيم56220

17781898787.597الكتاميةاحمد رضا سعيد محمد نصار56221

196.597959296.599الكتاميةاحمد شبل محمود حجاج56222

14439596042.550.5الكتاميةاحمد شحات محمد مندور56223

166.55874777662.5الكتاميةاحمد محمد محمدعبد السالم الخطيب56224

195.5979195.594.596الكتاميةاحمد نجاح السيد عباسى56225

180.5729288.589.597الكتاميةاحمد نصر عيد عباس56226

188949088.510097الكتاميةاحمد وجيه محمد بكر خطاب56227

176.5808684.58686.5الكتاميةاحمد جمال رمضان السعدنى56228

188.5959193.59796الكتاميةاحمد جمال مدبولى ابراهيم56229

16070.57271.569.580.5الكتاميةاحمد حماده رمضان عبد الغنى56230

176.5587769.56487الكتاميةأحمد عبد الصمد محمد عبد الصمد56231

188.5989696.59897الكتاميةأدهم خالد شيبة الحمد أبو السعد56232

193.58889939896الكتاميةأسامة محمد محمد الليثى نصار56233

189.5898992.59295الكتاميةاسالم أيمن درويش ندا56234

184858494.59594الكتاميةاسالم هانى على الضبع56235

178.57281908591.5الكتاميةالسيد محمد السيد محمد مرسى56236

18286818489.592الكتاميةالسيد احمد السيد عبد المعطى الخطيب56237

144.572617070.572.5الكتاميةأمير عبد المنعم عبد هللا عباس56238

19199859392.594الكتاميةباسم أشرف محمود دياب56239

178568282.57878الكتاميةحاتم محمد محمد ابراهيم شلبى56240

189.5929493.59497الكتاميةحازم سعيد محمد الخطيب56241

183.5869596.585.580الكتاميةحسام حسن أحمد مهابة56242

1706889857675الكتاميةحسام عاطف سعيد على ناصر56243

159.57379807761الكتاميةحسن الليثى محمد احمد نصار56244

147.570.56272.578.551.5الكتاميةحمادة مرتضى مهنى حسب هللا56245

186.58789949994الكتاميةحمدان محمد حمدان ندا56246

غائبغائبغائبغائبغائبغائب1الكتاميةحمدى عبد النبي عبدالفتاح عبد النبي56247

1848393958880الكتاميةرضا السيد عفيفى على56248

159.577.5807986.578.5الكتاميةزياد عادل رمضان السعدنى56249

1909399999392الكتاميةسعيد عادل محمد ابو العال56250

159708889.57764.5الكتاميةسعيد عبد المعطى سعيد فرج56251

190.5969595.59691الكتاميةضياء إسماعيل محمد قطب56252

195.5929795.594.593الكتاميةضياء فتحى حسن على زعير56253



155638671.57349الكتاميةعبد الحميد صبحى عبد الحميدعبد هللا56254

14556767571.550الكتاميةعبد الرحمن عيد فوزى حسن56255

196959597.510099الكتاميةعبد الرحمن محمد ابراهيم ندا56256

153.57185686955الكتاميةعبد الرحمن أحمد أحمد محمد56257

192.595989799.599الكتاميةعبد الرحمن الهادى محمد محمد ندا56258

171.5738385.57376الكتاميةعبد الرحمن أمين عبد الحميد فرحات56259

18092928891.590الكتاميةعبد الرحمن محمد مصطفى القريطى56260

165.572839186.567.5الكتاميةعبد الرحمن مختار توفيق الجندى56261

161626686.59177الكتاميةعبد العليم أشرف عبد العليم على خطاب56262

191879891.59797الكتاميةعبد هللا ريحان ابراهيم زيان56263

18581949096.589الكتاميةعبد هللا عبد ربه عبد هللا الكالف56264

185.57891919091الكتاميةعبد هللا عالء الدين أحمد على56265

182.5808389.59391الكتاميةعطية احمد عطية احمد زعير56266

19991989910098الكتاميةعلى عزت السيد محمد56267

18583948889.590الكتاميةعلى عالء الدين محمد بركات56268

189.5808689.598.591الكتاميةعمار ياسر مصطفى على زيان56269

183.569.5899094.594الكتاميةعمر عصام عمر محمد هزاع56270

189.5828887.59698الكتاميةعمرو ابراهيم السيد البسيونى56271

16668767585.578الكتاميةعمرو على سيد أحمد مهابة56272

188808987.590.590الكتاميةكريم محمد عبد اللطيف عبد الواحد56273

161.559.58176.579.581الكتاميةمحمد أحمد على خطاب56274

1899195929497الكتاميةمحمد احمد عبد العليم قطب56275

168.585.57990.589.591الكتاميةمحمد أشرف صبحى محمد عامر56276

198.5979798.510097الكتاميةمحمد ايمن ابو الفتوح هزاع56277

1981009496.599.598الكتاميةمحمد رمضان صابر اسماعيل56278

غائبغائبغائبغائبغائبغائب1الكتاميةمحمد رمضان عبد المنعم زعير56279

180.583909395.592الكتاميةمحمد زقزوق عبد السيد محمد56280

185838988.59595الكتاميةمحمد سعيد محمد خطاب56281

178.5768587.58596الكتاميةمحمد سند سعيد فرج56282

13847735861.552الكتاميةمحمد عبد المجيد عبد المجيد ندا56283

166.57789748292الكتاميةمحمد عبده السيد عبده56284

18791.59091.58893الكتاميةمحمد عالء الدين محمد بركات56285

14475637588.564الكتاميةمحمد على عبد العليم خطاب56286

187859180.584.586الكتاميةمحمد فرج محمد عبد المطلب56287

1969597969697الكتاميةمحمد محروس محمود الشيخ56288

175.5859492.59687الكتاميةمحمد محمد عبد هللا حمام56289



190.5949593.59798الكتاميةمحمد محمود عفيفى محمد56290

181777985.584.587.5الكتاميةمحمود سعيد سعيد محمد نصار56291

177.5849287.58879.5الكتاميةمحمود صالح محمود ندا56292

155.5887675.588.582.5الكتاميةمحمود عادل أحمد بيومى56293

165.580857780.575.5الكتاميةمدحت على سيد أحمد أحمد مهابة56294

14122512.5240الكتاميةمصطفى السيد عبد العليم خطاب56295

18680889494.597الكتاميةمصطفى رمضان محمد السيد خساكى56296

131816143411.5الكتاميةمصطفى سمير أحمد محمد ندا56297

1395572677665.5الكتاميةمصطفى سمير محمود ناصر56298

193999798.59692الكتاميةمعاذ وائل عبدالرحيم احمد56299

15056566061.545الكتاميةمعوض حمدى معوض ابو شنب56300

188908695.58396الكتاميةنور شحات محمد نور محمد56301

غائبغائبغائبغائبغائبغائب1الكتاميةهانى محمد عفيفى العربى56302

175698892.587.579الكتاميةيوسف أشرف عبد الكريم عبد العزيز56303

170.57381847573الكتاميةيوسف السيد عبد المجيد محمد شلبى56304

1879994919195الكتاميةيوسف حلمى يوسف زعير56305

89.57783909172سبك الجديدة بنوناسراء تامر نبيل محب المهدى56306

7363.58676.57472.5سبك الجديدة بنوناسراء رضا أمين عبدالحميد56307

85829071.58887سبك الجديدة بنوناسراء سعيد عبد الشفوق الحداد56308

96989799.596.597سبك الجديدة بنوناسراء عمرو صالح عبد المقصود56309

971009897.592100سبك الجديدة بنوناالء بشير هاشم الزول56310

94999698.598.596سبك الجديدة بنوناالء جمال محمد رمضان56311

69.5708780.575.568.5سبك الجديدة بنوناالء رضا أمين عبدالحميد56312

غائبغائبغائبغائبغائبغائبسبك الجديدة بنوناالء عادل عبدالعظيم عبدالمجيد56313

94.5779391.583.587.5سبك الجديدة بنونأمل محمد عبدالفتاح عبدالهادى العويضى56314

96.5969697.59899سبك الجديدة بنونأمنية علي عبد الحامي شاهين56315

947796928995.5سبك الجديدة بنوناية محمد كمال عرفة56316

971009996.595.5100سبك الجديدة بنونإيمان حسن ماهر عبدالمولى56317

77.578779182.583.5سبك الجديدة بنونايمان صالح عبدالرحمن على56318

73.5797877.57388.5سبك الجديدة بنونبدرية صبحى توفيق سبع56319

9382979195100سبك الجديدة بنونتسنيم احمد عبدالرحمن عبدالمعبود56320

95.586969091.5100سبك الجديدة بنونتقى عصام الدين عبدالمحسن الزول56321

95939798.597100سبك الجديدة بنونجهاد السيد عبدالستار حمد56322

89.577.589908183.5سبك الجديدة بنونجيهان انور محمد سالم56323

6870918282.577سبك الجديدة بنونحياة عماد أنس محمد56324

6361927976.582سبك الجديدة بنونحياه سيد عبد المعبود محمد56325



6450597260.573.5سبك الجديدة بنونرحمة محمد عبدالصبور محمد56326

96100979410098سبك الجديدة بنونرحمة حمدى راشد صالح56327

837189778287سبك الجديدة بنونرفقة اميل فخرى جرجس56328

91.5899589.595.591سبك الجديدة بنونريهام حسن زكى محمد56329

9493949394.596سبك الجديدة بنونسارة سمير عادل رجب56330

100989899.599100سبك الجديدة بنونسارة ابراهيم عبد الحفيظ الطلباوى56331

93809895.591.599سبك الجديدة بنونسارة شفيق عبد الخالق صالح56332

98.5949596.597.599سبك الجديدة بنونساره عالء مجدى عبدالمغنى56333

9391.59696.59598سبك الجديدة بنونسلمى عادل محمد عفيفى محمد56334

81728891.58687.5سبك الجديدة بنونسلمى عصام شاكر المشد56335

696466606574.5سبك الجديدة بنونسماح جمال محمدعصمت القاضى56336

94.596.59891.596.599سبك الجديدة بنونسهيلة عمرو محمد وجدى عيسى56337

94.598969298.598سبك الجديدة بنونسهيلة وليد عاطف بسيونى56338

9297969493.595سبك الجديدة بنونضحى خالد كمال عبد الحميد56339

969697979998سبك الجديدة بنونعبير محمد عزت عبدالحكيم56340

76.5729282.58484سبك الجديدة بنونفاطمة معتمد عبدالمحسن خليل56341

85.58293858379.5سبك الجديدة بنونليلى محمد عبدالرحمن عبدالمقصود56342

9487979286.590سبك الجديدة بنونمارينة رضا زكى رزق56343

838195898281.5سبك الجديدة بنونمرام أشرف عبد الفتاح حلمى56344

8092968990.589.5سبك الجديدة بنونمنار حسام عبد الفتاح عبدالخالق56345

96909896.599100سبك الجديدة بنونمنه أحمد فتحى الهبيرى56346

97989795.510098سبك الجديدة بنونمنه سيد عبدالحميد عجيلة56347

49.54971776553.5سبك الجديدة بنونمى عادل عبدالصبور محمد56348

1001009898.510098سبك الجديدة بنونميادة حسنى احمد مرادعيسى56349

95939696.59089سبك الجديدة بنونميادة نجاح عبد المغنى عبد المغنى56350

71.5787377.579.576.5سبك الجديدة بنونناهد عادل محمود سليم56351

10010010098.59999سبك الجديدة بنوننجاة توكل حسن العويضى56352

73456668.557.571.5سبك الجديدة بنوننجاة محمد عبدالعزيز صالح56353

76.572.58172.582.585سبك الجديدة بنونندى السعيد على حسن56354

9899989696.599سبك الجديدة بنونندى جمعة عبد الخالق رمضان56355

65.555.57765.56790سبك الجديدة بنونندى جميل شحاتة جاد56356

99.5989591.598100سبك الجديدة بنونندى عادل أحمد عشماوى56357

96.594939195.598سبك الجديدة بنوننغم محمد عبدالحميد الخواجة56358

95.590908997.588.5سبك الجديدة بنوننهاد عفيفى عبدالجيد ابراهيم56359

9890939897.596.5سبك الجديدة بنوننورهان محمود محمد حنفى56360

9987949493.598سبك الجديدة بنوننورهان ابراهيم عامر ابراهيم56361



غائبغائبغائبغائبغائبغائبسبك الجديدة بنوننورهان وليد عبدالحميد وهبة56362

70756470.582.576سبك الجديدة بنونهاجر جمال عبد العاطى حسن56363

100100959899100سبك الجديدة بنونهاجر عزالدين عبدالحليم محمد56364

87.5809589.587.597سبك الجديدة بنونهاجر يسرى ابراهيم السيد56365

8873788181.587.5سبك الجديدة بنونهدير خالد محمدعصمت القاضى56366

9577.59390.586.598سبك الجديدة بنونهمت محمد عبدالحليم أبو السعود56367

99.51009897.510099سبك الجديدة بنونيارا عمرو عبد الستار عبدالهادى عفيفى56368

9794969198.599سبك الجديدة بنونياسمين حمدى زين الدين مرسى56369

92939282.59793سبك الجديدة بنونياسمين محمد كمال محمد بركات56370

76798882.57596سبك الجديدة بنوناحمد ابراهيم فتوح عبد المقصود56371

981009798.59998سبك الجديدة بنوناحمد اكرم محمد عبدالقوى56372

42.5536661.56071سبك الجديدة بنوناحمد رضا أمين عبدالحميد قويدر56373

95989691.59997سبك الجديدة بنوناحمد سامح زينهم ذكى56374

80.583.59276.586.589سبك الجديدة بنوناحمد سامى عبداللطيف على56375

91.5879787.591.592سبك الجديدة بنوناحمد ضياء همام حماد56376

59618975.573.590.5سبك الجديدة بنونأحمد لطفى أحمد شاهين56377

8885.59489.583.590سبك الجديدة بنوناحمد محمد عبد الحليم أحمد على56378

96.510098969994سبك الجديدة بنوناحمد وائل أحمد سالمة56379

868394859094سبك الجديدة بنونادهم مسعد فوزى الدجوى56380

5867.587707190سبك الجديدة بنوناسالم احمد عبدالحميد عبدالوهاب56381

غائبغائبغائبغائبغائبغائبسبك الجديدة بنونإسالم سمير محمد عبد الخالق عجاج56382

42387758.56055سبك الجديدة بنوناسماعيل عادل عبدالصبور محمد56383

غائبغائبغائبغائبغائبغائبسبك الجديدة بنونأمين خميس أمين محمد حسنين56384

9284948595.594سبك الجديدة بنونحسنى رفعت محمد دراز56385

9282.59086.592.597سبك الجديدة بنونخالد محمد شوقى بسيونى56386

53.559756266.583سبك الجديدة بنونخالد نبيل كمال عبد الحميد56387

73.56975697184سبك الجديدة بنونزايد يسرى همام حماد56388

71687667.57683سبك الجديدة بنونزياد هانى احمد الشعراوى56389

66648376.56579سبك الجديدة بنونسعيد شعبان فاضل السبكى56390

77.5628274.566.578.5سبك الجديدة بنونسعيد صبحى سعيد دراز56391

6165.582737278.5سبك الجديدة بنونسعيد محمد سعيد حسن56392

82.574.59389.58592.5سبك الجديدة بنونسيف توفيق عفيفى الخواجة56393

90.581929088.599سبك الجديدة بنونسيف محمد سعيد محمد56394

6666.5878788.583سبك الجديدة بنونصبرى على صبرى زين56395

94909090.59397سبك الجديدة بنونصالح محمد صالح الدين محمد ابراهيم56396

67.58491887691سبك الجديدة بنونطارق عنتر عبدالخالق أحمد56397



78.5788770.58395سبك الجديدة بنونعبدالخالق يسرى عبدالخالق حمد56398

89.58296899797سبك الجديدة بنونعبدالرحمن جمال خالد االصيفى56399

53.5658374.567.585سبك الجديدة بنونعبد الرحمن طارق عبد الرحمن سليم56400

75.5598679.567.583سبك الجديدة بنونعبد الرحمن محروس علي عبد المعبود56401

91.582.5979093.588سبك الجديدة بنونعبدالسالم سالمة عبدالسالم عرفة56402

غائبغائبغائبغائبغائبغائبسبك الجديدة بنونعبدالعظيم عمرو عبدالعظيم محمد56403

97.5971009899.599سبك الجديدة بنونعبدهللا أحمد أبو السعود عامر56404

97100999895.599سبك الجديدة بنونعبدهللا عادل عبدالمحسن عزام56405

949696959698سبك الجديدة بنونعبدهللا عبدالمحسن عبدالرازق عفيفى56406

94.599979598100سبك الجديدة بنونعبدهللا عالء سعيد ذكى56407

6066.574776775سبك الجديدة بنونعبدهللا قطب فهمى السبكى56408

90.585959395.593.5سبك الجديدة بنونعبدهللا كريم محمد أنس56409

88.5899379.58996.5سبك الجديدة بنونعبدهللا محمد شبراوى الزول56410

92928788.58292.5سبك الجديدة بنونعبدهللا محمد عزت شخبه56411

69.5857171.56570سبك الجديدة بنونفادى سمير عزت فرج56412

90969392.579.597سبك الجديدة بنونفريد محمد توفيق الشربينى56413

9194978292100سبك الجديدة بنونكريم هيثم عبدالمحسن ابوالعال56414

83.5899386.57688سبك الجديدة بنونمحمد ابراهيم محمد عبدالظاهر56415

6876.567696184سبك الجديدة بنونمحمد اشرف حمدى محمد56416

8791917076.597سبك الجديدة بنونمحمد أشرف نسيم عفيفى56417

97999798.598.598سبك الجديدة بنونمحمد ايمن عبود عبدالحفيظ56418

92959693.590.597.5سبك الجديدة بنونمحمد رضا عبدالحميد ابوالعال56419

94.59498948994سبك الجديدة بنونمحمد رضا عبدالرازق عفيفى56420

73.5647981.570.581سبك الجديدة بنونمحمد سامى عبد العزيز عبدالسالم56421

77797375.58879سبك الجديدة بنونمحمد شعبان فريد عجاج56422

94998988.59696سبك الجديدة بنونمحمد عبدهللا احمد الميت56423

97959083.589.5100سبك الجديدة بنونمحمد عصام محمد محمد56424

95969188.598.597سبك الجديدة بنونمحمد مصطفى ربيع السيد56425

89.586767371.591.5سبك الجديدة بنونمحمد وحيد عبدالعليم منصور56426

9493.589859297سبك الجديدة بنونمحمود احمد محمود فوزى56427

949992909699سبك الجديدة بنونمحمود اسامة زينهم زكى56428

94.598939196.596سبك الجديدة بنونمحمود عبدالمعبود على عبدالمعبود56429

93999791.598100سبك الجديدة بنونمحمود عمرو صبرى ابو القمصان56430

76.5798683.568.579سبك الجديدة بنونمصطفى حسام عبداللطيف احمد جاللة56431

86.59096917992.5سبك الجديدة بنونمصطفى رمضان زكى عيد56432

94.59994939885.5سبك الجديدة بنونمصطفى عبدالعاطى صبرى الهبيرى56433



6482736966.570.5سبك الجديدة بنونمصطفى محمد أحمد رجب56434

62727970.561.579سبك الجديدة بنونمصطفى ناصر السيد سليمان56435

62.584877879.588سبك الجديدة بنونمعاذ رأفت حسن سالم56436

95.51009993.597.5100سبك الجديدة بنوننور عاطف عبد الستار عبدالدايم يحيى56437

91989794.58994.5سبك الجديدة بنونهشام أشرف محمد حامد56438

غائبغائبغائبغائبغائبغائبسبك الجديدة بنونهيثم مهدى عبدالحكيم عبدالربة56439

9487.59896.586100سبك الجديدة بنونياسين حسين محمد عبدالغفار56440

898393888599سبك الجديدة بنونيوسف احمد عاطف الخواجه56441

8898989295.5100سبك الجديدة بنونيوسف رجائى عبدالحميد حسنين56442

85768386.584.599سبك االبتدائيةاسراء محمود عيسى محمود56443

1001001009899100سبك االبتدائيةامنيه جمال رشاد الهبيرى56444

99.510010098.597100سبك االبتدائيةاميرة محمد عبدالرشيد المنياوى56445

70.5607874.571.577سبك االبتدائيةأيه صالح عبدالحليم الدسوقى56446

87.5848984.586.599سبك االبتدائيةأيه عالء الدين ماهر قنديل56447

57.5526665.562.566.5سبك االبتدائيةإيمان خالد عبدالفتاح حسب النبى56448

59.560576384.583سبك االبتدائيةإيمان عيد حمدى محمد56449

87.565857783.593سبك االبتدائيةإيمان ياسر رمضان شقره56450

88.5719796.59296.5سبك االبتدائيةبسمه عاصم عبدالقوى سليم56451

93.5939697.595.5100سبك االبتدائيةجميله محمد اسماعيل محمد56452

98.598989498.5100سبك االبتدائيةحسناء ايمن عبدالرشيد المنياوى56453

75.5939796.596.596سبك االبتدائيةحسناء شعبان حلى عبدالحى56454

98.5989796.59998سبك االبتدائيةحسناء محمد حسين محمد56455

66778789.58288سبك االبتدائيةخلود مصطفى محمد دراز56456

96969797.587100سبك االبتدائيةداليا حمدى شوقت الهبيرى56457

96.51009794.595100سبك االبتدائيةدنيا هيثم مصطفى ذكى56458

غائبغائبغائبغائبغائبغائبسبك االبتدائيةرباب محمد سمير حسب النبى56459

969010098.59599سبك االبتدائيةسارة ممدوح عبدالعاطى56460

99.510010098.599100سبك االبتدائيةسالى محسن لبيب الفرماوى56461

1009810098.599.598سبك االبتدائيةسلمى معتز السيد السبكى56462

99.5969898.510099سبك االبتدائيةسميه حمدى عبدالعاطى عبدالبديع56463

98.510010097.5100100سبك االبتدائيةشيماء محمد سعد االصفر56464

83.5788593.589.599سبك االبتدائيةشيماء منصور سليمان منصور56465

54.56664668380سبك االبتدائيةصباح لطفى احمد الدهمه56466

83.5809185.58789.5سبك االبتدائيةعهود بدر محيى العطار56467

94.5829895.59398.5سبك االبتدائيةغاده على عفيفى عجيله56468

49.5624565.55964سبك االبتدائيةفاطمه جمال محمد مصطفى56469



67597567.57586سبك االبتدائيةمارينا فرج عزت فرج56470

97.596959899100سبك االبتدائيةمرنا محمد عبدالفتاح56471

949510097.59798سبك االبتدائيةمنه جمال سليم عبدالحليم سليم56472

5063758977.574.5سبك االبتدائيةمى شريف حسن انور الهبيرى56473

65.56174737869.5سبك االبتدائيةناديه مصطفى فتحى شديد56474

95839190.598.588سبك االبتدائيةندى عبدالسميع ابراهيم السيد الشرقاوى56475

59646269.58469.5سبك االبتدائيةندى عدلى عبدالعزيز عبدالرحمن56476

90829291.589.597سبك االبتدائيةنسرين اشرف صالح زهران56477

1008410095.595.5100سبك االبتدائيةنعمة ياسر محمد عبدالستار محمد56478

47466570.563.568.5سبك االبتدائيةنورهان على السيد ابراهيم56479

81.5749080.58891.5سبك االبتدائيةنورهان وليد عبدالرؤوف السيد56480

67.55979707688.5سبك االبتدائيةنيره بهاء رأفت محمد56481

92.5929597.595.5100سبك االبتدائيةهاجر محمد محمد عامر56482

68.557.584718577.5سبك االبتدائيةهاله حسن شحاته جاد ابوالسعود56483

64587768.58282.5سبك االبتدائيةهناء سمير محمد محمد56484

765878726884سبك االبتدائيةاحمد رشاد عبدالغفار محمد56485

80679285.595.590.5سبك االبتدائيةاحمد عبدالفتاح احمد سليم56486

92.586988896100سبك االبتدائيةاحمد عصام عبدالرشيد المنياوى56487

8768958383.599سبك االبتدائيةاحمد مجدى محمد البيومى56488

9892989396.596.5سبك االبتدائيةاحمد محمد محمود الطويل56489

99.59898979996سبك االبتدائيةاسالم عبدالهادى احمد عبدالهادى56490

87.5668479.594.5100سبك االبتدائيةاسالم مبروك عبدالخالق عبدالبارى56491

69.5587276.58682سبك االبتدائيةالسيد ايهاب السيد محمد56492

575658667684.5سبك االبتدائيةأنور عادل أنور عبدالفتاح56493

72.561.58670.58281سبك االبتدائيةبدر عالء زكى شمس الدين56494

6865.5628073.586.5سبك االبتدائيةتامر وائل شوقت االصفر56495

62.556.56170.563.588.5سبك االبتدائيةحازم بشير رضوان عبدالسالم56496

6156.55169.57081سبك االبتدائيةحسام مختار عبدالمعبود يوسف56497

56.552526671.588سبك االبتدائيةحسين احمد حسين عفيفى56498

52.5515266.56874.5سبك االبتدائيةحماده محمد يوسف الجزار56499

94.59098.5999899سبك االبتدائيةخالد حسام عبدالعزيز قطقط56500

72.57082.5867892سبك االبتدائيةخالد سمير عبدالرحمن مجاهد56501

747884.5868088سبك االبتدائيةخالد عصمت زينهم خليل56502

46465664.562.552سبك االبتدائيةرامى احمد محمد سليمان56503

898584898695سبك االبتدائيةسامى عالء بيومى زكى56504

81808388.58992سبك االبتدائيةعبدالرحمن عمرو رمضان زكى56505



959910097.596.5100سبك االبتدائيةعبدالرحمن مصطفى السيد محمود56506

96.5898596.592.587سبك االبتدائيةعبدالرحمن وجيه زينهم زين56507

51605169.56967سبك االبتدائيةعبدالفتاح احمد انور الهبيرى56508

949189.594.59398سبك االبتدائيةعبدالفتاح اكرمى عبدالفتاح56509

98.510098.598.510099سبك االبتدائيةعبدهللا حسام احمد الشافعى56510

78.583938978.588سبك االبتدائيةعبدهللا عمرو رمضان زكى56511

78.58689.5978690سبك االبتدائيةعبدهللا فارس شفيق الشامى56512

70696584.580.595سبك االبتدائيةعبدهللا فريد عبدالغنى منصور56513

5546446757.554سبك االبتدائيةعزت باسم عزت56514

51.54649656257سبك االبتدائيةعمرو عالء عبدالعزيز عبدالغفار56515

52516261.564.572سبك االبتدائيةفتحى مصطفى فتحى عبدالواحد56516

62.5606573.579.574.5سبك االبتدائيةكريم صابر عبدالحميد محمود56517

8868918087.588سبك االبتدائيةمؤمن انور محمد عصمت56518

67.57671737672سبك االبتدائيةمحمد ايمن كامل زعبوب56519

51494864.56152سبك االبتدائيةمحمد رأفت الشربينى القطان56520

96.58898.59696.598سبك االبتدائيةمحمد عصام أحمد مرسى56521

68636676.57268.5سبك االبتدائيةمحمد مصطفى شوقت عفيفى56522

9285.596.594.588.592.5سبك االبتدائيةمحمد مصطفى محمود انور56523

7074.583.585.58481سبك االبتدائيةمحمد ممدوح عبدالمحسن الطلباوى56524

88.57987949296سبك االبتدائيةمحمد وائل محمد الحلوانى56525

95.584.598919595سبك االبتدائيةمحمد وليد محمد الشامى56526

63.564.560.574.57172.5سبك االبتدائيةمحمود بدوى كمال عرفه56527

0005.56.50سبك االبتدائيةمحمود بشير عبدالسميع56528

49.5565572.56265سبك االبتدائيةمحمود سامى عبدالسالم مجاهد56529

91.584.59884.57490سبك االبتدائيةمحمود عبدالمعبود محمد56530

91.587938888.586سبك االبتدائيةمحمد عيسى عبدالعاطى الديب56531

7276887877.574سبك االبتدائيةمصطفى عاصم زينهم خليل56532

847687798285سبك االبتدائيةمعاز عمرو رمضان زكى56533

5046465250.552سبك االبتدائيةنادر فتوح عبدالحليم الجندى56534

9910098.510099.599سبك االبتدائيةيوسف اشرف عبدالسميع قطقط56535

93.59690.596.597.597سبك االبتدائيةيوسف محمد السيد ابو الغيط56536

949688.596.510094سبك االبتدائيةيوسف محمد عبدالخالق عودة56537

67.573.57575.57875سبك االبتدائيةيوسف محمود محمد محمود فرحات56538

9280.5979494.599سبك الضحاك بنوناسحار احمد شفيق محجوب56539

453946586150سبك الضحاك بنونايه وائل سعيد عبد السميع56540

9383.5981009599سبك الضحاك بنونبسنت عصام محمد خطيب56541



97.592.595.59698100سبك الضحاك بنونتسنيم عادل حسين محمد موسى56542

98.599999899.5100سبك الضحاك بنونتسنيم محمد عادل عبد العظيم56543

594986.575.577.566.5سبك الضحاك بنونرانيا رمضان عبد الفتاح سليمان56544

88.577.596.59195.5100سبك الضحاك بنونرباب فارس عبد الفتاح محمد56545

978810010010099سبك الضحاك بنونرحمة شريف سعيد حسنين56546

95.58810010095.598سبك الضحاك بنونروان شريف محسب قطقط56547

99971009998.599سبك الضحاك بنونريم ايمن عبد الفتاح عيسى56548

99941001009891سبك الضحاك بنونزينب اشرف عبد الخالق محمد56549

98.51009910099.599سبك الضحاك بنونسلمى سامح كمال السباعى56550

73699692.580.598سبك الضحاك بنونسماء احمد فوزى عبد الغفار56551

97931001009899سبك الضحاك بنونسندس بهاء عبد السالم سعد56552

88.5849795.591.590سبك الضحاك بنونسهيلة هانى رشاد عطية56553

99100100100100100سبك الضحاك بنونفلاير صالح منشاوى عمارة56554

8176.59489.58892سبك الضحاك بنونمريم عادل رمزى فرج56555

99.58910010010099سبك الضحاك بنونمريم محمد عبد العاطى عيسى56556

98.5961009997100سبك الضحاك بنونمريم محمد شعبان عبد الحميد56557

9076899487.5100سبك الضحاك بنونمنال محمد فريد عفيفى56558

84.5838485.58992سبك الضحاك بنونمنة ابراهيم محمد احمد56559

91.58594939999سبك الضحاك بنونمنة رفعت سعيد محمد56560

73589090.577.590سبك الضحاك بنونميرنا اياد محمد جالل56561

97.5971009896.5100سبك الضحاك بنونمى عصام عبد الفتاح محمد عيسوى56562

999510010097.5100سبك الضحاك بنونندى خالد عاطف المشد56563

8892989993.593سبك الضحاك بنوننعمة يسرى على على السرساوى56564

888996999699سبك الضحاك بنوننورهان ابراهيم احمد عجاج56565

9996959998100سبك الضحاك بنونهنا احمد محمد شفيق عجاج56566

96.592.5991009399سبك الضحاك بنونهند خالد عبد الخالق موسى56567

99.59810010099100سبك الضحاك بنونيمنى اسامه السيد درباله56568

98.597100999999سبك الضحاك بنوناحمد عادل عبد الرحمن سليمان56569

98981001009999سبك الضحاك بنوناحمد محمد على عبد هللا56570

86.58694959597سبك الضحاك بنوناحمد هانى عاطف عشرة56571

8791.5949796.584سبك الضحاك بنونحسام رضا محمد محسب56572

4545.5528274.566سبك الضحاك بنونحمدى ماهر عبد الستار على56573

97961009810098سبك الضحاك بنونسعيد بشير سعيد المشد56574

96921009995.599سبك الضحاك بنونسيف وليد جمال الدين نبيه56575

92.59097949396سبك الضحاك بنونشاكر سمير عبد العزيز القطان56576

87.587.59694.59097سبك الضحاك بنونعبد الرحمن طارق رياض زكى56577



9797.5999996.599سبك الضحاك بنونعبد الرحمن محمود عبد العاطى56578

6791.58891.59174سبك الضحاك بنونعلى بشير محمود القطان56579

991001009997.5100سبك الضحاك بنونعلى محمد صالح الدين محمود56580

96.597959797.594سبك الضحاك بنونمازن محمد جمال جاد هللا56581

99.59910010010099سبك الضحاك بنونمحمد حاتم عادل بسيونى56582

95.590989492.598سبك الضحاك بنونمحمد عادل رشاد الهبيرى56583

95.59898928794سبك الضحاك بنونمحمد محمود محمد عيسوى56584

8475959284.597سبك الضحاك بنونمحمود محمد عبد الستار على56585

7488939285.590سبك الضحاك بنونمؤمن ابراهيم القناوى ابراهيم56586

85.58093859092سبك الضحاك بنونمنير محمد مجدى الدفراوى56587

77.582.59091.57989سبك الضحاك بنونيوسف محمود امين محمد56588

76.553.588778075ابخاص ت أآية طه محمد صالح الدين56589

9996969495.598ابخاص ت أآية عماد سيد أحمد الجمال56590

62.54171697069ابخاص ت أآية عمرعلى محمد56591

91.58696919197ابخاص ت أآية مصطفى إبراهيم السيد56592

81628982.58497ابخاص ت أأمنية ممدوح أمين عفيفى56593

79.563.58973.577.587ابخاص ت أتقى حامد مصطفى عبد الفتاح56594

9994979594100ابخاص ت أحنين فارس أحمد محى الدين56595

959496919397ابخاص ت أدعاء حسين محروس الحفناوى56596

97.59098949597ابخاص ت أدنيا أحمد عبد الحليم السيد56597

9167.5929394.595ابخاص ت أدنيا مصطفى محمود محمد عبد الواحد56598

898096958790ابخاص ت أروان أيمن محمد المهدى إسماعيل56599

98.59910097.59899ابخاص ت أروان رأفت رشاد شعالن56600

100100100100100100ابخاص ت أريم سامح رأفت عبد الرازق56601

90.5919890.59189ابخاص ت أريهام أحمد حسين عبد الكريم56602

1009710099.598100ابخاص ت أسارة سامى عبد العزيز محمد حميدة56603

6640.57572.56771ابخاص ت أسارة محمود عبد القوى أحمد56604

1009610094.596.599ابخاص ت أسماء سليمان محمد إبراهيم56605

97.51001009898.5100ابخاص ت أسمر إبراهيم محمد عامر56606

89.5808991.589.592ابخاص ت أسهيلة نبيل عبد الغنى إسماعيل56607

100961009598.599ابخاص ت أفرح ماهر عبد العاطى عبد العزيز56608

90829395.592.594ابخاص ت أمروة أحمد عبد العزيز أيوب56609

91.5809395.586.597ابخاص ت أمروة أيمن عبد العزيز مصطفى56610

9791100989498ابخاص ت أمريم حلمى عبد العزيز عفيفى56611

1009610010010099ابخاص ت أمريم حمدى عبد الخالق داود56612

93879596.59596ابخاص ت أمريم محمد أبو الفتوح محمد56613



96.59010097.599.598ابخاص ت أمريم مصطفى فكرى عبد الخالق56614

9793999798.594.5ابخاص ت أندا أيمن محمد شعبان عبد السالم56615

99929810098.594.5ابخاص ت أهاجر مصطفى عبد القوى عفيفى56616

100949810010099ابخاص ت أهبة عصام عبد السميع محمد56617

8880859290.583ابخاص ت أأحمد حسن وديد أبو العنين56618

9181949697.587ابخاص ت أأحمد سامى أحمد عبد العزيز56619

96939494.59896ابخاص ت أأحمد عبد العظيم عبد الستار عبد العظيم56620

8881969392.590ابخاص ت أأحمد محمد على غنيمة56621

89.5789091.593.587ابخاص ت أأحمد نصر أحمد عبد الفتاح56622

979297989891ابخاص ت أأسامة محمد رأفت محمد هاشم محمد المصيلحى56623

91.5839092.595.596ابخاص ت أباهر صابر بيومى إبراهيم56624

798885877779ابخاص ت أطارق محمد حسن على النجار56625

76.58395908573ابخاص ت أطه محمد طه محمد56626

968996979892ابخاص ت أعبد الرحمن سامح عيد عبد الشافى56627

918489949995ابخاص ت أعبد الرحمن سليمان رجب عبد الخالق56628

9889989898.599ابخاص ت أعبد الرحمن مناع عبد الرحمن عبد السميع56629

8081.59292.59290ابخاص ت أعبد هللا السيد رجب عبد الخالق56630

94909798.59896ابخاص ت أعالء أسامة حسن محمد السيد56631

9798989899100ابخاص ت أعمر رجب عبد المغنى حسن أبو العينين56632

8784.5928780.587ابخاص ت أمحمد أحمد مختار حسن56633

89.587.59696.59592ابخاص ت أمحمد عالء محمد حفناوى56634

78.5668883.58269ابخاص ت أمحمد ماجد محمد النجار56635

92989695.597.596ابخاص ت أمحمد مرتضى محمد حفناوى56636

74.569878062.580ابخاص ت أمحمود محمد محمود محمد56637

95.591949794.591ابخاص ت أمصطفى عادل فرج أحمد56638

9792949710097ابخاص ت أمصطفى محمود عبد السميع حميدة56639

97.594989997100ابخاص ت أيوسف السيد إبراهيم السيد56640

1989798979999ابخاص إسراء ممتاز طه محمد56641

1948797949497ابخاص دينا  محمد حسين عبد الكريم56642

1969610096.598.598ابخاص رضا صبحى أحمد فرج56643

19810010094.59998ابخاص سلمى رجب لبيب سويلم56644

184.574.588857980.5ابخاص فاطمة مصطفى سعيد عبد الهادى56645

195.5881009697.599ابخاص ندا عماد عبد المنعم على حسن56646

19090.595898693ابخاص نورعبد التواب عبد الحميد إبراهيم56647

192.573.5988882.596ابخاص نور وائل عبد العاطى عبد التواب56648

196.59810097.597100ابخاص ياسمين محمد مرزوق عبد الفتاح56649



19892.59997.599100ابخاص أحمد مصطفى على أحمد56650

1776598838476ابخاص أمير محمد عبد الستار الشيخ56651

197.59910095.598100ابخاص حامد عبد الحميد حامد شاهين56652

1887596878592ابخاص خالد سعيد مصطفى شرف56653

194.584969192.587ابخاص ساهر محمد الشحات عبد النبى شكرى56654

173759579.588.578ابخاص صابر أشرف طه إبراهيم56655

197.589.59894.59997ابخاص عبد الحليم محمد عبد الحليم على56656

19684.59091.59399ابخاص عبد هللا محمد شحاتة محمد56657

186.571.596828880.5ابخاص عمر أيمن حسن على النجار56658

184.589998593.595ابخاص عمر لطفى عبد الحليم ناشى56659

168787968.573.586ابخاص عمرومحمد عبد السميع محمد56660

19483.59892.588.597ابخاص كريم رضا محمود داود56661

189.589988391.592ابخاص محمد رجب عبد الحفيظ حسن56662

18670.596848280.5ابخاص محمد رمضان رشاد أحمد56663

194.5869887.59097ابخاص محمد خالد شرف إسماعيل56664

156576861.576.577ابخاص محمد وائل متولى إبراهيم56665

197.51001009510095ابخاص مدحت مصطفى عثمان حسن56666

160.5545771.567.569ابخاص مصطفى مجدى عبد الخالق محمد56667

1978196889893ابخاص معاذ أيمن حلمى محمدالنجار56668

19589.59989.593.595ابخاص يحيى حسنى طه محمد على56669

156.5575966.57464.5ابخاص يوسف إبراهيم محى إبراهيم56670

1585062677369ابخاص يوسف جالل حسين عبد الكريم56671

19796.5100899895ابخاص يوسف رجب سعيد محمد56672

194.588.599889799ابخاص يوسف سامى يوسف محمد56673

81.587.591.58988.593.5احمد عبد الجليل البرانقهانوار احمد على محمد56674

93.59196.5919292.5احمد عبد الجليل البرانقهايمان ايمن عبد الحليم عبد السميع56675

98999994.59894.5احمد عبد الجليل البرانقهايمان محمود مصطفى المجاهد56676

81.577.592.5859294احمد عبد الجليل البرانقهحنان حبشى سليمان حبشى56677

879393.5929293.5احمد عبد الجليل البرانقهدنيا انور توفيق محمد56678

979899989995احمد عبد الجليل البرانقهسارة طارق محمد مبروك56679

8069.575.580.59086.5احمد عبد الجليل البرانقهشروق عبد هللا زكى كامل56680

91.592.591.59293.588.5احمد عبد الجليل البرانقهشيماء هشام المجاهد محمد56681

949710096.59794.5احمد عبد الجليل البرانقهعبير حمدى عبد الستار على56682

97.5991009697100احمد عبد الجليل البرانقهفيبى عصام سليمان عطية56683

7481.585828881.5احمد عبد الجليل البرانقهندى ياسر عبد الغنى محمد56684

94100949497100احمد عبد الجليل البرانقهمارتينا ماهر سليمان عطية56685



8180.596849198احمد عبد الجليل البرانقهمارينا عطية سليمان حبشى56686

74668883.59184.5احمد عبد الجليل البرانقهوالء  احمد مصطفى محمد56687

80.572.585.58680.582احمد عبد الجليل البرانقهاحمد عصام محمد محمود56688

98.5971009910099.5احمد عبد الجليل البرانقهاحمد محمد احمد غانم56689

49.568786675.556احمد عبد الجليل البرانقهاشرف احمد على محمد امام56690

596976.580.58560احمد عبد الجليل البرانقهمحمد ابراهيم على محمد56691

93.583.59787.59598احمد عبد الجليل البرانقهمحمد السيد عبد القوى عبد العال56692

738793898983احمد عبد الجليل البرانقهمحسن خالد احمد على56693

85.582.593.590.593.595.5احمد عبد الجليل البرانقهمحمد عبد العزيز عبد الستار56694

96921009798100احمد عبد الجليل البرانقهمحمد ممدوح بحيرى محمد56695

97.59210098.596100احمد عبد الجليل البرانقهمحمد ياسر محمد جاب هللا56696

9399100979699احمد عبد الجليل البرانقهمحمود حمدى عبد الستار على56697

9784999899.599الشهيد طياربكفر سبكاالء سعيد محمد لطفى مصلحى56698

98.592989110099الشهيد طياربكفر سبكامنية امين عبدالمطلب امين56699

98.5919592.59999الشهيد طياربكفر سبكخلود رمضان محمد لطفى السروى56700

79.5678076.58170.5الشهيد طياربكفر سبكرؤيه عبد الخالق احمد خيرى السيد56701

99.510010096.5100100الشهيد طياربكفر سبكساميه عبد العال سالمه فريد56702

73.5617270.58074.5الشهيد طياربكفر سبكمريم عمرو  عبد السالم ذكى56703

9281.594848895الشهيد طياربكفر سبكناهد السيد سيد احمد عبد الخالق56704

6363.575757276الشهيد طياربكفر سبكابراهيم محمد عبد الحفيظ محمد56705

97.589.59485.59097الشهيد طياربكفر سبكابراهيم هانئ ابو العزم جاد56706

95829188.58597الشهيد طياربكفر سبكاحمد حاتم محمد على56707

86.58397909193.5الشهيد طياربكفر سبكاحمد عصام عبد الحسيب منصور56708

9092999188.597الشهيد طياربكفر سبكأحمد عطية كامل محمد56709

90.578.59891.597.595الشهيد طياربكفر سبكاحمد مجدى امين عبد العزيز56710

97.587.5969196100الشهيد طياربكفر سبكاحمد محمد حافظ احمد56711

9587.59793.59497الشهيد طياربكفر سبكادهم طارق فوزى عبد المجيد56712

70.570.5687669.574الشهيد طياربكفر سبكحازم هانى سعيد عبد هللا56713

757892759489.5الشهيد طياربكفر سبكحسين حمدى امين عبد العزيز56714

99.598100969899الشهيد طياربكفر سبكسيف السيد سيف النصر عبدالغنى56715

84.59797899687.5الشهيد طياربكفر سبكشعبان حسام شعبان محمود56716

999910099.594.5100الشهيد طياربكفر سبكعبد الحكيم احمد عبد الحكيم محمد56717

100100100100100100الشهيد طياربكفر سبكعبد العزيز عبد الوهاب فاضل رياض56718

99100999998.5100الشهيد طياربكفر سبكفريد سالم فريد حسن56719

85818779.587.596الشهيد طياربكفر سبككمال محمد كمال عبد الحميد56720

4855427064.552الشهيد طياربكفر سبكمحمود محمد عثمان محمد56721



97829383.59796الشهيد طياربكفر سبكمصطفى رجب شحاتة عبد الحميد56722

76807674.58291الشهيد طياربكفر سبكمصطفى رءوف خليل إبراهيم خليل56723

96969991.59899الشهيد طياربكفر سبكمصطفى نبيل زكريا عبد الحفيظ56724

58.572716974.575الشهيد طياربكفر سبكمصطفى هاشم فتحى الشافعى56725

5565.564667369.5الشهيد طياربكفر سبكيوسف إبراهيم جوده عثمان56726

5163.5536371.564الشهيد طياربكفر سبكيوسف حمدى عبدا هلل إبراهيم56727

9997999598100الشهيد طياربكفر سبكيوسف سمير عبدا لوهاب خليل56728

96959791.59594الشهيد طياربكفر سبكيوسف على محمد على56729

غائبغائبغائبغائبغائبغائبميت البيضاإبتسام محمد على نجم56730

97909898.59896.5ميت البيضااسراء اشرف عبد السميع ابراهيم56731

98.58896959493ميت البيضااسراء اشرف محمد بيومى56732

89.587919075.592ميت البيضااسراء فتحى كمال خليل56733

87.581929087.581.5ميت البيضااسراء محمد عبد السال م سويلم56734

94.579.593978788.5ميت البيضااسراء سعيد عبد الخالق جاد56735

66737588.57476.5ميت البيضااسماء محمد احمد على56736

868498979097ميت البيضاامانى محمد عبد السالم محمد56737

91.580949487.596ميت البيضاامانى احمد العدوى زكى56738

988696909090.5ميت البيضااميرة عبد العزيز مصطفى محمد56739

58.5637559.563.573.5ميت البيضاامينة عوض خليل مغاورى56740

67.56782837677.5ميت البيضاأمينة مصطفى إبراهيم إبراهيم56741

63.563.5806260.572.5ميت البيضاانجى ثروت جمال عبد الرحمن56742

64.562.56672.56060.5ميت البيضاآية السيد عبد الحق قطب56743

5959.56767.54973.5ميت البيضاآية ناصر حسين أحمد56744

غائبغائبغائبغائبغائبغائبميت البيضااية ياسر حامد موسى56745

غائبغائبغائبغائبغائبغائبميت البيضاإيمان إبراهيم عبدالقادر56746

94.5839791.591.595ميت البيضاايمان جمال مصطفى بيومى56747

6162.58788.571.581ميت البيضاايمان عادل فتحى محمد56748

99.59610098.598.5100ميت البيضاايمان عاطف احمد عفيفى56749

غائبغائبغائبغائبغائبغائبميت البيضابسمة السيد عثمان محمد56750

7570837688.594ميت البيضابسمة الشحات ابو باشا امام56751

8773.59182.58990ميت البيضابسمة رأفت عبد الوهاب احمد56752

6266737680.575.5ميت البيضابسمة مصطفى ابو زيد الليثى56753

7270.59578.566.586ميت البيضاجميلة مجدى الطنطاوى محمد56754

6457.575816583ميت البيضاجميلة شوقى محمد بيومى56755

81739380.58482ميت البيضاداليا محمد عبد المهيمن محمد56756

74.574.584827684ميت البيضادعاء محمد عبد المنعم عبد ربه56757



84.571.590807084ميت البيضارانيا احمد حسن احمد56758

99.581.59792.59098ميت البيضارباب مصطفى عبد العظيم ابراهيم56759

69.5726481.56965.5ميت البيضارسمية مصطفى عثمان عبد الحق56760

666375817469ميت البيضاريحاب عبد المولى عبد العاطى حسين56761

83.570.5959183.582ميت البيضاسارة محمد لطفى عبد الحليم56762

95.594989698.598.5ميت البيضاسارة هالل عبده احمد56763

6560.5668279.579.5ميت البيضاسلمى محمد أحمد على56764

7884.58387.57285ميت البيضاسمية سامى بحيرى غريب56765

98.5899794.595.5100ميت البيضاشيماء حسينى محمدى حسينى56766

96849896.594.5100ميت البيضاشيماء الشحات عبد الوهاب حسن56767

86.5769270.578.591ميت البيضاصباح محمد جالل مصطفى56768

9277.594948597ميت البيضافاطمة احمد سعيد ابراهيم56769

8471.573686178ميت البيضافاطمة بيومى عبد الحليم بيومى56770

81.5718477.56688ميت البيضافاطمة يحيى طنطاوى قطب56771

95.592.59594.585.594ميت البيضامروة السيد عبد العزيز السيد56772

63.572.57669.56375ميت البيضامروة مجدى مصطفى احمد56773

87.592.596907772ميت البيضامى انور كمال خليل السعداوى56774

95.598.595969296ميت البيضامى عبد العزيز فهيم عبد العزيز56775

8288.578798181.5ميت البيضاميرنا محمود صالح الطنطاوى56776

غائبغائبغائبغائبغائبغائبميت البيضانرمين حسن عبده عبد الحليم56777

576561686967ميت البيضانسمة حمدى احمد محمد56778

96.594.59591.59096.5ميت البيضانهال كمال محمد مرزوق56779

818785887692ميت البيضانهلة ابراهيم السيد عثمان56780

95.594.59696.592.592ميت البيضاهاجر ابراهيم اسماعيل محمد56781

53.569.57471.57174ميت البيضاهبة سعيد سامى سعيد56782

50.563.5726466.571ميت البيضاهبة شعبان محمد حسن56783

56.569.56458.56579ميت البيضاهبة فرج محمود متولى56784

4853.5505860.558ميت البيضاهبة محمد السيد محمود56785

غائبغائبغائبغائبغائبغائبميت البيضاهيام لطفى على بيومى56786

87.5738582.575.586.5ميت البيضاياسمين عبد الخالق عبد السميع حسن56787

5449.56161.55763.5ميت البيضااحمد سعيد مصطفى احمد56788

991009898.595.592.5ميت البيضااحمد عثمان مغاورى عثمان56789

91.578867470.579.5ميت البيضااحمد كمال الشاذلى عبد العليم56790

78.570716668.577.5ميت البيضااحمد هانى عثمان محمد56791

4458.5505857.560ميت البيضااحمد رفيق رأفت محمود56792

4450.54859.549.560ميت البيضااحمد صبحى أبو الفتوح محمد56793



61.565666266.567ميت البيضااحمد عبد المولى أحمد الدمهوجى56794

6367726269.560ميت البيضااحمد على عبد الصادق السيد56795

59.570.5687073.567ميت البيضااحمد على فهيم السعداوى56796

94.56892969190ميت البيضاأحمد محمد محمد الجبالى56797

88.580.58193.579.581ميت البيضاادهم منشاوى عبد الغنى لبيب56798

72.577767172.569.5ميت البيضااسالم ابراهيم سعد ابراهيم56799

48.563525855.556ميت البيضاإسالم السيد سليمان عبد الغنى56800

43.552.552505757ميت البيضااسالم عبد الحيكم مرتضى عبد الغنى56801

7177.57668.572.571.5ميت البيضااسماعيل محمد حسن محمد56802

618078616468ميت البيضاامين فريد امين على56803

51.570.5636367.559ميت البيضابدر زكريا بدر اسماعيل56804

73.5887869.577.558.5ميت البيضاجمال عادل عبد العظيم ابراهيم56805

83.581.59289.582.585ميت البيضاحازم ابراهيم احمد ابراهيم56806

969598959394ميت البيضاحازم عصام عبده احمد56807

97.597989497.596ميت البيضاحسام ايمن عبد هللا عبد الفتاح56808

75.567.56872.564.575.5ميت البيضاحسن حمادة لطفى عبد المجيد56809

52.560.549566757.5ميت البيضاحسين عبد العزيز حسن عبد العزيز56810

96.58388878393ميت البيضاحمدى احمد محمد محمد على56811

4547425958.547ميت البيضاسامح أحمد سعد محمد56812

51.573.54758.560.555.5ميت البيضاسامح محمد عبد العزيز الطوخى56813

50494765.555.552ميت البيضاسعد زغلول عبد العظيم محمد56814

71.576.569857668ميت البيضاسعيد ابراهيم ابو النجا فضالى56815

1.5601014.50ميت البيضاعامر محمود عبد الغنى محمود أحمد56816

51565664.557.553ميت البيضاعبد العزيز عبد المعطى عبد العزيز حسين56817

96828990.592.597.5ميت البيضاعبد الفتاح نبيل عبد الفتاح مرزوق56818

9082858491.592ميت البيضاعبد المعطى السيد عبد المعطى احمد56819

4863.5698069.569.5ميت البيضاعثمان محمود عثمان رمضان56820

8372.57982.571.589.5ميت البيضاعفيفى محسن عفيفى عبدالغنى56821

56.56365657072.5ميت البيضاعفيفى ناصر بيومى عفيفى56822

53.56153637059.5ميت البيضاعالء احمد عبد القادر على56823

49.55549646255ميت البيضاعماد مصطفى عبد الخالق السطوحى56824

45.560.56269.55760ميت البيضاعمر عاصم حسن محمد56825

100100999998.593ميت البيضاعمرو ايهاب عبد الحليم محمد56826

72.574.56975.57360ميت البيضاعمرو عاطف عبد السالم خليل56827

6369.57074.575.570ميت البيضاعمرو فوزى عبد العظيم إبراهيم56828

6671.574787470.5ميت البيضاعمرو محمد محمدى ابراهيم56829



54.5677268.55951.5ميت البيضاعيد عبد هللا محمد محمد عيد56830

72.5707978.570.562ميت البيضافارس نبيل السعيد عبد الغنى56831

5244.54755.559.567ميت البيضاكرولس عطا انور جرجس56832

999010098.59498ميت البيضاكريم فوزى محمد على56833

5758.55769.57977.5ميت البيضاكمال خالد كمال على56834

93.51009796.59495ميت البيضامحمد ايمن محمود البيومى56835

626054686576.5ميت البيضامحمد عالء عبد المنعم مصطفى56836

89.562.58684.577.581ميت البيضامحمد كرم محمد محمد اسماعيل56837

88.5739090.594.581.5ميت البيضامحمد اشرف عبد العظيم عبد السميع56838

71617287.58469.5ميت البيضامحمد عزب محمد عفيفى56839

99949999.597.599ميت البيضامحمد مصطفي شحاته محمد56840

60.57160727158ميت البيضامحمود جمال امين على56841

96.597999895.593ميت البيضامحمود حسن على محمود56842

55.553.55867.565.565ميت البيضامحمود على عثمان عبد الحق56843

79.558657479.561ميت البيضامحمود مصطفى توفيق غنيمى56844

81.5588081.58274.5ميت البيضامحمود حمدى العدوى زكى56845

68.555.554736256.5ميت البيضامحمود عادل سليمان على56846

52.551.5446365.568.5ميت البيضامصطفى فوزى مصطفى محمود56847

47.5444458.54247ميت البيضامصطفى محمد محمد صالح56848

95758696.58797ميت البيضامصطفي خالد السيد بيومى56849

81.57370948889ميت البيضامعاذ نايل مصطفى بيومى56850

6957.56081.57477ميت البيضاوليد احمد ابراهيم عامر56851

95899594.58694ميت البيضايحيى مصطفى حلمى محمد56852

755579707483ميت الوسطىأحالم يحيي عبد هللا محمد56853

94.5809491.59493ميت الوسطىاسراء أمين عبد الفتاح أحمد56854

91.5729193.59089.5ميت الوسطىاسراء سمير فاروق أحمد56855

95.572.59290.59199ميت الوسطىاسراء كرم محمد حنفي56856

96.59096939496ميت الوسطىاسراء محمد على فرج56857

93.58397929799ميت الوسطىاسراء مرزوق الشحات مرزوق56858

97.5879698.510097ميت الوسطىاسراء مصطفى صبرى سليمان56859

96.5889694.598.597ميت الوسطىأسماء اسامه أحمد أحمد56860

96.579100899690ميت الوسطىأسماء مصيلحى ابراهيم عبد الدايم56861

84.58182787182.5ميت الوسطىآالء أشرف سعيد عبد العزيز56862

9785100899595ميت الوسطىآالء صبحي عبد الرشيد أبو المكارم56863

97.5949893.597.599ميت الوسطىأمنية السيد شفيق سليمان56864

55.56471827669ميت الوسطىأميرة محمد سعيد أحمد56865



94.5799891.596.595ميت الوسطىايمان أحمد عبد الفتاح أحمد56866

9380.5989088.585ميت الوسطىإيمان عماد محمد محمد56867

66.555.586776161.5ميت الوسطىآيه أحمد محمد عبد الغنى56868

91759794.592.588ميت الوسطىآية أمين عبد الفتاح أحمد56869

5258.5656162.568ميت الوسطىآية جمال يسين محمود56870

97.5941009299.599ميت الوسطىاية عوني أحمد نجيب56871

59.569.571717368ميت الوسطىبسمة عبد الفتاح فرج حسين56872

98.579969499100ميت الوسطىبسمة حسن الشحات السيد محمد فياض56873

74.558.583767986ميت الوسطىثناء على عادل على56874

44.548.553554757.5ميت الوسطىحنان سليمان عبدالسالم56875

74.556.5877273.584ميت الوسطىجهاد عالء محمود سيد56876

3.5635272924ميت الوسطىدعاء السيد الشحات السيد56877

87.5729194.59495ميت الوسطىدنيا احمد ابراهيم محمد56878

97.583989898.5100ميت الوسطىدينا الشحات محمود وهيبى56879

94829997.599.5100ميت الوسطىدينا عاطف محمود عيسي56880

96889910095100ميت الوسطىدينا محمد احمد ابو الفتوح56881

93719594.593.596ميت الوسطىرانيا سعيد عبد العال أحمد56882

97.5829597.59395.5ميت الوسطىرحاب فكرى على على فرج56883

9785959994.596.5ميت الوسطىرنا محمد رشدي عفيفي56884

99821009994100ميت الوسطىرنا محمود شفيق على56885

9883.5999898100ميت الوسطىروان ربيع عبد العزيز محمد56886

9783.5979893100ميت الوسطىريم وجدى عبد العليم بيومى خليفة56887

غائبغائبغائبغائبغائبغائبميت الوسطىسارة سمير الشحات محمد56888

96.579.59697.59797ميت الوسطىسارة رجب محمد عطا هللا56889

886889917587ميت الوسطىسارة طه السيد طه56890

91.5749495.59698ميت الوسطىسارة محسن ابراهيم محمدي56891

9879.59898.596.5100ميت الوسطىسارة هيثم صابر صديق56892

80.5759494.58987.5ميت الوسطىسلمى السيد عبد المعبود حسن56893

67.563.58876.56179ميت الوسطىسلمى عادل عبدالعظيم محمد56894

92.570999493.599ميت الوسطىسلمي ابراهيم كامل محمد56895

6153.55465.555.573ميت الوسطىسميرة حمدى ياسين محمود56896

99.5839892.5100100ميت الوسطىشمس محمود محفوظ محمد56897

86.5628781.59099ميت الوسطىشيماء سعيد السيد عبدالعظيم56898

92.570987690100ميت الوسطىشيماْء سعيد أمين عبد المقصود56899

94.581989399100ميت الوسطىفاطمة بيومي محمد نبيل56900

9476.588889890ميت الوسطىفاطمة هانى كمال بيومى56901



9988.510091.599.5100ميت الوسطىفرح محمد السيد عبد الغفار56902

95.5649889.59599ميت الوسطىفرحة محمد شفيق سليمان56903

9981989299100ميت الوسطىليلي عبد النبى حسيني أحمد56904

9780.59384.594.5100ميت الوسطىمروة جابر جميل سليمان56905

97.5829690100100ميت الوسطىمريم عاطف عبد المجيد عفيفي56906

74.5608572.57394ميت الوسطىمريم عماد صديق محمد56907

7056.58279.563.588ميت الوسطىمريم ماهر محمد نبوي محمد جاد56908

53.553.5796365.574ميت الوسطىمريم محمد سامي عبد الوهاب حسيني56909

81.546.5908362.586ميت الوسطىملك أمين مغاورى محمد56910

77.546.586727591ميت الوسطىملوك طارق مأمون أحمد56911

75.556877477.597ميت الوسطىميادة عبد العدل حسين بدوي56912

9777.5100939996ميت الوسطىميسرة حسن عبد العزيز سليمان56913

907995839588ميت الوسطىنجاه شهدى مأمون أحمد56914

62618985.588.586ميت الوسطىندا أشرف كمال سيد56915

91.5869988.59690ميت الوسطىندا ربيع عيد محمد56916

92.595.5989596.597ميت الوسطىندا رضا عبد الظاهر الدسوقي56917

70.5668978.568.587ميت الوسطىندا سمير همام محمود56918

49.550.56263.56352ميت الوسطىندا فرج محمود محمد56919

9588.59994.59597ميت الوسطىندا منصور عبد المحسن منصور56920

73.572787185.552.5ميت الوسطىندى غنيمى سعيد غنيمى56921

57.547747072.558ميت الوسطىنرمين حسن حسن أحمد56922

81.563.5938288.579ميت الوسطىنرمين ليبب أبو الفتوح لبيب56923

87.5689482.58490ميت الوسطىنسرين محمد عبد الفتاح أحمد56924

1009810099100100ميت الوسطىنورا رفقى عبد النبى محمد56925

97.590.5989389.599ميت الوسطىنورا طارق الشحات محمود56926

72.56080747868ميت الوسطىنورهان سمير وهبه صقر56927

84.58296848283ميت الوسطىهاجر سعد الدين عبد المؤمن سعد الدين56928

9693969410095ميت الوسطىهاجر طارق نجاح أحمد علي56929

47.55550585567.5ميت الوسطىهاله محمد نعيم ابراهيم56930

605676656867ميت الوسطىهبه رباح عبد القوى محمد56931

97.51009997.510098ميت الوسطىوالء ابراهيم مرسي السيد56932

72.5657880.57680ميت الوسطىوئام محمد عبد الجيد حسيني56933

8576918589.591.5ميت الوسطىياره نصر هللا عبد الوهاب حسينى56934

7060.59270.58883ميت الوسطىيمني عصام عبد المحسن منصور56935

55.568.56456.557.565ميت الوسطىابراهيم سعيد فوزى حسن56936

73.578.59389.58582.5ميت الوسطىابراهيم عماد محمد احمد56937



6566.57972.57073ميت الوسطىابراهيم مصطفى ابراهيم حامد56938

7068.59090.593.576ميت الوسطىأحمد ابراهيم صالح بسيونى56939

4647.56556.545.557ميت الوسطىأحمد جمال عبدالمعبود عبد المقصود56940

47.55358647978ميت الوسطىأحمد رجب بكرى محمد56941

10096999498.599ميت الوسطىأحمد رجب محمد محمد56942

48626578.579.564ميت الوسطىأحمد سامى محمد عفيفى56943

95.58998969590.5ميت الوسطىأحمد سعيد عبدالرشيد أبو المكارم56944

52.561.5738287.573ميت الوسطىأحمد سعيد فؤاد بيومى56945

48.5616682.572.569ميت الوسطىأحمد شعبان سعيد أحمد56946

47616681.561.563.5ميت الوسطىأحمد عادل محيى الدين محمود56947

4548.5587049.554ميت الوسطىأحمد عبدهللا محمد اسالم56948

9489.5959592.590ميت الوسطىأحمد فتحي محمدي يوسف56949

91.582.59988.58978.5ميت الوسطىأحمد محمد علم الدين الشازلي56950

28.51510.57.520ميت الوسطىأسامه سعيد حسن أحمد سالم56951

91.57798919390ميت الوسطىاسالم سعيد عبد الشافى محمود56952

85.576.595858892ميت الوسطىاسالم مسعد سليمان محمد عزب56953

9889959610095ميت الوسطىأمجد أيمن عبدالنبى محمد56954

9593959599.590.5ميت الوسطىايهاب عصام الدين عبدالنبى محمد56955

96.590.5999810099ميت الوسطىبشير محمد عبد المجيد عبد العال56956

46.559.57270.57065.5ميت الوسطىحامد سعد محمد عبدالجواد56957

79618064.572.588ميت الوسطىحسن حمدى عبد الغنى حسن56958

6156.58163.566.577ميت الوسطىحسين حمدى عبدالغنى حسن56959

4252575455.563ميت الوسطىحسين فرج حسين فرج56960

92.58397899699ميت الوسطىزكريا عادل زكريا محمد56961

55.553715263.572.5ميت الوسطىسعيد أحمد سعيد حنفي56962

94.565.58689.58688ميت الوسطىسعيد سامى عبدالغنى حسن56963

7353.578617679.5ميت الوسطىسعيد سمير سعيد محمد56964

73.55677717269.5ميت الوسطىسعيد هاشم محمدى صابر56965

8977.59482.59786.5ميت الوسطىعبدالرحمن رياض أحمد ابو الفتوح56966

5961796575.574ميت الوسطىعبد الوهاب كامل عبد الوهاب حسينى56967

9482.596859688.5ميت الوسطىعبدالرحمن تامر عبدالشكور محمد56968

95.58997939696.5ميت الوسطىعبدالرحمن محمد فوزى عبدالصمد56969

906586918585ميت الوسطىعبدهللا عبد الرحيم عبد هللا ابراهيم56970

96819892.59389ميت الوسطىعالء أحمد على أحمد56971

85.574908382.592ميت الوسطىعمر بشير جمال مأمون56972

53.55879656972ميت الوسطىعمرو عزوز بيومى ابراهيم56973



9268.5969088.588ميت الوسطىفاروق أحمد فاروق أحمد56974

7969.583828588.5ميت الوسطىكمال عصام كمال السيد56975

51.55358675863.5ميت الوسطىكمال وليد كمال السيد56976

94.5869883.59789ميت الوسطىمازن أحمد فهيم محمد56977

8365978088.573ميت الوسطىمازن وليد صالح فؤاد56978

94849897.59588ميت الوسطىمحمد ابراهيم محمد ابراهيم مرسي56979

95.5749896.59287.5ميت الوسطىمحمد أحمد محمد أحمد56980

77.562738675.586ميت الوسطىمحمد الشافعى السيد حسن56981

غائبغائبغائبغائبغائبغائبميت الوسطىمحمد أيمن عبد العظيم محمد محمد المعين56982

5766.59679.57571ميت الوسطىمحمد باسم محمد بيومى56983

4648526356.559.5ميت الوسطىمحمد جميل حسين بدوى56984

9680929381.586ميت الوسطىمحمد حازم محمد أبو الفتوح56985

89.563999180.580.5ميت الوسطىمحمد ربيع محمد حسن56986

88.5769793.59194ميت الوسطىمحمد رفعت صابر عبدالرحمن56987

86.564988888.590ميت الوسطىمحمد سامح محمد حسيني56988

89809894.58388ميت الوسطىمحمد طارق عبدالمجيد محمد56989

535965666657.5ميت الوسطىمحمد عادل عبد الرشيد محمد56990

88.575.59897.59390.5ميت الوسطىمحمد عاطف ابراهيم حسن56991

8668.5939074.583.5ميت الوسطىمحمد عبدالشافى عبدالخالق عبدالرحمن56992

80.5669786.582.575ميت الوسطىمحمد عبدالظاهر الدسوقى عبدالظاهر56993

5045596258.561.5ميت الوسطىمحمد عزب محمد عزب56994

98.575.599949298ميت الوسطىمحمد عماد عبد الوهاب محمود56995

50.54672615958ميت الوسطىمحمد فيصل عبد الحق السيد56996

69.566.5888974.573ميت الوسطىمحمود أسامه السيد عفيفى56997

725382896362.5ميت الوسطىمحمود حسن جالل محمد56998

999110098.510092.5ميت الوسطىمحمود ربيع عبد الرؤف محمود56999

80.581989282.585.5ميت الوسطىمحمود فارس محمد عبدهللا عبدالسميع57000

95.584969496.595ميت الوسطىمحمود فريد سعد عبدالفتاح57001

5252.5868483.564ميت الوسطىمحمود فوزى الشحات السيد محمد57002

4759.57765.57351.5ميت الوسطىمحمود فوزى فرج محمدى57003

5048.5937874.571.5ميت الوسطىمحمود محمد فوزي عبد الرحمن57004

9270959186.584.5ميت الوسطىمحمود محمد محمد عطوة57005

غائبغائبغائبغائبغائبغائبميت الوسطىمسعد فوزى توفيق على57006

50.560.57761.56962.5ميت الوسطىمصطفى أحمد عبد المؤمن57007

85.56792919280.5ميت الوسطىمصطفى أحمد مصطفى أحمد57008

5550.5727982.572ميت الوسطىمصطفى ربيع رضوان محمد57009



42.547.567647262.5ميت الوسطىمصطفى فرج وهبه صقر57010

78.573848791.588.5ميت الوسطىمصطفى محمد ناجى ابراهيم57011

43.548.57661.568.554ميت الوسطىمصطفى وحيد عبدالسميع عبدالجواد57012

83.572.5869289.595ميت الوسطىمعاذ محمد عبدالعزيز تليثى57013

96.584.59595.58999ميت الوسطىهاني سعيد محمود السيد57014

97.587.59997.59595ميت الوسطىوهيبي جمال وهيبي محمد57015

4647.570665955ميت الوسطىيوسف زينهم يونس سالم57016

96.59099999895.5ميت الوسطىيوسف سامي عبدالمجيد محمد سعد57017

999398979995.5ميت الوسطىيوسف صادق على صادق57018

49.568.5865872.559.5ميت الوسطىيوسف عبدالكريم سعيد محمد57019

90.5899997.598.599ميت الوسطىيوسف عصام نبهان عبد السميع57020

99.51009995.598.5100تلبنت ابشيشإسراء سعيد فريد إبراهيم57021

99999993.598.598تلبنت ابشيشأسماء فيصل لطفي عبد العزيز57022

10099979498100تلبنت ابشيشأسماء ممدوح عبد الفتاح إمام57023

1001009894.598.5100تلبنت ابشيشأماني علي عبد العاطي عزب57024

7869.59378.579.579.5تلبنت ابشيشأمل جمال عبد المغني عفيفي57025

46.552.5666066.555.5تلبنت ابشيشأمنية رمضان عبد المقصود57026

5858.58561.564.570تلبنت ابشيشأميرة طلعت عبد الرحمن57027

88.5959280.58588تلبنت ابشيشأمينة هاني احمد الشامي57028

99100999595.598تلبنت ابشيشدينا محمود حسن السيد57029

99.51009793.596.5100تلبنت ابشيشآيات إبراهيم محمد كريم57030

61868865.59074تلبنت ابشيشإيمان عمر عبد العزيز إسماعيل57031

91939782.59087تلبنت ابشيشإيناس عبد هللا صبحي محمود57032

86.5839283.58088تلبنت ابشيشرحمة حماده نبوي عفيفي57033

6965.580598268.5تلبنت ابشيشرقية إبراهيم سعيد محمد57034

1001009996.598.5100تلبنت ابشيشرنا رضا فكري شفيق57035

97999794.598100تلبنت ابشيشرؤي أحمد سعيد إبراهيم57036

969795889998تلبنت ابشيشريهام عزت محمد السيد57037

929498919998تلبنت ابشيشزينب خالد عبدا لحميد محمد57038

95.59597879996تلبنت ابشيشزينب سعيد محمود السيد57039

7973978293.582تلبنت ابشيشسامية وائل سعيد عبد الحميد57040

9110098939796تلبنت ابشيشسمر احمد شمس السيد57041

899798828891تلبنت ابشيششيماء مجدي عبدالعاطى57042

353950584354.5تلبنت ابشيششيماء محمد عبدا لصمد57043

91.59492949393.5تلبنت ابشيشفاطمة محمد عبدا لمقصود   سيد57044

3944.5726564.563تلبنت ابشيشفاطمة وائل محمدي منتصر57045



5146.57164.566.552.5تلبنت ابشيشمروة ابوزيد رزق عنتر57046

93909192.59395تلبنت ابشيشمريم رضا كامل عبدا لرشيد57047

95.5879391.596.596تلبنت ابشيشمريم كامل سعيد عبدا لرحمن57048

3645656457.558تلبنت ابشيشمي مجدي عبد الفتاح57049

59444454.557.544تلبنت ابشيشناريمان سيد مرسي محمد57050

818283869294تلبنت ابشيشندى أنيس عبدالعاطى كريم57051

84.577888587.591تلبنت ابشيشندى حسن شفيق عبدا لحميد57052

74.591857894.580تلبنت ابشيشندى حسنين السيد حسن57053

6465678570.571تلبنت ابشيشندى محمد محمد السيد57054

63.57282799383تلبنت ابشيشندى محمود احمد محمود57055

4158787880.557.5تلبنت ابشيشنيفين منير عبدا لعزيز محمود57056

838695889594.5تلبنت ابشيشهدير اشرف فتحي محمود57057

90.59292929284تلبنت ابشيشوالء سعيد السيد احمد57058

51.548.57368.57167تلبنت ابشيشياسمين رباح محمدي منتصر57059

47.554505747.551.5تلبنت ابشيشاحمد إبراهيم سعيد إبراهيم57060

99.51009892.594.5100تلبنت ابشيشاحمد إبراهيم عبد الغفار حسن57061

9494939283.588تلبنت ابشيشاحمد السيد إبراهيم عبد المقصود57062

86.583979186.591تلبنت ابشيشاحمد السيد شندي عفيفي57063

7375.58976.59385تلبنت ابشيشاحمد السيد معوض السيد57064

67.571.581867369تلبنت ابشيشاحمد عاطف محمد السيد57065

85.598938797.593تلبنت ابشيشاحمد فرج صبري فرج57066

43.5645266.573.554.5تلبنت ابشيشاحمد مجدي عبد المحسن عفيفي57067

5668737277.565تلبنت ابشيشاحمد محمد عيد سيف57068

36.54052555747تلبنت ابشيشاحمد نبيه عبد الصمد عبدا لجواد57069

75839471.58779تلبنت ابشيشأحمد نزيه محمد عفيفي57070

85929586.59593تلبنت ابشيشحازم إمام أنور إمام57071

93.597988098.595تلبنت ابشيشخيري بشير أبو الخير عبد العظيم57072

8893968786.587تلبنت ابشيشسمير سامي عبد البديع عطوان57073

79.5729079.58269.5تلبنت ابشيششفيق اشرف شفيق محمد57074

97.5949896.59896.5تلبنت ابشيشطلعت محمد مختار فضل57075

37.56065585856.5تلبنت ابشيشطه عبد البديع منجي57076

41.5557151.561.561تلبنت ابشيشعبد الرشيد خالد عبد الرشيد57077

37.5426949.55242تلبنت ابشيشعبد المقصود علي عبد المفصود57078

6058.576856752تلبنت ابشيشعبد الغفار جمال عبد الغفار محمد57079

45.5504850.556.559تلبنت ابشيشعبد الفتاح جميل عبد الفتاح57080

9598958392.594تلبنت ابشيشعبد الفتاح محمد محمد عبد الفتاح57081



5968868083.557تلبنت ابشيشعبد هللا حمدي عبد الجليل إبراهيم57082

74.569857882.573تلبنت ابشيشعلى صالح على السيد صقر57083

85.59393939173تلبنت ابشيشعلى محمد عبدا لملك رجب57084

58758268.569.560تلبنت ابشيشكرم رمضان عبدا لعليم مصطفى57085

9810010097.5100100تلبنت ابشيشكريم أسامة أحمد محمد57086

50.560.56058.569.558.5تلبنت ابشيشكريم ايمن عبدا لعليم السيد57087

96949886.59793تلبنت ابشيشكريم خالد شكري عبدا لعظيم57088

55.57577717560تلبنت ابشيشكريم سعيد عبدا لعليم مصطفي57089

92.5959688.592.583تلبنت ابشيشكريم عزت عبد المقصود محمد57090

83918978.59180تلبنت ابشيشلطفي جميل لطفي عبد العزيز57091

63.578.58483.583.570تلبنت ابشيشمحمد ابوزيد بيومى سيف النصر57092

53.55563658155تلبنت ابشيشمحمد احمد محمد همام57093

93.584.57785.584.590تلبنت ابشيشمحمد اشرف محمد الفقي57094

67.5607254.562.573تلبنت ابشيشمحمد دسوقي رمضان السيد57095

44.55553584155تلبنت ابشيشمحمد رضا عبد الجليل إبراهيم57096

30494652.54038تلبنت ابشيشمحمد سامي عبد السالم عبد النبي57097

3344735356.545تلبنت ابشيشمحمد سعيد كرم احمد57098

64.559707574.548تلبنت ابشيشمحمد عاطف عبد الفتاح السيد57099

474153716047.5تلبنت ابشيشمحمد مجدي عبدا لقوى محمد57100

908692849382.5تلبنت ابشيشمحمد هيثم جميل عبدا لعليم57101

979094859689.5تلبنت ابشيشمحمد ياسر سعيد عبدا لقادر57102

59798777.586.568.5تلبنت ابشيشمحمود سعد زغلول محمدي57103

98951009797.596تلبنت ابشيشمحمود عبدا لحليم سعيد احمد57104

5877.58666.57372تلبنت ابشيشمحمود عدلي عبدالعاطى عبدا لعزيز57105

81.585.5988688.585.5تلبنت ابشيشمحمود عالء صديق السيد57106

44.566.5756563.560تلبنت ابشيشمحمود مسعد عبد الفتاح السيد57107

4972816375.569.5تلبنت ابشيشمختارإبراهيم مختار محمود57108

35.544534759.555.5تلبنت ابشيشمصطفي كامل عطية محمد57109

54.57275676947تلبنت ابشيشيوسف إبراهيم يوسف حسن57110

90.584.59486.594.586تلبنت ابشيشيوسف سعيد عبدا لبديع عطوان57111

93789685.58893ابشيشإسراء أشرف محمد عبد اللطيف57112

62.563916879.597ابشيشإسراء محمد سعيد سعد57113

937610082.59798ابشيشإسراء مسعد رجب عبد الفتاح57114

93.5799795.59098.5ابشيشأسماء جالل صبحي محمد57115

43.5467652.556.579.5ابشيشأسماء سعيد عبد الحى على57116

71588277.58091ابشيشأسماء محمود عبد العزيز محمد57117



99969994.598.598ابشيشاالء أشرف محمد محمد57118

95.589958694.599ابشيشآالء مهدى عبد المؤمن محمد57119

96.5929796.597.5100ابشيشايه عبد الغني عبد الصادق السيد57120

1008610098.598.5100ابشيشآية على سيد عبد القوى57121

93899787.58394ابشيشأماني السيد صبحي أحمد57122

35.541494752.578.5ابشيشامل محمد عبد المقصود عبد الرازق57123

100959995.599100ابشيشأمنية أحمد محمود محمد57124

93.5699680.59398ابشيشأمنية هشام سويلم ذكري57125

83.58196888894.5ابشيشأميره سعيد محمد علي57126

99979998.510099ابشيشأميرة عادل زغلول محمد57127

90.5879686.58596ابشيشأميره مسعد صابر محمد57128

959610088.510098ابشيشايمان محمد أحمد محمد57129

84.581947790.593ابشيشايناس منصور على محمد57130

96.59410094.599.598ابشيشبسمه رأفت محمد عبد الرحمن57131

100989998.5100100ابشيشبسنت أسامه أحمد عطا هللا عودة57132

94.5939694.59597ابشيشبسنت محمود السيد حماد57133

57.5567970.56578.5ابشيشجهاد منصور محمد عبد المنعم57134

51617968.56283ابشيشحنان محمود يوسف علي57135

96879881.59397ابشيشخلود أحمد محمد عز الدين ذكري57136

81.5909783.577.588.5ابشيشخلود صالح عبد المقصود محمد57137

95959596.597100ابشيشداليا حسان محمد على ابراهيم57138

96.593968693.599ابشيشدعاء رمضان محمد محمود57139

53529161.57367.5ابشيشدعاء صالح فكرى عمار57140

98.59410097.597.598ابشيشدعاء هانى سيف العدل عبد الرحمن57141

100979895.596.5100ابشيشدنيا رضا عبد الفتاح حسين57142

100969793.595100ابشيشدنيا مصطفى عبد القادر إبراهيم57143

91.58696.589.583.595ابشيشدنيا مصطفى محمد إبراهيم57144

90849386.585100ابشيشدينا حمدى أحمد إبراهيم57145

776993.585.581.582ابشيشرحاب صالح محمد عبد السالم57146

44586868.56669ابشيشرضوه صبحى محمدى عثمان57147

غائبغائبغائبغائبغائبغائبابشيشرقية السيد سعيد سعد دياب57148

9690968787.595ابشيشريم شريف حسن بيومى57149

88.586958891100ابشيشزينب صبحى سليمان جمعه57150

948210096.59599ابشيشزينب على محمد على ابراهيم57151

80558683.57977ابشيشسعاد محمد بيومى محمد57152

99979889.596100ابشيشسلمى عمرو محمد كامل محمد57153



86.57486848789ابشيشسماح محمود محمد محمد57154

576685717071ابشيشسناء خالد ابراهيم عصران57155

98.510010010010099ابشيشسندس لبيب عبد العزيز عبد ربه57156

88.559.59076.55992ابشيشسهيلة صبحى عبد الغفار أحمد57157

48.5548741.55363.5ابشيشسهيلة فتوح صالح محمد57158

675990.564.577.583.5ابشيشسهيلة ياسر مرزوق همام57159

37434042.54737ابشيششروق أحمد محمود محمد57160

74.5639161.55993ابشيششروق عبد هللا محمد بيومى57161

92.5919275.592100ابشيششروق محمد عبد الصادق السيد57162

96.5909680.58899ابشيششيرين عاطف عبد العزيز إبراهيم57163

5066875669.571.5ابشيششيماء ابراهيم جميل همام57164

70.5528673.55379ابشيششيماء محمد محمد ابراهيم57165

91809583.58792.5ابشيششيماء محمد محمود محمد57166

51.56484.573.56878ابشيششيماء مسعد محمد أحمد57167

95.589979092.599.5ابشيشصافيناز خالد أحمد عطاهللا57168

6153.57864.582.577ابشيشصفا كرم عبد الغنى خليفه57169

6753.57262.573.561.5ابشيشغاده رجب عبد الفتاح شديد57170

94779483.581.587.5ابشيشغاده محيى عبد الفتاح علي57171

88819590.591.589ابشيشفاطمه محمود حسينى عبد اللطيف57172

6452.5674960.562ابشيشفوزية محمد إمام محمود57173

87799888.58796ابشيشلمياء نبيل عبد الفتاح محمد57174

745282446874ابشيشليلى حسام حسن محمد السيد57175

9690977693.596.5ابشيشمريم أحمد محمد حسينى57176

968196788196.5ابشيشمريم حسن محمد محمود مرسي57177

74567861.568.582ابشيشمريم صبرى محمد عطا على57178

93959591.59698ابشيشمريم عبد القادر إمام محمود57179

97869793.598.598ابشيشمريم كمال محمد السيد57180

98749685.595100ابشيشمريم ماهر محمد عبد الغفار57181

6552595659.565.5ابشيشمنار خيرى سعيد سعد دياب57182

76.578797477.590.5ابشيشمنار سعيد عبد الغفار محمد57183

991009999.598.5100ابشيشمنار فرج أحمد محمد57184

99.5999798.599100ابشيشمها سعيد عبد الفتاح سيد احمد57185

10010099100100100ابشيشمها عبد الرحمن أنور محمد57186

62.550.5756473.5100ابشيشمها طارق عبد هللا أمين57187

998910098.59598ابشيشمياده إبراهيم طه محمود57188

9388.59584.58293ابشيشمياده بيومى محمود بيومى57189



866892798398ابشيشمياده عاطف فكرى عمار57190

97.5939292.586.596ابشيشمياده محمد زغلول محمد57191

59.572.56457.57183ابشيشميرنا محمد عبد الغفار محمد57192

94.5919995.59596ابشيشميرهان وليد سامى شمس الدين57193

95.5859186.587.599ابشيشناديه محمد وصال محمد57194

98.5899786.594.5100ابشيشناديه نبيل عبد المعبود عبد العال57195

9885.59883.58796ابشيشنجالء محمد فتحى السيد57196

41.552.55355.567.566ابشيشندى موسي محمد فرج57197

999410097.597.5100ابشيشندي محمد رجب بيومى57198

46.555.5596165.586.5ابشيشنسرين حلمى فرج عفيفى57199

57585654.57280ابشيشنسمه سامى عبد الغفار أحمد57200

88.5818376.59093ابشيشنورا محمود محمد عباس57201

82.5919994.58590ابشيشهاجر أحمد السيد أحمد57202

96.5929485.58598ابشيشهاجر عماد محمد عبد القوى57203

61638169.57883.5ابشيشهالة احمد ابراهيم احمد57204

94979487.59299ابشيشهايدى محمد عبد القادر عبد الحكيم57205

95919581.593.596ابشيشهبه سمير أحمد فرج57206

9190878672.592ابشيشهدير أحمد محمد محمود57207

99.5999998100100ابشيشهدير ربيع على محمود57208

9891978580.599ابشيشهناء محمد عبد الفتاح محمود57209

51.5597369.57687ابشيشوالء رمضان السيد محمود57210

95.59396969599ابشيشياسمين السيد محمود محمد57211

72.573.585667886ابشيشإبراهيم السيد محمود إبراهيم57212

7466786079.587ابشيشإبراهيم محمد فرج أحمد57213

75838591.58787ابشيشأحمد ثروت حسن بيومى57214

97.59697979798ابشيشاحمد ربيع سعد عواد57215

76.5848879.57394ابشيشاحمد رجب مصطفى عبد هللا57216

8889937985.596ابشيشاحمد صابر محمد عفيفى57217

96.599991009899ابشيشأحمد عاشور موسي سيد أحمد57218

97.58798949799ابشيشاحمد على أحمد إبراهيم57219

98.59910099.5100100ابشيشاحمد محمد أحمد السيد57220

99949997.598.5100ابشيشاحمد محمد سامى محمد57221

95.5969896.594.597ابشيشاحمد محمود عبد التواب محمد57222

93.5929396.594.592ابشيشاحمد محمود عفيفى محمود57223

99999998.598100ابشيشاحمد مدحت أحمد سليم57224

99.592.510097.58598ابشيشاحمد مسعد محمد محمد57225



97.59399968994ابشيشاحمد مصطفى محمد ذكري57226

97.510010095.59999ابشيشاحمد ياسر عبد الرشيد السيد57227

68.572777865.571.5ابشيشأدهم ياسر محمد محمد ابراهيم57228

736670806073.5ابشيشإسالم أحمد محمد حسن57229

غائبغائبغائبغائبغائبغائبابشيشإسالم أيمن عبد هللا عبد الحميد57230

96.5999998.59699ابشيشإسالم محمد صالح محمد57231

96.5969997.596.599ابشيشإسالم هانى حسن إبراهيم57232

7988.595.587.579.581ابشيشالسيد طارق السيد إبراهيم57233

87.5868592.57694ابشيشإيهاب ناصر محمد عزب57234

غائبغائبغائبغائبغائبغائبابشيشبكر محمد على صالح عبود57235

39.551584557.566ابشيشبهاء حسن فكرى حسن57236

37537153.57171ابشيشجمال عزت شعبان السيد57237

46.5659161.56564.5ابشيشجمال محمد مصطفى محمد57238

5465765661.578ابشيشحاتم ماهر محمد نبوى57239

38545553.560.572ابشيشحاتم محمد فكرى حسن57240

3842584360.570.5ابشيشحمدى محمد محمد عبد الرحمن57241

39.5546648.570.572.5ابشيشرامى مرزوق طلبه أحمد57242

87.5708968.58874.5ابشيشرشدى محمد على عبد الرحمن ذكري57243

7977968296.589ابشيشرضا أيمن رضا همام57244

71.5857573.574.587ابشيشرمضان شعبان محمد محمد57245

97.599999897.598ابشيشزياد محمد احمد ابراهيم57246

62.562.56662.57675ابشيشسامح ابراهيم عبدالقادر عبدالرحمن57247

11531021.520ابشيشسعد عاصم السعدى عبدالسميع57248

416759.5536765ابشيششعبان مسعد وصال محمد57249

42.5394938.56674ابشيشضياء احمد عبد المؤمن محمد57250

414357416067ابشيشعادل اسامة رمضان يونس57251

84.5878171.581.596ابشيشعامر على مبارك على57252

52.557.5615266.570ابشيشعبد الرحمن أحمد محمد أحمد57253

92.597999595.597ابشيشعبد الرحمن كمال أحمد فرج57254

98.5989999.598.5100ابشيشعبد الرحمن محمد محمد أحمد57255

383949354858ابشيشعبد الحى سعيد عبد الحي علي57256

88.5829173.590.599ابشيشعبد هللا عادل عفيفى محمود57257

10010010010099.5100ابشيشعالء محمد عابدين محمد57258

99.59894929598ابشيشعمر جالل محمود عطاعلى57259

93.596948594.598ابشيشعمر مصطفى أحمد محمد57260

88878580.57796ابشيشفرج أحمد فرج عبد اللطيف57261



45.5747358.573.573ابشيشكريم السيد إبراهيم عبد الرحمن57262

غائبغائبغائبغائبغائبغائبابشيشكريم ايهاب صالح عبده57263

83.575.5938181.581.5ابشيشلطفى أشرف لطفى أحمد57264

82.5879374.579.579.5ابشيشمحمد أحمد حسن أحمد على57265

9089707188.591ابشيشمحمد أحمد حسينى عبد اللطيف57266

99981009297.5100ابشيشمحمد أحمد محمد حواش57267

72.57983639494ابشيشمحمد أحمد محمد عبد المنعم عيد57268

72.5808172.576.579ابشيشمحمد جميل عبد الفتاح محمد57269

84818280.59086ابشيشمحمد حسن محمد إبراهيم57270

66787878.572.585ابشيشمحمد حمدى لطفى أحمد فرج57271

45.5675949.57691ابشيشمحمد حلمى فرج عفيفى57272

517486447791ابشيشمحمد خالد زغلول محمد57273

99.5959991.596100ابشيشمحمد رضا محمد محمود57274

78.5888769.58379ابشيشمحمد سعيد محمد فرج57275

97.592.5989195.597ابشيشمحمد سمير محمد عطاهللا57276

6283.570688878ابشيشمحمد سيد محمد محمود57277

36394829.55671ابشيشمحمد شحاتة عبد القادر عبد الغنى57278

73666163.58379ابشيشمحمد شوقى السيد أحمد حسينى57279

55555363.580.580ابشيشمحمد صابر محمد السيد أحمد57280

959894.591.593.590ابشيشمحمد صالح رجب محمد57281

425651486883ابشيشمحمد طارق عبد هللا امين57282

99.5959898.59999ابشيشمحمد طلعت عبدالرحمن محمد جاد57283

96.5959893.59797ابشيشمحمد عبد الرحمن محمد نوفل57284

98.5989991.586.599ابشيشمحمد فوزى محمد السيد57285

88.58692869194ابشيشمحمد محمود رجب محمود57286

93969592.58998ابشيشمحمد مسعد فرج عبد اللطيف57287

66.5797151.569.571ابشيشمحمد مصطفى محمد عبد المحسن57288

93.5939593.593.598ابشيشمحمد وائل اسماعيل على خليفة57289

6369615468.576.5ابشيشمحمد وفيق عبد هللا أمين57290

73.5778680.580.589ابشيشمحمد يوسف عبد القادر عبد الرحمن57291

10010010097.599.5100ابشيشمحمود إبراهيم محمد فرج57292

99999998.510099ابشيشمحمود خالد محمود محمد57293

98.51009985.599100ابشيشمحمود رجب محمد محمود57294

59.5696966.58377ابشيشمحمود صالح محمد محمد57295

40405352.55552ابشيشمحمود عاطف عبد القادر عبد الحكيم57296

38.534594569.556.5ابشيشمحمود محمد محمود ابراهيم57297



71.5708255.582.588.5ابشيشمدحت أحمد محمد فرج57298

99.5979494.599100ابشيشمصطفى أحمد نبيه محمد57299

98989897.597.595ابشيشمصطفى أسامه محمود محمود57300

95.599948795.597ابشيشمصطفى حمدى محمد نجيب57301

99100999799.596ابشيشمصطفى صبحى محمد حبيب57302

81.588.58779.58594ابشيشنادر ثروت إبراهيم السيد57303

57.568.5774773.574ابشيشنادر عاطف هالل محمود57304

7770.58264.591.581ابشيشنادر محمد عبد القادر محمد57305

59.5697557.570.577ابشيشياسر حامد أنور طغيان57306

56.585616279.557ابشيشياسين رضا جابر على57307

83818068.57886ابشيشيوسف أشرف وحيد على57308

85.5778556.57976ابشيشيوسف محمود رجب محمد57309

99.5969993.59790اسطنها الجديدةاسراء خالد فتحى حيدر57310

67.565.573647971.5اسطنها الجديدةإسراء صالح صبحى عطيه57311

96901009390.584اسطنها الجديدةأالء اشرف احمد البكرى57312

805986818179اسطنها الجديدةامال احمد نبيل توفيق57313

100979999.59998اسطنها الجديدةأمل جميل بيومى مرعى57314

99959999.599.598اسطنها الجديدةأميرة أحمد رمضان موسي57315

9988.510094.593.594اسطنها الجديدةأميرة عاطف عبد الرازق  عرفه57316

95.594.5989790.598اسطنها الجديدةايمان جابر محمود محمد البيلى57317

9691.59996.596.598اسطنها الجديدةايمان طلعت أبو السعود محمود57318

95891009693.596اسطنها الجديدةايمان عاطف عبد الرازق عرفه57319

100969998.598.599اسطنها الجديدةايمان محمد احمد عبد الرازق57320

99819494.594.594.5اسطنها الجديدةآيه ابراهيم على ابراهيم57321

96.588.597939484.5اسطنها الجديدةآيه هللا سعيد ذكى خليل57322

8851.58884.57076.5اسطنها الجديدةآيه مجدى محمد توفيق57323

90.578948989.584اسطنها الجديدةآيه محمد جابر عبد هللا57324

97899891.59490اسطنها الجديدةتسنيم اشرف عبد المنعم محمد حسن57325

99.586999393.598اسطنها الجديدةحسناء يوسف على عبيدو57326

9674.59093.58982.5اسطنها الجديدةرحاب صبحى عبد السميع يسن57327

92.580.59591.592.584اسطنها الجديدةرضوى رضا السيد بدوى محمد57328

98.59310098.59199اسطنها الجديدةرقيه عاطف احمد محمود البشرى57329

98.596100999699اسطنها الجديدةساره حمدى حسن ابراهيم57330

97.596999798.598اسطنها الجديدةسلمى سعيد صبحى عزب57331

8066.585717286.5اسطنها الجديدةسميره سعيد عبد السميع على57332

8963.5908692.589.5اسطنها الجديدةسهيله السيد احمد عالم57333



999197999798اسطنها الجديدةسهيله سامح مرتضى عطيه57334

99.5859796.597.598اسطنها الجديدةشهد محمود محمد جالل حجازى57335

91.576878789.595اسطنها الجديدةشيماء ربيع عبد العزيز السيد57336

96.5839398.596.595اسطنها الجديدةصفاء ياسر عزت عفيفى على57337

90.5558693.576.594اسطنها الجديدةعبير ثروت حسنين على57338

98.579.59995.59698اسطنها الجديدةفاطمه محمد حسن عبد القادر57339

9986.596969698اسطنها الجديدةمروه سمير صبحى محمد57340

99.51009699.597.598اسطنها الجديدةمريم محيى عبد المقصود محمد57341

80.56988747878اسطنها الجديدةمنار معتز ابو العنين محمود57342

87.576.59181.582.585.5اسطنها الجديدةمنى امام يسن امام57343

9369.589909296اسطنها الجديدةمها احمد سعيد عبد الوهاب57344

98.58810095.595.598اسطنها الجديدةمياده محمود شعبان عبد الخالق57345

978894989596.5اسطنها الجديدةهاجر اشرف عبد الستار الفخرانى57346

10088.510099.598.598اسطنها الجديدةهاجر خالد عبد هللا توفيق57347

97.589.59697.59594اسطنها الجديدةهاجر مصطفى حسنين عبيدو57348

98.5929999.591.598اسطنها الجديدةهاجر نزيه سالمه محمد57349

93.586.58797.58889اسطنها الجديدةهبه عصام فتحى عبد الغفار57350

9987.5989895.597اسطنها الجديدةهدير عبد المطلب احمد عبد المطلب57351

98.59599999899اسطنها الجديدةهناء رمضان متولى السيد57352

79658680.58882.5اسطنها الجديدةنرمين انور سعيد احمد57353

10010010096.59798اسطنها الجديدةنسمه عبد المنعم حسن احمد57354

78.5708564.58274.5اسطنها الجديدةنشوى وجيه عبد الغفار شندى57355

99.59899949393اسطنها الجديدةنورا خالد ابو الفتوح احمد57356

9869.5969286.598.5اسطنها الجديدةياسمين هشام عبد الفتاح مراد57357

91.570.59094.58694.5اسطنها الجديدةياسمين وائل سعيد عبد الوهاب57358

97.5929797.592.593اسطنها الجديدةابراهيم محمد ابراهيم عبد الغفار57359

961009695.597.598اسطنها الجديدةاحمد اشرف حسن بيومى57360

991009999.5100100اسطنها الجديدةاحمد كرم ماهرمصطفى57361

3953665663.572اسطنها الجديدةاحمد محمد رضا عبده يوسف57362

95.5999695.597.594اسطنها الجديدةاحمد محمد سعيد محمد57363

4952.562615860اسطنها الجديدةاحمد محمد عبد العظيم حسنين57364

83.5889689.58885اسطنها الجديدةاحمد هيثم الصديق عبد الفتاح57365

98.5979896.59190اسطنها الجديدةاحمد وائل عبد الخالق عطيه57366

47535652.55980اسطنها الجديدةاحمد يسرى محمد على57367

10010098939898.5اسطنها الجديدةاشرف محمد مختار محمد57368

94828988.58681.5اسطنها الجديدةإيهاب جمال عطيه السيد57369



95.588.594929288.5اسطنها الجديدةباسم يسرى عبد الحليم حالوه57370

99919896.594.590.5اسطنها الجديدةحسام عادل حسام الدين عالم57371

99969795.594.598اسطنها الجديدةخالد سعيد ابراهيم محمود57372

78859590.580.583اسطنها الجديدةرامى عبد العزيز رامى عبد العزيز57373

4.5122211.511.522اسطنها الجديدةربيع اشرف عبد ربه ابراهيم57374

91919587.59592اسطنها الجديدةسامح محمود محمد سالم على57375

956584738287اسطنها الجديدةسعيد احمد سعيد محمد57376

95.585928096.585اسطنها الجديدةعبد الرحمن ايمن محمدى عفيفى57377

97.59095909996اسطنها الجديدةعبد الرحمن محمد محمود السيد عبد القوى57378

979394799794.5اسطنها الجديدةعبد الرحمن محمود عواد السيد57379

91.59392819084اسطنها الجديدةعبد الستار مجدى عبد الستار محمد الفخرانى57380

93879885.59298.5اسطنها الجديدةعبد السالم محمود عبد السالم شحاته57381

68.572.5847480.582.5اسطنها الجديدةعبد الفتاج بهاء عبد الفتاح مراد57382

9282.594778481اسطنها الجديدةعبد هللا ناصر ابراهيم فرج هللا57383

9490.593809191اسطنها الجديدةعلى اسماعيل على ابراهيم57384

99100989993.5100اسطنها الجديدةعمر حمدى احمد نصر57385

991009999.5100100اسطنها الجديدةعمر هارون بدير فايد57386

100979898.5100100اسطنها الجديدةعالء عماد الدين محمد على57387

52.56369697580اسطنها الجديدةكريم محمد عبد الملك فهيم57388

55657276.588.578.5اسطنها الجديدةكريم وائل بدوى مهدى57389

69.5456159.57273.5اسطنها الجديدةمحمد احمد محمد حسين خليفه57390

9989968988.580اسطنها الجديدةمحمد احمد يسن امام57391

9378958985.585اسطنها الجديدةمحمد ايهاب فرج على57392

96.5829896.596.5100اسطنها الجديدةمحمد رضا عبد هللا محمود57393

999910098.59998اسطنها الجديدةمحمد صالح ابراهيم فرج هللا57394

94.5769596.58389اسطنها الجديدةمحمد صفوت على بيومى57395

1009699100100100اسطنها الجديدةمحمد عبد العزيز محمد فريد عبد العزيز يونس57396

90.5809481.592.588اسطنها الجديدةمحمد عصام احمد محمود البشرى57397

92.5859586.590.587اسطنها الجديدةمحمد عالء احمد على57398

100929896.597100اسطنها الجديدةمحمد على عوض هللا حسن57399

92.5849694.59491اسطنها الجديدةمحمد محمود محمد حسن57400

10010010096.597.599اسطنها الجديدةمحمد مصطفى لبيب محمد57401

93.5899891.590.583اسطنها الجديدةمحمد همام رجب همام57402

98.594.597949796اسطنها الجديدةمحمد ناصر جمال محمد57403

576388678179اسطنها الجديدةمحمد نزيه محمد عابد57404

7264.591748981اسطنها الجديدةمحمد يسرى عبد المجيد الشيخ57405



98.586.5919283.597اسطنها الجديدةمحمود احمد عبد المؤمن على57406

95.58797939298اسطنها الجديدةمحمود السيد عابدين محمد57407

87859779.59087اسطنها الجديدةمحمود جمال عبد هللا الحبشي57408

78.580.59679.58285اسطنها الجديدةمحمود محروس عبد المجيد محمد عبده57409

999710098.597.599اسطنها الجديدةمحمود وائل محمود على عبد الوهاب57410

96.593.59693.59796اسطنها الجديدةمصطفى خالد محمد محمد سالم57411

82899690.59692اسطنها الجديدةمصطفى محمد صبحى على57412

97999594.592100اسطنها الجديدةمصطفى معتز عامر مرسي57413

78.587958689.589اسطنها الجديدةمصطفى ممدوح عبد الرازق ابو السعود57414

766291898291.5اسطنها الجديدةمهاب اشرف محمد احمد57415

99999996.59499اسطنها الجديدةمهند عبد هللا ابراهيم محمد57416

99.598999795.598اسطنها الجديدةيوسف سامح فتحى عرفه57417

91.584969195.595اسطنها الجديدةيونس محمد يونس عبد السميع57418

8971947891.594اسطنها المشتركةآيه أحمد محمد عبد الحليم57419

9790.5929591.593.5اسطنها المشتركةآيه بدر صالح عبد الحليم فضل57420

9898100989599اسطنها المشتركةآيه عبد العزيز عبد المؤمن عبد العزيز57421

75.578.58576.577.584اسطنها المشتركةآيه رجب شمس محمد57422

94.587.59588.59495اسطنها المشتركةآيه شعبان امين احمد57423

100909995.5100100اسطنها المشتركةآيه عصام عبد الشافى عبد السالم57424

98929790.594.598اسطنها المشتركةايمان السيد يوسف محمد57425

92.585.595909299اسطنها المشتركةاسراء اشرف محمد حسن سليم57426

94.585.58592.590100اسطنها المشتركةاسراء عبد الرؤوف عطيه الشلقانى57427

54.557586556.566.5اسطنها المشتركةاسراء مجدى عبد الرحمن سعيد57428

89.584899095.598اسطنها المشتركةاشجان فرج عبد الودود محمود57429

8979.587889092اسطنها المشتركةآالء خالد محمد على57430

91.587888882.592اسطنها المشتركةآالء محمد امين احمد57431

8376.5878178.587اسطنها المشتركةآالء محمد عبد هللا البسيونى57432

9289.59285.59296اسطنها المشتركةامنيه محمد عبد العزيز محمود57433

71.57281847392اسطنها المشتركةاميره صبحى بهى الدين عطيه57434

88819385.585.597اسطنها المشتركةايمان رضا عبد الملك حسنين57435

9176.59585.589.597اسطنها المشتركةايناس محمد شكرى محمد57436

99.590.59496.592100اسطنها المشتركةبسمه محمد غنيمى العباسى57437

10095.5999599.5100اسطنها المشتركةترنيم مدحت محمد حيضر57438

9997.5969598.5100اسطنها المشتركةحبيبه رضا ابراهيم مأمون57439

999398939698اسطنها المشتركةحبيبه رضا ابو الخير احمد57440

8072918882.588.5اسطنها المشتركةحال طه احمد يوسف57441



82.565.5877166.582اسطنها المشتركةحنان محمد عبد هللا حسن فرج57442

71.56083667772.5اسطنها المشتركةخلود السيد عبد الرسول حسين57443

6761.58375.580.579اسطنها المشتركةخلود محمود على محمد57444

68.5629074.585.582اسطنها المشتركةدينا رضا عبد الصبور عبد العاطى57445

8876.5948486.577.5اسطنها المشتركةراندا عمرو محمد لبيب57446

857595838584اسطنها المشتركةريم خالد رجب السيد57447

10088.59695.595100اسطنها المشتركةروميساء ايهاب سعيد عبد الملك57448

96889689.59092.5اسطنها المشتركةساره عبد المنعم فؤاد الشافعى57449

5355596460.576.5اسطنها المشتركةساره عربى محمد احمد57450

96.580.59686.59292.5اسطنها المشتركةسلمى نصر الدين فؤاد على57451

78.56893807484اسطنها المشتركةسماء جمال عبد العليم عزب57452

81698278.58179اسطنها المشتركةسمر طارق عبد اللطيف محمد57453

89.5889581.59083.5اسطنها المشتركةشروق رمزى احمد عبد الباسط57454

8778.5967789.589.5اسطنها المشتركةشروق شريف هانى رجب57455

84.561.5917287.582.5اسطنها المشتركةشروق محمد صبى موسى57456

83.573.585768889اسطنها المشتركةشرين احمد عبد الرازق محمد57457

88.593838689.596.5اسطنها المشتركةشرين رضا عبد المنعم محمد57458

10010010099.598.596اسطنها المشتركةشهد حاتم محمود عالم57459

9878.5979188.598اسطنها المشتركةشهد على عبد المؤمن محمد57460

8876.5818178.586اسطنها المشتركةصبا صابر حمدى عفيفى57461

77.570.5888077.574.5اسطنها المشتركةفاطمه احمد عبد السالم عبد المنجى57462

91.574.59385.58885.5اسطنها المشتركةفاطمه جمال السيد مرسي حجازى57463

87.574.5958786.589اسطنها المشتركةفايزه احمد سعيد محروس57464

8984.59689.586.595اسطنها المشتركةفايزه عاطف ربيع محمد57465

99.5949993.59096اسطنها المشتركةمرام محمد حلمى محمد عوض هللا57466

97.593.59393.59196اسطنها المشتركةمروه محمود شكرى جاب هللا57467

99.5869798.588.597اسطنها المشتركةمنار مجدى ابراهيم عفيفى57468

99.590.5979796100اسطنها المشتركةمى محمد محمود عبد المؤمن57469

91859086.584.579اسطنها المشتركةمى احمد فيصل على احمد57470

93.580949291.587اسطنها المشتركةمى شريف محمد سيد احمد57471

97.5989494.59596اسطنها المشتركةمى قنديل احمد قنديل محمد57472

63.5606871.563.567.5اسطنها المشتركةمياده حماده السيد طلبه57473

74.568867459.567اسطنها المشتركةمياده رضا صابر محمد57474

79.580.59077.57978.5اسطنها المشتركةمنى فهمى محمد فهمى57475

99.5921009799.598اسطنها المشتركةموده ماهر مرسى عفيفى57476

797689877883.5اسطنها المشتركةمها كرم بربرى مأمون57477



53.558.5837671.556اسطنها المشتركةدعاء نبيه عبد الحفيظ حمام57478

53607576.57757.5اسطنها المشتركةنجاة محمد خليفه عبد النبى57479

8783.5948582.590اسطنها المشتركةنورا ابراهيم جوده ابراهيم57480

9889.5979594.593.5اسطنها المشتركةنانسى حسين سليمان عبد الغفار57481

927697958892.5اسطنها المشتركةنورهان جميل فكرى فهيم57482

85.5719184.58480اسطنها المشتركةنبيهه خالد على امين57483

94.5869692.59496اسطنها المشتركةنورهان عبد الناصر رمضان57484

827588928778.5اسطنها المشتركةندى عمر رشدى ابو العال57485

95.5921009792.598اسطنها المشتركةندى صالح ابو الفتوح نصيف57486

97889891.595.592.5اسطنها المشتركةنرمين عادل عبد العزيز السيد57487

96.5839497.59693.5اسطنها المشتركةهند احمد شاكر محمد السيد57488

97.588969487.592.5اسطنها المشتركةهبه ضياء عبد العزيز خليفه57489

99989996.595.595اسطنها المشتركةهاجر محمد فؤاد محمد57490

96.598.599968994اسطنها المشتركةهبه هيثم رشاد فهيم57491

8773.588908486اسطنها المشتركةوالء وليد عبد الفتاح عبد الحليم57492

94.579.59593.58990.5اسطنها المشتركةياسمين حسين صبحى موسى57493

10095989793.597اسطنها المشتركةياسمين على يوسف تهامى57494

926695929096اسطنها المشتركةاحمد خالد السعيد احمد57495

77.5649089.58686اسطنها المشتركةاحمد ربيع عرفه موسى57496

9391.59695.585.593اسطنها المشتركةاحمد عصام ابراهيم مأمون57497

79838988.596.585اسطنها المشتركةاحمد طارق حلمى عبد الملك57498

9789.5969593.595اسطنها المشتركةاحمد عبد البديع عزت محمود57499

9990.59999.594.5100اسطنها المشتركةاحمد كرم نبيه عطيه57500

87.5828986.573.584اسطنها المشتركةاحمد محمد حمدى محمد57501

99.595979910098اسطنها المشتركةاحمد محمد رفعت محمد57502

9995989998.594اسطنها المشتركةاحمد محمود رضوان عبد الصبور57503

93.591.59399.59398اسطنها المشتركةاحمد نزيه عبد الفتاح مراد57504

99.596979999.598اسطنها المشتركةاحمد هيثم عبد الخالق عبد الغنى57505

97.592.59697.59297اسطنها المشتركةاحمد وائل جمال معوض57506

97.5889999.5100100اسطنها المشتركةادهم محمد احمد قنصوه57507

95.5749591.586.577اسطنها المشتركةاسالم طارق محمد حسن عماره57508

94.5879693.582.593اسطنها المشتركةاسالم عادل رجب عماره57509

7170.5888281.577.5اسطنها المشتركةاسالم عبد هللا محمد محمود57510

777095967777.5اسطنها المشتركةاسالم كرم محمد عابد57511

90.5749995.59484.5اسطنها المشتركةالسيد اسالم السيد محمد57512

92.587.59894.59688.5اسطنها المشتركةالسيد جمال السيد بحيرى57513



59646367.56565اسطنها المشتركةباسم محمد عبد اللطيف محمد57514

57.55252615961.5اسطنها المشتركةزياد وليد محمود فهمى57515

52.54951626151اسطنها المشتركةسعيد عبد الفتاح عبد الفتاح ابو العال57516

65668185.577.575اسطنها المشتركةسعيد محمد سعيد ابراهيم57517

98989997.594.592اسطنها المشتركةشهاب عبد الرحمن ابو الفضل عبد الرحمن57518

85719286.586.584.5اسطنها المشتركةصالح وليد محمد توفيق57519

6972.57984.57867اسطنها المشتركةضياء عصمت عابدين محمد57520

91.5729693.58386.5اسطنها المشتركةعبد الرحمن خالد محمد عبد العزيز57521

77.571.5717669.573اسطنها المشتركةعبد الرحمن عبد الحليم توفيق عبد الحليم57522

93.5919898.58592اسطنها المشتركةعبد الرحمن عصام همام رمضان57523

979810099.5100100اسطنها المشتركةعبد الرحمن محمد عبد الوارث القاضى57524

9078.59498.587.589اسطنها المشتركةعبد هللا بيومى محمد فهمى57525

8868.594979079اسطنها المشتركةعبد هللا طارق عبد المحسن عبد هللا57526

81659192.577.581اسطنها المشتركةعمر فكرى توفيق عبد الحليم57527

95.5899994.594.5100اسطنها المشتركةكريم عاطف رمضان عبد الفتاح57528

89.5849590.583.590اسطنها المشتركةكريم محمد عبد الرؤوف السيد57529

96.51009896100100اسطنها المشتركةمجدى احمد عبد الرازق محمود57530

93.591.59893.59096اسطنها المشتركةمجدى محمد السيد سالم57531

89.578.5938879.592اسطنها المشتركةمحمد احمد جمال سعيد57532

94.5879994.590100اسطنها المشتركةمحمد احمد رضوان عبد الصبور57533

9889999795.5100اسطنها المشتركةمحمد احمد كمال سعد57534

97929694.59699اسطنها المشتركةمحمد احمد محمد البرعى57535

68527570.56673اسطنها المشتركةمحمد اشرف رمضان احمد57536

676682726875اسطنها المشتركةمحمد السيد رجب السيد57537

59617467.564.571اسطنها المشتركةمحمد سالم عبد العليم الحسانين57538

99.510010097.5100100اسطنها المشتركةمحمد ايمن فهمى عبد الوهاب57539

8678.59490.587.593.5اسطنها المشتركةمحمد رأفت ابراهيم رضوان57540

9610010096.595.5100اسطنها المشتركةمحمد حسن محمد يوسف57541

98.5979996.59699اسطنها المشتركةمحمد خالد عبد المنعم السيد57542

95859695.58191اسطنها المشتركةمحمد رمضان عبد العظيم عفيفى57543

72718575.578.581اسطنها المشتركةمحمد صالح ادريس محمود57544

7865937579.577اسطنها المشتركةمحمد طلعت شفيق ابو العزم57545

9910010097.5100100اسطنها المشتركةمحمد عصام فهيم عبد هللا57546

97.5949792.59399اسطنها المشتركةمحمد مدحت محمد حالوه57547

85.584968087.585اسطنها المشتركةمحمود أسامه فكرى رمضان57548

9581.5969391.593اسطنها المشتركةمحمود انور عبد الرؤوف حسنين57549



60.5616965.581.573.5اسطنها المشتركةمحمود انور محمود عطيه57550

83818683.58878اسطنها المشتركةمحمود رباح رمضان شحاته57551

61628971.57657اسطنها المشتركةمحمود طارق فرج شاهين57552

5251666561.554اسطنها المشتركةمحمود عادل صابر محمد57553

87869387.589.582.5اسطنها المشتركةمحمود محمد احمد عبد الجليل57554

9790969395.594اسطنها المشتركةمحمود هشام محمد عبد السالم57555

696676727178اسطنها المشتركةمحمود ياسر محمد خليفه57556

5451586155.554اسطنها المشتركةمحمد عربى محمد احمد57557

غائبغائبغائبغائبغائبغائباسطنها المشتركةمحمد نهاد عز الرجال محمد57558

73.5708482.58771اسطنها المشتركةمصطفى احمد السيد محفوظ57559

78217.517.512.5اسطنها المشتركةمصطفى السيد محمد ابراهيم57560

61.559657068.566.5اسطنها المشتركةمصطفى رمضان صبحى الشيخ57561

626390746368.5اسطنها المشتركةمصطفى محمود محمد عبد العال57562

54.55558637055اسطنها المشتركةفريد طارق عرفه بيومى57563

95.586969395.592اسطنها المشتركةهنائى اشرف عفيفى محمود57564

78679287.585.579اسطنها المشتركةنادر عبد الحكيم فتحى عبد الحكيم57565

999610097.599.597اسطنها المشتركةيوسف عمرو يوسف راشد57566

9685.59893.59492اسطنها المشتركةيوسف حاتم محمد ابراهيم57567

60.5557775.581.572.5اسطنها المشتركةوليد خالد محمد السيد57568

70.574.588838975.5اسطنها المشتركةوليد انور رجب جبر57569

9688999894.599الوحدة باسطنهااالء عادل صبحى محمد57570

64798281.582.587الوحدة باسطنهااية محمد صالح حامد57571

959490.596.59692الوحدة باسطنهااية اشرف عبد العزيز محمد57572

58.575.578638761الوحدة باسطنهاابتسام وائل حسام الدين عالم57573

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالوحدة باسطنهاامال صالح امين  غنيمى57574

97.5991009495.599الوحدة باسطنهاامانى هشام صالح محمود57575

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالوحدة باسطنهاامل محمد عبد العزيز صالح57576

86.585.59084.59491الوحدة باسطنهاامنية خالد احمد عبد المحسن57577

6273626171.565الوحدة باسطنهااسراء احمد بيومى محمد57578

99.596.599989898الوحدة باسطنهاايمان صابر عبد المنعم محمود57579

94.592.51009899.599الوحدة باسطنهاتسنيم محمد امام محمد57580

90.584969196.586الوحدة باسطنهاتسنيم محمد على محمد57581

98.589100989997الوحدة باسطنهاجهاد احمد شاكر احمد57582

8077839389.587الوحدة باسطنهادينا عبد هللا السيد توفيق57583

49607777.57473الوحدة باسطنهادينا على ابراهيم حسنين57584

40.5716176.56756الوحدة باسطنهارحمة احمد بيومى عطية57585



9792.59998.597.5100الوحدة باسطنهارقية عالء ابو الفتوح محمود57586

971009998.598100الوحدة باسطنهاروى محمد عبد الهادى الحريرى57587

52.55578757959الوحدة باسطنهاسهيلة احمد محمود عطسة57588

98.880.5978797.598الوحدة باسطنهاسهيلة ايمن ابو العنين عوض هللا57589

9472.58681.59893الوحدة باسطنهاشروق محمد الحسينى محمود57590

93.58788949498الوحدة باسطنهاشهد محمود سعد المنوفى57591

98.583.593729499الوحدة باسطنهاشهد زائل سمير عبد الغفار57592

58526571.58746الوحدة باسطنهاشيماء السيد امين عباس57593

89839281.58987الوحدة باسطنهاشيماء جهاد عبد الصبور ياسين57594

98798989.597.590.5الوحدة باسطنهاشيماء ياسر عبد الهادى السيد57595

85.569.5737279.588الوحدة باسطنهافهيمة احمد محمود ابراهيم57596

9575.59493.596.598الوحدة باسطنهامارينا سمير عزيز عبدة57597

93.572938990.582الوحدة باسطنهافاطمة محمد على محمد57598

94.5829695.59893الوحدة باسطنهامريم عبد الرحمن محمد عبد الرحمن57599

99.5909797100100الوحدة باسطنهامريم محمد مغاورى على57600

9485.59693.5100100الوحدة باسطنهاندى محمد التهامى محمد57601

91.587989298.594الوحدة باسطنهانورا ايهاب رمضان االكرت57602

91.5619389.599.587.5الوحدة باسطنهانورهان عمر محمود زين الدين57603

94.5769491.596.592الوحدة باسطنهانورهان وليد حسنى الجوهرى57604

88789186.595.5100الوحدة باسطنهاهاجر رباح لبيب محمد57605

99.5939798.599100الوحدة باسطنهاهاجر عاطف احمد غبد المطلب57606

9992.5969997.5100الوحدة باسطنهاهاجر غاطف عبد الرازق على57607

9985959797.5100الوحدة باسطنهاهاجر محمد رمضان موسى57608

82.574.587909389الوحدة باسطنهاهالة العيسوى جودة عبد المحسن57609

98.5789798.598100الوحدة باسطنهاهايدى هانى مصطفى على الدين57610

93.575.59495.595.598الوحدة باسطنهاهدير ياسر اجمد بيومى57611

837678819391الوحدة باسطنهايارا طارق عبد الهادى السيد57612

867087878981الوحدة باسطنهاابراهيم خالد محمد فهيم57613

8673898780.582الوحدة باسطنهااحمد خالد محمد فهيم57614

686882759294الوحدة باسطنهااحمد سعيد ابو عميرة حسن57615

6969906693.579الوحدة باسطنهااحمد سعيد محمد عبد الرحيم57616

939090939695الوحدة باسطنهااحمد كريم جمعة شافعى57617

99.599.510098.5100100الوحدة باسطنهااحمد مسعد عبد العاطى عبد المرضى57618

58.565.56561.577.559الوحدة باسطنهاادهم عمر على حسن عفيفى57619

99.5949998.59996الوحدة باسطنهاايهاب محمد عبد السالم نصر57620

99.5929998.599.5100الوحدة باسطنهاجمال عادل جمال الدين عبد الحفيظ57621



5465.57364.590.570الوحدة باسطنهاحسام محمد رضا محمد محمد57622

87.563.593949493الوحدة باسطنهاحسن رضا فتحى جودة57623

4454.55657.56839الوحدة باسطنهارجب عماد رجب محمدى57624

78708879.58762.5الوحدة باسطنهارشاد اشرف عبد الفتاح ابراهيم57625

5457535773.562الوحدة باسطنهاشريف هانى عطية بيومى57626

74.56685809562الوحدة باسطنهاعبد الحميد جمال عبد الحميد السيسى57627

8163887190.553الوحدة باسطنهاعبد الرحمن ابراهيم عبد المجيد الشيخ57628

94859695.510093الوحدة باسطنهاعبد الرحمن سالم كمال عبد الحليم57629

88768978.588.555.5الوحدة باسطنهاعبد الرحمن محمد بهاء الدين محمود57630

6679.57872.58160الوحدة باسطنهاعبد العزيز شعبان عبد العزيز جاد57631

63.5576868.585.557الوحدة باسطنهاعبد هللا احمد عبد المرضى عبد السميع57632

908392929382.5الوحدة باسطنهاعمر محمد عمر مامون57633

92.570.59394.598.593الوحدة باسطنهافريد عاطف عبد الصبور عثمان57634

8380948598.588الوحدة باسطنهاكيرلس امين عزيز عبدة57635

415260496639الوحدة باسطنهامحمد احمد سيد توفيق57636

6468.57772.582.550.5الوحدة باسطنهامحمد ايمن عبد الفتاح سليم57637

87869692.595.575الوحدة باسطنهامحمد جمال امين عفيفى57638

7368868185.555.5الوحدة باسطنهامحمد ابد العراقى57639

80.5678979.58570.5الوحدة باسطنهامحمد عادل عراقى نويهى57640

5549596082.547الوحدة باسطنهامحمد عاطف همام احمد57641

95.599.5989898.598الوحدة باسطنهامحمد عبد اللطيف محمد االمين57642

89769695.59791الوحدة باسطنهامحمد عبد هللا محمود عبد هللا57643

91.585.59692.59489الوحدة باسطنهامحمد عطا سماحى السيسى57644

60.5636469.582.562الوحدة باسطنهامحمد محى سعد محمد عودة57645

92969896.595.595الوحدة باسطنهامحمود احمد جمال الدين عبد الحفيظ57646

91.580.59297.584.590الوحدة باسطنهامحمود خالد عبد العزيز ابو الروس57647

3942414661.559الوحدة باسطنهامحمدى هشام محمدى محمد57648

64.55853628663الوحدة باسطنهامحمود سعيد عبد المؤمن محمد57649

7853.587808271الوحدة باسطنهامصطفى ابراهيم عبد المنعم ابراهيم57650

7651.587798673الوحدة باسطنهامصطفى جمال رمضان احمد57651

60.554546871.554الوحدة باسطنهامصطفى محمد ابراهيم على57652

9393.599979998الوحدة باسطنهامصطفى محمد احمد محمد سليم57653

60.568.57164.584.567الوحدة باسطنهامصطفى نبيل حسنى رمضان57654

6174.57269.578.565الوحدة باسطنهامصطفى يسرى عبد المنعم محمود57655

88.575.59487.591.593الوحدة باسطنهايوسف ايمن رمضان رحيم57656

55.5565370.583.567الوحدة باسطنهايوسف صالح عبد المنعم عودة57657



74568077.581.588الوحدة باسطنهايوسف محمد مرسى عبد الغنى57658

83.5647675.575.580.5الوحدة باسطنهايوسف مؤنس عبد الصبور احمد57659

7254858384.568الجمعية الخيرية القبطية أأسماء قنصوة عبدالفتاح قنصوة57660

97.5849997.59897الجمعية الخيرية القبطية أاماني السيد عيد السيد57661

89.567.59795.594.594الجمعية الخيرية القبطية أاناسيمون اشرف صليب بيباوى57662

93.578949693.592الجمعية الخيرية القبطية أاية خاطر السيد بدوى57663

99.59310099.599.599الجمعية الخيرية القبطية أايمان خالد عيد السيد57664

68.5637278.560.562.5الجمعية الخيرية القبطية أايمان صبرى السيد صبيحة57665

82.5759394.59189الجمعية الخيرية القبطية أجاكلين وجيه سامى ابر اهيم57666

94779598.591.591الجمعية الخيرية القبطية أحياة سمير فايق غطاس57667

99.590.59798.599100الجمعية الخيرية القبطية أرضوى جمال عبدالفتاح عبدالسالم57668

99.59710099.5100100الجمعية الخيرية القبطية أرقية حامد انور ابر اهيم57669

98769899.58898الجمعية الخيرية القبطية أرقية فكرى محمد محمود57670

99.5839997.59194الجمعية الخيرية القبطية أرقيه محمود شعبان محمد57671

81.5629395.580.591الجمعية الخيرية القبطية أرنيا فريد شوقى نسيم57672

97.5899697.58694الجمعية الخيرية القبطية أريهام ناصر محمدى عبدالمنعم57673

88869197.584.591الجمعية الخيرية القبطية أسارة عصمت عبدالرحمن عرفة57674

67.562.58794.576.586الجمعية الخيرية القبطية أسميرة سمير يوسف ناروز57675

95.576979895.591الجمعية الخيرية القبطية أسهير سمير فايق غطاس57676

464268816058الجمعية الخيرية القبطية أشروق السيد رمضان السيد57677

999810099.59998الجمعية الخيرية القبطية أشروق هيثم انور ابراهيم57678

69.566.5767875.560الجمعية الخيرية القبطية أفاطمة حماده فؤاد احمد57679

9283.5889488.593الجمعية الخيرية القبطية أفيوال جرجس سليمان جرجس57680

97.59910010010098الجمعية الخيرية القبطية أميسون مجدى نجاح شعالن57681

67.5807473.585.567الجمعية الخيرية القبطية أنادرة عبد العزيز محمد عبدالعزيز57682

85.576.59286.57093الجمعية الخيرية القبطية أناردين صبحى عزمى نسيم57683

958099928791الجمعية الخيرية القبطية أنورهان هانى عاطف حسن57684

91.583.5928990.595الجمعية الخيرية القبطية أنورهان محمد مهران عبدالعزيز57685

98.587.510094.599.598الجمعية الخيرية القبطية أنورهان محيى محمود ابو العنين57686

7279.580827479الجمعية الخيرية القبطية أيارا هشام ذكريا يونس57687

907291897897الجمعية الخيرية القبطية أابانوب ايهاب شفيق جورجى57688

93.583.590909897الجمعية الخيرية القبطية أاحمد بدر قطب ابراهيم57689

81849191.58785.5الجمعية الخيرية القبطية أاحمد عبدالعزيز شعبان سعد57690

998599949793الجمعية الخيرية القبطية أأحمد مدحت جمال عبدالسميع57691

93.58096929779الجمعية الخيرية القبطية أادهم رمزى احمد االمبابى57692

85.571.592849094الجمعية الخيرية القبطية أاساف ايهاب عبدالملك ابراهيم57693



9890100999798الجمعية الخيرية القبطية أاستيفن عماد موسى حنا57694

766985757995الجمعية الخيرية القبطية أبيشوى وليم بشرى عوض57695

81.554838587.571الجمعية الخيرية القبطية أجمال عبدالحكيم عبيد رفاعى57696

50.556546156.560الجمعية الخيرية القبطية أريمون عالء صدقى جاد السيد57697

78.5627783.58880.5الجمعية الخيرية القبطية أطارق عبد الحكيم عبيد رفاعي علي57698

999410099.599100الجمعية الخيرية القبطية أطه سليمان صالح بيومى57699

80718792.57677الجمعية الخيرية القبطية أعبدالرحمن خالد الشحات محمود57700

97.5929899.598.592.5الجمعية الخيرية القبطية أعبدالرحمن صابر محمد احمد57701

93959596.592.594الجمعية الخيرية القبطية أفكرى هشام فكرى محمود57702

7667838379.579الجمعية الخيرية القبطية أفيلوباتير عصام فخرى داود57703

89.5768790.586.592الجمعية الخيرية القبطية أكيرلس همت سالمة عازر57704

79.5698189.58077.5الجمعية الخيرية القبطية أمحمد السيد فرج عبدالوهاب57705

5.5142118.52423.5الجمعية الخيرية القبطية أمحمد الشبراوي محمد جمعة57706

94739391.59493.5الجمعية الخيرية القبطية أمحمد عادل سليمان مصطفى57707

775587908489الجمعية الخيرية القبطية أمهدي معتز محمد مهدي57708

78.55974888192الجمعية الخيرية القبطية أمينا همت سالمة عازر57709

77768990.58087الجمعية الخيرية القبطية أوحيد حاكم لبيب حالوة57710

74738489.586.585الجمعية الخيرية القبطية أوسيم سليمان سامى ابراهيم57711

877282857987الجمعية الخيرية القبطية أيحيى محمد عبدالحكم محمد ابو المندور57712

91.5728892.582.593الجمعية الخيرية القبطية أيوسف تامر محمدى عبدالمنعم57713

9984979698.599مسجد الخضر الحديثةإسراءاشرف  محي الين مغازي57714

93.5759083.585.595مسجد الخضر الحديثةأماني محمد مرتضي السيد57715

88.57097878594مسجد الخضر الحديثةأميرة مختار  علي عبدالعزيز57716

74.576788176.587مسجد الخضر الحديثةبسمة عادل عبدالعظيم محمود57717

94849787.590.598مسجد الخضر الحديثةحبيبة شعبان سالمة السيد57718

66.572.58170.568.581مسجد الخضر الحديثةحبيةطلعت شكري اسماعيل57719

95.573.58585.58996مسجد الخضر الحديثةحبية يسين محمود يسين57720

866990797985مسجد الخضر الحديثةدينا عبدالصمد عبدالغفار جاب هللا57721

746782878086مسجد الخضر الحديثةدينا  عبدهللا نور الدين  عباس57722

826879787390مسجد الخضر الحديثةروضة حسن عبدالفتاح حسن57723

54.55346665555.5مسجد الخضر الحديثةشربات سعيد محمد علي57724

8872898385.585مسجد الخضر الحديثةشرين بدوي محمد بدوي57725

887992888298مسجد الخضر الحديثةشرين رمضان عبد الهادي57726

787684858180مسجد الخضر الحديثةغادة حمدي عاطف عمر57727

971009797.598.599مسجد الخضر الحديثةفاطمة ناصر محمد السيد57728

60.5657076.571.579مسجد الخضر الحديثةفردوس حسن  سمير حسن57729



65.560546752.569.5مسجد الخضر الحديثةفوزية سالمة جمال عبدالمغني57730

9996979297.599مسجد الخضر الحديثةمنار صبري محمد بدوي57731

81747376.57871مسجد الخضر الحديثةمها صبري فؤاد بشري57732

57.5584972.564.551مسجد الخضر الحديثةميادة ايمن كمال كريم57733

77.5767782.57495مسجد الخضر الحديثةندي محمد عبدالفتاح57734

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمسجد الخضر الحديثةهانم حمدي عبدالقادر57735

5563566864.551مسجد الخضر الحديثةياسمين  خالد صابر57736

6967735868.572مسجد الخضر الحديثةابوبكر صديق حسين فارس57737

8888828693.591.5مسجد الخضر الحديثةاحمد عادل عبدالتواب سعد57738

9688828493.596مسجد الخضر الحديثةاحمد عاطف عبد الصمد57739

97.5969995.595.597مسجد الخضر الحديثةاحمد محمد انور عامر57740

82.5797974.573.588مسجد الخضر الحديثةاحمد محمود محمد سيد57741

72697272.56670.5مسجد الخضر الحديثةاحمد وصفي محمد عبدالعاطي57742

63.56661676466.5مسجد الخضر الحديثةامير عبدالعزيز زكي السيد57743

86.584807779.590مسجد الخضر الحديثةبالل محمد السيد عبدالفتاح57744

85848181.58390.5مسجد الخضر الحديثةبهاء بهاء الدين صالح صالح57745

5552.543635451مسجد الخضر الحديثةجبريل السيد عبد الخالق السيد57746

59636565.569.565.5مسجد الخضر الحديثةجمال عبدالغني حسين عبدالغني57747

53524664.56063مسجد الخضر الحديثةحسن عادل فتحي محمود57748

59686266.567.563مسجد الخضر الحديثةرفعت صالح عبد الرازق57749

80.5918175.58091مسجد الخضر الحديثةسيد احمد السيد احمد57750

95.5928581.588.589.5مسجد الخضر الحديثةعبدالرحمن  خالد عبدهللا57751

85749189.584.594مسجد الخضر الحديثةعبدالعليم شعبان عبدالعليم عيسي57752

53.552.55364.56060مسجد الخضر الحديثةمحمد حامد عبد المجيد منتصر57753

55525164.55662مسجد الخضر الحديثةمحمد رجب محمد عبدالسالم57754

62607368.56975مسجد الخضر الحديثةمحمد رضا عبد الكريم حسين57755

52556164.56663.5مسجد الخضر الحديثةمحمد صبري عبد الخالق السيد57756

80.5678281.58177مسجد الخضر الحديثةمحمود ايمن عبد الهادي السيد57757

68.571717078.575مسجد الخضر الحديثةهيثم محمد حامد محمد57758

68.56662727471مسجد الخضر الحديثةيوسف مختار انور عامر57759

45.53953485340مسجد الخضرااالء عمادالدين ابراهيم احمد57760

54577663.55880.5مسجد الخضراآية صفوت محمد السباعي57761

82718982.58497مسجد الخضراآية عيد شحاته عيد57762

45557561.55863مسجد الخضراآية مجدي الشحات عزيز57763

76557170.56783.5مسجد الخضراأسماء السيد يحي التهامي57764

9881999692.599مسجد الخضراأماني ممدوح الستاعي بيلي57765



51547361.563.562مسجد الخضراأمنية وجيه السيد عبد الفتاح57766

77.56579.56562.586مسجد الخضراايمان أيمن عبد العليم علي57767

70576965.556.570مسجد الخضراايمان حمدي عبد الغفار التهامي57768

60.550.570625869مسجد الخضراايمان سمير السعيد همام57769

7269777877.569مسجد الخضراايمان صبحي علي ذكي57770

54536456.55969مسجد الخضراايمان يحيى عطا عبيد57771

53.5556861.556.560.5مسجد الخضرابسملة وليد سيد خليل محمد57772

4847724842.561مسجد الخضراتغريد عماد الدين ابراهيم أحمد57773

625059545169مسجد الخضراجميلة حسن سعيد بدوي57774

58.547585855.565.5مسجد الخضراجميلة رمضان فتوح متولي57775

49.546.55156.55260مسجد الخضراجهاد محمد عبد المحسن محمد57776

87959998.59488مسجد الخضراجهاد رضا سعيد السيد57777

51.553525444.552مسجد الخضراحبيبة جمال غريب عمر57778

77.5697674.57672مسجد الخضراحبيبة صبحي الدسوقي عبد السميع57779

76708779.58474.5مسجد الخضراحبيبة مجدي السعيد حسنين57780

81.585939195.584مسجد الخضراداليا سامي عبد هللا عبد المقصود57781

50.550606457.549مسجد الخضرادعاء أحمد السيد محمد57782

49.5567556.55560مسجد الخضرادنيا محمد نجاح حسين57783

767793829180مسجد الخضرادينا يحيى عبد هللا عبد المقصود57784

82.576878687.581مسجد الخضرارحاب السيد عبد المرتضي أحمد57785

79.56475746856.5مسجد الخضرارقية ناصر محمد سليمان57786

62.5668572.56568مسجد الخضراريهام نصر مصطفى عبد العاطي57787

96.5959998.590100مسجد الخضرازينب عبد الوهاب حامد اسماعيل57788

88.56676.5806890مسجد الخضراسها ماجد فتوح عبد السالم57789

96.590989894.5100مسجد الخضراسهيلة السيد سالمة الجوهري57790

79748584.57995مسجد الخضراشرين أيمن عبد العليم علي57791

92909793.59496مسجد الخضراصفا وحيد فتحي وهبه57792

53.5596566.55773مسجد الخضراعفاف يحيى سالم محمد57793

48526362.55854مسجد الخضراغادة رجب صالح السيد57794

72.56171.574.559.561.5مسجد الخضراغادة عمرو عطية سعد57795

45.551556358.548مسجد الخضراغادة مجدي حمدي عبد العظيم57796

94.5858093.586.599مسجد الخضرامنة هللا حمدي عبد المجيد أحمد57797

617468736773.5مسجد الخضرامي محمود صابر محمد57798

41575654.554.549.5مسجد الخضرامنار منصور عزيز بحيري57799

8370708869.596مسجد الخضراندى خالد قطب ابراهيم57800

65.5716670.564.578مسجد الخضراندا رضا عبد هللا متولي57801



84.58999958996مسجد الخضرانسمة عاطف أحمد صابر57802

5269737972.587مسجد الخضرانهى محمد السيد خضر57803

61.5525961.558.574.5مسجد الخضرانورا بركات الشحات حسن57804

55.562737261.564مسجد الخضرانورا عوض محمد عبد الفتاح57805

585962686059.5مسجد الخضرانورهان عبد الغفار ابراهيم عبد الغفار57806

878477828397مسجد الخضرانورهان محمد عبد السالم علي57807

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمسجد الخضرانيرة ناصر ربيع عبد العزيز57808

52.5486147.551.567مسجد الخضراهاجر محمد فؤاد السيد57809

856481.562.56684مسجد الخضراهايدي سمير عثمان عبد ربه الصيفي57810

95.5858889.591100مسجد الخضراهبة السيد عبد الحميد محمد57811

97.5778691.590.598مسجد الخضراهبة صالح رزق رزق57812

97.5808790.58993مسجد الخضراهبة محمد عبد القادر الجندي57813

69547277.563.582.5مسجد الخضراهيام وليد جمال كيالني57814

786775836772.5مسجد الخضرايارا يحيى السيد عامر57815

5658666664.563مسجد الخضراوسام محسن السيد خضر57816

82.5749183.588.577مسجد الخضراأبو العز أيمن حسن أبو العز57817

808696989479مسجد الخضراأحمد السيد صبحي أحمد57818

56586776.57141.5مسجد الخضراأحمد ربيع الكحالوي محمود57819

74.5637576.570.560.5مسجد الخضراأحمد محمد عبد العظيم حسن57820

56.55367566253.5مسجد الخضراأحمد وسام أحمد محمد57821

61.5677573.569.551مسجد الخضراأحمد وصفي أحمد عبد العزيز57822

5963585957.559مسجد الخضراجمال أشرف جمال الدين محمد57823

59624848.555.561مسجد الخضرارمزي السنوسي رمزي عبد النبي57824

37374646.545.554مسجد الخضراسمير محمد السيد سليم57825

12667.516.513مسجد الخضراشريف عبد الواحد عبد الحفيظ عيسوى57826

45.5557260.557.559مسجد الخضراصالح بهاء احمد الليثى57827

61.562857168.573مسجد الخضراصالح سامي صالح السيد57828

646180576682مسجد الخضراعبد هللا سالمة عبد هللا أحمد57829

74797774.575.586مسجد الخضراعبد هللا ناصر السيد عبد الفتاح57830

98.58910098.593100مسجد الخضراعمار محمد أحمد بركات57831

78.56990888389مسجد الخضراعمر أيمن السيد صالح57832

90869196.585.598مسجد الخضراعمرو أحمد سالمة حماد57833

81.58492948597مسجد الخضراكريم محسن عبد المجيد بدران57834

818578767191مسجد الخضرامحمد أحمد عبد الباسط أحمد57835

98.5889898.596.5100مسجد الخضرامحمد السعيد عبد الونيس بيومي57836

46.5565761.556.567.5مسجد الخضرامحمد ثروت حمدي حامد محمد57837



91.58992949493مسجد الخضرامحمد حمدان رشاد عامر57838

98939396.595.590مسجد الخضرامحمد خالد صيام الشاذلي57839

89788993.582.585مسجد الخضرامحمد ربيع شديد شديد57840

697379767588مسجد الخضرامحمد رزق الشحات حسن57841

99949898.597.5100مسجد الخضرامحمد رضا محمد فتح الباب رضوان57842

3430424138.547مسجد الخضرامحمد رضا محمد أحمد57843

504744565058.5مسجد الخضرامحمد سعيد سالم محمد57844

56.560787964.553.5مسجد الخضرامحمد مرزوق محمد أحمد57845

466075635674مسجد الخضرامحمد هشام عبد الصادق محمود57846

46.560656454.570مسجد الخضرامحمود مختار محمد السيد57847

34.5534954.550.540مسجد الخضرامحمد عبد العال محمد عبد العال57848

65.55280.57264.565.5مسجد الخضرامحمد محسن عبد هللا عبد المحسن57849

937498959492.5مسجد الخضرامصطفى عابد فتحي وهبة57850

756583.585.572.589مسجد الخضرامصطفى عبد السالم ابراهيم البنهاوي57851

48.555696556.567.5مسجد الخضرامصطفى كامل عبد العظيم علي57852

51.5627563.55853مسجد الخضرامصطفى مجدي فتح الباب حسنين57853

5763705757.571مسجد الخضرامصطفى محمد رمزي محمد57854

83.56783746887مسجد الخضرامصطفى محمد مروان رزق57855

83629184.56881.5مسجد الخضرامصطفى وجيه السباعي بيلي57856

465071626548مسجد الخضرامعاذ عبد الوهاب ربيع حسن57857

75.5619079.58365.5مسجد الخضرايحيى محسن محمد وهبه57858

89.5739896.582.582.5مسجد الخضرايحيى زكريا عزيز عمر57859

84629080.58978.5مسجد الخضرايوسف أحمد نجيب يوسف57860

7457736659.560.5مسجد الخضرايوسف مجدي عبد التواب محمد57861

48.5507569.568.546.5مسجد الخضرانادر عبد العليم محمد عبد العليم57862

75739586.582.584عزبة علمااالء على احمد طه57863

67.566958684.585عزبة علماايمان طارق نجاح جمعه57864

767797908589عزبة علماايه عاطف السيد النادى57865

74.574.59480.574.584عزبة علماتغريد سليمان السيد رمضان57866

74.5769282.578.579عزبة علمادنيا ياسر عبدالعزيزمحمد57867

868197878497عزبة علمادنيا محمد راشد عبدالهادى57868

77.580949184.586عزبة علمارحمه عبدالرازق عبدربه اسماعيل57869

968498989194.5عزبة علماريهام عبدالسالم حسن عبدالسالم57870

70.573889179.584عزبة علماسماح صالح على جمعه57871

667788907983عزبة علماشهد محمد جمعه عبدالسالم57872

91.5759795.583.593عزبة علماشيماء فوزى مصطفى على57873



76738890.579.579عزبة علماغادة محمد عبداللطيف محمد57874

69758784.572.578عزبة علمافاطمه عبدالسالم محمد جمعه57875

65.5719288.57580عزبة علماندى ابراهيم فرجانى ابوزيد57876

73.57389918282عزبة علمانيفين محمود محمد عابد57877

77.571889783.583عزبة علماهاجر ايهاب على عبدالسالم57878

56.5718976.573.576.5عزبة علماهدير محمود السيد نجدى57879

80.582918778.576عزبة علماوالء محمد رجب اسماعل57880

82789093.57987عزبة علماوالء هانى عبدالسالم عبدالعزيز57881

75.5799089.57280عزبة علماياسمين عيد صبحى محمد57882

90.581868980.591عزبة علماابراهيم عبدالموجود بيومى مغاورى57883

72.57979847484عزبة علماابراهيم عمر ابراهيم عمر57884

86.5658476.575.579عزبة علمااحمد رجب فتحى محمد57885

252825676050عزبة علمااحمد صبحى محمد نجدى57886

64.5527676.579.584عزبة علمااحمد مصطفى احمد عبدالعزيز57887

7353737774.575عزبة علمااسالم ابراهيم ابراهيم الدسوقى57888

70.55675766879عزبة علمااسالم ابراهيم فتحى النادى57889

72537775.574.572.5عزبة علمااسالم احمد مصطفى على57890

6544.570707270.5عزبة علماحسام حسن محمد فرحات57891

62.5508071.57478عزبة علمازينهم محمد عبدالرحمن محمد57892

70537573.572.571.5عزبة علماضياء محمد السيد امام57893

69.5588148.580.578عزبة علماعبدالرحمن طلعت الشحات احمد57894

76.5668369.575.570.5عزبة علماعبدهللا ابراهيم عبدهللا ابراهيم57895

72.574766782.573.5عزبة علماعزت رمضان عبدهللا امين57896

79698868.57778عزبة علماعمرو اسامه محمد نجدى57897

78698673.58290عزبة علمامحمد احمد الشحات احمد57898

72548172.580.562عزبة علمامحمد اشرف عبدالرازق عبدالحليم57899

68.5619573.58391عزبة علمامحمد خالد جابر ابوالمعاطى57900

78719276.58291عزبة علمامحمد سعيد عبدهللا امين57901

73668974.57877عزبة علمامحمد على فهمى على57902

68.5557371.56660.5عزبة علمامحمد مجدى ابراهيم محمد57903

75.56890767579عزبة علمامحمودعبدالرحمن جمعه عبدالرحمن57904

75.5699078.579.577عزبة علمامروان احمد عبدالعزيزعبدالبارى57905

70658979.58385عزبة علمايوسف منصور يوسف السيد57906

64.5605963.557.567.5مشيرف ت ااسراء عبدالحكيم السيد امام57907

59.549.54053.554.555.5مشيرف ت ااسماء ابراهيم عبدهللا يوسف57908

70.5657383.56478مشيرف ت ااسماء سعد عبدالمحسن سعد57909



48.554.55456.548.560.5مشيرف ت ااسماء صبري محمد التهامي57910

67.5657366.57674مشيرف ت ااسماء عبدالكريم عبدالتواب محمد57911

98909795.59791.5مشيرف ت اافنان رأفت عبدالعظيم السيد57912

363924353840مشيرف ت ااماني خميس منصور مرداشى57913

93879595.58494.5مشيرف ت اامنية جمال عبدالموجود عبدالحسيب57914

91778192.58088.5مشيرف ت اامنية صبحي ابراهيم السيد57915

54.548.5435351.550مشيرف ت ااميرة السيد ابراهيم تهامي57916

99829997.597.598مشيرف ت ااميرة رضا عبدالسالم عيسوي57917

91798893.58897مشيرف ت ااية ايمن حامد محمد النبوي57918

75.581709071.581مشيرف ت ااية فهيم الشحات فهيم57919

76.561818359.588مشيرف ت ااية مجدي علي عزيز الدين57920

79627577.560.579مشيرف ت اتقى الشحات ابراهيم محمود منتصر57921

95889997.593.5100مشيرف ت اتقى محمد شفيق عبدالعزيز57922

56.55549624664مشيرف ت احبيبة الشبراوي عيد احمد57923

100929999.592.5100مشيرف ت ادعاء احمد محمد شحته57924

683954504354.5مشيرف ت ادينا شريف شفيق السيد57925

86768684.57595مشيرف ت ارنا هاني غنيمي شحتة57926

6766476559.566.5مشيرف ت اشروق رمضان محمد التهامي57927

8785759079.582.5مشيرف ت اشروق عربي السيد عبدالحي57928

8588919691.594مشيرف ت اغادة طلعت غريب علي57929

60778063.564.565.5مشيرف ت افاطمة جابر فتحي علي57930

64.5578372.571.563.5مشيرف ت افاطمة حمادة عبدالمعطي عبدالرحمن57931

85.5739084.575.582.5مشيرف ت افاطمة رضا طنطاوي السيد57932

7167787475.566.5مشيرف ت افاطمة وحيد عبدالغفور عبدالحفيظ57933

605978766769مشيرف ت افرح محمود السيد محمود57934

5457707273.561.5مشيرف ت افرحة رمضان الشحات السيد جاد57935

444962535849مشيرف ت افرحة هاشم محمد  السبكي57936

76.5737684.570.588مشيرف ت اكترين سعد ابراهيم سعد57937

94919699.58591.5مشيرف ت امنار حمدي عبدالسميع ابراهيم57938

938590968095مشيرف ت امنة صبري عوض محمد السيد57939

918686827992مشيرف ت اندى ربيع الشحات محمد57940

73.5784260.55660.5مشيرف ت اندى عبدالموجود حامد عبده57941

8792989587.592مشيرف ت اندى عزت احمد منير يوسف57942

47.5526666.56266مشيرف ت اندى نزيه السيد يوسف57943

968098939193مشيرف ت انرمين سامي عبدالعظيم محمد57944

55616171.562.564مشيرف ت انهى عنتر رزق علي سالمة57945



88808492.583.599مشيرف ت انورا ابراهيم احمد مصطفى57946

96.591999992.596مشيرف ت انورهان اشرف حسن يوسف57947

53.5637367.57160.5مشيرف ت اهاجر سمير السيد يوسف عطا57948

62.5596061.571.551مشيرف ت اوردة عوض خميس عبدالحميد57949

85.577928983.578.5مشيرف ت اياسمين احمد ابراهيم احمد الدسوقي57950

636955565961مشيرف ت اابراهيم صبري ابراهيم سعد57951

424032474238مشيرف ت اابراهيم علي عبدالغني علي57952

54.55150525758مشيرف ت ااحمد اشرف فتحي خليل57953

98.587.59892.59091مشيرف ت ااحمد انور محمد مصطفى57954

968380908993مشيرف ت ااحمد حمدي عبدالعظيم  محمد57955

6570.57170.57861مشيرف ت ااحمد محمد سليمان عبدالستار57956

6961.5837162.569مشيرف ت ااحمد محمد عثمان محمد57957

61.564777871.565مشيرف ت ااسالم عاطف محمود دهشان57958

94.573868789.586مشيرف ت ااشرف ممدوح عبدهللا السيد57959

5652505657.555.5مشيرف ت االسيد عبدالرحمن عبدالمعطي عبدالرحمن57960

56657355.57666مشيرف ت اباسم عليمي عبدالمحفوظ علي57961

635572667968.5مشيرف ت اجمال صبري جمال صديق57962

4542414254.555.5مشيرف ت ارضا السيد محمد زين الدين57963

56576778.55469.5مشيرف ت اشهاب فؤاد عبدالعزيز السيد57964

9395909183.592.5مشيرف ت اشهاب ياسر علي فرج57965

434245565339مشيرف ت اعبدالرحمن ابراهيم محمدي محمد57966

95899491.59288مشيرف ت اعبدالرحمن ربيع عبدالفتاح عبدهللا57967

68.56470606976مشيرف ت اعبدالرحمن سعيد محمد حسن57968

42413747.54943مشيرف ت اعبدالرحمن عادل سالمه عفيفى57969

76677774.57270مشيرف ت اعبدالرحمن عبدالخالق عبدالسالم شرف57970

62.5646465.568.570مشيرف ت اعبدالرحمن عصام محمد يوسف57971

92.5818193.589.599مشيرف ت اعبدالرحمن محمد عبدالرازق مصيلحي57972

78717183.570.589مشيرف ت اعبدالسالم ناصر عبدالسالم عيسوي57973

616951606461مشيرف ت اعبدهللا خيري عبدهللا بيومى57974

96909394.593.595.5مشيرف ت اعبدهللا مجدي مختار عوض57975

45.548455247.553مشيرف ت اعالء عنتر السيد حسن57976

3343344639.548مشيرف ت اعمر فتحي خليل سالمة57977

7048547269.581مشيرف ت اعمر مجدي بيومي عبده57978

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمشيرف ت اعمرو مجدي عبدالقادر ابراهيم57979

4040.5314938.543مشيرف ت افؤاد نبيه البيومي محمد57980

5245434550.551.5مشيرف ت اكريم محمد محمد احمد57981



8078.57183.57285مشيرف ت امحمد اشرف محمد السيد57982

6770.56063.56779.5مشيرف ت امحمد السعيد صابر السعيد57983

42.540284846.540مشيرف ت امحمد السيد بكر محمد57984

4649.538504554مشيرف ت امحمد السيد عبدالحفيظ علي57985

87.586849089.588.5مشيرف ت امحمد الشحات ابراهيم محمود57986

453733413555مشيرف ت امحمد ايمن محمد فاروق57987

62.567.56168.558.558مشيرف ت امحمد ايمن مرتضى محمود57988

4241.5384745.548مشيرف ت امحمد خالد معروف سالم57989

74.574747972.588مشيرف ت امحمد رزق محمد  محمد نجدي57990

45463353.557.541مشيرف ت امحمد رضا السيد احمد حسن57991

48.545335046.555.5مشيرف ت امحمد رضا محمد السيد57992

75.568.5808374.587مشيرف ت امحمد رمضان يوسف علي57993

38463552.542.547مشيرف ت امحمد سليمان عبدالعزيز يحيي57994

66.552.5656357.564مشيرف ت امحمد سمير محمد علي57995

917978897191مشيرف ت امحمد شحاتة عبدالعزيز شحاتة57996

4855.553535080.5مشيرف ت امحمد شعبان احمد السيد57997

59.5596068.56064.5مشيرف ت امحمد صبري فهيم ابراهيم57998

83627978.576.588.5مشيرف ت امحمد صبري محمد عبدالجواد57999

47.548424850.569مشيرف ت امحمد عبدالغني عبدالرحمن محروس58000

89.57186857491مشيرف ت امحمد علي الشحات علي58001

67614755.56072.5مشيرف ت امحمد فوزي عفيفي مغازي58002

7050.5636056.575مشيرف ت امحمود حمدي عبدالقوي مكاوي58003

776950585661مشيرف ت امحمود طارق عوض محمد58004

8163898178.580مشيرف ت امحمود نبيل قطب السبكي58005

49556361.560.559مشيرف ت امحمود يوسف فتحي السيد58006

96849797.58389.5مشيرف ت امختار اسامة مختار حسن58007

95.5889798.58896مشيرف ت امصطفى احمد عبدالقادر عثمان58008

88.5616057.566.562.5مشيرف ت امصطفى كامل عبدالرازق كامل58009

56476461.55756.5مشيرف ت ايوسف سامي السيد حسن58010

69546157.548.560.5مشيرف ت ايوسف مصطفى بيومي محمد58011

1001001009910098عيسي بالمقاطعاسراء رضا حامد عبدالغنى58012

979094969486عيسي بالمقاطعأمنية سالم عطوة محمد58013

94.59380909585عيسي بالمقاطعانجى السيد بخاطره السيد58014

63.586818780.577.5عيسي بالمقاطعايمان احمد عبدالعاطى عيد58015

95100999597.592.5عيسي بالمقاطعايمان محمود صالح احمد58016

1001001009910092عيسي بالمقاطعاسماء ربيع السيد محمد58017



8489749386.581عيسي بالمقاطعاسماء عفيفى ابراهيم سليمان58018

6073.583908369عيسي بالمقاطعامل محمد عبده سليم58019

9490989689.587.5عيسي بالمقاطعاميره صالح احمد حسن58020

91.5919688.594.599عيسي بالمقاطعاالء اشرف محمود عبدالسالم58021

95.51001009899100عيسي بالمقاطعاالء وليد السيد محمد58022

98.51001009610099عيسي بالمقاطعاية عبدالسالم عبدالعاطى يوسف58023

98.599100989998عيسي بالمقاطعبسمه محمد سليمان محمد58024

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعيسي بالمقاطعتقى عاطف عبد الفتاح محمد58025

99.5971009898.589عيسي بالمقاطعخلود ماهر فتحى بيومى58026

92.5899394.592.581.5عيسي بالمقاطعدعاء احمد يسن احمد58027

74.5838884.58578عيسي بالمقاطعدعاء محمد صالح عبدالفتاح58028

767186868572.5عيسي بالمقاطعدنيا سعيد السيد عبدالسالم58029

98.599.599999794عيسي بالمقاطعسلمى اسامه فرج مرزوق58030

99.59910097100100عيسي بالمقاطعسلمى سامح السيد بيومى58031

9999.5999910094عيسي بالمقاطعسلوى أسامة فرج مرزوق58032

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعيسي بالمقاطعسمر أحمد دياب حسن جعجور58033

99.51001009910096عيسي بالمقاطعسهام ميسره محمد عبدالواحد58034

99.51009998.59998عيسي بالمقاطعشروق شعبان الرفاعى يوسف58035

93939995.597.5100عيسي بالمقاطعشروق عبدالحى فتح هللا بيومى58036

991009994.5100100عيسي بالمقاطعشيماء حسن محمد حسن58037

74808381.58682عيسي بالمقاطعشيماء عادل عبدالستار محمد58038

98929691.598.5100عيسي بالمقاطعضحى عبدالغنى عزت عبدالغنى58039

79799482.57887عيسي بالمقاطععايده عادل صالح رفاعى58040

797794867686.5عيسي بالمقاطععزه سعيد فتح هللا على58041

86.5939690.59498عيسي بالمقاطععال محمد محمد على58042

89828284.584.596عيسي بالمقاطعفاطمة اشرف عبدالمعبود حشاد58043

71.5938384.59295عيسي بالمقاطعفاطمه محمد السيد عبدالسميع58044

82.580.59591.58686.5عيسي بالمقاطعفاطمه محمد عبدالتواب عفيفى58045

58767676.578.584عيسي بالمقاطعفريدة محمد سعد دايمة58046

74787987.59385عيسي بالمقاطعمريم احمد احمد احمد58047

94.591.59794.591.599عيسي بالمقاطعمريم شريف عبدالنبى محمد58048

98.51009996.59999عيسي بالمقاطعمريم محمد عيسى محمد58049

97.51009998.59899عيسي بالمقاطعمنةهللا احمد عبدالمعبود السيد58050

99.510010098.510099عيسي بالمقاطعمنةهللا رزق عبدالغنى ابراهيم58051

87.5909795.59698عيسي بالمقاطعمنه محمد عبدالمحسن على58052

96889896.59996عيسي بالمقاطعمنى على محمد على58053



99.51009997.598100عيسي بالمقاطعندى حامد عزت ابراهيم58054

90.588.59691.596.584عيسي بالمقاطعندى سعيد سليم محمد58055

89.586.59695.58991عيسي بالمقاطعندى سعيد ابراهيم عبدالسميع58056

87.5968584.589.584عيسي بالمقاطعندى سعيد عبد الصبور ابراهيم58057

83.5838989.57985عيسي بالمقاطعندى شندى محروس شندى58058

99100989999.5100عيسي بالمقاطعندى محمود حسين محمد58059

84848189.58092عيسي بالمقاطعنهى سيد سليمان عطيه58060

94879294.589.595عيسي بالمقاطعنور اسالم نجم عبدالعاطى58061

1001009997.59999عيسي بالمقاطعنور راضى محمد بيومى58062

95.5939793.59496عيسي بالمقاطعنورهان ياسر مامون على58063

99.510010096.59998عيسي بالمقاطعهاجر احمد عفيفى محمد58064

991009998.599.5100عيسي بالمقاطعهايدى محمد عفيفى محمد58065

94969695.59698عيسي بالمقاطعهبه لطفى محمد جوده58066

80.5899386.59196عيسي بالمقاطعهدير عبدالنبى تهامى شديد58067

90.578.58990.573.599عيسي بالمقاطعهدير كرم احمد حافظ58068

90.5869395.584.587عيسي بالمقاطعالسيد حامد السيد صقر58069

96959892.590.597عيسي بالمقاطعالسيد مجدى السيد سليمان58070

51.56981705495عيسي بالمقاطعابراهيم حمدى السيد عفيفى58071

81878586.58984عيسي بالمقاطعابراهيم رضا عبدالروف مصطفى58072

89879695.587.595عيسي بالمقاطعابراهيم محمد شحاته محمد58073

92.58996959198عيسي بالمقاطعاسالم سعيد عبدالرسول على58074

93.5929686.58997عيسي بالمقاطعاسالم عبدالعاطى السيد على58075

80.567.55681.57189عيسي بالمقاطعاحمد ابراهيم السيد ابراهيم58076

848697948389عيسي بالمقاطعاحمد السيد شعبان السيد58077

94.5859797.590.598عيسي بالمقاطعاحمد اباصيرى احمد محمد58078

2452.5544741.571عيسي بالمقاطعاحمد حامد سيف دويدار58079

921001009496.599عيسي بالمقاطعاحمد سعيد السيد محمد58080

86918886.58288عيسي بالمقاطعاحمد عادل بيومى على58081

3956576350.563عيسي بالمقاطعاحمد عبدالنبى فهيم محمد58082

9610010097.596.599عيسي بالمقاطعاحمد قدرى محمد محمد58083

9910010098.599.5100عيسي بالمقاطعاحمد ماهر عبدالرحمن عبدالسالم58084

6261747667.581عيسي بالمقاطعاحمد محمد احمد عبدالسالم58085

90829091.58887عيسي بالمقاطعاحمد محمود حلمى على58086

98.510010010099.5100عيسي بالمقاطعاسامه عالء عزت فوزى58087

67738175.57078عيسي بالمقاطعاكرم ممدوح محمد على58088

748610083.58692عيسي بالمقاطعامجد امير احمد بيومى58089



83919995.58692عيسي بالمقاطعامجد عصام حلمى عثمان58090

96959796.59691عيسي بالمقاطعحسام حامد محمد محمود58091

949110093.586.599عيسي بالمقاطعحسين عبدالغنى شوقى حسن58092

9082989489.598عيسي بالمقاطعخالد رفيق ابراهيم عبدالمحسن58093

98.510010098.598100عيسي بالمقاطعرزق محمد رزق ابراهيم58094

89.5839990.584.588عيسي بالمقاطعرفعت محمد رفعت ابراهيم58095

77777787.587.585عيسي بالمقاطعسامح مصطفى عفيفى بكر58096

31516541.56183عيسي بالمقاطعسالم اشرف عبدالعاطى السيد58097

79.5787579.57674عيسي بالمقاطعطارق ربيع على على58098

9710010099.597.595عيسي بالمقاطععادل محمد توفيق على58099

95969896.59295عيسي بالمقاطععبدالرحمن حسين بيومى محمد58100

82.5789589.581.590عيسي بالمقاطععبدالعاطى عبدهللا رمضان عبدالرحمن58101

98.5919994.597.588.5عيسي بالمقاطععبدالعاطى محمد عبدالعاطى عبدالعال58102

61.576868074.578عيسي بالمقاطععبدالعظيم بيومى السيد سالمه58103

68758279.580.583عيسي بالمقاطععبدالفتاح خالد عبدالفتاح عبدالسالم58104

9794100929595عيسي بالمقاطععبدالقادر اسامه عبدالقادر حسن58105

79.582968189.592عيسي بالمقاطععبدهللا نشات عبدالقادر حسن58106

83.59397868690.5عيسي بالمقاطعفتحى رمضان بيومى بيومى58107

9484968488.584.5عيسي بالمقاطعفتحى محمد فتحى محمد58108

98851008985.594عيسي بالمقاطعمحمد احمد فتوح احمد58109

96.58510095.59092.5عيسي بالمقاطعمحمد احمد نصار على58110

9793100999694.5عيسي بالمقاطعمحمد بيومى صبحى مرغنى58111

99941009898.595.5عيسي بالمقاطعمحمد جمال محمود محمد58112

99961009794.595.5عيسي بالمقاطعمحمد رضا ابراهيم عفيفى58113

38.5666380.57371.5عيسي بالمقاطعمحمد رضا السيد محمود58114

8477898476.585.5عيسي بالمقاطعمحمد رضا عبدالعظيم رفاعى58115

95.589988892.594.5عيسي بالمقاطعمحمد رضا عطوة حماد58116

97.596100959896.5عيسي بالمقاطعمحمد سعيد بيومى محمد58117

8490989588.594.5عيسي بالمقاطعمحمد صبرى عفيفى بيومى58118

88.5769884.58380.5عيسي بالمقاطعمحمد عادل احمد سليمان58119

7267897373.591عيسي بالمقاطعمحمد عبدالحميد الدمرداش عبدالحميد58120

6664627771.572عيسي بالمقاطعمحمد عبدالظاهر عبدالعاطى السيد58121

77.5868876.57568.5عيسي بالمقاطعمحمد عبدالعاطى على رمضان58122

9686.5100919486.5عيسي بالمقاطعمحمد عيد المغاورى سليمان58123

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعيسي بالمقاطعمحمد فتح الباب بيومى عبدالمعطى58124

75.5891009089.589عيسي بالمقاطعمحمد مبروك عبدالسالم مليجى58125



98989910099100عيسي بالمقاطعمحمد هانى عبدالرازق على58126

96999996.595.595عيسي بالمقاطعمحمود احمد السيد حسن58127

7798100878190عيسي بالمقاطعمحمود حسن امين حسن58128

70791008878.593عيسي بالمقاطعمحمود رمضان ابراهيم سالمه58129

39837472.57373.5عيسي بالمقاطعمحمود كمال حسن دايمه58130

78899590.586.596عيسي بالمقاطعمحمود منير صالح سليمان58131

91.5819893.583.597عيسي بالمقاطعمصطفى ربيع ابراهيم سليمان58132

10010010010099100عيسي بالمقاطعمصطفى رضا صالح احمد58133

98.5100100100100100عيسي بالمقاطعمصطفى محمد ابراهيم عبدالمحسن58134

99.510010098100100عيسي بالمقاطعمصطفى محمد عبدالغنى ابراهيم58135

97929992.59295عيسي بالمقاطعمصطفى مسعد مصطفى موسى58136

71.5829583.57990عيسي بالمقاطعمصطفى هشام بيومى السيد58137

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعيسي بالمقاطعمصلح جمال محمد عبدالرحمن58138

93.59810093.59399عيسي بالمقاطعمعاذ عنتر عبدالعا طى يو سف58139

80919088.58491عيسي بالمقاطعنور صبحى حسن احمد58140

949810093.592.596عيسي بالمقاطعيحى ابراهيم عبداللطيف عبدالعاال58141

909710092.58798عيسي بالمقاطعيوسف حاتم لطفى عبدالغنى58142

89979690.587.596عيسي بالمقاطعيوسف عماد الجابرى سيد58143

9799.59999.594.5100عيسي بالمقاطعيوسف كرم فتح اللة على58144

76799289.578.587عيسي بالمقاطعيوسف محمد ابراهيم محمد58145

76.566778382.577.5الشهيد محمد سالمةايمان عبدالعاطي السيد جاب هللا58146

81.57279828788الشهيد محمد سالمةايمان محمد زكريا حسنين58147

8564818977.588الشهيد محمد سالمةرانيا شحات فتحي علي58148

76.5698584.587.585الشهيد محمد سالمةروان عبدالرسول اسماعيل عبدالجواد58149

906984888395الشهيد محمد سالمةريهام أيمن فريد علي58150

76.56178729769الشهيد محمد سالمةزينب ربيع ربيع عبدالمحسن58151

99.594979986100الشهيد محمد سالمةسارة هالل عاطف ابوالقراميط58152

796672698471الشهيد محمد سالمةفتحية سامي السيد كامل58153

88939798100100الشهيد محمد سالمةمنه رفيق مصري سكران58154

99.593.59698.591100الشهيد محمد سالمةندي محمد عامر منشاوي58155

66.56968738267الشهيد محمد سالمةندي مسعد منشاوي عبدالسالم58156

6870767369.564الشهيد محمد سالمةهاجر كمال عبدالعزيز السيد58157

5868586567.556.5الشهيد محمد سالمةالسيد حمام السيد جاب هللا58158

57.571626071.571الشهيد محمد سالمةأمجد عادل جالل عبدالعظيم58159

517161737971الشهيد محمد سالمةبالل خالد ناجي ابراهيم58160

96.586949394.590الشهيد محمد سالمةحازم محمد عبدالقادر أبوزيد58161



84.573786872.579الشهيد محمد سالمةرضا عبدالسالم محمود بريك58162

515255615059الشهيد محمد سالمةسعيد محمد صالح محمد عفيفي58163

585751645662.5الشهيد محمد سالمةشهاب ربيع صالح محمد58164

62.5625565.56062الشهيد محمد سالمةصالح حمادة صالح محمد58165

59.5675275.567.545الشهيد محمد سالمةطه ياسين سنوسي ابراهيم58166

92.5899696.598.598الشهيد محمد سالمةعامر منشاوي عامر منشاوي58167

79.5647683.593.583الشهيد محمد سالمةعبدالرحمن أشرف عبدالستار عمر58168

88.571.5898887.584الشهيد محمد سالمةعبدالعزيز اسماعيل عبدالعزيز السيد58169

69.5636281.57469الشهيد محمد سالمةعبد هللا رضا عبدالفتاح محمدي58170

70.560.5767770.568الشهيد محمد سالمةعبدهللا متولي سنوسي ابراهيم58171

73606873.562.570الشهيد محمد سالمةعلي السيد عبدالحميد محمد58172

726572737574الشهيد محمد سالمةعلي هاني علي عبدالحميد58173

73.564677374.575الشهيد محمد سالمةفارس مبروك فارس سالمه58174

494745573935الشهيد محمد سالمةمازن أمجد عبدالستار أبوالعال58175

64.55547615469الشهيد محمد سالمةمازن ياسر صبري أبوزيد58176

91909186.591.594الشهيد محمد سالمةمحمد أحمد تبيل أبو العال58177

87.5788690.59190الشهيد محمد سالمةمحمد سالمه فارس سالمه58178

75.5666984.57272الشهيد محمد سالمةمحمد صابر عبدالونيس خميس58179

73.56667766976الشهيد محمد سالمةمحمد وليد فتحي عبدالمحسن58180

69837795.57385الشهيد محمد سالمةمحمد يسري صابر السيد58181

71686273.56759الشهيد محمد سالمةمحمود أحمد محمود عمر58182

66.5635772.55264الشهيد محمد سالمةمحمود عبدالغني رياض محمد58183

72656771.55567الشهيد محمد سالمةمحمود عبدالغني عبدالغفار حمد58184

76848575.591.583الشهيد محمد سالمةمعتز جمال عاطف عبد العظيم58185

6360616462.571الشهيد محمد سالمةمنشاوي اسماعيل عبدالعزيز السيد58186

979010091.59994.5مناوهلة بنوناسراء ياسر مصطفى عبد58187

9710010097.598.5100مناوهلة بنونآالء سامى محمود مصطفى58188

9210010097100100مناوهلة بنونآالء سعيد محمد عثمان58189

87889792.59194.5مناوهلة بنونآية أشرف حسن محمد58190

70808780.576.580.5مناوهلة بنونآية طاهر على اللبودى58191

75.5719377.57871.5مناوهلة بنونآية عبد الجواد جودة58192

97.58910095.596.596مناوهلة بنونآيه احمد محمد الجمل58193

1009710098.599.598مناوهلة بنونآيه رزق أحمد محمد رزق58194

908496989289مناوهلة بنونأسماء ابراهيم أحمد الشيخ58195

989198969996مناوهلة بنونأسماء أحمد رياض حسين58196

627589678177مناوهلة بنونأمانى محمد جالل58197



698077636769مناوهلة بنونأميرة حمادة زكريا رمضان58198

98911009898.599مناوهلة بنونإيمان ابو المجد سويلم58199

93751009092.598مناوهلة بنونإيمان محمد سعيد احمد58200

95.59698959897مناوهلة بنونإيمان محمد عبد الستار طه58201

79.5849676.59183مناوهلة بنونإيمان نادى عبدالعاطى سليمان58202

636583657476مناوهلة بنونبسنت فوزى عامر عبدالحليم58203

100100100100100100مناوهلة بنونتقي عمرو أحمد السبكي58204

96.597979498.594مناوهلة بنونجهاد عيسوى فهمى صادق58205

86.574949492.596مناوهلة بنونحبيبة ابراهيم سعد عبد الفتاح58206

89919696.59796مناوهلة بنونحبيبة وليد علي فرغلي شبل58207

9910099100100100مناوهلة بنونداليا عاطف محمد شريف58208

7678.58888.58281مناوهلة بنوندنيا محمد محمود جعرابه58209

97.51009999.599100مناوهلة بنوندينا السيد عبدالعاطى السطوحى58210

96.510010099.599.5100مناوهلة بنوندينا خالد على فرغلى58211

9910010099.599.5100مناوهلة بنونزينب عبد السالم نور االسالم58212

869910097.597.598مناوهلة بنونسارة السيد عبد المعطى58213

98.510010097.599.598مناوهلة بنونسارة عبد السالم يسرى عيد58214

98.59810099.59798مناوهلة بنونسحر التهامى عبد الحميد58215

10010010099.5100100مناوهلة بنونسلمي علي أحمد خليل58216

92.5949598.59794مناوهلة بنونسنابل ياسر سعيد مسعد58217

99.59810099.596.598مناوهلة بنونسندس طارق صابر متولى58218

99.51009999.5100100مناوهلة بنونسندس محمد عبد الفتاح منصور58219

99941009292.596مناوهلة بنونشروق حسن أحمد محمود58220

99.510010099.5100100مناوهلة بنونشمس مدحت عبدالفتاح مصطفى58221

99.59810099.510098مناوهلة بنونشهد محمد مصطفي السحتري58222

949410097.598.598مناوهلة بنونشيماء محمد محمود حواش58223

75898989.57679مناوهلة بنونضحى حامد عبد الفتاح عالم58224

62.5787066.577.569مناوهلة بنونعزه عبدالحميد على عبدالواحد58225

989710098.598.598مناوهلة بنونفاطمة أحمد محمد اللبودى58226

90.595.510099.595.594مناوهلة بنونفاطمة عمرو بخاطره أحمد58227

89.5929999.596.594مناوهلة بنونفاطمه جابر حسن االشقر58228

89.5809190.586.594مناوهلة بنونفرح عزت فوزي محمد سالم58229

89.593.59499.59792مناوهلة بنونفوزية حسين طنطاوي58230

9996100100100100مناوهلة بنونمريم بحيرى حلمى محمود58231

84.5919896.595.593مناوهلة بنونمريم حسن حامد حمزه58232

89.5949794.59592مناوهلة بنونمريم عبد القوي حجازي عبد58233



83.594100989891مناوهلة بنونمريم كمال كامل السحترى58234

9610010098.5100100مناوهلة بنونمنه فايز عامر عبد الحليم58235

94.5979998.597.598مناوهلة بنونمى حسين محمد حسين58236

97.595.59996.59595مناوهلة بنونميرنا محمود عبد الظاهر فتوح58237

929510098.596.590مناوهلة بنونندا صبحى محمود أحمد أحمد58238

96849890.59798مناوهلة بنونندا محمد عبدالعاطى السطوحى58239

82809595.58894مناوهلة بنونندى عبدالفتاح عبدالمحسن58240

90.58710096.598.594مناوهلة بنونندى فايز السيد زكى58241

93.5989995.59994مناوهلة بنوننهاد حمدى عبد الرحمن58242

95.59310091.59896مناوهلة بنوننورهان عاطف محمد السيد58243

979610098.599100مناوهلة بنونهاله أحمد كمال عبدالرؤف58244

54789296.587.579.5مناوهلة بنونهاله حامد عطيه موسى58245

72859288.59187مناوهلة بنونهبه السيد فهمى عبدالعليم58246

989810098.597.596مناوهلة بنونهدي جمال السيد عبد السالم58247

87.5969798.594.594مناوهلة بنونابراهيم أحمد محمد صالح58248

77.5829588.59286مناوهلة بنوناحمد ابراهيم عبدالحميد58249

73757566.59366مناوهلة بنوناحمد احمد على متولى58250

94969996.584.596مناوهلة بنوناحمد التهامى عبد الحميد محمد58251

989910099.5100100مناوهلة بنوناحمد حامد حمدي السيد58252

88.58392868884مناوهلة بنوناحمد حسن محمد حسن اللبودى58253

96.58698949890.5مناوهلة بنوناحمد خالد حامد عنتر58254

949296979685.5مناوهلة بنوناحمد صابر عبدالحليم عثمان58255

84939888.592.574مناوهلة بنوناحمد صابر يوسف ندا58256

96.59710095.5100100مناوهلة بنوناحمد عصام عبد الصادق58257

59.5495965.573.556.5مناوهلة بنوناحمد محمد صبحى شوقى58258

7373889583.577مناوهلة بنوناحمد محي الدين أحمد زكي58259

869392959486مناوهلة بنوناحمد مصطفى عواد ابو المجد58260

86.57889859080.5مناوهلة بنوناحمد نبيل أحمد الحفناوى58261

7384868889.576.5مناوهلة بنوناسالم السيد عزت رفاعى58262

91.587969596.590مناوهلة بنوناسالم حامد محمد بسيونى58263

827788768979مناوهلة بنوناسالم محمد حماد سعيد58264

68.57884849081مناوهلة بنونايمن محمد احمد محمد منصور58265

71.587808684.574.5مناوهلة بنونايهاب جمال عاطف غبدالتواب58266

7594.588888677.5مناوهلة بنونأنور السيد عيسوى السيد58267

9486958810088مناوهلة بنونجالل أحمد جالل عبدالغنى58268

87878581.595.588مناوهلة بنونجالل سعد صبحى جالل58269



828485878685مناوهلة بنونحامد محمد حامد سويلم58270

96.591.591939590مناوهلة بنونحسام حسين حامد الدجوي58271

87.59290929077مناوهلة بنونحمدى شحات عبدالحميد58272

75.5737385.589.575مناوهلة بنونحمدي محمد حمدي رشاد58273

9489947810092مناوهلة بنونزياد أحمد ابراهيم هنداواى58274

979610098.510094مناوهلة بنونزياد صابر عبدالفتاح روميه58275

89.574979094.590مناوهلة بنونزياد صبحى محمود أحمد58276

86.5779387.59291مناوهلة بنونزياد محمود عبدالحميد احمد58277

90.58010092.588.572.5مناوهلة بنونسامح عبدالفتاح عبد الفتاح58278

717676728472مناوهلة بنونسامي اسماعيل محمد عبد58279

80808387.592.576مناوهلة بنونسعيد احمد سعيد على58280

98.51001009610096مناوهلة بنونسعيد السيد سعيد الحفناوى58281

73.576.59080.59467مناوهلة بنونسويلم سعيد سويلم محمود58282

9685.5100919491مناوهلة بنونشهاب التهامى عبد الحميد58283

62748487.588.575مناوهلة بنونصبرى حامد محمد حسن58284

989410098.59993مناوهلة بنونصالح محمد صالح رضوان58285

96889888.510087مناوهلة بنونضياء الدين السيد فتحى فراج58286

7776849193.578.5مناوهلة بنونطنطاوى حسين طنطاوى58287

97939993.59994مناوهلة بنونعبد الرحمن محمد عبد الرؤوف58288

94.5859682.59494مناوهلة بنونعبد الرحمن محمد عبد الرحمن58289

87779588.591.585مناوهلة بنونعبد الرحمن نبيل محمد إبراهيم58290

62529175.58760مناوهلة بنونعبد العظيم هادى عبدالعظيم58291

75.57291958786مناوهلة بنونعبد الفتاح عماد عبد الفتاح58292

84.5868881.59484.5مناوهلة بنونعبد هللا عصام عبد العظيم58293

376565627854مناوهلة بنونعبدالحليم ربيع عبدالحكيم على58294

495147566148مناوهلة بنونعبدالحميد ابراهيم عبدالحميد58295

69.5668081.58665مناوهلة بنونعبدالحميد محمد عبدالحميد58296

96.59195949491مناوهلة بنونعبدالرحمن محمد سعيد فتوح58297

8576.594959590مناوهلة بنونعبده سعيد عبده الصعيدى58298

94.58297979586مناوهلة بنونعلى خليفة على السيد اللبودى58299

31.55571628066مناوهلة بنونعلي ربيع عبد الحكيم على58300

9093100969493مناوهلة بنونعمر عبد الرحمن عبد الجواد58301

96.5909596.588.594مناوهلة بنونعمر على عبدالعظيم ابراهيم58302

71869191.593.580.5مناوهلة بنونعمرو سليمان مصطفى58303

969710093.593.593مناوهلة بنونعمرو محمود عبد الفتاح عبد58304

5864.5816567.575مناوهلة بنونفايز محمد سعيد محمد رفاعي58305



90.580988995.591مناوهلة بنونكامل محمد سعيد مندور58306

73.57184828275مناوهلة بنونكريم اشرف فتحى عبدالرازق58307

595676617875مناوهلة بنونكريم رمضان أحمد حشيش58308

8985959288.581مناوهلة بنونكريم عاصم فؤاد فراج58309

91.5799592.59584مناوهلة بنونكريم كامل عبد الهادى خلف58310

989210097.593.593مناوهلة بنونكريم محمد محمود العاصى58311

908910082.59480مناوهلة بنونكريم ناصر فتوح فرج58312

87789381.58391مناوهلة بنونلطفي رضا لطفي حسن صالح58313

92.5839988.592.593مناوهلة بنونمؤمن محمد عبد الصادق عبد58314

97889895.591.591مناوهلة بنونمحمد  التهامى عبد الحميد58315

77748570.585.585مناوهلة بنونمحمد ابراهيم اسماعيل محمد58316

89799975.594.593مناوهلة بنونمحمد السيد احمد عبد المطلب58317

93739187.586.593مناوهلة بنونمحمد أحمد محمد حشيش58318

7466837386.589مناوهلة بنونمحمد حمدى محمد دبور58319

74.5768493.583.576مناوهلة بنونمحمد سعيد عطية رزق58320

90.58610094.59285مناوهلة بنونمحمد سالمه حسن االشقر58321

897697909191مناوهلة بنونمحمد سليمان عبدالقادر58322

51678572.57566.5مناوهلة بنونمحمد شعبان محمد عمر58323

75.5748789.584.580.5مناوهلة بنونمحمد صابر حمدي السيد58324

81.5719378.58680مناوهلة بنونمحمد عبد هللا احمد عالم58325

64629166.58373مناوهلة بنونمحمد كرم عبدالحميد غانم58326

8468978585.571مناوهلة بنونمحمد مجدى أحمد خلف58327

77699183.584.571مناوهلة بنونمحمد محمود أحمد رزق58328

68.56887877466مناوهلة بنونمحمد محمود على ندا58329

97.581979493.5100مناوهلة بنونمحمد محمود محمد شعيب58330

71.57695798285مناوهلة بنونمحمد نبيل مصطفى البدوى58331

74798882.58975مناوهلة بنونمحمد يوسف عبدالمطلب عمار58332

91.5871009592.589مناوهلة بنونمحمود بيومى عبدالعزيز عمار58333

72.570937483.574.5مناوهلة بنونمحمود مصطفى احمد مصطفى58334

7363967778.575.5مناوهلة بنونمصطفي سامي حمدي السيد58335

84.5819983.58983مناوهلة بنونمصطفي محمود علي عزام58336

78.567.5927579.583مناوهلة بنونمصطفي نبيل أحمد الحفناوى58337

827892809084مناوهلة بنوننصر الدين ممدوح فتحى فراج58338

3856.569426054مناوهلة بنونوجيه تامر السيبد ابراهيم58339

97.58310099.597.5100مناوهلة بنونيوسف صابر محمد علي58340

968110098.595.597مناوهلة بنونيوسف عبد الرحمن عبد البصير58341



97.5821009695100مناوهلة بنونيوسف محمد فريد58342

98.5799999.59995مناوهلة بناتاسراء محمود عبدالمطلب فتوح58343

79.5669285.57591مناوهلة بناتاسماء جمال السيد البدوى58344

66648684.572.582.5مناوهلة بناتاسماء محمد جمال مصلحى58345

97.595999894.5100مناوهلة بناتاسماء عبدالجواد سعيد ناجى58346

98939998.597.599مناوهلة بناتامنيه اشرف سيد احمد عبد العظيم58347

52.5756669.56681مناوهلة بناتحمديه على عبد الحكيم على نصار58348

99.510010099.510095مناوهلة بناتحنين صالح فتوح سعد58349

736787857192مناوهلة بناتدنيا سالمه على الجمل58350

8269999086.599مناوهلة بناتدنيا ربيع احمد نصار58351

85.5739892.582.595.5مناوهلة بناتراندا عبدهللا سعد جميل58352

9688100949598مناوهلة بناتساره سعيد حلمى حشيش58353

93739785.584.5100مناوهلة بناتسناء ناجح السيد حسن58354

80.5569378.58594مناوهلة بناتسيده عبد العزيز محمد عبد العزيز58355

96.5769998.598100مناوهلة بناتساره محمد صالح رضوان58356

97779999.595.5100مناوهلة بناتشروق مسعد جوده عبد العاطى على58357

63.5578572.56983.5مناوهلة بناتشيماء احمد احمد حشيش58358

87739889.586.595مناوهلة بناتشهد عماد محمود عبد القادر58359

92.59210092.592.599مناوهلة بناتشهد خالد عيسوى السيد58360

97.59710099.595100مناوهلة بناتشهد محمد عباس عدلى58361

77669684.582.593مناوهلة بناتصبره سمير جمال مصطفى58362

79799583.58489مناوهلة بناتعزيزه ناصر محمد ابراهيم58363

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمناوهلة بناتغاده عبد الفتاح عبدالمحسن58364

93.59010092.596.598مناوهلة بناتفاطمه سيد عبد الرازق السيد58365

96.5961009898100مناوهلة بناتفاطمه محمود محمد سليمان58366

99100100100100100مناوهلة بناتمريم حسام عكاشه محمد58367

98.59210099.597100مناوهلة بناتمريم حسن حسن محمد صالح58368

99.510010010098100مناوهلة بناتمنى نجيب محمد الطويل58369

908999909096مناوهلة بناتمنى عبدربه جاد الحق عبدربه58370

91919991.587.599مناوهلة بناتمنار احمد احمد السيد58371

96.5971009798100مناوهلة بناتمنار عمادمحمد السيد58372

99.59710098.5100100مناوهلة بناتمنار سعيد احمد احمد حشيش58373

99.59510094.5100100مناوهلة بناتميادة  مجدى عبد العاطى محمد58374

979110099.598100مناوهلة بناتماهيتاب محمد فتحى السيد الطويل58375

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمناوهلة بناتمى السيد حامد الدجوى58376

98.5979696.599.5100مناوهلة بناتنيره سعيد الحسينى حسن58377



9410010097.597.599مناوهلة بناتهاجر احمد شعبان عكاشه58378

71.5889572.58680مناوهلة بناتهدير عماد محمد سعفان58379

96.510010097.599100مناوهلة بناتهبه سليم احمد عبد الهادى58380

92.5879993.594.598مناوهلة بناتياسمين عمرو عبد الفتاح احمد58381

98869891.593.5100كفر مناوهلةاسراء رفيق جابر ذكى58382

95.5799088.589100كفر مناوهلةاسراء رمضان فهمى السيد ابو عز58383

72.5668276.57893كفر مناوهلةاسماء محمود حلمى خطاب58384

89.583938087.5100كفر مناوهلةاالء السيد مرزوق السيد58385

82.550716654.593كفر مناوهلةاالء رزق ابو زيد مخيمر58386

98.5949797.5100100كفر مناوهلةاالء عبد الجواد عمر يحي58387

86.579.5937582100كفر مناوهلةام محمد محمد السيد هجام58388

66.568846573.579كفر مناوهلةاية اشرف هالل عسران58389

85.5799592.58098كفر مناوهلةاية عبد الونيس عبد الكريم رضوان58390

82.5849278.578.598كفر مناوهلةايمان خيرى جمال الكومى58391

65.5698358.56682كفر مناوهلةايمان سعيد عبد الجيد عبد الشافى58392

96.5859994.591100كفر مناوهلةايمان محمد يونس محمد دياب58393

94.5659581.58796كفر مناوهلةايمان مرشدى محمود مرشدى58394

8774917377.596.5كفر مناوهلةايناس كرم محمد عياد58395

9810010094.59599كفر مناوهلةايناس محمود محمد السيد يوسف58396

91809185.583.592كفر مناوهلةحبيبة شحاتة رضا شحاتة58397

8991968784100كفر مناوهلةحبيبة عبد الرسول شوقى هجام58398

80.5718966.58093كفر مناوهلةداليا ايمن على حامد58399

697079576676كفر مناوهلةدعاء عبد اللة ابراهيم هجام58400

98.585999897100كفر مناوهلةدعاء محمد شحاتة محمد58401

68.5667161.568.569كفر مناوهلةرانيا محمد صالح الدين محمد عبدة58402

80.574837781.590كفر مناوهلةرحمة جمال الدين على هنداوى والى58403

9593989497.5100كفر مناوهلةرحمة سامى عبد المقصود محمد58404

90.58089949797كفر مناوهلةرحمة عبد الجيد رمضان جمعة58405

77677582.57687.5كفر مناوهلةرحمة مرعى عبد الجواد عسكر58406

8971.58383.590.593كفر مناوهلةرحمة هانى محمد سعد58407

92.59197949589كفر مناوهلةسارة جمال الدين على محمد ابو عز58408

968698929794.5كفر مناوهلةسارة شاكر جمال الدين سالمة58409

95799394.59997كفر مناوهلةسارة مبروك عبد الحميد شهاب58410

9883929393.598كفر مناوهلةسماح يسرى عبد المقصود محمد58411

958695839692كفر مناوهلةشروق حامد مصطفى عبد الغفار58412

94699284.58982.5كفر مناوهلةشروق حسن عبد الجواد سعفان58413



98859892.597.5100كفر مناوهلةشروق محمد عبد الرسول محمد58414

95.579939699100كفر مناوهلةعزة جمال على شهاب58415

95.5679382.58399كفر مناوهلةغادة ربيع حسن الحانوتى58416

87.58089867997كفر مناوهلةفاطمة ايمن عبد الجواد ابو زيد58417

98.5889797.59399كفر مناوهلةفاطمة محمد شحاتة محمد حاتم58418

98.592999899100كفر مناوهلةفاطمة مسعود محمد زهران58419

96.565847386.587.5كفر مناوهلةكنزى خالد ابراهيم الشافعى58420

83678170.583.572.5كفر مناوهلةمريم ابراهيم محمد رضوان58421

98.5899998.599.598كفر مناوهلةمريم ابو المعاطى ابو المعاطى نوارة58422

6968846873.591كفر مناوهلةمريم ربيع عبد الجواد ابو زيد58423

958710090.59294كفر مناوهلةمريم نور الدين ابو المعاطى نوارة58424

93.588.59578.584.592.5كفر مناوهلةمنار مجدى محمد عفيفى بزة58425

98.5999997.5100100كفر مناوهلةمنار هانى عزب عبدة عزب58426

9790999498100كفر مناوهلةمنة ابراهيم شحاتة جمعة58427

765582668083.5كفر مناوهلةمنة هللا محمد ابو كساب ابراهيم58428

91.57288738494.5كفر مناوهلةمنة سعد عبد الحميد الغرباوى58429

82.557756969.586.5كفر مناوهلةمنى حامد محمود احمد نوارة58430

80.573.5826367.579.5كفر مناوهلةمنى ذكى جميل ذكى58431

70537247.55673كفر مناوهلةمنى مجدى حسن الكومى58432

98.510099100100100كفر مناوهلةمنيرة محمد عبد العليم درويش58433

84.578917578.584كفر مناوهلةميسون احمد ابو كساب ابراهيم58434

98.510010099.599.5100كفر مناوهلةنجوى محمد حمدى السيد58435

7466.583677493كفر مناوهلةندى رجب عيد الشنوانى58436

98909997.598100كفر مناوهلةنورا حافظ احمد الشيخ58437

90.568927583.590كفر مناوهلةنورا حسن ابراهيم عسكر58438

8367655560.588كفر مناوهلةهاجر محمود جمال الدين سالمة58439

97.5909697.595100كفر مناوهلةهالة عبد الحميد محى الين يحي58440

87.573807672.587كفر مناوهلةهبة محمد عبد الجواد سعفان58441

96.5861009896100كفر مناوهلةهدى محروس شحتة الغرباوى58442

83829782.59590كفر مناوهلةهدير حسين عبد الحليم خطاب58443

69589172.559.588.5كفر مناوهلةهناء محمد صبحى حامد58444

84.573948982.594.5كفر مناوهلةهند عالء الدين عفيفى هجام58445

5050574952.579.5كفر مناوهلةوالء محمد ابراهيم محمد حسين58446

98.597959899.599كفر مناوهلةيارا طلعت شحتة السعدنى58447

98.594949698.599كفر مناوهلةيارا ماهر عبد الحليم الحنفي58448

9072.5938678.593.5كفر مناوهلةياسمين توفيق رمضان توفيق58449



96.51009999.59699كفر مناوهلةابراهيم حسين محمد ابراهيم رضوان58450

91708674.588.586.5كفر مناوهلةابراهيم ربيع ابراهيم سليمان اللبودى58451

88.572.5979186.594كفر مناوهلةاحمد حسن حسنى هجام58452

9470918093.594.5كفر مناوهلةاحمد طلبة عبد الحميد نوارة58453

9071.5907659.589.5كفر مناوهلةاحمد طلعت حسن على58454

83.5819687.567.588كفر مناوهلةاحمد على كامل محمد58455

8378948775.595كفر مناوهلةاحمد ماهر احمد عسكر58456

92.5779585.58996كفر مناوهلةاحمد ماهر حجازى الكومى58457

93.58298959899كفر مناوهلةاحمد مجدى احمد غريب58458

93.5809888.592.598كفر مناوهلةاحمد محمد حامد ابراهيم58459

78.5528172.56092كفر مناوهلةاحمد محمد عبدة محمد58460

75.5588977.56690كفر مناوهلةاحمد محمود ابراهيم محمود58461

8371.58179.569.584.5كفر مناوهلةاحمد نادى سيف النصر نوارة58462

90838675.58596كفر مناوهلةادهم عبد الرسول شوقى هجام58463

80.570878194.582.5كفر مناوهلةحازم حامد جابر صابر58464

76748273.574.593كفر مناوهلةحازم محمد راشد ابو عياد58465

73.5627658.56658كفر مناوهلةحسن كمال فتحى احمد58466

9887.59991.510099كفر مناوهلةزياد وائل صالح السنوسى58467

8469908392.589كفر مناوهلةسعد احمد سالم بزة58468

989410096.598.5100كفر مناوهلةشادى اسالم عبد الرسول محمد58469

4048585657.550كفر مناوهلةشاكر محمد ابراهيم حسين58470

979010098.59598كفر مناوهلةعبد الحى سامى عبد الحى سعفان58471

73657867.57392كفر مناوهلةعبد الونيس رجب عبد الكريم عبد الفتاح58472

93.585896886.595.5كفر مناوهلةكامل مصطفى كامل عبيد58473

76638074.57587كفر مناوهلةلطفى مصطفى لطفى عبد الفتاح58474

92.57896718593كفر مناوهلةمازن عبد الحميد عبد الحميد نوارة58475

96.59399959899كفر مناوهلةمحمد احمد الشافعى الشافعى58476

989210096.594.599كفر مناوهلةمحمد احمد سعيد عز الدين58477

66616457.567.580كفر مناوهلةمحمد احمد طلبة نوارة58478

83.5728474.57889.5كفر مناوهلةمحمد احمد عبد الحميد محمد احمد بدوى58479

98.5929998.59998كفر مناوهلةمحمد اشرف احمد شحاتة58480

89.581927787.595كفر مناوهلةمحمد اشرف السيد درويش58481

8458806982.589كفر مناوهلةمحمد السيد كامل عياد58482

92628975.587.594كفر مناوهلةمحمد ايمن محى احمد محمد58483

93.5817865.57898كفر مناوهلةمحمد حامد ابراهيم حسن58484

98929786.59390.5كفر مناوهلةمحمد سعيد محمد يوسف58485



9694989099100كفر مناوهلةمحمد سمير سعد سالمة58486

979798999898كفر مناوهلةمحمد عاطف جابر الغرباوى58487

80708074.567.596كفر مناوهلةمحمد فؤاد محمد شوقى عبد اللة58488

91.58592818394كفر مناوهلةمحمد محمود ابو كساب يوسف58489

98.5939888.589.5100كفر مناوهلةمحمد نبيل عبد الحارس الشافعى58490

88709679.575100كفر مناوهلةمحمود جمال الدين السنوسى حسين58491

98.574.5899092.597كفر مناوهلةمحمود سعيد عبد الحميد محمد عيسى58492

79687557.571.586.5كفر مناوهلةمحمود محروس محمود محروس58493

88.550866368.599كفر مناوهلةمحمود هوارى طلبة حسن58494

91729372.58197كفر مناوهلةمصطفى اشرف محمد الشنوانى58495

95.5819584.595.5100كفر مناوهلةمصطفى حامد عشماوى زهران58496

90.5739479.582100كفر مناوهلةمصطفى محمود ذكى درويش58497

656266687680كفر مناوهلةوائل امير عز الرجال عزت حسن58498

89627177.57190.5كفر مناوهلةوليد فريد محمد ابو عز58499

97819488.593.594كفر مناوهلةيوسف احمد عبد الحميد محمد احمد بدوى58500

9472847173.598كفر مناوهلةيوسف مصطفى محمد رضوان58501




