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ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتابراهيم امين بسيوني محمد1

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتابراهيم محمد عماد ابراهيم جادو السماحى2

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتاحمد طارق احمد مصطفى عمرو3

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتاحمد عادل فوزى الششتاوى محمود خضر4

ناجح254.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتاحمد عبدالسميع السيد الشاذلي خضر5

ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتاحمد محمد احمد عبدالرحمن الزواوي6

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتاحمد محمد السيد يوسف عبدالخالق7

ناجح247إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتاحمد محمد جابر حامد عابوه8

ناجح191.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتاحمد محمد عباس اسماعيل يوسف9

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتاحمد هشام فاروق متولى ناجى10

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتامير عادل احمد الشاذلى11

ناجح258.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتانس محمد عطيه الشوادفى عامر12

ناجح248إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتاياد احمد محمود يوسف الجوهري13

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتاياد وسام احمد اسماعيل الرويني14

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتحسام طاهر عبدالحميد مصطفى بريش15

ناجح232.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتحسن فتحي حسن ابراهيم الخولي16

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتخالد محمد محمد علي متولي الحداد17

ناجح247إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتخالد هنداوي عاطف هنداوي بسيوني18

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتديماس جورج صبحى متياس ابراهيم19

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتريان ابراهيم حسني حسين الخبي20

ناجح265.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتزياد احمد زكى محمد توفيق21

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتزياد احمد محمد المغازى مخلوف22

ناجح235.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتزياد محمد ابراهيم السيد كلش23

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتزياد محمد رمضان عبدالهادى24

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتزياد محمد عاطف محمد ابوالنجا25

ناجح226إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتسيف الدين السيد مصطفى السيد مصطفى26
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ناجح266.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتشريف ذكي صبري محمد عبدهللا27

ناجح268.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتصالح مصطفي حسين مصطفي درويش28

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتعبدالرحمن ابراهيم محمد ابراهيم سليمان29

ناجح248.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتعبدالرحمن احمد ابراهيم عبدالسالم المصري30

ناجح256.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتعبدالرحمن اشرف حمدى عبدالحميد شريف31

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتعبدالرحمن عادل السيد عبدالشفوق موسى32

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتعبدالرحمن محمد ذكى عبدهللا محمد خضر33

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتعبدالرحمن ناصر عباس عاشور يوسف34

ناجح261.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتعبدهللا اسامة العيسوي فريج حامد35

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتعلى خيرى كمال محمد هراس36

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتعمر السيد مختار سليمان37

ناجح238إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتعمر بهاء عبدالمجيد كامل مصباح38

ناجح254.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتعمر جمال محمد عبدالمقصود الدميري39

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتعمر حاتم يوسف كامل احمد العبد40

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتعمر رباح محمد فيوض41

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتعمر عبدالحميد عزت عبدالحميد المارية42

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتعمر محمد السيد محمد يوسف43

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتعمرو على جالل على الحنفى44

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتكريم احمد محسن محمد عالم45

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتكريم عبدالغفار الحسيني شعبان المهدي46

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتمازن محمد يوسف محمد عبدهللا47

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتمحمد اكرامى عبدالعاطى عبدالحميد48

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتمحمد السيد عبدالسميع حسن احمد49

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتمحمد جمال سعد احمد سيد احمد50

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتمحمد حسن محمد محمود الشربيني51

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتمحمد خالد احمد محمود خضر52
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ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتمحمد خالد العيسوى فريج حامد53

ناجح248.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتمحمد خالد عبدالعزيز السيد عبده54

ناجح209.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتمحمد طاهر فتحى مصطفى حسن55

ناجح246.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتمحمد عمر السيد شفيق عبدالفتاح56

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتمحمد ماهر خليل عبدالسالم خليل57

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتمحمد محمود السيد محمد عبدالعزيز البرعي58

ناجح246.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتمحمد مصطفى احمد احمد خفاجى59

ناجح250.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتمحمد ممدوح ربيع حسين خلف هللا60

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتمحمد ياسر حلمي جبر محمد61

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتمحمود ايهاب حلمي محمد رضوان62

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتمحمود عادل ابراهيم محمد المرادني63

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتمحمود محمد محمود القصاص64

ناجح239إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتمحمود محمد مصطفى محمود شريف65

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتمروان رجب فوزي فتح هللا نصر66

ناجح231.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتمروان محمود عبدالقادر حمزه عون67

ناجح223.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتمصطفى السعيد محمد احمد خليفة68

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتمصطفى عبدالحميد محمد عبدالحميد عمارة69

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتممدوح ايمن احمد صبحي المارية70

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتهانى اشرف محسن عطا هللا سراج الدين71

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتهشام وليد بسيوني عبدالمجيد حجازي72

ناجح235إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتياسر محمد ابراهيم المرسي متولي73

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتيحى محمد يوسف امين اللواتى74

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتيوسف احمد ابراهيم محمدحلوة75

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتيوسف احمد محمد بركات ابوالخير76

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتيوسف امجد فتحى محمدعبدالرحمن77

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتيوسف طلحه عبدالباسط عليمى عليمى78
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ناجح259.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتيوسف عبدهللا ابراهيم على الحداد79

ناجح251.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتيوسف محمد ابراهيم طه عامر80

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتيوسف محمد يوسف ابراهيم عمر81

ناجح265.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتيوسف مصطفى مصطفى عبدالفتاح الجندي82

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتيوسف وليد انور محمد عبدالرحيم83

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتابرار الحسينى محمد اسماعيل84

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتاثير محمد محمد عبدالباري ابراهيم85

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتاروي ابراهيم عبدالحليم حسن عبدالعاطي86

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتاروى عادل عبدالعزيز اسماعيل هجرس87

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتاسراء اسامه عبدالمولى يوسف السيد88

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتامامه على احمد على غالى89

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتامنه محمد على عبدالرحمن عبادى90

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتامنيه امير حمزه يوسف سالمه91

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتايات محمد تامر عبدهللا دسوقى92

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتبسمله ايهاب الشناوى عبدالوهاب ناصف93

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتتقى احمد مصطفى الشافعي94

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتتقى عماد الدين احمد زايد صبح95

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتجنا شريف صبحى احمد عليوه96

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتجنه عماد الشوادفى السعيد عطيه97

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتجنه محمد محمد احمد عبدالرحمن98

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتجنى احمد حسيني الخامى99

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتجنى احمد رجب حسن علي100

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتجنى على احمد على رزق101

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتجنى محمد عبدهللا السيد102

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتجنى محمد محمود فكرى ابراهيم103

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتحبيبة فتحي طة محمد الجريدي104
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ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتحبيبه احمد عزت السيد الديب105

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتحبيبه سمير عاشور الصاوى عبدهللا106

ناجح244إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتحبيبه محمد حسن عطيه قريش107

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتحنين ايهاب محمد قطب محمد108

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتحنين عبدالستار محمد مصطفى الزفتاوى109

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتخديجه على محمود على المغازى110

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتخديجه محمد اسماعيل عبدهللا الوشاحى111

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتدميانه شريف بديع عوض هللا حنا112

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاترحمه فرحات عبدالعزيز ابوشعيشع خضر113

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاترزان تامر الشحات عبدالونيس صقر114

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاترقية تامر السيد ابراهيم السيد عبيدو115

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاترنيم شريف حمدين حامد الدسوقى116

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاترنيم عصام الدين مصطفى راغب احمد117

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتروان شوقى توفيق محمد بكر118

ناجح232.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتروان عبدالغني عبدالحميد عبدالغني مصطفى119

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتروان محمد عبدالحميد متولى صالح120

ناجح250إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتروزانا السيد السعيد بسيونى السيد121

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتريتاج حمزه محمد محمود احمد122

ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتريتاج عمرو محمد قطب السماحى123

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتريم مسعد عوض مسعد مسعد زعفان124

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتريناد سامح محمد احمد لطفى ابراهيم125

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتزهراء محمد محمود يوسف العتربى126

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتسارة على محمود طه عمار127

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتساره عبدهللا على حسن قنيبر128

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتسلمى عبدالفتاح السعيد ابراهيم عبدالسالم129

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتسلمى وائل محمد احمد لطفى130
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ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتسلمى وسام عابد محمد خالد131

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتسمر محمد عبدالمعطي عبدالمعطي عيسي132

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتسهيله عبدالعزيز عبدهللا الجديلى133

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتشام غسان صبحى العقله134

ناجح200إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتشمس محمد حمدى حامد الدقدوقي135

ناجح242.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتشهد محسن محمود عوض مصطفى136

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتشهد محمد احمد عبدالرحمن الزواوى137

ناجح261.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتشيماء مصطفى عبدالرءوف عبدالحليم شاهين138

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتفاطيما احمد محمد شتا ابوسعد139

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتفرح ابراهيم حسنى حسين الخبى140

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتفريده احمد فتحى عبدالعال قنديل141

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتكنزى احمد الشحات خليفه الوكيل142

ناجح261.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتليلى محمد على عبدالرحمن عبادى143

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتلينا ابراهيم عبدالحليم ابراهيم الغنام144

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتمارينا عماد سمير يسى145

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتمريم تامر اسماعيل حسن سليمان146

ناجح260.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتمريم شريف وهيب حنا حنين147

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتمريم محمد سليمان زكريا148

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتمريم منتصر ابراهيم ابراهيم محمد149

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتملك ابراهيم مصطفى النزهى150

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتملك محمد مغازى محمدابوشعيشع151

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتمنة هللا راشد محمد السيد هراس152

ناجح265.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتمنة هللا ناصر عباس عاشور يوسف153

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتمنة هللا وائل عبدالمحسن محمد محمد حمد154

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتمنه هللا رمزي صبحي مصطفي الجرم155

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتمنه هللا عالء السعيد حسن الزواوي156
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ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتمنه هللا محمد صبحى احمد زيدان157

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتمنه هللا محمود بدر محمود غانم158

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتمنه رائف فاروق محمد ابوالعال159

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتميرنا رضا شعبان محمد الغريب160

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتندى سمير محمد السعيد عمر161

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتندى فتحى محمد اسماعيل الصردى162

ناجح228.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتنرمين فتحي حسن ابراهيم الخولي163

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتنغم اسامة عبدالفتاح حسن محمد164

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتنهى مصطفى السيد السيد على مصطفى165

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتنور احمد محمود محمد فتح هللا166

ناجح266.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتنور اشرف حمدى حامد الدقدوقى167

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتنور هللا محسن رباح محمد احمد168

ناجح188.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتنور محمد طلعت عبدهللا شريف169

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتنورهان محمد يوسف ابراهيم عبدالرازق170

ناجح248.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتنورين محمد ابراهيم محمد جاد موافى171

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتهنا وائل عبدالفتاح عبدالوهاب شرف173

ناجح262.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتهيا اشرف محمد محمد خميس174

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتيارا محمد درغام ابراهيم البحيري175

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتياسمين حسام الدين محمد متولى العتربى176

ناجح242.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتياسمينا احمد ابراهيم احمد خلف177

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتابراهيم محمد ابراهيم قطب عبدالحميد178

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتابراهيم هشام ابراهيم عبدالقادر حسن179

ناجح226إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتاحمد رشاد عزيز رشادحجازى180

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتاحمد عبدالواحد احمد محمود عثمان181

ناجح262.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتاحمد عمرو عادل عبدالفضيل شلبي182

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتاحمد محمد شهاب الدين البيلي183
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ناجح147.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتادم مجدي همام محمد الشناوي184

ناجح178.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتادهم محمد صبحي محمد شلبي185

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتاسامة محمد مصطفى اسماعيل مصطفى186

ناجح201.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتالسيد محمد السيد عبدالحميد مطحنه187

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتانس محمد طاهر محمد ابوالعنين188

ناجح268.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتاياد تامر مدحت محمد ابراهيم189

ناجح214إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتاياد محمد سالمه على كلبوش190

ناجح233إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتباسم محمد بسيوني عبدالمجيد حجازي191

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتبالل محمد عبدهللا عبداللطيف هنداوي192

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتحافظ محمد عبدالحافظ يوسف جبر الشامي194

ناجح257.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتخالد محمد عزت اسماعيل الشيتاني195

ناجح234إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتزياد شعبان عبدالحي طلحة196

ناجح258.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتسيف محمد احمد بدير سعد197

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتعبدالرحمن احمد السيد شحاته ابراهيم198

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتعبدالرحمن ايمن فتحي عبداللطيف البخ199

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتعبدالرحمن طارق سيد احمد ابوزيد200

ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتعبدالرحمن محمد بسطويسى عبدالعزيز الفرماوى201

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتعبدالرحمن مصطفى محمود محمد فتح هللا202

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتعبدالرحمن مكرم محمد منصور203

ناجح214إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتعبدهللا احمد عبدالستار عبدالغفار شرف204

ناجح227.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتعبدهللا طارق فرج عبدهللا مرجان205

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتعبدالمنعم مصطفى عبدالمنعم عبدالفتاح البرهامي206

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتعمر ايمن محمد سيداحمدابوزاهر207

ناجح248إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتعمر حاتم عبدالهادي محمدجبر208

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتعمر رضا عبدالفتاح منيرسالم شاهين209

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتعمر عصام ابوطالب عبدالقوي النجار210
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ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتعمر وائل حامد محمد زكي مصطفى211

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتقاسم شريف ابوالقاسم احمد حماده212

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتمؤمن محمد فاروق ابواليزيد شرابى213

ناجح248إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتمحمد احمد سامي محمد حسن المالحي214

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتمحمد اشرف طه حسن مفتاح215

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتمحمد السعيد حماد محمدعمر216

ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتمحمد ايمن محمد سيداحمد ابوزاهر217

ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتمحمد سعد عاطف اسماعيل الجربه218

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتمحمد عز الدين محمد خميس عابوه219

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتمحمد عمار سعدهللا علي ابراهيم220

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتمحمد عمرو محمد ابراهيم الفواخرى221

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتمحمد هاني محمد طه عبده خليفه222

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتمحمد وائل عبدالمنعم مصطفى الشربينى223

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتمحمود خالد انور محمود جوده224

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتمحمود وليد فوزي امين الجندي225

ناجح191إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتمروان محمد بدوي مصطفي النجار226

ناجح196.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتمصطفى احمد محمد شوقي عبدالعزيز حجاذي227

ناجح173.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتمصطفى طاهر محمد بسيوني سالم228

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتمصطفى وائل مصطفى احمد محمد حتحوت229

ناجح234إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتناجي محمد ناجي احمد البحيري230

ناجح229إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتنور الدين محمد ناجي احمد البحيري231

ناجح240.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتهشام اشرف نبيل سليمان حسين232

ناجح226.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتهشام صالح عبدالقادر رمضان سريه233

ناجح236.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتهشام محمد محمود عبيد محمود234

ناجح212.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتياسر وسام احمدمحمد ابواسماعيل235

ناجح238إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتيحى سعيد محمد احمد البرهامى236
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ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتيوسف اسامة صبحي محمود محمد237

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتيوسف خالد عبدالفتاح محمد الجزار238

ناجح257.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتيوسف سعيد محمد احمد البرهامى239

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتيوسف محمد محمد مسلم ايوب240

ناجح223إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتيوسف هاني محمد حافظ صالح241

ناجح241إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتاروى يوسف احمد علي سعد242

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتاسراء ياسر عوض شعبان عبدالرسول243

ناجح250.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتايناس هشام متولي عباس حماده244

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتبسمله هشام فهمى حسين عبدهللا245

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتبسنت رضا علي امين246

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتجنه ماجد فتحي يونس عطيه247

ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتجنه محمد عبدالحميد ابراهيم سعيد248

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتجنى مصطفى احمد محمود ابوالعطا249

ناجح217إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتجومانا ماجد رشاد محمدالمنسي250

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتحبيبة حمدي فوزي حمد251

ناجح250إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتحبيبة محمد عبدالسميع عطوةالسيد252

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتحبيبة وائل انور الشحات حسيب253

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتحنين طارق السيد عبيد254

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتحنين محي محمد محمد عبدالقادر255

ناجح249إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتدعاء هشام فوزى حسن عرابى256

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاترنا السيد مصطفى عبدالحميد حنبل257

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاترنا محمد طلعت فريد جادهللا258

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاترنا هاني احمد عبدالسالم احمد259

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتروان وفائي محمد بسيوني الشناوى260

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتروجينا فادي عبده منير عبده261

ناجح256.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتروزانا حسام عباس مصطفى العبد262
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ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاترويدا اشرف فتحي عبداللطيف ابراهيم263

ناجح239.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاترويدا السيد رمضان محمد الجمال264

ناجح223.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتزينب على احمد عبدالفتاح العبد265

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتسارة صفوت محمد بسيوني الشناوى266

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتسلمى عبدهللا طه عبدالقادرحسن267

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتسما عبدهللا عبدالسالم احمد صالح268

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتشهد ابراهيم عبده ابراهيم بدوى269

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتشهد احمد عبدالمقصود احمد علي الدين270

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتشهد رضا محمد احمد حتحوت271

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتعائشة عمرو احمد وجدى ابوالفتوح الجندى272

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتفرح ايهاب محمود ابراهيم الشربينى273

ناجح216إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتكنزي احمد سعد عبدالرحمن الغنام274

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتلقاء خورشد عبدالحميد السيد خرفوش275

ناجح262.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتلوجين محروس احمد محمد حسين276

ناجح262.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتمريم احمد محمد المغازي المعداوى277

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتمريم اسالم احمد السيد غازى278

ناجح248.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتمريم سعيد احمد محمد ابراهيم279

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتمريم طارق محمد عبدالفتاح ناصف280

ناجح255.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتمريم عوض هللا سالمه غبلاير281

ناجح259إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتمريم محمد عبدالسميع عبدالسميع يوسف282

ناجح259.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتمريم محمد عبدالسميع عطوه السيد283

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتملك سليمان عبدالجواد عامر284

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتملك محمود السيد محمود اسماعيل285

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتملك وليد محمد حسن المزين286

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتمنة هللا كمال احمد محمد كحيلو287

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتمنه هللا خالد بدير السيدابوخطوه288
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ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتنادين احمد طلعت جاد هللا289

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتنانسي سامح جندي عبدالوهاب جندي290

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتندى عالء محمد المغربي291

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتنرفانا محمد ابراهيم قطب عبدالحميد292

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتنور رفعت لطفي سيداحمدالوكيل293

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتنور محمد فاروق محمود البطاوى294

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتنوران حامد فتحي ابراهيم الغفلول295

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتنوران خالد عبدالستار احمد296

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتنوران شلبى السيد سيداحمدالعزب297

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتهاجر حسام سعيد عبدالحميد الجديلى298

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتهاجر محمد السيد ابوزيدالجمال299

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتهايدى السعيد عبدالفتاح حموده300

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتهدى ياسر عبدالجليل بسيونى خطاب301

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتهنا شريف طه محمدشريف302

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتيارا مصطفى عبدالمولى يوسف السيد303

ناجح235إدارة شــــــرق  كفر الشيـخعلى عبدالشكور لغاتياسمينا خالد عبدالعظيم السيد حسين304

ناجح181إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالزهور االعدادية للغاتاحمد ابراهيم عبدالنبي مقاوي305

ناجح235إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالزهور االعدادية للغاتاحمد محمد ابراهيم السيد306

ناجح250إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالزهور االعدادية للغاتاحمد محمد فتحي يونس307

ناجح212.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالزهور االعدادية للغاتاياد محمد عادل موسي308

ناجح224.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالزهور االعدادية للغاتعبدالرحمن احمد السعيد محمد309

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالزهور االعدادية للغاتعز الدين محمد عز الدين عباس عواض310

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالزهور االعدادية للغاتعمر ابراهيم طلحة مرسي حسن311

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالزهور االعدادية للغاتمارك فادي ماهر صليب312

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالزهور االعدادية للغاتمحمد احمد محمد حامد313

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالزهور االعدادية للغاتمحمد هاني محمد الزواوي314
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ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالزهور االعدادية للغاتمروان طلحه سعد محمود315

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالزهور االعدادية للغاتيوسف ضياء الدين محمد محمد فتح هللا316

ناجح213إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالزهور االعدادية للغاتناتالي جورج فخري صليب مرقص317

ناجح277إدارة الريــــاضاللغات التجريبيةابراهيم عبدالسالم عبدالوهاب مصطفي بديوي318

ناجح253.5إدارة الريــــاضاللغات التجريبيةاحمد ممدوح عبدالقادر عثمان مصطفي319

ناجح223.5إدارة الريــــاضاللغات التجريبيةباسم محمد كامل محمد محرز320

ناجح249.5إدارة الريــــاضاللغات التجريبيةحسن السيد احمد حسن محمد321

ناجح231إدارة الريــــاضاللغات التجريبيةشريف سامي سعد عبدالجواد322

ناجح269إدارة الريــــاضاللغات التجريبيةعبدالرحمن احمد ممدوح احمد عبدالعال باز323

ناجح276إدارة الريــــاضاللغات التجريبيةعبدهللا وائل مصطفى عبدالحليم مغنم324

ناجح278إدارة الريــــاضاللغات التجريبيةعمار ياسر صالح جمعه احمد325

ناجح260إدارة الريــــاضاللغات التجريبيةمحمد ابراهيم محمد شعبان326

ناجح259إدارة الريــــاضاللغات التجريبيةمحمد حاتم محمد عبدالجليل عبدهللا327

ناجح258إدارة الريــــاضاللغات التجريبيةمحمد شاكر الشرقاوي محمود السيد328

ناجح231.5إدارة الريــــاضاللغات التجريبيةمحمد محمود عبدالغفار محمد محمود329

ناجح217إدارة الريــــاضاللغات التجريبيةمحمد مصطفي سعد عبدهللا عيسي330

ناجح242.5إدارة الريــــاضاللغات التجريبيةمحمود احمد ابراهيم عطيه حماد331

ناجح270إدارة الريــــاضاللغات التجريبيةمحمود محمد مصطفي السباعي متولي332

ناجح265.5إدارة الريــــاضاللغات التجريبيةمصطفي محمد عبدهللا ابراهيم سند333

ناجح229إدارة الريــــاضاللغات التجريبيةايمان طاهر محمد يوسف علي334

ناجح278إدارة الريــــاضاللغات التجريبيةبسنت عماد السيد زكريا محمود335

ناجح235إدارة الريــــاضاللغات التجريبيةرحمه عبدالونيس محمد مصطفي336

ناجح268إدارة الريــــاضاللغات التجريبيةساره وليد مصطفي دسوقي دسوقي337

ناجح278إدارة الريــــاضاللغات التجريبيةعايده محمد محمد هنداوي كشك338

ناجح269إدارة الريــــاضاللغات التجريبيةملك جمال عبدالعزيز محمد339

ناجح277إدارة الريــــاضاللغات التجريبيةمنه هللا محروس ابراهيم عطا الخولي340
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ناجح277إدارة الريــــاضاللغات التجريبيةندي موسي عشري موسي محمد341

ناجح273إدارة الريــــاضاللغات التجريبيةنورهان حاتم عطيه ابراهيم محمد342

ناجح275إدارة دســــــوقدسوق التجريبية لغاتاحمد رمضان كامل زيد343

ناجح277إدارة دســــــوقدسوق التجريبية لغاتاحمد شوقى فتح هللا محمد الصالحى344

ناجح278إدارة دســــــوقدسوق التجريبية لغاتاحمد محمد الشحات محمد خليل345

ناجح278.5إدارة دســــــوقدسوق التجريبية لغاتاحمد محمد حامد محمد ابوالنضر346

ناجح274إدارة دســــــوقدسوق التجريبية لغاتادهم ايهاب محمد احمد ودن347

ناجح269إدارة دســــــوقدسوق التجريبية لغاتجون جرجس ونيس حنا خليل348

ناجح189.5إدارة دســــــوقدسوق التجريبية لغاتسيف الدين محمد ابراهيم محمد كتكوت349

ناجح265إدارة دســــــوقدسوق التجريبية لغاتصالح الدين فيصل طلعت ابوالفتوح كسر350

ناجح262إدارة دســــــوقدسوق التجريبية لغاتطلعت فيصل طلعت ابوالفتوح كسر351

ناجح279إدارة دســــــوقدسوق التجريبية لغاتعبدالرحمن احمد محمد رشدى محمد نافع352

ناجح278.5إدارة دســــــوقدسوق التجريبية لغاتعبدالرحمن اسامه صابر البسيونى عبدالمنعم عبدالحليم353

ناجح278.5إدارة دســــــوقدسوق التجريبية لغاتعلى تامر على عبدالحى خفاجى354

ناجح274.5إدارة دســــــوقدسوق التجريبية لغاتعمر وائل شعبان عبدالعزيز عامر355

ناجح279إدارة دســــــوقدسوق التجريبية لغاتمحمد حسام الدين محمد احمد اسماعيل356

ناجح279إدارة دســــــوقدسوق التجريبية لغاتمحمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن القاضى357

ناجح261إدارة دســــــوقدسوق التجريبية لغاتمحمد محمد محمد نصر الشابورى358

ناجح274إدارة دســــــوقدسوق التجريبية لغاتمحمد نشات محمد محمد عيسى359

ناجح261إدارة دســــــوقدسوق التجريبية لغاتوسيم وليد على بسطاويسى جابر360

ناجح257إدارة دســــــوقدسوق التجريبية لغاتيحيى اشرف ابراهيم عبده سعودى361

ناجح269إدارة دســــــوقدسوق التجريبية لغاتاسراء على منير على سوسو362

ناجح276إدارة دســــــوقدسوق التجريبية لغاتامنيه احمد وفا احمد السرساوى363

ناجح271إدارة دســــــوقدسوق التجريبية لغاتحبيبة مدحت صالح االمام  احمد ياسين364

ناجح278إدارة دســــــوقدسوق التجريبية لغاترضوه ابراهيم محمد سعد ابراهيم درويش365

ناجح279إدارة دســــــوقدسوق التجريبية لغاترغد مصطفى سليم ناجى دراز366
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ناجح224إدارة دســــــوقدسوق التجريبية لغاتروان سعيد قطب محمد النجار367

ناجح277إدارة دســــــوقدسوق التجريبية لغاتسهيله احمد عبدالخالق احمد زايد368

ناجح234إدارة دســــــوقدسوق التجريبية لغاتشهد مجدى عبدالمنعم حجازى369

ناجح269إدارة دســــــوقدسوق التجريبية لغاتفرح رفعت فهمى عبدالعظيم الصردى370

ناجح279إدارة دســــــوقدسوق التجريبية لغاتفريده محمد عطيه محمد الفار371

ناجح256إدارة دســــــوقدسوق التجريبية لغاتمريم مصطفى كامل محمد فليس372

ناجح276إدارة دســــــوقدسوق التجريبية لغاتميريام اشرف توفيق ابراهيم غطاس373

ناجح274إدارة دســــــوقدسوق التجريبية لغاتنغم تامر ابوزيد عاطف موسى374

ناجح277إدارة دســــــوقدسوق التجريبية لغاتنور عبدالفتاح درويش عبدالستار بدر375

ناجح276إدارة دســــــوقدسوق التجريبية لغاتهنا عصام ابراهيم على منصور376

ناجح265.5إدارة دســــــوقدسوق التجريبية لغاتهنا محسن محمد عادل عبدالمحسن الفوال377

ناجح272إدارة دســــــوقدسوق التجريبية لغاتيارا محمد صالح محمد عامر378

ناجح277إدارة دســــــوقدسوق التجريبية لغاتياسمين ابراهيم محمود محمود نعينع379

ناجح275.5إدارة دســــــوقدسوق التجريبية لغاتيمنى رضا عبدالمقصود بيومى غازى380

ناجح263إدارة دســــــوقممدوح الصردى بدسوقعمرو خالد محمد محمد عابدين381

ناجح263إدارة دســــــوقممدوح الصردى بدسوقمروان هانى فتحى صادق احمد عسكر382

ناجح276إدارة دســــــوقممدوح الصردى بدسوقيوسف احمد شعبان عبدالرحمن عمارة383

ناجح278.5إدارة دســــــوقممدوح الصردى بدسوقاروى سامى عبدالرازق ابراهيم عيسى384

ناجح271إدارة دســــــوقممدوح الصردى بدسوقروان اسالم دسوقى محمد غراب385

ناجح276.5إدارة دســــــوقممدوح الصردى بدسوقسلمى طارق محمد رزق الجيوشى386

ناجح274.5إدارة دســــــوقممدوح الصردى بدسوقكنزى عصام كمال مندور اسماعيل387

ناجح272.5إدارة دســــــوقممدوح الصردى بدسوقكنوز ابراهيم السيد السيد عفصة388

ناجح265إدارة دســــــوقممدوح الصردى بدسوقميرنا خالد محمد سليمان الخراشى389

ناجح233.5إدارة دســــــوقممدوح الصردى بدسوقنور حسين شحاته حسن ابوطاحون390

ناجح198إدارة دســــــوقسنهور لغــــاتاحمد بسيونى احمد بسيونى احمد قربان391

ناجح270إدارة دســــــوقسنهور لغــــاتعبدالرحمن محمد عبدهللا محمد المصرى392
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ناجح275إدارة دســــــوقسنهور لغــــاتمحمد كمال السيد كمال عبدالحميد المستكاوى393

ناجح273.5إدارة قلـــــــــينالشهيد عبدالرسول السيد لغاتاحمد اسامة احمد ابوالخير394

ناجح268إدارة قلـــــــــينالشهيد عبدالرسول السيد لغاتاسالم محمد رشاد محمد395

ناجح259.5إدارة قلـــــــــينالشهيد عبدالرسول السيد لغاتاسالم هانى محمد عوض396

ناجح211.5إدارة قلـــــــــينالشهيد عبدالرسول السيد لغاتبالل محمود حسن عبدالكريم397

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد عبدالرسول السيد لغاتحازم تامر عبدالعزيز رجب عابدين398

ناجح272إدارة قلـــــــــينالشهيد عبدالرسول السيد لغاتسفيان عماد رجب علوان399

ناجح275.5إدارة قلـــــــــينالشهيد عبدالرسول السيد لغاتعمر ايهاب محمد طلحه الحوفى401

ناجح275.5إدارة قلـــــــــينالشهيد عبدالرسول السيد لغاتعمر عزيز جاد السباعى402

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينالشهيد عبدالرسول السيد لغاتعمرو محمد على ابراهيم الكالف403

ناجح263.5إدارة قلـــــــــينالشهيد عبدالرسول السيد لغاتمحمد رجب محمود الصباغ404

ناجح279إدارة قلـــــــــينالشهيد عبدالرسول السيد لغاتمروان عبدالمنعم على جاد405

ناجح279.5إدارة قلـــــــــينالشهيد عبدالرسول السيد لغاتمصطفى محمد احمد داوود406

ناجح256إدارة قلـــــــــينالشهيد عبدالرسول السيد لغاتياسر محمد صالح محسن ندا407

ناجح264.5إدارة قلـــــــــينالشهيد عبدالرسول السيد لغاتيوسف جمال عبدالسالم الزيات408

ناجح263.5إدارة قلـــــــــينالشهيد عبدالرسول السيد لغاتاالء محمد صالح خراشى الديهى409

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد عبدالرسول السيد لغاتالزهراء ابوالعز يونس ابورية410

ناجح242إدارة قلـــــــــينالشهيد عبدالرسول السيد لغاتايمان اشرف عبدهللا منسى اسماعيل الديب411

ناجح237.5إدارة قلـــــــــينالشهيد عبدالرسول السيد لغاتايمان ايمن السيد اسماعيل زياده412

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد عبدالرسول السيد لغاترنا نادر على خاطر413

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد عبدالرسول السيد لغاتساندى عبدالغنى ابراهيم حسين بدران414

ناجح279إدارة قلـــــــــينالشهيد عبدالرسول السيد لغاتسهام ابراهيم محمد البرماوى415

ناجح274.5إدارة قلـــــــــينالشهيد عبدالرسول السيد لغاتسوزان محمد ممدوح هانى416

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينالشهيد عبدالرسول السيد لغاتشهد محمد سعد بشته417

ناجح273إدارة قلـــــــــينالشهيد عبدالرسول السيد لغاتمروة محمد عبدالفتاح السقا418

ناجح277إدارة قلـــــــــينالشهيد عبدالرسول السيد لغاتملك على حسنى زيدان419
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ناجح276إدارة قلـــــــــينالشهيد عبدالرسول السيد لغاتمنةهللا هانى ناجى السيد420

ناجح272إدارة قلـــــــــينالشهيد عبدالرسول السيد لغاتهدى محمد عبدالمولى محمد سيد احمد421

ناجح241إدارة قلـــــــــينالشهيد عبدالرسول السيد لغاتهمسة محمد عزت خليل422

ناجح213.5إدارة قلـــــــــينالشهيد عبدالرسول السيد لغاتياسمين منصور ابراهيم السيد423

ناجح275إدارة قلـــــــــينالشهيد عبدالرسول السيد لغاتياسمين ياسر سعيد عبدالرحمن سليم424

ناجح276إدارة قلـــــــــينالشهيد عبدالرسول السيد لغاتيمنى محمد ابراهيم احمد شحاته425

ناجح273إدارة قلـــــــــينشهداء الثورة لغاتاحمد مفرح عبدالعزيز احمد العجمى426

ناجح277إدارة قلـــــــــينشهداء الثورة لغاتاياد محمد محمود عبدالجليل العقدة427

ناجح279إدارة قلـــــــــينشهداء الثورة لغاتعلى ياسر احمد محمد العقده428

ناجح227إدارة قلـــــــــينشهداء الثورة لغاتعمر احمد محمد محمد عبدالكريم429

ناجح270إدارة قلـــــــــينشهداء الثورة لغاتفارس عالء صبحى ابراهيم ابراهيم فارس430

ناجح264إدارة قلـــــــــينشهداء الثورة لغاتمحمد ساهر عمر بسيوني غنيم431

ناجح271إدارة قلـــــــــينشهداء الثورة لغاتمحمد سليمان محمد سليمان محمد عبدالنبى432

ناجح269إدارة قلـــــــــينشهداء الثورة لغاتمحمد عادل محمد يونس السيد433

ناجح269إدارة قلـــــــــينشهداء الثورة لغاتمصطفي نادر ابراهيم شمس الدين النشرتي434

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينشهداء الثورة لغاتالزهراء محمد بهى الدين نصر بشته435

ناجح274إدارة قلـــــــــينشهداء الثورة لغاتامانى ايمن محمد امين ابراهيم436

ناجح258إدارة قلـــــــــينشهداء الثورة لغاتايمان احمد طه مصطفى عيسى437

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينشهداء الثورة لغاتجنى عبدالعزيز احمد محمد داود438

ناجح276إدارة قلـــــــــينشهداء الثورة لغاتدينا ياسر عبدالمؤمن السيد عمران439

ناجح275إدارة قلـــــــــينشهداء الثورة لغاتساره احمد ابراهيم احمد منصور440

ناجح271إدارة قلـــــــــينشهداء الثورة لغاتسلمى هشام محمد حماده الديهى441

ناجح276إدارة قلـــــــــينشهداء الثورة لغاتشهد نبيل محمد احمد شوق442

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينشهداء الثورة لغاتمريم ايمن حافظ محمد جابر443

ناجح274إدارة قلـــــــــينشهداء الثورة لغاتمريم عاصم ابراهيم عزب ابراهيم شوشه444

ناجح273إدارة قلـــــــــينشهداء الثورة لغاتمريم عبدالعزيز احمد انور عبدالعزيز هيبه445
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ناجح254.5إدارة قلـــــــــينشهداء الثورة لغاتملك مصطفى محمد محمد عامر446

ناجح268إدارة قلـــــــــينشهداء الثورة لغاتندى خيرى محمد محمود محمد447

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينشهداء الثورة لغاتندى محمد عبدالحميد عبدالحميد الوكيل448

ناجح275إدارة قلـــــــــينشهداء الثورة لغاتياسمين احمد محمد عوض علوان449

ناجح219.5إدارة سيدى سالماللغات الرسميةابراهيم حماده ابراهيم السيدعلي450

ناجح278.5إدارة سيدى سالماللغات الرسميةاحمد مهاب حسن محمد عيسى القصاص451

ناجح261إدارة سيدى سالماللغات الرسميةجون هانى وليم اسكندر452

ناجح270إدارة سيدى سالماللغات الرسميةحسام عبدالعظيم سيد خضراوى محمد453

ناجح277إدارة سيدى سالماللغات الرسميةحسين محمد عبدالفتاح السعيد عبدالنبي454

ناجح262.5إدارة سيدى سالماللغات الرسميةعبدالرحمن عباس حسين عبيدى455

ناجح276إدارة سيدى سالماللغات الرسميةعبدالرحمن وائل محمد ابراهيم علي456

ناجح274إدارة سيدى سالماللغات الرسميةعلى محمد فرج هللا صالح457

ناجح195إدارة سيدى سالماللغات الرسميةعماد حسن حميده حسن العوضي458

ناجح238إدارة سيدى سالماللغات الرسميةعمر محمد احمد سلطان459

ناجح279إدارة سيدى سالماللغات الرسميةمحمد سالم ابراهيم ابراهيم سالم460

ناجح235إدارة سيدى سالماللغات الرسميةمحمد سامح عبدالفتاح السعيد عبدالنبي عبيدي461

ناجح269إدارة سيدى سالماللغات الرسميةمروان ايمن سراج الدين محمد462

ناجح207إدارة سيدى سالماللغات الرسميةيوسف حسين حسين عبيدى464

ناجح229إدارة سيدى سالماللغات الرسميةيوسف ماجد السعداوى على يوسف465

ناجح277إدارة سيدى سالماللغات الرسميةبسنت ياسر كمال الدين عمارة467

ناجح272إدارة سيدى سالماللغات الرسميةشروق عبدالفتاح ابوالفضل سيداحمد468

ناجح276إدارة سيدى سالماللغات الرسميةمارينا عوض تاوضروس فهمى469

ناجح270إدارة سيدى سالماللغات الرسميةمرام محمد حسن محمد470

ناجح278إدارة سيدى سالماللغات الرسميةمنة هللا حمدين كمال عبدالشافى القلماوي471

ناجح279إدارة سيدى سالماللغات الرسميةمنه هللا احمد حمدى العوضى472

ناجح268إدارة سيدى سالماللغات الرسميةمني عبدالنعيم محمد الشاعر473
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ناجح278إدارة سيدى سالماللغات الرسميةميرنا محمد حمدى حامد سعد474

ناجح277.5إدارة سيدى سالماللغات الرسميةميرنا هانى محمود عبداللطيف محمود475

ناجح248إدارة سيدى سالماللغات الرسميةنور ايهاب احمد خميس موسي476

ناجح277إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتابراهيم مسعد احمد االخطابي477

ناجح278إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتاحمد اشرف محمد عبدهللا478

ناجح271إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتامير ايمن ابوالنجاه صالح479

ناجح266إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتحازم علي مصطفى راشد480

ناجح269إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتحسين محمد حسن زيتون481

ناجح276إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتحلمي محمد حلمي عبدالخالق482

ناجح227إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتعبدالرحمن احمد شوقي المزين483

ناجح278.5إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتعبدالرحمن حلمي محمد فرج484

ناجح248إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتعبدهللا مسعد رزق محمد486

ناجح276إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتعبدهللا ياسر محمد العزب487

ناجح263إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتعلي فاروق عمر السنديوي488

ناجح240إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتعلي محمد احمد بتوت489

ناجح265إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتمحمد العربى عبدالفتاح ابوهالل490

ناجح272إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتمحمد سعيد سعيد عرب491

ناجح274إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتمحمد علي عصام الخطيب492

ناجح207إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتمحمد محمد حسن عناني493

ناجح249إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتمحمد محمد محمدي ضيف494

ناجح250إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتمروان احمد عزت القهوجي495

ناجح276إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتمروان رفعت ابوالنصر الخطيب496

ناجح172.5إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتمصطفى احمد السيد رجب497

ناجح264إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتمصطفى شكري مصطفى ابوالمكارم498

ناجح245.5إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتمصطفى ماهر عبدالمنعم وزة499

ناجح278إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتمهاب عز الدين عبدهللا القهوجى500
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ناجح276.5إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتنورالدين حمدي بدير الغنام501

ناجح275إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتهادي ايمن صباح العفيفي502

ناجح253إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتياقوت محمد رفعت البنا503

ناجح264إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتيوسف عصام عبدالعزيز شيحا504

ناجح251.5إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتيوسف علي محمد طه505

ناجح232.5إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتيوسف مؤمن فتحي سالمه506

ناجح272إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتيوسف مصطفى احمد البنا507

ناجح267.5إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتبسمله رشدي ابوالمكارم موينه508

ناجح262إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاترحمة نورالدين حامد منيسي509

ناجح279.5إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاترندا محمد حسين رستم510

ناجح276إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتروان طارق على محمد البسومى511

ناجح278.5إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتريناد محمد احمد عبده سالم512

ناجح278إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتسلمي عادل كمال خضير513

ناجح279.5إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتسندس منتصر محمد عطية515

ناجح278إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتشهد علي محمد علي مبروك516

ناجح279إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتشهد فيصل عبدهللا شعبان517

ناجح275.5إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتشهد ناجي محمد فليفل518

ناجح278.5إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتشهد ياسر محمد العزب519

ناجح272إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتمريم احمد ممدوح عنيصر521

ناجح279إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتمريم صباح السيد الطحطاوي522

ناجح279.5إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتملك فؤاد ابراهيم محمد حرفوش523

ناجح262إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتمنة هللا محمد محمود امين524

ناجح275إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتنادين عمرو محمد البنا525

ناجح278إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتنجوى حسام سلطان سلطان526

ناجح278إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتنور محمود عبدالقوي ابوزامل527

ناجح272.5إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتيارا يحي عبدالعزيز الشملول528
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ناجح277.5إدارة فــــــــــوةالرسمية للغاتياسمين عصام الدين صباح العفيفي529

ناجح257إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتاحمد ابراهيم عبدالمنعم زغاوه530

ناجح279إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتاحمد خالد محمد زلهف531

ناجح260إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتاحمد سعد عبدهللا حامد سعد532

ناجح272إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتاحمد عمرو محمد دره533

ناجح202إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتاحمد مجدى مبروك ابوجنديه534

ناجح249إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتاحمد نادى نعمان الزعيقى535

ناجح252إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتايمن محمد ابراهيم ندا536

ناجح264إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتخالد احمد عبدالعزيز نصر537

ناجح271إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتزياد اسالم السيد السويسى538

ناجح234.5إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتسامى سمير محمود الطويل539

ناجح274.5إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتسعد حسن سعد شامه540

ناجح229إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتشادى احمد عبدالجواد فليفل541

ناجح243إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتعبدالرحمن ابراهيم عبدالعليم قرمان542

ناجح276إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتعبدالرحمن محمود احمد حراز543

ناجح247إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتعبدهللا محمد فرج فليفل544

ناجح236إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتعلى على محمود ابوالعنين545

ناجح247إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتعمر صالح حامد حامد دراز547

ناجح273إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتعمر محمد عبدالمقصود عباس548

ناجح242إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتعمر مصطفى محمد فليفل549

ناجح277إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتعمرو احمد محمد ابوعيانه550

ناجح273إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتفتحى حسن فتحى البرقامى551

ناجح188.5إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتمحمد ابراهيم عبدالحكيم سرور552

ناجح255إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتمحمد ايهاب محمد هاللى553

ناجح254.5إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتمحمد عبدالمنعم شوقى دقينش554

ناجح272.5إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتمحمد محمد عبدالرازق ابويوسف555
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ناجح244إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتمحمد موسى جمعه بدر556

ناجح218إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتمحمد نبيل الشحات عبدهللا فرج557

ناجح236.5إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتمحمد نشات عسران عابدين558

ناجح260إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتمحمد ياسر محمد زغاوة559

ناجح259.5إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتمحمد يونس محمد دياب560

ناجح194.5إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتمحمود ايمن السيد الشعراوى561

ناجح267.5إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتمعاذ محمد محمود قطب562

ناجح214.5إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتيوسف سعد محمد الصادق563

ناجح263إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتاسراء خالد محمد غنيم564

ناجح274إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتاسيل ايمن كامل النزهى565

ناجح234إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتاالء عمادالدين مختار قاقه566

ناجح203.5إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتاالء فتحى حسن ناجى567

ناجح171إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتامنية عرفة شحاته النحاس568

ناجح277إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتاميره حسن محمد الشعراوى569

ناجح162.5إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتايمان عتمان ابوالفتوح هاللى570

ناجح277إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتايه سعد صبحى شعبان571

ناجح238إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتايه سعد محمود محفوظ572

ناجح275.5إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتبسملة عبدالحميد عبدالستار الحشاش573

ناجح259إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتبسمله مبروك محمد ابوجنديه574

ناجح247إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتتسنيم على هللا عبدهللا الشناط575

ناجح247إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتحبيبه السيد مبروك ابوجنديه576

ناجح155إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتحبيبه صبرى فتح هللا منيسى577

ناجح275إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتحبيبه محمد عبدالعزيز منيسى578

ناجح259.5إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتحنين السيد عبدالسميع ابوحجازى579

ناجح249إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتدانا حسن فتحى الصعيدى580

ناجح277إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاترحمه عبدالقادر ابوزيد عبدالسالم581
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ناجح209إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاترحمه عتمان ابوالفتوح هاللى582

ناجح227إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتردينه شوقى محمد حواله583

ناجح264إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتروان اسامه عبدالرحمن شوشان584

ناجح277إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتروان صبحى خميس راشد585

ناجح243إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتريهام حلمى السعيد الدناصورى586

ناجح274إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتساره ايمن فتحى سالم587

ناجح279إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتشهد باسم عبدالمنعم فليفل588

ناجح181.5إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتشيماء ابراهيم عبدالمنعم زغاوه589

ناجح265إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتصفاء عبداللطيف فتحى الشباسى590

ناجح266إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتفرح محمد عبدالعزيز سالمة منيسى591

ناجح265إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتكنزى وائل على قنديل592

ناجح275إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتمايا بكر محمد فتح هللا الديروطى593

ناجح278.5إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتمروه سعيد سعيد فليفل594

ناجح255.5إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتمريم بكر محمد قبردى595

ناجح277إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتمريم عبدالمجيد عبدالمجيد عجميه596

ناجح272إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتمريم عبده محمد صالح597

ناجح274إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتمريم محمد انور الشعراوى598

ناجح265إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتملك محمد محمد مندور599

ناجح249إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتمنه هللا محمد سمير البصال600

ناجح250إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتميرنا ابراهيم ابراهيم ابونمشه601

ناجح279إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتنجوان فتح هللا على الرحمانى602

ناجح268.5إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتنداء محمد ممدوح السويسى603

ناجح266.5إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتندى عبده احمد ابوزيد604

ناجح247إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتنرمين حلمى السعيد الدناصورى605

ناجح271إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتنسيبه عادل رمضان قبردى606

ناجح266إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتنورين احمد حسنى الحباك607
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ناجح262.5إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتهاجر خيرى فتح هللا العباسى608

ناجح248إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتهايدى وائل بدراوى جويد609

ناجح236إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتهمس عبدالعليم مصطفى ناصر610

ناجح274إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتوسام احمد احمد عثمان611

ناجح179إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتوفاء وائل صالح صبح612

ناجح270إدارة مطــــوبسنجية سالم لغاتياسمين مصطفي صدفى عبدالعزيز منيسي613

ناجح279إدارة مطــــوبسمنية المرشــــــد لغاتخالد طلعت فتح هللا عبدالحميد الشاذلى614

ناجح242إدارة مطــــوبسمنية المرشــــــد لغاتسيف منتصر باهى القاضى615

ناجح272إدارة مطــــوبسمنية المرشــــــد لغاتعمار ياسر عرفه سيد احمد شحاته616

ناجح260إدارة مطــــوبسمنية المرشــــــد لغاتعمر محمد سعد عبدالفتاح شحاته617

ناجح273.5إدارة مطــــوبسمنية المرشــــــد لغاتمازن امير عبدالفتاح ابراهيم زغلول618

ناجح278.5إدارة مطــــوبسمنية المرشــــــد لغاتمحمد حسن محمد احمد فلفل619

ناجح274إدارة مطــــوبسمنية المرشــــــد لغاتمحمد وائل مصطفى خضر عوينات620

ناجح266إدارة مطــــوبسمنية المرشــــــد لغاتمحمود سامى على السيد هالل621

ناجح275إدارة مطــــوبسمنية المرشــــــد لغاتنعمان محمد سعد محمد ابوعالم622

ناجح221إدارة مطــــوبسمنية المرشــــــد لغاتدنيا سعيد السعيد سالمه الشرقاوى623

ناجح273إدارة مطــــوبسمنية المرشــــــد لغاتياسمين رجب نسيم مظلوم حسين624

ناجح279إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات ابراهيم السيد محمد المعداوى ابراهيم625

ناجح265إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات احمد ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم ديه626

ناجح277.5إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات احمد السيد عبدهللا ابراهيم الدسوقى627

ناجح275إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات احمد عبدهللا محمد السيد حسن628

ناجح277إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات احمد محمد ابوشعيشع محمد السيد629

ناجح277إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات احمد محمد كامل احمد محمد630

ناجح277إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات احمد وائل عاطف السيد محمد عبدالنبى631

ناجح274.5إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات ادهم محمد عبدالعليم السيد السيد غالى632

ناجح275إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات البير ايهاب حلمى كامل عوض633
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ناجح273إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات اياد معانى ابراهيم االمام شحاته634

ناجح267إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات حازم محمد على اسماعيل عرفات635

ناجح272إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات خالد رضا البسطويسى السيد البسطويسى636

ناجح275إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات زياد حامد ابراهيم عبدالحميد غالى637

ناجح267إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات زياد سامح سعد محمد النويرى638

ناجح258إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات زياد عمرو ياسين العزب639

ناجح271إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات عبدهللا عماد عبدهللا حسنين محمد640

ناجح277إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات عمر هارون ابراهيم هارون رخا641

ناجح267إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات عمر وائل عبدالمنعم عبدالباقى عبدالسالم642

ناجح258إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات عمرو حامد عبدالحليم محمد المتولى643

ناجح273إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات عمرو محمد حلمى عبدالحليم السيد644

ناجح274إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات كريم محمد عبدالواحد عبدالفتاح السيد645

ناجح271إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات محمد زياد السيد سليمان عياد646

ناجح270إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات محمد على السيد محمود القناوى على647

ناجح277إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات محمد مراد محمد علي غالي648

ناجح277.5إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات محمد مصطفى ابوشعيشع محمد السيد649

ناجح277.5إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات محمد هشام حامد عبدهللا غازى650

ناجح274إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات محمود انور مصطفى ابوشعيشع احمد651

ناجح274إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات محمود محمد عبدالوهاب عبدالعزيز الشناوى652

ناجح277إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات معاذ على صبرى على منصور653

ناجح267إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات مهند حازم عمر احمد محمد البدويهى654

ناجح254إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات هشام وليد محمد رفعت محمد المرسى655

ناجح265.5إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات يوسف احمد يوسف السيد رخا656

ناجح273إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات يوسف رضا عبدهللا السيد عبدهللا657

ناجح267إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات يوسف عادل عالم ابراهيم عالم658

ناجح269إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات ايمان احمد محمد احمد سعد659
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ناجح275إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات جنى عمرو السيد البدوي عبداللطيف دويدار660

ناجح270إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات حنين عماد اسماعيل عبدالعزيز عاصى661

ناجح273إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات ساره ياسر رشوان بدير محمد662

ناجح272إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات سالى محمد محمد محمود عاصى663

ناجح277.5إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات سهيله واسيم الغريب السيد ابوشعيشع664

ناجح275إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات عفاف عاطف عوض هللا جرجس665

ناجح277.5إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات مايا على عبدالحميد ناجى المعداوى666

ناجح278إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات ملك محمد ابوالعنين محمد بدوى667

ناجح269.5إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات منه هللا مصطفى محمد الغريب المعلم668

ناجح278إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات ناهد ياسر غريب كمال المغازى الشرقاوى669

ناجح272إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات ندى مجدى محمد محمد القصبى670

ناجح279إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات هاجر حسين السيد محمد محروس671

ناجح277إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات هاجر رفعت السيد عبدالقادر سلطان672

ناجح277.5إدارة بيــــــــــال(بنين)مجمع رخا لغات هنا ايمن عبداللطيف عبدالحميد  احمد سالم673

ناجح276إدارة الحامـــولاللغات التجربيبةاحمد محمد محمد عباس674

ناجح277إدارة الحامـــولاللغات التجربيبةاحمد مصطفي كمال ابوالسعود عطيه675

ناجح275إدارة الحامـــولاللغات التجربيبةاحمد هاني شاكر محمد عبدالرحمن676

ناجح263إدارة الحامـــولاللغات التجربيبةادم السيد محمود السيد اسماعيل677

ناجح267إدارة الحامـــولاللغات التجربيبةاسالم عبدالسميع اليمانى عبدالسميع678

ناجح266إدارة الحامـــولاللغات التجربيبةخالد محمد ابراهيم جميل ابراهيم679

ناجح260.5إدارة الحامـــولاللغات التجربيبةعادل احمد محمود حامد ابوالعينين680

ناجح277إدارة الحامـــولاللغات التجربيبةعبدالرحمن محمد عبدالعاطى عبدالعزيز محمد681

ناجح279.5إدارة الحامـــولاللغات التجربيبةفادى وائل نعيم سالمه هارون682

ناجح275إدارة الحامـــولاللغات التجربيبةمازن محمد ابراهيم ماهر ابراهيم683

ناجح272إدارة الحامـــولاللغات التجربيبةمحمد رفعت السيد على محمد العزبى684

ناجح268إدارة الحامـــولاللغات التجربيبةمحمد عطيه السيد على محمود685
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ناجح278إدارة الحامـــولاللغات التجربيبةالزهراء منير مصطفى منير686

ناجح278.5إدارة الحامـــولاللغات التجربيبةامنيه حسن سامي عبدالفتاح حسين687

ناجح272.5إدارة الحامـــولاللغات التجربيبةايمان عبدالمجيد محمد عبدالمجيد يوسف688

ناجح276.5إدارة الحامـــولاللغات التجربيبةايه جعفر عبدالرحمن على عبدالرحمن689

ناجح277إدارة الحامـــولاللغات التجربيبةبسمه مصباح مصطفى مصطفى حسين690

ناجح279إدارة الحامـــولاللغات التجربيبةجنى احمد كمال احمد ابورواش691

ناجح272.5إدارة الحامـــولاللغات التجربيبةحنين مؤمن نبيه محمد ابراهيم692

ناجح276.5إدارة الحامـــولاللغات التجربيبةرحمه مسعود محمد عبدالعزيز محمد693

ناجح274إدارة الحامـــولاللغات التجربيبةرنا رضا السيد على694

ناجح278إدارة الحامـــولاللغات التجربيبةساره ابراهيم عبدالمجيد ابراهيم غازى695

ناجح276إدارة الحامـــولاللغات التجربيبةسهيله محمد انيس حامد696

ناجح278.5إدارة الحامـــولاللغات التجربيبةمنه هللا طارق مصطفى السيد مصطفى697

ناجح279.5إدارة الحامـــولاللغات التجربيبةمها خالد الذكير محمد698

ناجح278إدارة الحامـــولاللغات التجربيبةندى ياسر جميل يونس المرسى699

ناجح279إدارة الحامـــولاللغات التجربيبةهاجر جباره محب بسيونى شند700

ناجح279إدارة الحامـــولاللغات التجربيبةهاجر عالء الدين ابراهيم حميده عيد701

ناجح275إدارة الحامـــولعبد الحميد للغات عادل محمود توفيق عثمان الطبجى702

ناجح278إدارة الحامـــولعبد الحميد للغاتعمر علي انور المنشاوي703

ناجح258إدارة الحامـــولعبد الحميد للغاتعمرو خالد عبدهللا موسي704

ناجح274.5إدارة الحامـــولعبد الحميد للغاتمحمد معتز فطين حسن705

ناجح270إدارة الحامـــولعبد الحميد للغاتيوسف علي يوسف عبدالخالق706

ناجح247.5إدارة الحامـــولعبد الحميد للغاتيوسف محمد المهدي السيد707

ناجح279إدارة الحامـــولعبد الحميد للغاتاسراء حافظ ابراهيم محمد708

ناجح277إدارة الحامـــولعبد الحميد للغاتاالء ابراهيم عبدهللا موسى709

ناجح278.5إدارة الحامـــولعبد الحميد للغاتامل ياسر فوزي ذكي710

ناجح278.5إدارة الحامـــولعبد الحميد للغاتبسمله هاني وجدي محمد محمد711
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ناجح256إدارة الحامـــولعبد الحميد للغاتبسمه عاطف ابراهيم علي712

ناجح272إدارة الحامـــولعبد الحميد للغاتحبيبه حسن عبدالناصر حسن713

ناجح261إدارة الحامـــولعبد الحميد للغاترغد هاني حسن علي714

ناجح275إدارة الحامـــولعبد الحميد للغاتساره محمود فوزي عثمان715

ناجح279إدارة الحامـــولعبد الحميد للغاتساره هاني عبدالحليم عبداللطيف716

ناجح278.5إدارة الحامـــولعبد الحميد للغاتسما محمد محمود مصطفي717

ناجح279إدارة الحامـــولعبد الحميد للغاتسهام احمد حسن ابراهيم718

ناجح273إدارة الحامـــولعبد الحميد للغاتفرح سعد صديق البهنسي719

ناجح269إدارة الحامـــولعبد الحميد للغاتمريم محمد فطيم حسن ابراهيم720

ناجح273إدارة الحامـــولعبد الحميد للغاتمنار خالد السيد لطفي721

ناجح279إدارة الحامـــولعبد الحميد للغاتمنه مصطفي محمد صادق البيلي722

ناجح279إدارة الحامـــولعبد الحميد للغاتهنا ابراهيم احمد محمد الرفاعي723

ناجح276إدارة الحامـــولعبد الحميد للغاتهنا محمد عبدالسالم عاشور724

ناجح272إدارة بلطــــــــيمصالح الشرنوبى لغاتادم عطيه عطيه محمد عطيه الغبور725

ناجح264إدارة بلطــــــــيمصالح الشرنوبى لغات ذياد عاطف محمد حامد سليمان726

ناجح265إدارة بلطــــــــيمصالح الشرنوبى لغاترفعت وليد عبدالسميع عطوة مصطفي القن727

ناجح253إدارة بلطــــــــيمصالح الشرنوبى لغاتعبدالرحمن على على على الغبارى728

ناجح181.5إدارة بلطــــــــيمصالح الشرنوبى لغات على هشام اسماعيل محمد سعد729

ناجح274إدارة بلطــــــــيمصالح الشرنوبى لغاتعمر مصطفى سعد على الحداد730

ناجح215إدارة بلطــــــــيمصالح الشرنوبى لغات محمدين محمد ابوالمعاطى كريم حسن 731

ناجح218إدارة بلطــــــــيمصالح الشرنوبى لغات يوسف الخطيب كريم سعد محمد 732

ناجح213إدارة بلطــــــــيمصالح الشرنوبى لغات عبدالتواب رجب محمد شريف على 734

ناجح264إدارة بلطــــــــيمصالح الشرنوبى لغات عطيه خليفه مهند اسعد مصطفى محمد735

ناجح257إدارة بلطــــــــيمصالح الشرنوبى لغات زكى يوسف ابراهيم السيد يوسف 736

ناجح272إدارة بلطــــــــيمصالح الشرنوبى لغاتحنين وليد عنتر حسن بيومى عدوى737

ناجح244إدارة بلطــــــــيمصالح الشرنوبى لغاتسميه عادل محمد شحاته بيومى738
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ناجح263إدارة بلطــــــــيمصالح الشرنوبى لغاتليان عالء الدين ابوالسعود فتح هللا الشهاوى739

ناجح260إدارة بلطــــــــيمصالح الشرنوبى لغات يونس عبدالحميد عبدالصمد ملك وجيه740

ناجح270إدارة برج البرلسالبرج للغاتاحمد السيد ابوالسعود عمر بكرى741

ناجح278.5إدارة برج البرلسالبرج للغاتاحمد خيرى عبدالفتاح ابراهيم عزب742

ناجح259إدارة برج البرلسالبرج للغاتاسماعيل سامى عبدالحى اسماعيل عتمان743

ناجح229.5إدارة برج البرلسالبرج للغاتحسن سمير محمود محمود عبيد744

ناجح248.5إدارة برج البرلسالبرج للغاتحسين محمد حسنى عبدالمنعم عبيدى745

ناجح248إدارة برج البرلسالبرج للغاترامى احمد عبدالحكيم محمود جادهللا746

ناجح202إدارة برج البرلسالبرج للغاتكريم خالد عبدالقادر ايوب747

ناجح260.5إدارة برج البرلسالبرج للغاتجنى ياسر حسن محمد القلفاط748

ناجح272إدارة برج البرلسالبرج للغاتساره غريب سعد محمد ابواسماعيل749

ناجح270.5إدارة برج البرلسالبرج للغاتمريم على محمد محمد بنوان750

ناجح277إدارة برج البرلسالبرج للغاتمريم هشام ابراهيم جلو751

ناجح277إدارة برج البرلسالبرج للغاتمنه احمد العربى عبدالحميد القصاص752

ناجح278إدارة برج البرلسالبرج للغاتهند موسى على عيسى سعد753

ناجح244إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد مصطفى سمير بدوى لغاتمحمد محمود عبدالفتاح محمود يونس754

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمابانوب نادى السعيد مرزوق سمعان1001

ناجح154.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمابراهيم حمادة ابراهيم اسماعيل موسي1003

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمابراهيم عبدالرحمن ابراهيم حسن النجار1004

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمابراهيم مرسي ابراهيم مرسي قطب1005

ناجح246.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمابراهيم يوسف جابر احمد1006

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد ابراهيم ابوالمجد ابراهيم ابوعيسي1007

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد ابراهيم عبدالحليم سيف الدين1008

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد احمد السيد مبروك شمس الدين1009

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد اسماعيل الشرنوبي السيد عبدالعزيز1010

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد اسماعيل محمد صالح1011
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ناجح242.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد السعيد احمد احمد محمد1012

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد السعيد احمد العطافى حجازى1013

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد ايمن احمد عبدالمقصود غنيم1014

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد ايمن صالح عبدالحميد1015

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد ايهاب انسي اسماعيل البرهامى1016

ناجح248.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد ايهاب عبدالفتاح عبدالحميد محمد المرشدي1017

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد بسيونى فتحى بسيونى1018

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد بلتاجى محمد غازي ابوسمره1019

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد حازم احمد السيد الحصري1020

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد حماده منصورحامد منصور حسين1021

ناجح257.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد خالد ابراهيم يوسف علي عجوة1022

ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد خالد صالح علي بدر1023

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد خالد عبدالفتاح بسيونى1024

ناجح200إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد خالد على حسن بدر1025

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد رجب احمد حسين مصباح1026

ناجح256.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد رفيق شوقى ابراهيم1027

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد سامي عبدالجيد محمد يوسف1028

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد سعد احمد سعد الشامي1029

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد سعيد بسيونى محمد عبدالعاطى1030

ناجح268.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد سمير صبري عبدالعليم مصطفي1031

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد صافى رجب طلبه1032

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد طارق محمد عبدالخالق1033

ناجح227إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد عاطف عبدهللا عبدالمقصود المكاوى1034

ناجح266.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد عبدالحليم اسماعيل فايد1035

ناجح265.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد عبدالعزيز حافظ رشيد عبدالعزيز1036

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد عبدالعزيز فاروق عبدالعزيز حجازي1037
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ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد عبدالناصر اسماعيل عبدالفتاح مصطفى1038

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد عبده صالح ابراهيم ابوطالب1039

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد عصام خليفه الشوادفى عامر1040

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد عصام محمود محمد صالح1041

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد على عبدالقادر بسيوني الغنام1042

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد عمرو محمد عبدالعزيز1043

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد فرج فتح هللا فرج موسي الزيواني1044

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد قطب مصطفى الظن1045

ناجح266.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد ماهر علي طه سعد1046

ناجح268.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد ماهر كمال عبدالخالق رضوان1047

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد محمد احمد دسوقى عبدالقادر1048

ناجح236إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد محمد احمد محمد ابراهيم1049

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد محمد عادل مصطفى العشماوى1050

ناجح239إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد محمد عبدالمجيد عطا1051

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد محمد عطيه رشاد ابراهيم1052

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد محمد كامل على يوسف رزق1053

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد محمد مسعد عبدالرءوف عبدهللا1054

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد محمود احمد احمد الرشيدى1055

ناجح255.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد محمود ماهر ابواليزيد حسونه1056

ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد معتز صالح ابراهيم1057

ناجح259.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد موسي بدير طه رشوان1058

ناجح261.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد هشام محمد محمود منصور1059

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد ياسر حلمى طلبه الشناوي1060

ناجح258.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماحمد ياسر عبدالقادر على خليفة1061

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمادم كرم طلحه محمد موسى شبانه1062

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمادهم سعد محمد الخولى1063
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ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمادهم عماد الدين احمد حامد عطيه1064

ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمادهم محمد حسن شعبان1065

ناجح207.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماسامة عصام اسماعيل اسماعيل عكاشة1066

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماسامه عبدالفتاح عبدالسالم عبدالحميد1067

ناجح259.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماسامه محمد عبدالنبى طه موسى1068

ناجح223إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماشرف اكرم مرسى عوض1069

ناجح168.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيماكرامى وليد السيد ابراهيم شعيب1070

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمالحسن مجدى فاروق محمد السماحى1071

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمالسعيد عمر محمد احمد عثمان1072

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمالسيد عالء السيد متولى كامل1073

ناجح265.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمالسيد محمود السيد احمد محمد1074

ناجح256.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمالقاسم احمد حسن ابراهيم القاضى1075

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمامجد عبدالحميد عادل عبدالحميد1076

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمانس محمد عبدالفتاح النوساني1077

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمانس محمد فوزي السباعي ابراهيم1078

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمايهاب ابراهيم خليفه محمد الحداد1079

ناجح214إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمباسم حمادة حمدي محمد السيد يونس1080

ناجح196إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمبالل احمد فؤاد احمد ابوالنجا1081

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمبيتر رمزى ابراهيم حنا1082

ناجح243إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمتميم ياسر سليمان مغازي بدر1083

ناجح186.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمجمال الدين مصطفي طايل طايل ابوشنب1084

ناجح218إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمجمال مرسى احمد السيد الفرماوى1085

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمحازم فؤاد عبده منصور حسين1086

ناجح184إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمحسام ابراهيم صابر عبدالحميد1087

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمحسام ايهاب محمد كامل زاهر1088

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمحسبن احمد عبدالمجيد احمد ابوالعز1089
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ناجح244.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمحسن السيد حسن السيد حسن الدماطى1090

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمحسن طارق حسن علي الجمال1091

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمحسن محمد حسن عبدالعزيز الخياط1092

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمحسين سعيد عبدالعال عبدالخالق محمد1093

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمحمدى كرم محمد موسى شبانه1094

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمحمدي مسعد محمد محمد العزب1095

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمحمزة ايهاب محمد عبدالحميد عبدالسالم1096

ناجح266.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمحمزه ايمن عبدالنبي حسن عبدالفتاح1097

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمخالد ابراهيم محمد اسماعيل الموافى1098

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمخالد ايمن علي امين شتا1099

ناجح266.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمخالد ايهاب ناجى عطية محمد1100

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمخالد حسن توفيق حسن محمد رضوان1101

ناجح249إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمخالد عادل محمد عبدالعزيز سيد احمد1102

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمخالد على سيداحمد على خليفة1103

ناجح268.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمخالد عماد حمدى محمد1104

ناجح235.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمخالد عماد فوزي محمد محمد ابراهيم1105

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمداود عز الدين داود زكريا ابوطبل1106

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمرامز محمد عبدالسالم محمد ابوشامه1107

ناجح248.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمرامى هانى محمد محمود هزاع1108

ناجح248إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمرحيم علي الزغبي علي بالل1109

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمزياد ابراهيم سيد احمد محمد حسان1110

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمزياد اسامة ابراهيم مصطفى سالم1111

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمزياد جالل احمد قطب شاهين1112

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمزياد جالل فتح هللا حسب النبى سند1113

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمزياد رضا ممدوح عبده محمد1115

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمزياد سامح قطب عوض موسي1116
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ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمزياد عادل سعيد احمد زغدان1117

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمزياد عبدالوهاب مصطفى عبدالواحد احمد1118

ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمزياد محمد السيد عبدالمنعم محمد نصر1119

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمزياد محمد على زين العابدين عطيه عبدالحميد1120

ناجح243إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمزياد محمد محمود محمد محمود1121

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمزياد نادر جالل السيد عطية1122

ناجح265.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمزياد وائل محمد عبدالمقصود عليوه1124

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمسامى سامى كمال فهمى محمد1125

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمسامي هاني السيد عوض قطب1126

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمسعد سمير سعد محمد عبدالحميد عكاشة1127

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمسعد محمد عبدالعظيم سعد1128

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمسعيد احمد السعيد احمد محمود1129

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمسعيد ايهاب سعيد محمد خضر1130

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمسفيان حمدي مخيمر محمد1131

ناجح246.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمسيف الدين عالء فريج جوده سيد احمد1132

ناجح235إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمسيف جمال سيف االسالم علي شنح1133

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمشريف حسن محمد ابراهيم سعده1134

ناجح268.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمشريف محمد الدمرداش ابوالفتوح1135

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمشهاب اسامه عبدالفتاح يوسف صالح1137

ناجح266.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمصالح محمد احمد الشوادفي سليم1138

ناجح175إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمصبرى احمد صبرى عبدالمعطى1139

ناجح223إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمصبري رضا احمد محمد طايل1140

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمصهيب ايمن فوزى محمد منصور1141

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمضياء محمود سعد محمد داود1142

ناجح265.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمضيف اشرف ضيف بسيونى يوسف1143

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمطارق ابراهيم ابراهيم ابوشعيشع ابوالخير1144
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ناجح203.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمطارق اسالم ابراهيم محمد الدباكه1145

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمطارق صبحي محمود فتح هللا1146

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمطارق محمد منشاوي عبدالعزيز ابراهيم1147

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعادل محمد عادل مصطفي العشماوي1148

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدالحميد محمد عبدالحميد عبدالحليم عبداللطيف س1149

ناجح266.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدالرحمن ابراهيم عربى عبدالعزيز حسن1150

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدالرحمن اسالم لطفى عبدالرازق هاشم1151

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدالرحمن اسماعيل معوض اسماعيل شريف1152

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدالرحمن اشرف بدوى محمد بيبرس1153

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدالرحمن النادى عبداللطيف عبدهللا سعد1154

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدالرحمن ايمن عبده السيد جادو1155

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدالرحمن ايهاب السعيد على1156

ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدالرحمن بدير علي عبدالفتاح شعيشع1157

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدالرحمن بسام اسماعيل موسى1158

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدالرحمن حسن ابوالقمصان محمد عبدالوهاب1159

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدالرحمن خالد السيد طلحه1160

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدالرحمن ربيع محمد عوض موسى الحمراوى1161

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدالرحمن رضا السيد محمد السيد1162

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدالرحمن رضا السيد محمد متولي1163

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدالرحمن عثمان حامد محمد رزق1164

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدالرحمن عصام فكري رضوان ابوالنجا1165

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدالرحمن عصام محمد عبدالرؤف علي مطر1166

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدالرحمن عالء الدين عبدالعزيز ابواليزيد1167

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدالرحمن على عبدالمنصف على1168

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدالرحمن غالب محمد احمد غالب1169

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدالرحمن محسوب عطاهللا على1170
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ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدالرحمن محمد احمد محمد الغنيمي1171

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدالرحمن محمد رشدى احمد العبسى1172

ناجح215إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدالرحمن محمد صالح فاروق محمود احمد خليل1173

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدالرحمن محمد عبدالمجيد علي ابوالنجا1174

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدالرحمن محمد على عبده هالل1175

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدالرحمن محمد محمد على حجازى1176

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدالرحمن محمود كمال محمود عامر1177

ناجح247.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدالرحمن مصطفى احمد احمد عكاشه1178

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدالرحمن مصطفي عبدالرحمن عبدالهادي شريف1179

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدالرحمن والء صالح محمد مناع1180

ناجح214إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدالرحمن وليد عبدالنبى عبدالفتاح1181

ناجح230.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدهللا احمد شعبان السعيد زيد1182

ناجح248.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدهللا احمد محمد همام الشناوى1183

ناجح220.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدهللا اشرف محمد ابراهيم علي1184

ناجح253.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدهللا اشرف محمد شهاب الدين البابلي1185

ناجح258.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدهللا الحسيني عبدربه ابراهيم يوسف1186

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدهللا ايمن محمد سيد شاذلى1187

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدهللا رجب مرسي محمد صديق1188

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدهللا سمير ابراهيم مصطفى حجاج1189

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدهللا سمير صبرى حسن الخياط1190

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدهللا شكرى محمد عبدالحميد شلبى1191

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدهللا صالح مبروك محمد صالح1192

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدهللا عمرو ابراهيم محمد فواز1193

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدهللا عوض محمد بركات عوض1194

ناجح233.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدهللا محمد احمد احمد البرهامي1195

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدهللا محمد عبده غازي سالمة1196
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ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدهللا مسعود اسماعيل علي1197

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدهللا مصطفى يوسف محمد1198

ناجح230.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدهللا وليد طه السيد علي1199

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعبدالوهاب السيد محمود عالم ابوخليفة1200

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعصام الدين عماد الدين عبدالعزيز عبدالمجيد عبدال1201

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعصام محمد السيد متولى كامل ابوالمجد1202

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعالء عادل احمد شحاته حسانين1203

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعالء محمد علي محمد رضوان1204

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعلى احمد الشحات لطفى1205

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعلى احمد محمد محمد احمد ابويدك1206

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعلي سامح داود عبدالغني عطيه1207

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعلى محمد على محمد مليكه1208

ناجح225إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعلي يحي عبدالوهاب عبدالسالم عجالن1209

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعماد عزالدين عبدالعزيز عبدالمجيد حنيش1210

ناجح226.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعماد محمد فتحي غازي عبدالجليل1211

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعمار جمال فتوح احمد عبيد1212

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعمار عبدالسالم عبدالقادر عطيه1213

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعمار فرج السيد ابراهيم رزق1214

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعمر احمد احمد حمزه1215

ناجح207إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعمر احمد محمد سالم احمد1216

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعمر بسيوني حسني عبدالخالق1217

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعمر تامر فاروق متولى على ناجى1218

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعمر حازم عبدالفتاح محمد عواجة1219

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعمر حسن السيد عبدالمنعم محمد1220

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعمر حماده ابوالعزايم محمد مصطفى1221

ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعمر حماده عبدالمنعم عبدالرازق1222
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ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعمر حماده مختار زكى يوسف1223

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعمر رشاد مهدي محمود بكر1224

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعمر طارق مختار الحسينى قطب البرهامى1225

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعمر عبدالعزيز علي عبدالعزيز شعبان1226

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعمر عبدالفتاح سليمان الدفراوي1227

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعمر عبدالفتاح عبدالنبي عطية1228

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعمر عبدهللا ابراهيم غازى ادم1229

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعمر محمد احمد محمد علي الجريمي1230

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعمر محمد بركات بدوى السيد1231

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعمر محمد عبدالرؤف رياض بدوي1232

ناجح256.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعمر محمد عبدالرحمن احمد الصاوي1233

ناجح268.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعمر محمد عبدالمجيد شهاوى عبدالنبي1234

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعمر محمد على على قطب1235

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعمر محمد فتحى حافظ سعد1236

ناجح259إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعمر محمد يوسف البلقاسي1237

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعمر مصطفى السيد محمود الجندى1238

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعمر هشام مسعد السيد عباس1239

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعمر وليد لطفي علي بدر1240

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعمر ياسر السيد ابوالمعاطى الدسوقى1241

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعمرو ايهاب محمد كامل زاهر1243

ناجح249.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعمرو بسيونى الشهيدى سالمه سليم1244

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعمرو خالد فتحي عبدالعظيم السبكي1245

ناجح253.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعمرو خالد محمد السعيد الحسينى1246

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعمرو محمد سيد احمد محمد قشير1247

ناجح224إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمعمرو محمد محمد احمد يوسف1248

ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمفائز سامر فائز العقاد1249
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ناجح238.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمفادى عماد بديع رمزى بسطوروس1250

ناجح241.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمفارس السيد صابر يوسف صالح1251

ناجح166إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمفارس رافت حامد التهامى البسطويسى1252

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمفارس عبدالمحسن بدير يوسف1253

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمفارس محمد طلحة رمضان الرفاعى1254

ناجح200إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمفارس محمود فوزى محمد محمود الهجين1255

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمفارس ياسر عبدالوهاب مرسي1256

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمفاضل احمد فاضل عبدالعزيز حمود1257

ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمفراس احمد السعيد المتولي حسن1258

ناجح249إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمفهمي محمد فهمي ابراهيم محمد عيد1259

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمفوزي احمد فوزي عبدهللا هالل1260

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمفوزى محمود فوزى مصباح احمد1261

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمكريم احمد محمد شريف1262

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمكريم اشرف السيد المتولي بطيخ1263

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمكريم حسام الدين مصطفي احمد الهنداوي1264

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمكريم حماده ابراهيم محمد حسن1265

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمكريم شريف محمود حسين مندور1266

ناجح259إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمكريم محمد السيد عبدالوهاب جوهر1267

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمكريم محمد فتحى المرسى عبدالفتاح1268

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمكريم هشام عوض عبدالسالم عوض1269

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمكريم وائل ابوالفتوح اسماعيل وهدان1270

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمكريم يوسف عبدالعزيز عبدالرحيم الزعويلى1271

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمكيرلس ايمن جميان اسكندر ابراهيم1272

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممؤمن مجدى ابراهيم عوض هللا ابراهيم1273

ناجح249إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممؤمن محمد رجب محمد بلتاجى1274

ناجح255.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممؤمن محمود على غازى ابراهيم1275
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ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمماذن محمد السيد طه السيد1276

ناجح256.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمماريو ميشيل عطيه سليمان كيرلس1277

ناجح245إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممازن اسالم السيد مصطفى رزق1278

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممازن حماد سيد احمد محمد1279

ناجح268.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممازن عصام رزق  محمد العباسي1280

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممازن عالء عوض ابراهيم الزواوي1281

ناجح265.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممازن محمود ابراهيم طلحه الشيتاني1282

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممازن هانى فؤاد شفيق احمد سيد احمد1283

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممازن هشام همام صالح جمعة1284

ناجح202إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممالك ايهاب فتحي عاشور فاروز1285

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممايكل ماجد زغلول فرج1286

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد ابراهيم سليمان السيد نعمة هللا1287

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد ابراهيم عبدالفتاح عبدالرحمن1288

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد ابراهيم عقيبي عبدالعزيز1289

ناجح250.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد احمد احمد شيحه1290

ناجح252.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد احمد سمير بدير سالمه1291

ناجح261.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد احمد طه محمد طايل1292

ناجح249.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد احمد عبدالباقى حمدان1293

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد احمد عزت محمد احمد1294

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد احمد فؤاد عبدالعظيم الجزار1295

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد احمد محمد زكي محمد حسن عاشور1296

ناجح247.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد احمد محمد عبدالغنى محمود1297

ناجح250إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد احمد محمد عليوه حسين1298

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد اسامة عبداللطيف ابراهيم غانم1299

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد اسامه محمد محمد ابوشعيشع1300

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد اسالم محمد عبدالشكور سعد الجندى1301
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ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد اشرف صبري عبدالعظيم عبدالرازق1302

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد السيد جالل السيد منيسى1303

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد السيد متولي محمد صالح1304

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد انور محمد ادريس محمد محمود1305

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد ايمن صبرى ابواليزيد حسن1306

ناجح242إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد ايمن متولى سليم متولى1307

ناجح247إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد ايهاب محروس هنداوى1308

ناجح236إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد تامر سمير محمد القريشي1309

ناجح247.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد توفيق ابراهيم بدوى الخياط1310

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد جمال جمعه ابراهيم سويلم1311

ناجح249.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد جميل محمد محمد سيد احمد1312

ناجح240إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد حسام الدين فتحى محمود جوده1313

ناجح213.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد حسين محمد حسين سرور1314

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد خالد سعد ابراهيم محمد1315

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد خالد سليمان يوسف الخولى1316

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد خالد عبدالعظيم نصر حسن1317

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد خزعل رشاد محمد عبدهللا1318

ناجح265.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد خيري حامد مبروك المغني1319

ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد زكريا الشوادفي عبدالحميد محمد1320

ناجح214إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد سامح فرج هللا مصطفى فرج هللا1321

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد سامح محمد محمد صديق1322

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد سامي منصف احمد1323

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد سعد احمد المغازى1324

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد سعد عبدالسالم محمد فراج1325

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد سعد عبدالمجيد على السيد ندا1326

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد سمير علي محمد كساب1327
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ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد شوقي محمد محمد علي شتات1328

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد صالح الدين احمد محمود غالب1329

ناجح216إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد صالح عبدالفتاح محمد سيد احمد1330

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد طارق سعد عبدالمؤمن مصطفى1331

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد عادل محمد على المدنى1332

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد عبدالهادى محمد البرلسى1334

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد عالء الدين حسين سعد خير هللا1335

ناجح252.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد علي محمد علي بازيد1336

ناجح252.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد عمرو ربيع عوض عريف1337

ناجح217إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد فؤاد محمد محمد الحجرى1338

ناجح265.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد فكري عبدالحميد الشافعي1339

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد مجدى عبدالحميد محمود الشناوي1340

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد مجدى محمد عبدالكريم حسن1341

ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد محمود حياتى فهمي الغريب1342

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد محمود ذكي محمود1343

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد محمود على محمود بدوى1344

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد محمود فايز محمود طوالن1345

ناجح225إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد مرسى احمد السيد الفرماوى1346

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد مصطفى احمد عبدالعزيز العمرجى1347

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد مصطفى طلحه على فوله1348

ناجح258.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد مصطفى عطا هللا على شعبان1349

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد ناصر السيد محمد غازى1350

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد نبيل عباس عبدالعزيز عبدالوهاب1351

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد نبيل عزت زكي منصور1352

ناجح226إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد هانى صالح محمدعبدالباقى1353

ناجح249إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد هانى طه محمد عامر1354
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ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد هاني محمد ابراهيم الشامي1355

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد هشام محمد محمد عويضه1356

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد وائل احمد احمد بركات1357

ناجح260.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد وائل قطب السيد قطب1358

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد وائل محمد ابراهيم شبانه1359

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد وائل مصطفى محمد سويلم1360

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد واصف عبدالحميد يوسف محمد1361

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد وليد احمد محمد ابراهيم عبده1362

ناجح265.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد ياسر السباعى ابراهيم البسيونى1363

ناجح258.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد ياسر عبدالعزيز محمد ابراهيم1364

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد ياسر محمد ابراهيم عبدهللا1365

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمد يسرى السيد عبدالمنعم نصر1366

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمود احمد عبدالكريم ابراهيم1367

ناجح193إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمود احمد محمد محمود حسن1368

ناجح265.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمود رضا محمد كامل مصباح1369

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمود سعد محمد صحصاح1370

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمود فرج السيد سعد حنيش1371

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمود محمد بسيوني ابراهيم السنباري1372

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمود محمد عادل محمد راشد1373

ناجح247.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمود محمد على محمد البنا1374

ناجح176.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمود محمد فتحي مرسي علي امام1375

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمود محمد محمد ابراهيم الجميل1376

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمود محمد محمود عوض موسى1377

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمود هيثم سامى عبدالصادق عيد داود1378

ناجح259.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممحمود وليد محمد عبده قابل1379

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممراد محمود ابراهيم السيد ابويوسف1380
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ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممروان طارق سمير على الوكيل1381

ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممروان مجدي محمد ابوموته1382

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممروان وائل محمد ابراهيم موسى1383

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممصطفى ابراهيم سامى عبدالحميد زهران1384

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممصطفى احمد عبدالمجيد احمد الليثى1385

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممصطفى ايهاب محمود يونس عبدالحميد1386

ناجح229إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممصطفى حمدى بحيرى محمود بحيرى الشوربجى1387

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممصطفى عصام محمد سعد1388

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممصطفى على الدين مروان محمد مرسى1389

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممصطفى عمرو مصطفى محمد على1390

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممصطفى محمد سامى محمد الشراكى1391

ناجح220إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممصطفى محمد مصطفى فتوح العافى1392

ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممصطفى مدحت بدير عبدالغنى الشهاوى1393

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممصطفى وليد صالح السيد حسين1394

ناجح184.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممعاذ صالح عبدالحميد بدرعبدالجليل1395

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممعاذ مدحت فاروق مصطفي ابوقوره1396

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممعاذ وائل السيد محمد جبر1397

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممعاذ وائل محمد حموده الجزار1398

ناجح261.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممعتز ايمن علي ابوشعيشع والي1399

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممعتز محمد عبدالحميد الصاوى دخيل هللا1400

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمممدوح مدحت عبدالعاطى عبدالعظيم1401

ناجح233.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممهران حمدى نصير عبدالواحد نصير1402

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممهند محمد صبحي علي نصر1403

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممهند محمد محروس هاشم امين1404

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيممهند وليد جمعة بسيوني ضبيش1405

ناجح244إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمنبيل نزيه محمد محمدرضوان1406
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ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمنور عماد الدين ابراهيم عبدالغفار على1407

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمهادى رضا محمد فتحى شريف1408

ناجح238.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمهشام اشرف فتحى محمود1409

ناجح232إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمهشام بسيونى يوسف بسيونى ابوالحسن1410

ناجح224إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمهشام سامح منصور حسين قابل1411

ناجح229إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمهشام عصام الدين عبدهللا رسالن بشته1412

ناجح240.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيموائل السعيد عبدالمنعم جالل محمد1413

ناجح243.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيموليد محمد مصطفي خميس ابوالمجد بدوي1414

ناجح228إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيمياسر ايهاب عبدالباري محمد هراس1415

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيميامن سامر فائز العقاد1416

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيميوحنا تادرس رزق هللا تادرس رزق هللا1417

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيميوسف ابراهيم محمد مصطفى هميسه1418

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيميوسف احمد عطية شرشير1419

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيميوسف احمد محمد السيد النمر1420

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيميوسف احمد محمد شوقي محمود الحمامصي1421

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيميوسف اسماعيل عبدالخالق اسماعيل1422

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيميوسف اشرف رجب محمد عبدالسالم1423

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيميوسف ايهاب يوسف حنا1424

ناجح248.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيميوسف حماده ناصر عوض يوسف1425

ناجح241إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيميوسف حمدي محمد عابدين حسن1426

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيميوسف رافت فاروق محمد اسماعيل1427

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيميوسف رجب الشرنوبى احمد عبدالعاطى1428

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيميوسف سامح محمد علي حسن1429

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيميوسف عادل احمد محمد ابوحليمه1430

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيميوسف عبدالرازق محمد عبدالنبى يوسف1431

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيميوسف عمر السيد على ابوالنجا1433



كفرالشيخ16/06/2021

46صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيميوسف فهمى عباس محمد محيسن1434

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيميوسف محمد السيد على عبدالقادر1435

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيميوسف محمد الشوادفي محمد الدكروري1436

ناجح196إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيميوسف محمد بكر على عبدالموجود1437

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيميوسف محمد جميل يونس المرسى1438

ناجح268.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيميوسف محمد سمير زراره1439

ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيميوسف محمد عبدالغفار عبدالحليم عبدالعاطى1440

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيميوسف محمد عبدالهادى محمد1441

ناجح183.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيميوسف محمد محمود محمد مبروك1442

ناجح207إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيميوسف محمود رضا محمد قنديل1443

ناجح260.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيميوسف محمود علي عبده1444

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد حمدى إبراهيميوسف هشام عبدالعظيم محمد عبدالعظيم1445

ناجح176إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تابراهيم طارق ابراهيم محمد الشرقاوى1446

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تاحمد ابراهيم احمد ابراهيم سعيد1447

ناجح239إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تاحمد ابراهيم احمد على سليمان1448

ناجح210إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تاحمد اسامه على بدوى الجندى1449

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تاحمد اشرف عبدالباعث يوسف الخرصاوى1450

ناجح242.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تاحمد جمال فوزى على سيد احمد1451

ناجح253.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تاحمد حماده احمد محمود الديب1452

ناجح266.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تاحمد حمدى عبدالواحد مخلوف الغفلول1453

ناجح212إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تاحمد رجب سيد محمد1454

ناجح236إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تاحمد رشدى محمد عبدالحميد الصباغ1455

ناجح232.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تاحمد صبحى عبدالحميد محمد عبدالعاطى1456

ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تاحمد عبدالرحمن احمد عبدالرحمن مراد1457

ناجح243.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تاحمد عبدالعزيز خميس عبدالعزيز على1458

ناجح174.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تاحمد متولى محمد متولى السيد1459
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ناجح198.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تاحمد محمد احمد على حجاج1460

ناجح236إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تاحمد محمد السعيد بدر1461

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تاحمد محمد متولى محمد محمد1462

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تاحمد محمد محمود على الششتاوى1463

ناجح240إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تاحمد محمد مصطفى رجب عبداللطيف1464

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تاحمد محمود فوزى مفتاح محرم1465

ناجح235إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تاحمد مختار عبدالدايم محمد الشاذلى خضر1466

ناجح239إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تاحمد مصطفى بدير ابراهيم شريف1467

ناجح257.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تاحمد مصطفى عبدالباسط محمد خليفه1468

ناجح247.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تاحمد وليد فاروق عبده عبدالحميد1469

ناجح248.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تاحمد ياسر رمضان حسين على1470

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تاسالم محمد السيد خليل الزواوى1472

ناجح231إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تاشرف فتحى محمود اسماعيل البرهامى1473

ناجح221.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تاكرامى مصطفى عبدالفتاح عثمان الماريه1474

ناجح241إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تالحسين عبداللطيف السيد عبداللطيف عطيان1475

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تامير ذكريا ناصف عبدهللا خير هللا1476

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تايمن رمضان فتحى محمود محمد كساب1477

ناجح257.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تايهاب ايمن ابراهيم عباس ابراهيم شبانه1478

ناجح261.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تجالل محمد نصر ابراهيم جالل1479

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تجمال عيسى مصطفى عيسى بلتاجى1480

ناجح249إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تحازم رافت محمد طلبه السماحى1481

ناجح247إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تحامد ماهر حامد محمد الخياط1482

ناجح197.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تحامد محمد حامد عوض حسن1483

ناجح160إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تحسام محمد محمود محمد غنيم1484

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تحسن عالء على حسن على1485

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تحمدى خالد حمدى طه الزواوى1486
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ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تحمدى محمد احمد محمد المرسى سودان1487

ناجح230.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تخالد حسين مصطفى حسين عكاشه1488

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  ترائد محمود محمود محمود محروس1489

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  ترامز رضا محمد عبدالقادر العوضى1490

ناجح171إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  ترجب مصطفى رجب مصطفى نخال1491

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تزياد احمد احمد محمد بسطويسى1492

ناجح192.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تزياد احمد حسن ابراهيم حسن شريف1493

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تزياد احمد رفعت درويش البحيرى1494

ناجح202إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تزياد احمد محمد احمد شمس1495

ناجح235.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تزياد السيد صالح الدين سيد حسن1496

ناجح245.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تزياد النميرى رفاعى محمد عبدهللا1497

ناجح254.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تزياد صالح صابر احمد عثمان1499

ناجح248.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تزياد على عبده على محمد قنيبر1500

ناجح259.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تسعيد ابراهيم سعيد بدير على عيشه1503

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تسمير احمد سمير محمد عبدالرازق1504

ناجح244.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تصالح عادل عبدالفتاح حسن الحداد1506

ناجح240إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تصالح مراد السيد محمد المليجى1507

ناجح235.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعادل سالمه بركات محمد كساب1508

ناجح268.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعبدالرحمن احمد مختارعبدالرازق عبدالفتاح الشاعر1510

ناجح210إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعبدالرحمن ايمن السيد الشهاوى ابراهيم1511

ناجح259إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعبدالرحمن ايمن شكرى محمد عبدالعال1512

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعبدالرحمن ايمن مصطفى عبدالعزيز امام1513

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعبدالرحمن بحر محمد عبدالجواد صقر1514

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعبدالرحمن حاتم كامل محمد ابراهيم1515

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعبدالرحمن خالد محمد حسن زيدان1516

ناجح226.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعبدالرحمن رضا عبدالحى رزق عالم1518
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ناجح203إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعبدالرحمن عادل محمود محمد محمود1519

ناجح235إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعبدالرحمن ماهر لطفى يوسف رشدى1520

ناجح197إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعبدالرحمن ماهر محمد محمود العش1521

ناجح205إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعبدالرحمن محمد عبدالوهاب السيد المصرى1522

ناجح224إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعبدالرحمن محمد محمد صالح كامل االلفى1523

ناجح245.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعبدالرحمن محمد محمود حسن عبدهللا1524

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعبدالرحمن محمود فتحى ابراهيم محمود1525

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعبدالرحمن ياسر عبدالعظيم عبدالكريم دخيل1526

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعبدالعزيز وليد عبدالعزيز محمد الحطاوى1527

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعبدهللا اشرف احمد على البحيرى1528

ناجح175إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعبدهللا اشرف عبدهللا شعبان داود1529

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعبدهللا تامر عبده السعيد محمد موسى1530

ناجح261.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعبدهللا على شعبان مصطفى عيسى1531

ناجح251.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعبدهللا محمد ابراهيم عبده محمد شعيب1532

ناجح247.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعبدهللا محمد احمد محمد اسماعيل1533

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعبدهللا محمد فتحى على على شحاته1534

ناجح162إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعبدهللا ياسر عالء الدين عبدالحميد خفاجى1535

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعز الدين عصام مصطفى محمد عليوه1536

ناجح216إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعصام عزام محمدى الكردى1537

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعالء مجدى حسن طلحه حسين شريف1538

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعلى السيد على طلبه هيكل1539

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعلى مجدى احمد سالمه على البربرى1540

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعلى محمد فاروق مرسى البرقى1541

ناجح241.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعلى محمدى عبدالمطلب عطيه والى1542

ناجح244إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعلى محمود على عبدالهادى الزواوى1543

ناجح178إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعمار عمرو بدير بدير محمد ابويوسف1544
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ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعمر ابراهيم ابراهيم احمد شوغى1546

ناجح243إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعمر خليل حسن خليل محمود اغا1547

ناجح214.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعمر خيرى على محمود على زيدان1548

ناجح244إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعمر صالح عبدالسالم البدوى النادى1549

ناجح158.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعمر طارق عبدالحميد السيد الزواوى1550

ناجح220.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعمر عابد عمر احمد الغرباوى1551

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعمر عصام على طه عكاشه1552

ناجح220إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعمر عصام محمد ابوالعال محمود1553

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعمر لطفى محمد المهدى حامد خليل1554

ناجح198.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعمر محمد عبدالحميد ابراهيم محمد ابوموته1555

ناجح222.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعمر محمد عبدالعال غازى السماحى1556

ناجح236إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعمر محمد فتحى احمد حسن1557

ناجح235إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعمر ناصر صبرى محمد عمر1558

ناجح163.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعمر وليد سمير حسن سليم ذكى1559

ناجح154إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعمرو خالد عبدالرازق احمد فريج1561

ناجح162.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعمرو خالد عبدالفتاح عبدالعزيز الباجورى1562

ناجح237إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعمرو سامح على حامد الخطيب1563

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعمرو عبدالرحمن عبدالستار سالمه1564

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعمرو عمرو محمد المهدى حامد خليل1565

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعمرو محمد فتحى محمد حماده1566

ناجح179.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تعمرو مرجان اسماعيل محمد جوده1567

ناجح239إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تفؤاد احمد فؤاد احمد رزق1568

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تفارس عمرو محمود يوسف الجوهرى1569

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تفكرى عالء فكرى حسن محمود شرف1570

ناجح186.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تفكرى مصطفى فكرى يوسف المنياوى1571

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تفوزى ابراهيم فوزى رمضان بلتاجى1572
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ناجح237.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تكريم ابراهيم السيد سعد ريحان1573

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تكريم سامح سعد عبدهللا بهنسى1574

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تكريم طلحه مسعد مسعد الجريدى1575

ناجح186إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تكريم طه احمد حامد محمد جادو1576

ناجح260.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تكريم عادل نصر اسماعيل المرادنى1577

ناجح225.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تكريم محمد سعد حسين1579

ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تكمال محمد كمال ابواليزيد عبدالعال1580

ناجح192إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تكمال نبيل صالح كمال فرج1581

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تلؤى حماده احمد السيد الشقوير1582

ناجح201إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمجدى حماده ابراهيم محمد السيد1583

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمحسن حامد محسن حامد هميسه1584

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمحسن خليل محسن خليل حسن1585

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمحمد ابوالعزم حسين ابوالعزم الحنفى1586

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمحمد احمد جمال الدين ابراهيم الصعيدى1587

ناجح194إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمحمد احمد صبحى احمد عبدالواحد1588

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمحمد احمد محمد عباس عطيه1589

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمحمد اسامه محمد طه جالل1590

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمحمد اسالم ابراهيم زكى عبدالقادر السكرى1591

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمحمد اشرف محمد بدير عبدالحميد1592

ناجح182إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمحمد السيد عبدهللا ابراهيم محمد1593

ناجح260.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمحمد السيد على السيد على السيد1594

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمحمد السيد على محمد احمد السيد1595

ناجح185إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمحمد السيد مختار السيد محمود البسيونى1596

ناجح227إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمحمد انور محمد مصطفى يونس1597

ناجح220.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمحمد ايمن محمد كارم احمد نصار1598

ناجح228إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمحمد ايهاب محمد مختار يوسف عاشور1599
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ناجح226.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمحمد تيمور فكرى احمد شفيق1600

ناجح245إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمحمد حسن خميس السيد بيومى1601

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمحمد رضا عبدالحى رزق عالم1602

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمحمد سامح محمد عطيه عيد1603

ناجح237إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمحمد سلطان معوض احمد المرسى1604

ناجح197إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمحمد سيد ابراهيم محمد عبدالمجيد1605

ناجح225.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمحمد صالح محمد مرسى رزق1606

ناجح244إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمحمد على محمد محمد متولى1607

ناجح207.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمحمد محمد مراد حسنين محمد1608

ناجح261.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمحمد محمود حسانين حسين عبدهللا1609

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمحمد محمود سعد محمود عبدهللا1610

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمحمد هشام محمد محمود شريف1611

ناجح248.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمحمد هنداوى السيد بسيونى شتا1612

ناجح216.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمحمد وائل بسيونى الشاملى غازى1613

ناجح234.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمحمد وليد رجب متولى ابوشعيشع1614

ناجح246.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمحمد ياسر عبدالباسط عبدالعزيز الفرماوى1615

ناجح221إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمحمد ياسر محمد عبدالحميد مصطفى1616

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمحمود اسامه محمد عبدالحليم بلتاجى1617

ناجح252.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمحمود السيد فؤاد محمد هنداوى1618

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمحمود السيد محمد محمد يوسف1619

ناجح201إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمحمود رضا مسعد مسعد السيد1620

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمحمود عصام رفيق بهجات ابوسعده1621

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمحمود عمرو عبدالعليم عبدالمقتدر عياد1622

ناجح248.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمحمود محمد على محمد الشناوى1623

ناجح256.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمختار رمضان عاشور على قطب1624

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمروان ربيع مصطفى السيد الجارحى1625



كفرالشيخ16/06/2021

53صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمصطفى اسماعيل محمد اسماعيل صقر1626

ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمصطفى رشاد عبدالخالق توفيق محمد1627

ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمصطفى صالح عبدالرحمن خليل اللقانى1628

ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمصطفى طلعت الشهاوى محمد جوده1629

ناجح231إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمصطفى عمر عبدربه محمد غازى1630

ناجح235إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمصطفى محمد سمير محمد احمد عبده1631

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمصطفى محمد مصطفى احمد شامه1632

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمصطفى محمد معوض رمضان احمد1633

ناجح204.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمصطفى محمود حسن محمد الشافعى1634

ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمعاذ احمد مصطفى كامل االلفى1635

ناجح196.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تمعاذ محمد محمود طه احمد1636

ناجح233.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تنور الدين سعيد محمد محمد السيد1637

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تنور حماده عبدالجواد عبدالجواد عامر1638

ناجح159إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تهشام ابراهيم عبدالشفوق غريب عبدالفتاح1639

ناجح144إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  توليد محمد شحاته مصطفى شريف1640

ناجح262.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تياسر محمود محمد محمود المدبولى1641

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تيوسف احمد ابراهيم مصطفى الجناينى1642

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تيوسف ايهاب خميس محمد صالح1643

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تيوسف تامر حسن جمعه محمد شحاته1644

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تيوسف حسن حسينى محمد مصطفى1645

ناجح219إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تيوسف طلحه فرج محمد سيد احمد1646

ناجح217.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تيوسف محمد ابراهيم على بسيونى العبد1647

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تيوسف محمد احمد احمد ابوجبل1648

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تيوسف محمد السيد العربى محمود شنح1649

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الحديثة  تيوسف محمد السيد عبدالعزيز عتمان1650

ناجح213.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تابراهيم تامر ابراهيم صالح محمد خليل1651
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ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تابراهيم علي يوسف علي الدميري1652

ناجح172.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تابراهيم لطفى بكر محمدالبزاوى1653

ناجح207إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تابراهيم محمد ابراهيم عطيه يوسف صالح1654

ناجح202إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تابراهيم محمد عطيه الديسطى محمد1655

ناجح202.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تابراهيم وليد ابراهيم عبدالغنى قنديل1656

ناجح161.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تابوالفتوح رمضان ابوالفتوح عطيه االشطل1657

ناجح244إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تاحمد السعيد عبدالنبى محمد مصطفى1658

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تاحمد امجد محمود فتح هللا الدكرورى1659

ناجح219.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تاحمد بسيونى فتحى محمد عبدالجواد1660

ناجح223إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تاحمد حاتم حسين طاهر مصطفى1661

ناجح189إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تاحمد حمدى احمد محمود شريف1662

ناجح257.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تاحمد خالد محمد خضر سليمان1663

ناجح197إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تاحمد رامى محمد عبدالحميد فتح الباب1664

ناجح255.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تاحمد رضا احمد ابراهيم سعد1665

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تاحمد طلعت صبري معوض شلبي1666

ناجح181إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تاحمد عبدالدايم حلمي عبدالدايم علي1667

ناجح257.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تاحمد عبدالفتاح منشاوي عبدالحميد جبريل1668

ناجح172.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تاحمد عبداللطيف عبدالواحد عبداللطيف حماده1669

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تاحمد عبدهللا محمد عبدهللا الصياد1670

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تاحمد عبدالناصر على طه عكاشه1671

ناجح265.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تاحمد عبدالوهاب رفعت عبدالوهاب محمد1672

ناجح233إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تاحمد على عبدالفتاح على المغازى1673

ناجح228إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تاحمد محب محمود عبدالحى اللواتى1674

ناجح220.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تاحمد محمد ابراهيم محمد امين1675

ناجح259.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تاحمد محمد احمد السيد الشناوي1676

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تاحمد محمد حمدى السيدعمران1677
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ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تاحمد محمد عبدالستار محمد ابوشعيشع1678

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تاحمد محمد عبده محمد رضوان1679

ناجح205إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تاحمد محمد عيد عبده محمود1680

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تاحمد محمد محمد على عبدالجواد1681

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تاحمد محمد موسى على خليفه1682

ناجح161إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تاحمد محمود حسن محمودالبهدلى1683

ناجح213إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تاحمد محمود مبروك عبدهللا رزق1684

ناجح176إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تاحمد محمود محب محمود طه رشوان1685

ناجح248.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تاحمد مصباح رمضان عبدالغفار عمر1686

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تاحمد نبيه عبدالسالم السعيد عكاشه1687

ناجح213إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تاحمد هانى عبدالعزيز المغازى عبدالمولى1688

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تاحمد وجيه بسيونى بسيونى حبشي1689

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تاحمد وحيد صبحى عبدالغفار خضر1690

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تاحمد يوسف طلبة يوسف فايد1691

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تادم احمد عبدالستار محمد الصقار1692

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تادهم عمرو السيد نورالدين1693

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تاسالم السيد رمضان على احمد1694

ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تاسالم صالح فهمى صالح ايوب1695

ناجح221إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تاسالم مجدي السيد محمود موسي1696

ناجح184إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تاسماعيل ابوالمجد السيد محمد فايد1697

ناجح229إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تاسماعيل ايمن اسماعيل محمد اللواتى1698

ناجح184.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تالسعيد رضا محمد محمود سليمان1699

ناجح186.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تالسعيد عاطف السعيد عريف عبدالعال1700

ناجح189إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تالسيد ايمن اسماعيل محمد اللواتى1701

ناجح186إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تالسيد حسن السيد حسن زيان1702

ناجح208إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تالسيد محمد السيد محمد على العربى1704
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ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تالسيد مصطفى السيد رمضان قطب الهطيل1705

ناجح182إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تالسيد وليد السيد البدوى عطيه1706

ناجح195.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تالسيد ياسر السيد محمد حامد عريف1707

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تامير رافت صبحى عباس سالم1708

ناجح187إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تامير محمد فتحى محمد السيد1709

ناجح207إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تامير وحيد محمد عبدالشافى عبدالوهاب1710

ناجح213.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تانس سعد عبدالنبى محمد مصطفى1711

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تاوليفر نادر مالك بطرس1712

ناجح191.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تايمن محمد عبدالعزيز محمد بلتاجي1713

ناجح234إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تايهاب محمد هالل مصطفى هالل1714

ناجح177.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تبدر سعيد فاروق عبدالحميد على عكاشة1715

ناجح226إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تتامر عبدالفتاح على على اللواتى1716

ناجح224.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تجرجس رفيق جرجس بولس جرجس1717

ناجح214.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تجمعه تامر جمعه محمد محمد1718

ناجح191إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تحامد احمد محمد محمود حامد1719

ناجح261.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تحسام حامد ابراهيم الدسوقى احمد1720

ناجح247.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تحسام محمد عثمان عبداللطيف الجندى1721

ناجح249.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تحسن احمد السيد حسين ابوحسن1722

ناجح159إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تحسن حازم عزيز احمد خليل1723

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تحسن عادل محمد حسن عبدالخالق1724

ناجح195.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تحسن فوزى حسن يوسف1725

ناجح189إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تحسن هشام علي خليل جوده1726

ناجح256.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تحسين عبدالنبى حسين احمد حواس1727

ناجح203.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تحسين وائل حسين عبدالعظيم محمد السنديونى1728

ناجح204إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تحمدى قطب فؤاد فايد مرزوق1729

ناجح209إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تحمدى نشا ت حمدى محمود عبدالرازق1730
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ناجح186.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور ترجب هالل عطية هالل عبدالعال1731

ناجح266.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور ترضا ربيع على احمد على1733

ناجح235.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تزكريا اشرف محمد زكريا ابوطبل1735

ناجح196.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تزهدي خالد زهدي سليمان حسن1736

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تزياد ابراهيم على على حمودة الزواوي1737

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تزياد اشرف حسن حسن مصطفى1738

ناجح213إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تزياد ايسم محمد محمد السيد1739

ناجح184.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تزياد عماد محمد عطوه عبدالدايم1740

ناجح194.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تزياد فتحى ابراهيم عباس ابراهيم سعدهم1741

ناجح218إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تزياد محمد جودت ابراهيم ريحان1742

ناجح230إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تزياد محمود حسين محمود حسين1743

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تزياد هاني بسيوني ابراهيم1744

ناجح156.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تزياد ياسر فكرى حيدر بسيوني1745

ناجح151إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تسالمة محمد حسين عبدالعظيم محمد السنديوني1746

ناجح216.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تسيف حسين احمد ابراهيم احمد1747

ناجح232إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تصبحى ابراهيم صبحى ابراهيم احمد عقبه1748

ناجح218.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تصالح احمد صالح بكرى عبدالعال1749

ناجح236إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تطارق حسن فرحات حسن عيسى1750

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تطارق محمد عرفات محمد1751

ناجح216إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تطارق ياسر عيد عريف عبدالعال1752

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تطه اسامه عبدالعزيز السيد طلبه1753

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تعاصم مدحت محمد على الغزالى1754

ناجح157إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تعبدالحميد اشرف مصطفى محمود احمد1755

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تعبدالرحمن احمد محمد سالم1756

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تعبدالرحمن اسامة خضر احمد نصر1757

ناجح174.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تعبدالرحمن سمير عاطف عليوه1760
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ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تعبدالرحمن عالء انور عبدالرازق بديوى1761

ناجح254.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تعبدالرحمن عالء عبدالمعطي السيد بكر1762

ناجح183إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تعبدالرحمن على محمد على على1763

ناجح216إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تعبدالرحمن عماد طالب بسيوني السيد1764

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تعبدالرحمن فتحى جابر حرز هللا بدوى1765

ناجح217.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تعبدالرحمن فوزي حسين سيد محمد1766

ناجح222.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تعبدالرحمن محمد رضا بدير نعمه هللا1767

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تعبدالرحمن محمد محمد مهدي محمود1768

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تعبدالرحمن محمد مغاورى عبدالمقصود االسود1769

ناجح237إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تعبدالرحمن ناصر عوض محمد الهواري1770

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تعبدالرحمن هادى عبدالصمد بسيونى صميده1771

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تعبدالرحمن وليد محمد عبدالحميد1772

ناجح145إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تعبدالرحمن ياسر السيد محمدالبربري1773

ناجح241إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تعبدهللا احمد رشدى احمد الشال1776

ناجح242إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تعبدهللا اسامه السيد عبدالسالم خضر1777

ناجح248إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تعبدهللا محمد ابومندور مرشدى خليل1778

ناجح249.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تعبدهللا محمد السيد احمد الهمشرى1779

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تعبدهللا محمد عبدالمنعم محمد بسيوني1780

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تعصام عبدالسميع عبدالكريم عبدهللا راشد1781

ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تعلي بدوي علي بدوي القطاوي1783

ناجح190إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تعلى عبدالمجلى على السيد احمد1784

ناجح212إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تعلي مصطفي محمد الشناوي سعيد1785

ناجح249إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تعلى هانى مصطفى عبدالكريم اللواتى1786

ناجح243إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تعمار احمد محمد فهيم السنديونى1787

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تعمار خفاجي عبدالفتاح ابوالعنين ابراهيم خفاجي1788

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تعمار عمرو بيومي محمد الهادي بيومي1789
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ناجح220.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تعمار محمود حمدان عبدالرؤف عبدالوهاب1791

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تعمار يوسف سعيد يوسف محمد1792

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تعمر احمد ابراهيم عبدالنبي عويضه1793

ناجح235.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تعمر عبدالحميد عبدالجواد عبدالحميد الجزار1794

ناجح204.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تعمر عبده وجدى حسين الفره1795

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تعمر فتحى حماده حمادة1796

ناجح259إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تعمر محمد ابراهيم عبدالقادر1797

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تعمر محمد عبدالستار اسماعيل العطار1798

ناجح232إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تعمر محمود رمضان السوقى عبدالرحمن1799

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تعمر وائل متولى محمد رضوان1800

ناجح227إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تعمرو ايمن مصطفى مطاوع1801

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تعيسى احمد سليمان بسيونى احمد1802

ناجح169إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تفؤاد محمد شعبان ابومسلم ابراهيم1803

ناجح237إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تفارس محمد عبدالعاطي عفيفي عبدالرازق1805

ناجح254.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تفارس محمد عبدهللا محمد خطاب1806

ناجح266.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تفتحي سامي فتحي عباس ابراهيم1807

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تفتحى عصام فتحى زين محمد1808

ناجح212.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تفراس معداوي المعداوي الحبشي1810

ناجح210إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تكريم اشرف مهدي محمود بكر1811

ناجح162إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمد ابراهيم صالح عبدالسالم خليفة1812

ناجح166إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمد ابراهيم محمد سعيد درويش1813

ناجح226إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمد احمد احمد احمد حسانين1814

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمد احمد السيد محمد الخولي1815

ناجح231إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمد احمد عادل محمد مرسى1816

ناجح202إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمد احمد عبدالسالم بلتاجى معتوق1817

ناجح244إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمد احمد عمر احمد ابراهيم شلبى1818
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ناجح248.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمد اسامه كمال مرسي العوضي1819

ناجح210إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمد اسامه محمد شعبان ابراهيم عيد1820

ناجح241.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمد اشرف محمد عبدالعزيزابراهيم1821

ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمد السيد توفيق يس الصوه1822

ناجح240إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمد السيد عبدالفضيل يوسف محمد1823

ناجح182إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمد ايمن حماد مصطفي المالح1825

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمد ايهاب مهدى يوسف شلبي1826

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمد بسيوني السيد محمد نصير1827

ناجح244.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمد تامر زين العابدين شريف جالل1828

ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمد جالل محمد رفعت عبدالسالم والي1829

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمد حماده الشحات عثمان ندا1831

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمد رضا سالم علي جمعه1832

ناجح209إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمد رضوان محمود رضوان محمود1834

ناجح203.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمد سليمان محمد سليمان المصرى1835

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمد طارق ابراهيم عباس محمد1837

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمد طارق مصطفى جبر مصطفى الروينى1838

ناجح239إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمد طلحه السيد رمضان العشرى1839

ناجح244إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمد عاطف محمد السيد احمد عريف1840

ناجح211.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمد عبدالرؤف حمدان عبدالرؤف عبدالوهاب1841

ناجح169.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمد عبدالكريم محمد السيد القزاز1842

ناجح218إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمد عبدالمجيد ابراهيم ابراهيم السيد1843

ناجح216.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمد عبدالمنصف عبدالحميد عبدالجواد فوده1844

ناجح233إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمد على على عويضه محمد1845

ناجح203.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمد علي محمد فتحي علي1846

ناجح244.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمد قطب فؤاد فايد مرزوق1847

ناجح259.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمد ماهر احمد ابراهيم شعيب1848
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ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمد محمد محمد محمود الدماطي1849

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمد محمود عبدهللا محمد عبدالرحيم1850

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمد محمود عبده غازى مبروك1851

ناجح212إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمد محمود محمد عبدالحميد عبدالعاطى خيرهللا1852

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمد مصطفى احمد على مصطفى1853

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمد منصور منصور رمضان البحيرى1854

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمد هشام السيد الحصرى1855

ناجح230.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمد هيثم عبداللطيف عبدالعال هديه1856

ناجح214.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمد وائل السيد محمدعبدالمجيد1857

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمد وائل فكري محمد منصور1858

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمد وائل محمد موسى محمد1859

ناجح241إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمد وليد علي فريد البانوني1860

ناجح252.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمد يحى زكريا عبدالفتاح عبدالحميد1861

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمود احمد رزق حسانين1862

ناجح247.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمود الحسيني محمد حسن يونس1863

ناجح211.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمود حرس بهجه عبده حجازي1864

ناجح250إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمود عادل محمد مصطفى السيد سليمان1865

ناجح257.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمود عبدهللا صالح الدين السيد احمد حسن1866

ناجح190.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمود عماد السيد احمد مصباح1867

ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمود عماد رمزى محمد مرسى1868

ناجح260.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمود فتوح خليل فتوح خليل سلطان1869

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمود مجدي عبدالعظيم اسماعيل السيد1870

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمود محمد ابراهيم عبدالرؤف عوض1871

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمود محمد احمد مصطفي شعبان1872

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمود محمد السيد عبدالحميد مصطفى1873

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمود محمد عرفه عرفه الجندى1874
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ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمود محمد عوض سعد عبدالجليل1875

ناجح157إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمود محمد محمد حجازى حجازى1876

ناجح163إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمود وحيد ابراهيم موسى1878

ناجح247إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمحمود ياسر فوزى عبدهللا على1879

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمروان خالد بحيرى عبدالعزيز بحيرى1880

ناجح209.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمسعد محمد مسعد طلبه طلب1881

ناجح217إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمصطفى اسامه محمود السيد محمود1882

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمصطفى رمضان عبدالعزيز حافظ الحناوى1883

ناجح215إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمصطفى سالم على سالم سيد1884

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمصطفي سامح محمد محمد احمد1885

ناجح199إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمصطفى صالح رضوان ابراهيم السيد الشربينى1886

ناجح170.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمصطفى طارق احمد البندارى محمد1887

ناجح199.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمصطفى عبدهللا السيد محمود1888

ناجح178إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمصطفى محمد احمد مصطفى عثمان1889

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمصطفى محمود مصطفى عبدالرحمن عطيه1890

ناجح260.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمعاذ المامون احمد محمود  الحداد1891

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمعاذ على سمير على الزنارى1892

ناجح203إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمعتز مدحت رمضان محمد عبدالرؤف1893

ناجح178إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تمنصور محمدى منصور عباس1894

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تنشات زين العابدين محمد عبده صقر1895

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور توسيم محسن عبدالعظيم عبدالمعطي سالم1899

ناجح250.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور توليد تامر شعبان على الصاوى1900

ناجح206إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور توليد عطيه محمد عطيه احمد1901

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تيحى ايمن رمضان على العطار1902

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تيحيي اسالم محمد طه علي الوكيل1903

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تيوسف صالح محمود ابراهيم الجبالى1904
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ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تيوسف على عبدالمحسن على الفوال1905

ناجح258.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تيوسف مدحت يوسف عبدالمنعم السيد1906

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.على عبد الشكور تيوسف ياسر يوسف محمد شلبى1907

ناجح268.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةاروى عبدالحى عبدالحى عبدالرحمن صالح1908

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةاسراء السيد ابراهيم محمد االحول1909

ناجح257.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةاسراء السيد على السيد صالح1910

ناجح222إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةاسراء عماد محمد بدر الدين الشهاوى1911

ناجح248.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةاسماء اسامه سمير عبدالستار محمد مصطفى1912

ناجح252.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةاسماء عاطف منصور عباس ابراهيم1913

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةاالء شريف عطيه محمد نعمه الـله1914

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةاالء شعبان فتحى طلبه سليمان1915

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةاالء عبده محمد عبده سمره1916

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةاالء عصام محمد سليمان يس1917

ناجح221إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةاالء عماد الدين عبدالغنى حسين يوسف1918

ناجح239إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةاالء محمد السعيد احمد حواش1919

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةاالء محمد عبدالعظيم عبدالعزيز معوض1920

ناجح265.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةالشيماء محمد عبده محمد واصل1921

ناجح257.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةامال احمد على خليل ابراهيم1922

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةامنيه ابراهيم ابراهيم توفيق البهدلى1923

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةامنيه نشات انور عبدالرازق بديوى1924

ناجح238إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةاميره السيد السيد محمد الخيارى1925

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةاية ناجى محمد عبدالسالم محمد1926

ناجح214إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةايمان حسام سعيد يوسف محمد1927

ناجح256.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةايمان شريف بركات محمد ابراهيم1928

ناجح236إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةايمان عرفات ابراهيم خليل حامد1929

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةايمان وليد محمد نصر النجريدى1930
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ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةايناس احمد عبدالخالق السيد احمد عريف1931

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةايه ابراهيم محمد بدر ابوشنب1932

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةايه احمد احمد ابراهيم ابراهيم الفاضلى1933

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةايه ايهاب السعيد عبدالنبى محمود1934

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةايه سعيد محمد ابراهيم محمد1935

ناجح250إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةبثينه جابر عيد احمد حماده1936

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةبسمله محمد عبدالحميد السيد عيد1937

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةبسمله محمد كمال ابراهيم ابراهيم1938

ناجح235.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةبسمله موسى ابراهيم محمد زايد1939

ناجح213إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةبسمه خالد طلحه محمد الغريب1940

ناجح227إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةبوسى ايمن برغوت محمد برغوت1942

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةتسنيم هانى اسماعيل محمد حامد1943

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةتقى رضا محمود مصطفى الهوارى1944

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةجنى محمد صبحى محمد سالم1945

ناجح230.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةحبيبه ابراهيم عبدالموجود حسن احمد1946

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةحبيبه حمدان صالح عبدالفتاح الحاجه1947

ناجح226.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةحبيبه زغلول حمدى ابراهيم شهاب1948

ناجح247إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةحبيبه سمير احمد على السماحى1949

ناجح245إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةحبيبه طارق مصباح مبروك عبدالواحد1950

ناجح240.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةحبيبه عبدالرحمن عبدالـله محمد العماوى1951

ناجح202إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةحبيبه عبدالعزيز احمد شهاب الدين1952

ناجح191.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةحبيبه عبدالفتاح عبدالغفار عبدالوهاب1953

ناجح211.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةحبيبه عبدالمجيد عبدالمنعم عبدالعظيم خليل1954

ناجح224.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةحبيبه فتحى محمد احمد البلحى1955

ناجح203إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةحبيبه محمد خضر محمد رمضان1956

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةحبيبه محمد ذكى عبدالحليم عبدربه1957
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ناجح222.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةحبيبه محمود عامر رزق الموافى1958

ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةحسناء عطيه عطيه حبشى بسيونى1959

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةحسناء محمود عبدالحميد عبدالرحمن المنياوى1960

ناجح242إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةحنان امين محمد محموداسماعيل1961

ناجح234.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةحنين احمد حلمى محمد السعودى1962

ناجح228إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةحنين اشرف عبدالعزيز فتح الـله  نعيم1963

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةحنين اشرف محمود عامر1964

ناجح212.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةحنين السيد السعيد عبدالدايم الكنانى1965

ناجح246.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةحنين حماده بدير منصور يوسف نعمه الـله1966

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةحنين زكريا رشوان اسماعيل رشوان1967

ناجح207إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةحنين صالح طلحه على سالمه1968

ناجح247.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةحنين محب محمد عبدالعزيز ابراهيم1969

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةحنين وائل عبدالواحد عبدالجواد عقبه1970

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةحنين وليد حسن رزق هيكل1971

ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةخلود السيد فضل جواد1972

ناجح184.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةخلود على عبدالرحمن على عبدالرحمن1973

ناجح205إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةدعاء حسين محمد حسنين1974

ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةدنيا سامح عبدالمعطى عبدالجواد الشنوانى1975

ناجح175.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةرانيا سامى عبدالهادى عبدالعزيز حجازى1976

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةرباب محمد احمد عبدالباقى محمد1977

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةرباب هادى محروس محمد الشابورى1978

ناجح177إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةرحمه عزت احمد على الحارون1979

ناجح259.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةرحمه محمد ابراهيم عبدالمجيد ابراهيم1980

ناجح268.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةرحمه محمد االدهم محمد علوان1981

ناجح214.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةرحمه محمد لطفى عوض الهوارى1982

ناجح207إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةرحمه ياسر جمعه احمد المرسى1983
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ناجح192.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةرشا سليمان حسن محمد السماحى1984

ناجح255.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةرقيه محمد شعبان عبدالواحد نصير الشرقاوى1985

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةرنا رمضان نصير عبدالواحد نصير الشرقاوى1986

ناجح179إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةرنيم ابراهيم صالح عبدالعزيز خليل1987

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةرنين كمال حسنى اسماعيل الخياط1988

ناجح261.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةرهف الحسينى متولى الشاذلى1989

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةروان حماده كامل غريب متولى1990

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةروان رامى محمد عبدالـله المغازى1991

ناجح221.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةروان عباس محمد كامل محمد شعالن1992

ناجح200إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةروان عبدالرازق محمد عبدالرازق بهى الدين1993

ناجح153إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةروان محمد محمد السيد ابوعاصى1994

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةرودينه اسالم شوقى عبدالحميد عجالن1995

ناجح220.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةساره سامى محمد السيد عبدالعال1996

ناجح252.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةساره محمد راشد عطيه شرف الدين1997

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةساره محمد محمود السيد الشريف1998

ناجح203إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةساندى وائل عبدالحكيم امين عبدربه1999

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةسحر اشرف محمد عبدالحميد عامر2000

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةسلمى ابراهيم محمد عبدالوهاب النوسانى2001

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةسلمى ابوالمجد محمد محمد احمد2002

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةسلمى احمد عباس صديق منصور2003

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةسلمى اشرف محمد امين محمد2004

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةسلمى ايهاب سيد كامل ابراهيم2005

ناجح250إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةسلمى حافظ عبدالباسط احمد محمود2006

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةسلمى زيان السيد حسن زيان2007

ناجح231إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةسلمى عبدالحليم حسن عبدالحليم احمد2008

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةسلوى محمد صفوت عزمى المهدى2009



كفرالشيخ16/06/2021

67صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةسما اشرف محمد بسيونى درويش2010

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةسمر جالل عبدالمعطى سعد زايد2011

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةسمر محمد صالح عبدالفتاح الحاجه2012

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةسميه مؤمن عبدالوهاب عبدالجيد عجالن2013

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةسهيله رضا جمعه ابراهيم على2014

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةسهيله طارق محمد السيد حسان2015

ناجح166إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةشروق اشرف حمدان السيد السعدنى2016

ناجح212إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةشروق رافت السيد الدسوقى النجار2017

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةشروق سامح عبدالستار محمد ابوشعيشع2018

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةشهد احمد الحسينى عبدالوهاب محمد2019

ناجح183إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةشهد احمد عبدالـله عبدالهادى البيومى2020

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةشهد اسماعيل محمد اسماعيل ابوشنب2021

ناجح146إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةشهد حماده يوسف محمد محمد باشا2023

ناجح182إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةشهد رافت السيد الدسوقى النجار2024

ناجح262.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةشهد رمضان ابراهيم سعيد درويش2026

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةشهد عماد حمدى محمود شلبى2027

ناجح192إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةشيرين ماهر محمد عباس محمد2031

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةصفيه محمد عبدالوهاب عبدالجيد عجالن2033

ناجح219إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةعبير اسماعيل طايل طايل ابوشنب2034

ناجح215إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةعبير بسيونى محمد عبدالهادى احمد2035

ناجح225إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةعبير حماده محمدى اسماعيل شنح2036

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةعزيزه عبداللطيف زكريا عطيه اللواتى2037

ناجح259إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةعال وليد صالح نويرزيدان2039

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةعلياء ناجى مرسى احمد ناجى2040

ناجح236إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةفاطمه احمد فوزى ابراهيم احمد الرخ2042

ناجح204إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةفاطمه صبرى ابراهيم محمد صالح2043
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ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةفاطمه عبدالعزيز نبيه المغازى عبدالمولى2044

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةفاطمه محمد ابراهيم حسن الحدينى2045

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةفاطمه نحمده احمد عبدالحميد الغرباوى2046

ناجح148إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةفرحه رمضان قرنى رزق على2047

ناجح194إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةكرستين رومانى منير مرزوق تادرس2048

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةمروه ابراهيم محمود عبدالحى عبدالعزيز اللواتى2049

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةمروه جمعه عبداللطيف عريف عبدالعال2050

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةمريم اشرف محمد شحاته اسماعيل2051

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةمريم حماده عبدالخالق السيدعريف2052

ناجح196.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةمريم زكريا يوسف محمد قبيضه2053

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةمريم عبدالرحمن ابراهيم محمد الشيخ2054

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةمريم عبدالـله منير محمد عصر2055

ناجح266.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةمريم عبدالناصر محمد عبدالوهاب النوسانى2056

ناجح234إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةمريم عماد محمد عطوه عبدالدايم2057

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةمريم محمد جمعه عبده على2058

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةمريم منصور رشاد عبدالهادى الشرايحى2059

ناجح190إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةمريم هانى منير زكى تادرس2060

ناجح219.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةملك اشرف عبدالـله شعبان داود2061

ناجح236إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةملك راضى فتحى ابراهيم ابوحلوه2062

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةملك سليمان حسن سليمان السماحى2063

ناجح250.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةمللك وليد رمضان السيد بركات2064

ناجح188إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةمنار ابراهيم عبدالواحد عبدالفتاح2065

ناجح175إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةمنار صالح طلحه على سالمه2066

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةمنال الششتاوى احمد محمود خضر2067

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةمنه ابراهيم شعبان عبدالعال مسعود2068

ناجح215.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةمنه احمد محمد احمد خفاجى2069
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ناجح258.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةمنه الـله ابراهيم بدير يوسف صالح2070

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةمنه الـله اشرف طلبه السيد عيد2071

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةمنه الـله السيد سعد محمد سعد حواش2072

ناجح240.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةمنه الـله امين محمد قناوى احمد شنح2073

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةمنه الـله سامى عبدالعزيز على سليم2074

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةمنه الـله سمير احمد محمد سليم2075

ناجح244إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةمنه الـله عبدالواحد ابراهيم عباس2076

ناجح249.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةمنه الـله محسن فتح الـله عبدالحميد سليمان2077

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةمنه الـله محمود السيد زكى احمد2078

ناجح230إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةمنه الـله هانى ابراهيم عباس شبانه2079

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةمنه الـله وائل السيد شلبى يوسف2080

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةمنه الـله وائل رجب على قنون2081

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةمنه حسن عبدالعال حسن النجريدى2082

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةمنه خالد يوسف على2083

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةمنه محمود حسين محمود حمد2084

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةمنى عبدالعزيز شاهر عبدالمنعم ذكى2085

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةمنى عبدالواحد محمود محمد شريف2086

ناجح242إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةمنى عصام فتحى زين محمد2087

ناجح235إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةمنى محمد عقيبى اسماعيل االشطل2088

ناجح218إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةمها ايمن السيد عطيه مرزوق2089

ناجح210إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةمى السيد محمد جمعه الديب2090

ناجح250إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةمى بكر فاروق معوض2091

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةمي خالد محمدى شعبان ابوزيد2092

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةمى عبدالنبى محمد عبدالنبى الشوادفى2093

ناجح232إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةناديه ياسر السعيد السيد القاضى2096

ناجح188إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةنجوى طارق كمال ابوالغيط على2097
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ناجح268.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةندا عيد احمد عيد2098

ناجح253.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةندى محمد محمود سالمه سليم2100

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةنور ايهاب ابر اهيم عبدالصمد عطيه2102

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةنورهان جمال راشد محمد يوسف هيبه2103

ناجح255.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةنورهان عصام عبدالمنعم طه الشناوى2104

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةنورهان فتحى حسنى احمد الشاعر2105

ناجح246.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةنورهان هانى رجب محمد عبدالرؤف2106

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةنورهان يوسف شعبان جوده ابراهيم2107

ناجح259إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةهاجر مجدى ابوالمجد عبدالسالم يوسف2108

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةهبه ابراهيم محمد صالح2109

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةهبه احمد احمد محمد مصطفى هيكل2110

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةهبه طارق نبيه المغازى عبدالمولى2111

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةهبه عادل محمد عبدالوهاب النوسانى2112

ناجح219إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةهدير محمد عبداللطيف شعيشع مصطفى2113

ناجح241إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةهمس محمود مصطفى عبدالكريم اللواتى2114

ناجح225.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةهناء على مرسى على فرج2115

ناجح144إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةهند صبرى درويش فتح الـله فتح الـله2116

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةوالء ابوزيد بركات المهدى البهنسى2117

ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةيارا رضا فوزى السيد محمد2118

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةياسمين عدلى شريف سليمان2119

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات القديمةياسمين محمود ابراهيم عوض الـله ابراهيم2120

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تابراهيم سامى ابراهيم محمود مصطفى2121

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تابراهيم شريف محمدى ابراهيم عبدالجواد2122

ناجح219إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تاحمد حاتم حسن عبدالحميد السعداوى2123

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تاحمد رامي مرسي فتوح خلف2124

ناجح250إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تاحمد طارق احمد محمد  محمود خضر2125
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ناجح208.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تاحمد عماد سعيد امام على2126

ناجح192.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تاحمد عماد غازى عبدالغنى عويضه2127

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تاحمد مجدى محمد عبدالهادى الجيزاوى2128

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تاحمد محمد احمد الرفاعى محمد المصرى2129

ناجح221إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تاحمد محمد احمد سيد احمد2130

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تاحمد محمود على قطب قابل2131

ناجح199إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تاحمد نسيم فؤاد حسن منصور2132

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تادم احمد زغلول عبدالقادر الليثي2133

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تادهم اسامة على السيد ابوطالب2134

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تاسامه عادل السعيد على الزواوى2135

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تاسالم صالح شعيب السيد ابراهيم2136

ناجح229إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تحسين ابراهيم زناتى سيداحمد خفاجى2137

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تحسين عبدالغفار كمال عبدالغفار الزناتى2138

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تخالد محمد نصرعبدالعزيز فرج2139

ناجح251.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  ترفعت عمرو محمد السيد رضوان2140

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تزياد جمال سعيد سيداحمد عوض2141

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تسعيد خالد عبدالسالم عبده شعيب2143

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تسيف الدين كرم شعبان السيد جبر الشامي2144

ناجح213.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تسيف محمد شحاته محمد خاطر2145

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تصهيب محمد عبدالحميد ابوالخير مكاوى2146

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تعبدالرحمن انور محمد حسيب الجمل2147

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تعبدالرحمن ايمن مصطفى محمد الشهاوى2148

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تعبدالرحمن علي عبدالحميد علي ابوعبدهللا2149

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تعبدالرحمن ماهر محمد احمد النحاس2150

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تعبدالرحمن محمد فوزى محمد الخولى2151

ناجح240.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تعبدالرحمن محمود بسيونى طه2152
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ناجح266.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تعبدهللا ايمن محمد محمد محمد قايد2153

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تعبدهللا صالح السيد ابومندور حمود2154

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تعبدهللا محمد رشدى عبدهللا بشته2155

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تعبدهللا محمد عبدهللا فتح هللا شعيب2156

ناجح244إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تعزالدين ايمن محمد محمود عبداللطيف2157

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تعمر ابراهيم محمد السيد علي دهيم2158

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تعمر عباس كامل محمد زايد2159

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تعمر عبدالباسط زهدى عبدالرازق مهران2160

ناجح247.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تعمر كامل محمد محمد حسنين2161

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تعمر مصطفى خليل ابراهيم الخياط2162

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تعمرو حسنى زكريا السيد النجار2163

ناجح220إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تعمرو ضياء سعد محمود زعيتر2164

ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تفاضل محمود محمد فاضل2165

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تمؤمن محمد عبدالعزيز السيد سعد2166

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تماجد احمد راغب مراد احمد2167

ناجح243إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تمازن محمد سيد احمد عثمان حشيش2168

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تماهر عبده محمد محمود السيد العش2169

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تمحمد ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم سالم2170

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تمحمد احمد عبدهللا عبداللطيف الخولى2171

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تمحمد احمد محمد على الوكيل2172

ناجح250إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تمحمد البيلى بسيونى طلحه غازى2173

ناجح234.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تمحمد امين السيد علي عوض هللا عويضة2174

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تمحمد ايمن احمد السيد2175

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تمحمد جالل السعيد عبدالحميد2176

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تمحمد حاتم محمود يوسف سعد2177

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تمحمد حسن عبدالفتاح حسن السيد عاشور2178
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ناجح240.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تمحمد حمدى عبدالغنى يوسف2179

ناجح150إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تمحمد شريف عادل عطوة ابراهيم2181

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تمحمد طارق مصطفى احمد بسطويسى النوبى2183

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تمحمد عادل عبدالسالم سيد احمد2184

ناجح219إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تمحمد عبدالرازق فؤاد عبدالرازق ابراهيم2185

ناجح222إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تمحمد عبده عبدالمقصود عبدالفتاح الموافى2186

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تمحمد عالم صالح عبدالعاطى عليوة2187

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تمحمد كمال احمد عطاهللا2188

ناجح248إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تمحمد مسعد مسعد محمد الفقى2189

ناجح262.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تمحمد نصر فرج نصر سليم2190

ناجح231إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تمحمد هيثم السيد يونس مصطفى2191

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تمحمد وائل محمد بسيونى غانم2192

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تمحمد وائل محمد عبدالوهاب السيد2193

ناجح192.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تمحمد وليد محمد ابوشعيشع الشرقاوى2195

ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تمحمد وليد محمد سعد مرزوق2196

ناجح227إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تمحمود سعد حسانين علي الدكروري2197

ناجح236إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تمحمود عادل محمد علي سعد2198

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تمحمود عصام ابراهيم عبدالخالق عوض هللا2199

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تمحمود محمد عبدالغنى محمد2200

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تمحمود مراد محمود عبدالسيد ناصر2201

ناجح160إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تمحمود مرتضى بكر على عبدالموجود2202

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تمحمود مصطفى محمود محمود شراقى2203

ناجح213إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تمحمود منصور على بدر محمد طايل2204

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تمحمودالسيد عبدالنبى عبدالجليل العشرى2205

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تمصطفى صبرى محمد يوسف2206

ناجح232إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تمصطفى صبرى مصطفى مصطفى سرور2207
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ناجح200إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تمصطفى عبدالسالم محمود بيومى2208

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تمصطفى محمد ممدوح عبدالجيد محمد2209

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تمصطفى محمود محمد محمود على2210

ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تمصطفى هشام عبده غازى سالمه2211

ناجح237إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تمعاذ محمد مندور محمد محارب2212

ناجح259إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تنادر السيدمحمد عباس متولى2213

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تنور وحيد فاروق عبده عبدالحميد2214

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تهشام صالح عبدالرازق علي احمد2215

ناجح252.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تيوسف اسامه صابر عبدهللا خليفه2217

ناجح203إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تيوسف ايمن محمد محمد ابوطالب2218

ناجح191إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تيوسف رضا احمد محمود حسين2219

ناجح226.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تيوسف شعبان عبدالعزيز عبدالدايم اسماعيل2220

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.المنتزة  تيوسف عبدالرحمن ابراهيم محمد الشيخ2221

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جاروى شريف عطية خضر ابوخليل2222

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جاسراء بكر عبداللطيف بكر حميده2223

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جاسراء فؤاد محمد محمد طبنجه2224

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جاسراء فوزي محمود السيد الشريف2225

ناجح260.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جاسراء مصطفى موسى محمد على2226

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جاسراء هانى ابوشعيشع يونس مسعود2227

ناجح234إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جاسراء هاني علي طلبه احمد2228

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جاسماء احمد جميل سالمه غازي2229

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جاسماء سامي فتحي عباس ابراهيم2230

ناجح195إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جاسماء شوقي السيد عبدالمجيد ابودينا2231

ناجح221إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جاسماء علي محمد خلف يونس2232

ناجح262.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جاشراقة وليد علي سليمان ابوشنب2233

ناجح233إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جاالء احمد محمود حسن الدغيدى2234
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ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جاالء ايمن ابراهيم اسماعيل الحمراوي2235

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جاالء صالح احمد السعداوى ابراهيم2236

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جامال ايهاب عبدالقادر ابراهيم حمد2237

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جامنيه عبدالعليم سمير محمدعبدالرحيم2238

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جاميره محب شتا علي عواض2239

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جاهله عبدالمجيد ابراهيم عبدالمجيد غازي2240

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جايمان ايمن عبدالمنعم اسماعيل محمد2242

ناجح238إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جايمان محمد مصطفي بيومي يوسف2243

ناجح242إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جايمان نجم الدين محمد بركات عوض2244

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جايه جمال رمضان بدر ابوعرب2245

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جايه حسن حامد حسن جاب هللا2246

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جايه عالءالدين عبدالعزيز ابواليزيد محمد كمون2247

ناجح204إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جايه ماجد اسماعيل عبده محمد2248

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جايه هانى احمد احمد خليفه2249

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جبتيلة محمود عبدالفتاح السيد السباعي2250

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جبسمله احمد عبدالسالم الشناوي2251

ناجح240.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جبسمله احمد محمد عبدالرؤف على2252

ناجح220.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جبسمله اشرف بدير ابواليزيد شريف2253

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جبسمله محمد السعيد احمد حسانين2254

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جبسمله محمد السعيد محمدابراهيم2255

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جبسمله محمد امين عبدالنبي قطب قبطان2256

ناجح240إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جبسمله محمد مغاورى ابوشعيشع المنياوي2257

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جبسمله مدحت فتحى مصطفى عبدالحميد2258

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جبسمله مدحت محيى الدين اسماعيل ابراهيم2259

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جبسنت اسالم احمد فؤاد هنداوي2260

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جبسنت محمد ابراهيم الطحاوى احمد2261
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ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جبسنت هاني محمد عوض الحمراوي2262

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جتسنيم هشام انور محمد السيد يونس2263

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات ججمانة جالل محمد محمد النحاس2264

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات ججنا ايمن محمد محمد قنديل2265

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات ججنا خالد حسني حسن عطا هللا2266

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات ججنا محمد مهدى عبدالونيس ضيف هللا2267

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات ججنه يحي عبدالعزيز عبدالحميد عبدالحميد2268

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات ججنى ابر اهيم ابرهيم حماد2269

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات ججومانه ايمن احمد عباس بدوي2270

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات ججيسيكا نادر مالك بطرس رزق2271

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات ججيهان خالد مصطفي السيد بدوى2272

ناجح234إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات ججيهان كامل اسماعيل السيد اسماعيل2273

ناجح191إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جحبيبة حمادة فؤاد محمد هنداوي2274

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جحبيبة هانى السيد بدير قاسم2275

ناجح175.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جحبيبة وليد ابراهيم محمود المنياوي2276

ناجح245إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جحبيبه ابراهيم عبدالمنعم عبده مرزوق2277

ناجح259إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جحبيبه السعيد معوض دسوقي حسن2278

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جحبيبه السيد مبروك محمد مبروك2279

ناجح256.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جحبيبه جمعه محمد سالمه محمد2280

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جحبيبه حسين نسيم حامد اللواتي2281

ناجح195إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جحبيبه عفيفى شعبان عفيفى الدسوقى2282

ناجح243.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جحبيبه محمد عنتر متولى العتربى2283

ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جحبيبه محمود محمد احمد فوده2284

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جحبيبه محمود محمد المتولي زيد2285

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جحسناء هشام على خليل جوده2286

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جحنين سامح علي حسن االتربي2287
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ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جحنين صفوت محمود عبدالرازق خشبه2288

ناجح211إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جحنين محمد ابراهيم عبدالسالم خفاجي2289

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جحنين محمد احمد طه الديب2290

ناجح247إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جحنين محمد طالب بسيوني2291

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جحنين محمد عيد كيالنى2292

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جحنين محمد مديح الصادق عبدالعزيز عبدالحكيم2293

ناجح212إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جحنين منير محمد محمود عطيه2294

ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جخديجه اسماعيل عوض كمال الحايس2295

ناجح219.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جداليا اسامه مختار عبده بيلي2296

ناجح256.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جدميانه عادل عبدالملك بانوب ميخائيل2297

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جدنيا محمد ابراهيم عوض البنا2298

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جذكرى محرز شعبان بسيونى ابراهيم2299

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جرجاء رضا نعمت هللا الششتاوي نعمت هللا2300

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جرحاب سامح محسب عبدالعزيز رزق2301

ناجح233إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جرحمة ايهاب مسعد فتح هللا2302

ناجح238إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جرحمة عبدالمجيد عبدالعزيز شهاوى القطرى2303

ناجح259.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جرحمه سعيد زكريا السيد ابوعيسي2304

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جرحمه عبدالحميد عبدالسالم الطحاوى عبدالسالم2305

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جرحمه محمد محمود بسيوني رضوان2306

ناجح202إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جرشا ابراهيم شفيق ابراهيم ابوعرب2307

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جرضوى محمد فتحي عبده قاسم2308

ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جرقية عمرو شعبان شعبان بسيوني الغنام2309

ناجح243إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جرقيه عبدالحميد عبدالعزيز محمد النويري2310

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جرنا احمد فتحى زاكي المغربي2311

ناجح268.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جرنا رامى ابراهيم عباس2312

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جرنا علي كامل عبدالحميد عسكر2313
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ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جروان رجب جميل عزالدين الشيشانى2314

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جروان سامح شلبى يوسف الخولى2315

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جروان محمد بسيوني محمد ابراهيم2316

ناجح249إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جروان ياسر شعبان علي زهره2317

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جرودينة عبدالنبي محب علي غازي2318

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جريتاج ناصر عبدالعال مصطفى محمود2319

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جزينب سعيد احمد عوض علي2320

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جزينة مصطفى محمد فرحات زهران2321

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جزينه اشرف ابراهيم مصطفي قطب الصردي2322

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جسارة السيد عيد ابراهيم درويش2323

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جسارة محمود احمد علي البرماوي2324

ناجح244.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جسارة هاني بسيوني سعد عريف2325

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جسارة هنداوى منصور رمضان البحيرى2326

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جساره حمدان عزت عبدالسالم الغرابلي2327

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جساره محمد فتح هللا غازى مشعل2328

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جساره وليد محمد محمد العيسوى2329

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جسلمى السعيد ربيع عوض عريف2330

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جسلمى السيد على مرزوق محمد2331

ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جسلمى حماده عبدالحميد جابر جمعه2332

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جسلمي نزيه محمد عبدالمحسن جبر2333

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جسلمي وائل عبدالمقصود عوض علي2334

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جسلمى وسام فاروق مصطفى صبره2335

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جسلمى ياسر يوسف محمد المرادني2336

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جسلوى حسن راشد السيد سعيد2337

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جسما احمد محمد منصور بيومي2338

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جسماء محمود عبدالعزيز عبدالحي اللبيشي2339
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ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جسماح حمدى بدير شعيشع رجب2340

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جسناء وفيق بدران محمد بدران2341

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جسهام عبدهللا اسماعيل حسين اسماعيل2342

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جسهيله محمود احمد محمود الحداد2343

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جسيدرة محمد محمود شهاوي عبدالنبي2344

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جشروق ابراهيم محمد احمد يوسف ابوالنجا2345

ناجح227إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جشروق عبدالسميع علي عبدالجواد2346

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جشروق هشام رمضان جادبركات2347

ناجح203إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جشهد ابراهيم خميس السيد السيد2348

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جشهد احمد علي احمد الموافي2349

ناجح225إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جشهد ايهاب محمد الهادي عبدالعليم مصطفى2350

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جشهد جمال عبيد عباس جبريل2351

ناجح244إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جشهد خالد مصطفى كمال ابراهيم2352

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جشهد سامح محمد حامد محمود البربري2353

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جشهد عبدالقادر عطيه ابواليزيد عثمان2354

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جشهد عبدالنبي محمد يوسف الزيات2355

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جشهد فكري توفيق عبدالمجيد عبدهللا2356

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جشهد محمد توفيق ابراهيم  عبدالنبى2357

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جشهد محمد سماره محمد ابوشعيشع2358

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جشهد محمد عبدالمنعم يوسف جمعه2359

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جشهد محمد عطا هللا على شعبان2360

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جشهد مصطفى عيد سمرة2361

ناجح244إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جشهد ناصر جمعه احمد العطار2362

ناجح214إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جشهد وائل عزت محمد فتح الباب2363

ناجح226إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جشيماء ماهر فتحي شعبان فره2364

ناجح249إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جعائشة فايد فتحي علي فايد2365
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ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جعائشه محمود محمد عبدالوهاب عسر2366

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جفاطمة جمال الدين محمود على طوالن2368

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جفاطمه محمود احمد محمودابراهيم2370

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جفرح وائل محمد رشاد بشته2371

ناجح262.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جكنزي محمد محمد عباس رشوان المرادني2372

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جلميس محمد عبدالهادي ابراهيم البنا2373

ناجح249إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جلوجين محمد السيد احمد شيحة2374

ناجح231.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جليلى مدحت محمد عبدالمجيد الشهاوى2375

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جلين محمد فتحى محمد السجينى2376

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جمايا طارق الزغبي علي احمد بالل2377

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جمايا مصطفى سيداحمد يحي حنيش2378

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جمرام رضا السيد ابواليزيد الشعراوي2379

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جمروة احمد عبدالحميد علي ابوالنجا2380

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جمريم الصاوي محمد ابراهيم محمد2381

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جمريم شريف بسيوني ابراهيم ابوالخير2382

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جمريم عبدالخالق قدرى عبدالخالق خفاجي2383

ناجح260.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جمريم على محمود على مرسى حشاد2384

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جمريم فوزي انور الشحات حسيب2385

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جمريم محمد عبدالقادر عبدالتواب ابوشعيشع2386

ناجح220إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جمريم محمد عبدهللا عطيه عبدالقادر2387

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جمريم محمد فؤاد زيان حسن2388

ناجح244.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جمريم محمد محمود بسيوني عماره2389

ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جمريم وائل محمد متولى ابوالعزم2390

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جملك ابراهيم على ابراهيم على2391

ناجح254.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جملك احمد عبدالمنعم عبدالمحسن ابوالعز2392

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جملك حسين صبحي حسن محمد2393
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ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جملك سامح محمود معوض الخولي2394

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جملك طارق احمد السيد ابوالمجد هنداوي2395

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جملك محمد حامد فتح هللا علي2396

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جمنة الرحمن محمد دياب حسن عياد2397

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جمنة هللا عالء الدين عبدالفتاح حسن السيد2398

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جمنة هللا مجدي معوض محمود حنفي2399

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جمنه احمد صالح عباس كساب2400

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جمنه احمد عبدالقادر غازى الشناوي2401

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جمنه اسامه يسرى خفاجى2402

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جمنه هللا ابراهيم ابراهيم منصور احمد2403

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جمنه هللا حمدي عبدالسالم سليمان اللواتي2404

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جمنه هللا علي عبدالحميد ابراهيم باظه2405

ناجح218إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جمنه هللا ناجى عيد محمد عبدالسالم2406

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جمنه سامى نجاح محمد ابوصالح2407

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جمنه محمد عبدالحميد عبدالحميد على2408

ناجح262.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جمي ناصر محمود علي عبده2409

ناجح249إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جميار حاتم السيد محمد غنيم2410

ناجح240إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جميرنا هانى السيد محمد غنيم2411

ناجح266.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جنادية جمال بشرى عبدالعال2412

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جندى ابراهيم فتحي عاشور2413

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جندى السعيد ابراهيم عبدالرازق2414

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جندي تامر سعيد موسي احمد2415

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جندي حفظي محمود محمد شحاته2416

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جندي علي احمد احمد الخياط2417

ناجح227.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جندي محمود نبيل محمود2418

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جنسرين ياسر السيد محمد عامر2419
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ناجح189إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جنغم رضا السيد علي عبدالباقي عيسوي2420

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جنور خالد السيد صالح متولى2421

ناجح233إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جنوران محمد عبدالقادر محمد عوض2422

ناجح242.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جنوران محمد مصطفي محمد الشوره2423

ناجح242.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جنوران وسيم عبدالجواد عبدالحفيظ عجالن2424

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جنورهان ايمن عبدالعزيز حسن نصر2425

ناجح250إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جنورهان نورالدين على حسن على عجينة2426

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جنورين محمد مختار احمد المرادنى2427

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جنورين هانى عبدهللا محمد جاد هللا2428

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جهاجر السيد على مرزوق محمد2429

ناجح194إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جهاجر ايهاب متولى بسيونى النحال2430

ناجح169.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جهاجر محمد محمد السيد يوسف2431

ناجح205إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جهاجر محمود محمد يوسف محمد منقولة2432

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جهاديه محمد عبدالحميد السيد الشراكى2433

ناجح225إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جهايدي فؤاد علي جابر حجازي2434

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جهايدى محمد على حسن قاسم2435

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جهبه محمود عبدهللا محمود بركات2436

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جهنا كمال عباس مرسى الحليوه2437

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جهند عبدالسالم عبدالمعطى عبدالسالم امام2438

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جهيا حمدى ابراهيم مصطفى سالم2439

ناجح227.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جيارا محمود محمد احمد االتربي2440

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جياسمين رضا محمد محمد مصباح2441

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جياسمين عيسي محمد عيسي شحاته2442

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جيمني حاتم محمد عبده مرعي2443

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جيمني عبدالمجيد احمد مصطفي كلبوش2444

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعيدية بنات جيمنى نشات مصطفى طه النجريدى2445
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ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةاحالم كرم عطيه على2446

ناجح251.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةاروى ابراهيم عابدين عبدهللا2447

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةاروى احمد محمد على حتحوت2448

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةاروى عبدالفتاح على ابوطبل2449

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةاروى عبدالمنعم جاد محمد جاد2450

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةاروى هاشم عبدالوهاب محمد جابر2451

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةاروى هانى محمد نبيه غزال2452

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةاسراء ابراهيم منصور محمد بدوى2453

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةاسراء احمد السعيد عبدهللا الحداد2454

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةاسراء اسامه احمد عبدالحميد عجالن2455

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةاسراء جمال عبدالناصر عبده سالمة2456

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةاسراء محمد علي ابراهيم الجبالي2457

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةاسراء مصطفى عبدهللا عبدالمقصود سليم2458

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةاشرقت اشرف احمد السيد عبدالرحمن الشين2459

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةاشرقت وائل محسن حسن الحداد2460

ناجح231.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةاالء اشرف السعيد المتولى حسن2461

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةاالء حمدى عبداللطيف حسن سرور2462

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةاالء ناصر منصور مرشدي سالمه2463

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةالزهراء عماد فتحى عباس احمد2464

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةالشيماء عبدالحليم عبدالحليم عبدالسالم المعناوى2465

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةامانى احمد مسعد احمد محمود2466

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةامل خليل عبدالجليل محمد عطيه2467

ناجح213.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةامل مصطفى عبدالمنعم محمد صالح2468

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةامنيه محمد عبدالنبى محمود الحبشى2469

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةاميرة سليمان سالم موسى2470

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةاميره ايمن عادل عبدالعزيز شعيب2471
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ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةاهله اشرف على امين شتا2472

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةاية احمد كمال مرسى2473

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةايمان ايمن السعيد السيد احمد عبدهللا2474

ناجح261.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةايمان حسين خيرى سيد احمد محمد2475

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةايمان عبدالجيد متولى عبدالجيد يونس2476

ناجح262.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةايمان عبدالسالم محمد عبدالسالم خليل ابوورده2477

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةايمان محمد عبدالقادر محمد كساب2478

ناجح199.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةايه ابراهيم بسيونى عبدالجواد العربى2479

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةايه اسامه شعبان درويش البحيرى2480

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةايه هللا احمد فتحى احمد البرعى2481

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةايه خالد طه فتوح ابراهيم2482

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةايه سليمان سالم موسى2483

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةايه صالح محمود احمد2484

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةايه عمرو احمد نبيل السيد عامر2485

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةايه مجدي ابراهيم محمد حلوه2486

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةايه محمد محمود محمد عبدالحليم2487

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةايه محمود احمد احمد الشامى2488

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةايه محمود محمد محمود حسن2489

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةبسملة عبدالفتاح محمد عبدالقادر البحيري2490

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةبسملة عبدالفتاح مصطفى عبدالعزيز2491

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةبسملة محمد محمود يونس محمد قاقا2492

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةبسمله اشرف عبدالحليم عبدالكريم الشامى2493

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةبسمله السيد محمد السيد احمد عريف2494

ناجح211إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةبسمله سامى ابراهيم عبدالسميع عطيه2495

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةبسمله شاكر محمد حسين محمد يوسف2496

ناجح248إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةبسنت اشرف عاطف عبدالدايم حسن2497
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ناجح245.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةبسنت محمد عبدالحميد حامد محمود2498

ناجح250.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةتبارك الرحمن زهير النابلسى2499

ناجح244إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةترنيم رضا كمال عبدالمعطى2500

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةتسنيم اشرف عبدالرحمن على الذكرى2501

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةتسنيم حسام عبدهللا حسن الحداد2502

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةتسنيم عباس عبدالحى الشناوى يوسف2503

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةتسنيم محمد عبدالمنعم عبدالفتاح الجريدي2504

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةجنة جمعه سعداوى عبدالمقصود عليوه2505

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةجنة مدحت عبدالاله محمد عبدالعال2506

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةجنه ابراهيم عبدالواحد عبدالسالم شليل2507

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةجنه سامى ذكى غريب قادومه2508

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةجنى عثمان حسن عبدالعاطى نعمت هللا2509

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةجنى محمد مصطفى محمد عبدالفتاح2510

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةحبيبة احمد رمضان امين عبدالغنى2511

ناجح224إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةحبيبة احمد عبدالرحيم حسن قنيبر2512

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةحبيبة احمد فتحى احمد حافظ2513

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةحبيبة احمد منشاوى عبدالعزيزابراهيم2514

ناجح235إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةحبيبة اشرف كيالني اسماعيل الشناوي2515

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةحبيبة اشرف نبيه يوسف شلبى2516

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةحبيبة ايمن عبداللطيف حامد هلهل2517

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةحبيبة ايهاب فوزي محمد سيد احمد ابراهيم2518

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةحبيبة حسام الدين عبدالمنعم حسين عبدالمجيد2519

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةحبيبة حسين عبدالمنعم ابراهيم حمد2520

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةحبيبة طارق عبدالمقصود فتح هللا شعيب2521

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةحبيبة عصام الدين عبدهللا رسالن بشته2522

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةحبيبة محمد سعد جمعة رمضان2523
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ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةحبيبة محمد سيد احمد الجوهري سيد احمد2524

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةحبيبة محمود عبدالعزيز ابراهيم الزفتاوى2525

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةحبيبة مصطفى طلحه على فوله2526

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةحبيبه تامر عزت محمد وهدان2527

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةحبيبه حامد صبرى حامد الغربلى2528

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةحبيبه حسام محمد قطب بدوي2529

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةحبيبه شريف عبدالشافى مرسى عبدالحميد2530

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةحبيبه كامل مصطفى سيد احمد متولي2531

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةحبيبه محمد عبدالواحد عبدالرحمن الحواله2532

ناجح211إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةحبيبه معتز سامى محمد سعد الدين2533

ناجح249إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةحنان ايمن عتمان حسن محمد2534

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةحنين احمد ابراهيم محجوب ابراهيم2535

ناجح236إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةحنين احمد عبدالرحيم حسن قنيبر2536

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةحنين اشرف سامي احمد موسى2537

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةحنين السعيد عبدالسالم محمدحيزو2538

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةحنين ايهاب صالح معداوى الشافعى2539

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةحنين حمدان عبدالرحمن محمد على2540

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةحنين طارق محمد حسن الجبالوى2541

ناجح204إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةحنين طاهر حافظ عبدالهادى الطنطاوى2542

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةحنين عادل سامى منصور البرهامى2543

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةحنين محمد فرج عبدالوهاب درويش2544

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةحنين محمد فريج جوده سيد احمد2545

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةحنين محمد محمد ابراهيم شلتوت2546

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةحنين مصطفى سيداحمد فرغلى2547

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةحنين ناصر زكي غريب قادومه2548

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةحنين هشام زيدان مبروك زيدان2549
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ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةخديجة محسن علي محمد الجبار2550

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةخلود جميل حسن عبدالحليم الخولي2551

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةداليا محمد فكري السيد عوض2552

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةدجى عصام فؤاد عبدالعاطي العادلي2553

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةدعاء حمدى رمضان محمد رمضان2554

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةدميانة رشدى عزيز عوض جرجس2555

ناجح250إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةدميانه كمال كامل مينا2556

ناجح201إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةدينا زين محمد احمد الخطيب2557

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةدينا كمال فكرى المتبولى2558

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةرانيا فارس فتحي ابوالخير2559

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةرحاب بالل محمد بحبح يحى2560

ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةرحاب عمادالدين محمد راضى حامد2561

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةرحاب نصر ابوالفتوح حجازى عبدالخالق2562

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةرحمه احمد عبدالعاطي عبدالعظيم2563

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةرحمه رضا رمضان عطيه الدسوقى2564

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةرحمه عمرو عبدالعزيز الصفطاوى2565

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةرحمه محمد صالح كامل بدوى2566

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةرزان محمد راشد محمدرمضان2567

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةرقيه عيد عبدالرحمن عبدالفتاح عبدالرحمن2568

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةرقيه كريم السيد احمد عبدالرازق محمد2569

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةرنا السيد سعد ابوالنور2570

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةرنيم حسام الدين محمد احمد على الدين2571

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةرنيم ياسر السعيد محمد راضى2572

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةرهف محمد عبدالشافى مرسى عبدالحميد2573

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةروان السعيد مرسى مرسى شحاته2574

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةروان حسام الدين محمد مصطفى صالح2575
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ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةروان رضا فهمي محمدمصطفى2576

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةروان رمزي بسيوني عبدالعزيز جمعه2577

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةروان سمير انور درويش2578

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةروان عبدالحى محى عبدالحى عقبه2579

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةروان عزيز عزت عبدالعزيز طوالن2580

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةروان محمد السيد محمود حنيش2581

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةروان محمد عباس مصطفى عباس2582

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةروان وائل ابوزيد اسماعيل عمر2583

ناجح245.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةروان وليد طلعت السيد محمد2584

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةروضة خالد كمال عبدالهادى عبدالرحمن2585

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةروفيده واصف احمد احمد بلتاجى2586

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةروهندا صابر عبدالفتاح محمد الشرقاوى2587

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةرويدا طارق سعد عبدالمؤمن مصطفى2588

ناجح259إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةريتاج رضا مصطفى محمود االشوح2589

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةريتاج محمد عبدالمنعم محمود البشبيشى2590

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةريم احمد عبدالعاطي عبدالعظيم2591

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةريم عماد الدين محمد ابوالفتوح مرسى2592

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةريم نجاح سعد يوسف عشماوى2593

ناجح225.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةريمان رفعت محمد محمود بدر2594

ناجح245إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةريموندا جرجس كامل مينا2595

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةريناد هشام محمد محمد عويضه2596

ناجح244.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةزينب شعبان محمد مصطفى الجنادى2598

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةزينب محمد طلعت السنوسى2599

ناجح188.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةساجى ايمن عبدالرازق عبدالسميع2600

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةسارة ابراهيم عطيه ابراهيم صبح2601

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةسارة اسالم ابراهيم محمد الدمرداش عطا هللا2602
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ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةسارة اشرف محمد صبري عبدالقوي قطب2603

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةسارة عماد عبدالعاطي عبدالفتاح هدى2604

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةساره اسامه الرفاعى قطب القسط2605

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةساره سامى مسيحه رزق سليمان2606

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةساره صبرى عرفه سيد احمد الخطيب2607

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةساره على عبدالحميد محمد عبدالعاطى2608

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةساندى محسن عزيز عوض هللا حبشى2609

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةساندى محمد عبدالحميد محمد حسنى الحسينى2610

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةسلمى ابراهيم عبدالمنعم قاسم عبدالكريم2611

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةسلمى احمد حمدين محمد الصاوى2612

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةسلمى اسامة بسيونى على على2613

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةسلمى اسامه محمود مسعود عيد2614

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةسلمى حسام الدين يوسف عبدالمنعم ابوخضره2615

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةسلمي رضا كمال عبدالحميد جبريل2616

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةسلمى سامح عبدالجواد حمادى موسى2617

ناجح244إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةسلمي سمير عباس اسماعيل الغندور2618

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةسلمى عبدالحليم السعيد مراد ابراهيم2619

ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةسلمى عبدالوهاب على عبدالوهاب حجازى2620

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةسلمى محمد سيداحمد محمد حسان2621

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةسلمى مدحت عبدالحميد عبدالحليم عبداللطيف2622

ناجح153إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةسلمى يوسف محمد عبدالمبدى سالمة2623

ناجح245إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةسما احمد جمال الدين عبدالحميد مرزوق2624

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةسما احمد حسنى عطية عبدالبر2625

ناجح261.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةسما جمال طه مصطفى الزيات2626

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةسما عالء فريج جوده سيد احمد2627

ناجح212إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةسمر جمال فوزى على سيد احمد2628
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ناجح241إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةسمر عصام زهران حسن ونس2629

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةسميه حسام محمد حسن االشموني2630

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةسميه مصطفى كامل فتحى محمود محمد2631

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةسهيلة اشرف حلمى محمد محمد2632

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةسهيلة سامح قطب سعد يونس2633

ناجح239إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةسهيلة عالء الدين عبدالعزيز عبدالمجيد حنيش2634

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةسهيله احمد حرز هللا اسماعيل بدوى2635

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةشاهي علي جمال الدين علي اغا2636

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةشروق محمد طه محمد عماش2637

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةشمس شريف محمد وهبه الشعراوى2638

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةشمس على محمد على باشا2639

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةشهد ابراهيم فوزي ابراهيم2640

ناجح228إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةشهد السيد بلتاجى السيد الرفاعى2641

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةشهد رزق انور عطيه يوسف صالح2642

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةشهد سامي حامد محمود حامد2643

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةشهد سامى محمد رمضان برايو2644

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةشهد عبدالفتاح رجب على عبدالجواد2645

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةشهد عبيد هالل امام على فرحات2646

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةشهد محمد بسيوني محمد سعد2647

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةشهد هشام عبدالمحسن عبدالعاطى عبدالجواد2648

ناجح250إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةشيماء ايهاب محمد صبرى احمد2649

ناجح209إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةصبا شريف محمد محمد احمد شريف2650

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةصفاء السيد عبدهللا محمد سليم2651

ناجح223.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةضحى رمضان سالمه علي سالمه2652

ناجح260.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةعائشة محمد عبدالاله احمد زايد2653

ناجح242إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةعائشه ايمن محمد مطاوع2654
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ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةعبير عبدهللا فهمى امين على2655

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةعزة ابراهيم السعيد قناوي شنح2656

ناجح266.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةعهد عبدالناصر محمد غيط عبدهللا2657

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةغادة احمد السيد احمد شعبان2658

ناجح253.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةفاطمة ثروت صالح محمود عبدالوهاب2659

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةفاطمه السعيد السعيد بدير سليمان2660

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةفاطمه محمد محروس ابراهيم موسى2661

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةفاطمه نبيل سليمان ابوزيد ابراهيم2662

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةفرح خالد محب محمد المنسى2663

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةفرح سمير عبدالهادى عبدالحميد2664

ناجح236إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةفرح وائل قاسم غنيم2665

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةفيروز طارق فتحى محمد غيضان2666

ناجح206إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةقمر احمد عادل عباس عبدالسيد2667

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةكنزى محمد محمود ربيع حجاج2668

ناجح232إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةلمياء محمد احمد حسن غازى2669

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةلميس احمد حسن احمد محيسن2670

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةليلى ايهاب سعيد محمد خضر2671

ناجح265.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةليلى عقيل اسماعيل صابر جوده2672

ناجح257.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةماجده جمال عبدالسالم احمد مصباح2673

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةمرفت هيثم حسن اسماعيل الشافعى2674

ناجح187إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةمريم ابراهيم محمد ابراهيم محمد صالح2675

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةمريم احمد على محمد ابراهيم2676

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةمريم احمد محمد مطاوع2677

ناجح211.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةمريم السيد فتحي عبدالحميد عريف2678

ناجح266.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةمريم ايمن محمد احمد الشافعي2679

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةمريم بدر فتحى مرزوق محمد المهدى2680
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ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةمريم حاتم عبدالحميد بسيوني عبدالحميد2681

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةمريم خالد احمد عبدالعزيز عبدالعال2682

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةمريم خالد محروس محمد الدهشان2683

ناجح218.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةمريم خالد محمد عبدالستار عليوه2684

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةمريم رضا كمال عبدالحميد جبريل2685

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةمريم عادل عبدالحميد يوسف محمد2686

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةمريم عصام محمود محمد موسى شرابى2687

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةمريم عالء السيد احمد عبدالغفار2688

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةمريم عالء محمد عبدالحميد حسن مسعود2689

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةمريم فوزى حسن حسن على2690

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةمريم ماجد طلعت سامى شحات2691

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةمريم محمد اسامى محمد البدرى يعقوب2692

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةمريم محمد صبحى بدير يوسف2693

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةمريم محمد عبدالسالم عبدالونيس الخبي2694

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةمريم محمد عبدالمعطى عبدالحى حسن2695

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةمريم محمود احمد السبد جاد2696

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةمريم محمود عبدالعزيزمحمد البيلى زايد2697

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةمريم محمود محمد شاكر محمد محمود2698

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةمريم هانى ابراهيم محمد راشد2699

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةمريم يحى محمود  محمد سعيد2700

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةمريم يوسف رشاد سعداوى حسين2701

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةمغفرة حمادة السيد محمد احمد الشراكي2702

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةملك احمد ذكى عبدالفتاح عطا هللا2703

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةملك احمد محمود احمد جاد2704

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةملك اسامه مصطفى محمد سيد احمد2705

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةملك اشرف حمدي طه الزواوي2706
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ناجح217إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةملك اشرف عبدالعزيز محمد ابراهيم2707

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةملك عزت عبدالرحمن مرسى عبدالرحمن2708

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةملك محمد احمد ابراهيم شبانه2709

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةملك محمد خيرهللا عبدالرحمن عبدالقوى2710

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةملك محمد كمال معوض ابودنيا2711

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةملك وائل حسنى حسن عطا هللا2712

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةمنار عبدهللا محمد احمد عالم2713

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةمنة هللا صبري راشد احمد عبدالهادي2714

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةمنة هللا ماهر محمد فتحى حمد2715

ناجح201.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةمنة هللا محمد عقيبى عبدالمقصود كساب2716

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةمنن محمد راغب محمد مخلوف2717

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةمنه ابراهيم حموده عبدالجليل نصر عيد2718

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةمنه هللا محمود طلحه مرسى حسن2719

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةمنه هللا وائل محمد العوضى احمد2720

ناجح250إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةمنه حماده السيد عبدالرحمن القادوم2721

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةمنه حماده نبيه عبدالرازق عبدهللا2722

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةمنه عماد محمد ابوحجاج2723

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةمنه محمد خطه على العطار2724

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةمنه يوسف مبروك يوسف احمد2725

ناجح240.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةمنى داود مصطفى ابراهيم شعيب2726

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةمنى هشام احمد عصمت محمد السيد2727

ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةمى مصطفى فتحى محمد طبنجه2728

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةميرنا محمود عبدالمنعم حسين عبدالمجيد2729

ناجح244إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةناديه محمد حسين محمد بسيونى2730

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةندا رضا سالم محمد سالم2731

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةندا وليد محمد محمد نوار2732
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ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةندى احمد ماهر عبدربه محمود المالح2733

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةندى اشرف حسين جمعة متولى2734

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةندى عبدالحليم عبدالعال عبدالحليم عبدالعال2735

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةندى محمد سعيد عبدالحميد عامر2736

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةندى محمد عبدالحميد حسنى المزين2737

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةندى محمد ممدوح احمد محمد يوسف2738

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةندي مسعد السيد محمد الشربينى2739

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةندى مصطفى نور محمد عمران2740

ناجح255.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةنرمين اشرف مختار عبده بيلى2741

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةنغم عصام ابراهيم محمدمحمود2742

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةنهله فتحى مسعود خالد ذكر هللا2743

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةنور هللا زغلول عبدالغني يوسف سالم2744

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةنور الهدى احمد عبدالحميد احمد بلتاجى2745

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةنور الهدى طارق ابراهيم عبدالحميد المال2746

ناجح248إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةنور الهدى ماهر بهجت ابوالقاسم سيد احمد2747

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةنور جمال عبدالسالم محمد الجمال2748

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةنور ضياء مهدى شلبى2749

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةنور محمد فوزى ابراهيم عبداللطيف2750

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةنور محمد محمد سيد احمد2751

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةنور محمد محمود الدويك2752

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةنور مصطفى محمود محمد لطفى2753

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةنوران احمد ابراهيم ابراهيم هارون2754

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةنوران خالد راشد احمد القصبى2755

ناجح249.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةنوران على السيد محمد الغنام2756

ناجح260.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةنوره نصر فتوح محمد قبيضة2757

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةنورهان محمد جميل حسين العبد2758



كفرالشيخ16/06/2021

95صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةنورين اسامه على محمد حسين2759

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةنورين خيرى محمد محمد السيد2760

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةنورين عالء محمد جاهين مصطفى2761

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةنورين عماد محمد جالل سالم2762

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةنورين مصطفى فاروق زيدان بدران2763

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةنورين مصطفى فتحي حافظ سعد2764

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةنورين ياسين السيد محمد مصطفى2765

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةهاجر عبداللطيف عزت غازى ابراهيم2766

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةهاجر على ابراهيم محمد محمد صالح2767

ناجح245إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةهاجر محمود محمد محمود ابوالنضر2768

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةهاجر وجدى محمود الشربينى2769

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةهايا حسن قطب عبدالرحمن زيدان2770

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةهبة صابر عبدالعزيز عباس محمد2771

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةهبه هللا صبحى عبدالحميد محمدعبدالعاطى2772

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةهدي عالء سعد حامدعريف2773

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةهنا احمد مدحت محمد البحيرى2774

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةهنا صالح مصطفى السيد طه2775

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةهنا علي صبري عبدهللا سليمان2776

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةهنا محمد كمال على السيد موسى2777

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةهنا محمد لطفي عبدالرازق عبدهللا2778

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةهنا وليد محمد حسن سليمان2779

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةهناء ابراهيم سعد ابراهيم الصاوى2780

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةهند شعبان محمد ابراهيم المزين2781

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةهيا ضياء حسين صالح جمعه2782

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةيارا صالح الدين عوض بركات عوض2783

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةيارا وليد فؤاد مرعى2784
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ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةياسمين اسامه عبدالوهاب محمدعبدالوهاب عرابى2785

ناجح259.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةياسمين انور حسن محمد حنفى2786

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةياسمين ايمن حسن محمد مصطفى2787

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةياسمين على رضا على محمد2788

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةياسمين مجدى ابراهيم محمد حلوه2789

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةيمنى محمد حسنى عبدالقادر ابوورده2790

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الشيخ بنات القديمةيمنى محمد شبل محمد عويس2791

ناجح216إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينابراهيم اشرف محمد عبدالمطلب احمد2792

ناجح240.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينابراهيم السيد ابراهيم عطيه محمد ناجى2793

ناجح214.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينابراهيم صالح ابراهيم صالح عامر2794

ناجح253.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينابراهيم عبدالجيد عبدالخالق منصور2795

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينابراهيم عبدالمعبود حسن حمد محمود2796

ناجح226.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينابراهيم عمرو ابراهيم ابراهيم نصار2797

ناجح247.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينابراهيم محمد ابراهيم محمود بدوى2798

ناجح223.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينابراهيم محمد عبدالحليم محمد ابراهيم دبل2799

ناجح217إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينابراهيم محمد مخلوف ابراهيم بدوى2800

ناجح193إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنيناحمد ابراهيم احمد ابراهيم حجاج2801

ناجح165.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنيناحمد ابراهيم عبدالحميد ابراهيم الظريف2802

ناجح184إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنيناحمد اسماعيل محمود اسماعيل محمد2803

ناجح236إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنيناحمد السعيد صادق كامل عبدالمجيد2804

ناجح248إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنيناحمد ايهاب محمد عبدالحميد سالم2805

ناجح258.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنيناحمد رافت عطية الشاملى حسنين2806

ناجح249إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنيناحمد زكريا محمد زكريا الجندى2807

ناجح265.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنيناحمد سامى عبدالكريم عبدالرازق سلوم2808

ناجح246.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنيناحمد صابر السيد محمد عبده صديق2809

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنيناحمد عطيه احمد ابراهيم الشناوى2810
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ناجح255.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنيناحمد عوض محفوظ  محمد الدناصورى2811

ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنيناحمد محمد مخلوف السيد عالم2812

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنيناحمد مصطفي بسيونى سيداحمد عامر2813

ناجح245.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنيناحمد ممدوح مصطفي عطية خميس2814

ناجح251.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنيناحمد ناصر محمد طلحه موسى2815

ناجح247إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنيناحمد وليد محمود جالل السيد2817

ناجح205.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنيناسامه حماده عنتر احمد الحرامى2818

ناجح229.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنيناسامه طارق عرابي محمد جبر2819

ناجح222.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنيناسامه محمد ابراهيم على ابراهيم حماد2820

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنيناسالم محمد السيد عبدالقوى الغلبان2821

ناجح226.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنيناسالم محمد عبدالسالم نصار عبدالسالم2822

ناجح249إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنيناسالم يوسف السعيد محمد ابراهيم2823

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنيناسماعيل معوض صديق شحاته2824

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنيناغاثون ايمن مهنى  حكيم عوض2825

ناجح235.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينالسعيد ايمن السعيد عبدالهادى اسماعيل2826

ناجح203.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينبدر احمد عبدالنبي احمد يونس2827

ناجح220إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينجمال السعيد عطيه عبدالعاطى2828

ناجح250.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينجمال ايمن جمال عبدهللا القاضى2829

ناجح172إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينحسن السيد عطيه يونس احمد2830

ناجح244.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينحسن محمود السيد احمد الشناوى2831

ناجح228إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينحماده اسامه محمد السيد حمد2832

ناجح207إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينحمدى فتحى حامد شبل منصور2833

ناجح244.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينحمزة على ابراهيم على ابراهيم حماد2834

ناجح217إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينحمزة محمد قرنى محمد2835

ناجح207إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينخالد اسماعيل ابراهيم احمد الطوخى2836

ناجح159إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينخالد محمد كمال محمد الخضراوى2837
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ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينرافت اشرف مرسى خميس ابوالمجد2838

ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينربيع صبحى ربيع على عالم2839

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينزياد سمير موسى ابراهيم طلحه2840

ناجح235إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينزياد محمد صبرى رجب رجب2841

ناجح221إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينسيف الدين محمود شوقى محمد عثمان2842

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينشريف ماهر ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم2843

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينصالح الدين محمد صالح احمد ابوعمر2844

ناجح223إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينصالح محمد صالح محمد سيد احمد2845

ناجح234إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينصالح وليد صالح حسن عياد2846

ناجح169.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينعابدين محمد عابدين الدسوقى بدر هانى2847

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينعادل سيد احمد زكى محمد عبدالغفار2848

ناجح180إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينعادل عيد محمد عبدالعزيز محمد2849

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينعبدالحميد احمد عبدالحميد احمد حماد2850

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينعبدالرحمن احمد محمد بسيونى الشامى2851

ناجح250إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينعبدالرحمن السعيد سليمان خاطر غله2852

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينعبدالرحمن السيد منصور محمد السيد ميره2853

ناجح231إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينعبدالرحمن خالد على احمد على ابوعمر2854

ناجح259إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينعبدالرحمن شعبان احمد عبدالنبى حنجل2855

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينعبدالرحمن عزت جمعه عبدالعظيم سعداوى2856

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينعبدالرحمن منصف محمد ريحان سعيد2857

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينعبدالفتاح رزق محمد عبدالبارى حطب2858

ناجح211.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينعبدهللا محمد ابراهيم ابوالمجد ابراهيم2859

ناجح249.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينعبدهللا محمد عبدهللا محمود بركات2860

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينعصام احمد عادل محمد القصبى2861

ناجح188إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينعصام محمد السعيد صالح دريس2862

ناجح259إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينعالء حمام فاروق حسن احمد2863
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ناجح240إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينعلى ابراهيم على ابراهيم عبدالعاطى2864

ناجح249إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينعلى رمضان محمد احمدعبدالرحمن محمد2865

ناجح178.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينعلى سيد احمد احمد محمود عطيان2866

ناجح225.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينعلى عطيه على حسن عياد2867

ناجح250.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينعلى مرسى على مرسى مرسى بدوى2868

ناجح204إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينعماد ربيع جمعه بندارى خبيز2869

ناجح244إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينعمر اشرف عنتر احمد الحرامى2870

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينعمر مجدي السيد محمد ابوعكر2871

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينعمر محمد السيد البدوى الدسوقى طلحه2872

ناجح243إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينعمر محمد عبدالموجود جمعه محمد2873

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينعمرو خالد سليمان حسن سليمان2874

ناجح183إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينعيد شريف عيد الشناوى عيسى2875

ناجح209إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينعيسى فكرى ابراهيم الشناوى ابراهيم2876

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينفؤاد السعيد فؤاد عبدالهادى حسن عاشور2877

ناجح231إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينفارس سامى السيد عبدهللا محمد2878

ناجح232إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينفتحى احمد فتحى عبدالعزيز بدوى2879

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينكريم عبدالعزيز متولى عبدالعزيز غلة2880

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينكريم هشام نجاح صالح الميدانى2881

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينكمال ممدوح كمال عبدالسالم خميس ناصر2882

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينمؤمن محمد فوزى بسيونى غانم2883

ناجح259.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينمحمد احمد طلعت حسن قنديل2884

ناجح197.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينمحمد احمد محمد الدمرداش متولى العافى2885

ناجح259.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينمحمد السعيد عطية عبدالعاطى2886

ناجح244إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينمحمد السعيد محمد محمد احمد2887

ناجح220.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينمحمد السيد حسين بدوى عطيه2888

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينمحمد بدوى عبدالعاطى محمد بدوى2889
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ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينمحمد حازم عبدالرؤف مصطفى الشرقاوى2890

ناجح221إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينمحمد حلمى رمضان محمد الطلخاوى2891

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينمحمد خالد على على شلبى2892

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينمحمد رضا طه مرسى بسيونى بركات2893

ناجح201.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينمحمد شكرى محمد احمد عبداللطيف2894

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينمحمد عاطف سيد احمد حسين عامر2895

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينمحمد عبدالحكيم شعبان محمود الخولى2896

ناجح211إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينمحمد عبدالنبى عبدالسالم سليم2897

ناجح170إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينمحمد عصام رشدى علي صحصاح2898

ناجح205إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينمحمد على محمود احمد العطار2899

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينمحمد عوض منصور علي سالم2900

ناجح240.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينمحمد غازى اسماعيل بسيونى نصار2901

ناجح222إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينمحمد فؤاد محمود احمد الجندى2902

ناجح241إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينمحمد وليد احمد عبدالرحمن الطليمى2904

ناجح241.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينمحمد يحى محمد على حماد2905

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينمحمود ابراهيم سيد احمد ابراهيم طلحه2906

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينمحمود حاتم صالح السيد الحصرى2907

ناجح171.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينمحمود محمد ابراهيم  مرسى بدر2908

ناجح259.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينمحمود محمد عبدالفتاح يوسف فرج2909

ناجح235إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينمصطفي اشرف عطيه حافظ عطيه2910

ناجح238.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينمصطفى يوسف احمد السيدالبنا2912

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينمعاذ احمد درويش احمد عبدهللا2913

ناجح237.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينمنصور احمد السيد محمد عامر2914

ناجح200.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينمهند ايمن محمد عطيه شليل2915

ناجح181إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينوائل مصطفى محمد البزاوى2916

ناجح250إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينوسيم ياسر مصطفى الشاملى زيدان2917
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ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينوليد محمد صالح عبدالجواد مصطفى2918

ناجح233.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينوهبه عادل بدير على الخولى2919

ناجح236إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينيوسف ابراهيم صبحى عبداللطيف دراز2920

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينيوسف جمال عبدالمعطى عبدالمعطى محمد2921

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينيوسف عصام احمد محمد ناصر2922

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينيوسف عصام الدين مبروك محمد الشهاوى2923

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينيوسف فتحى احمد عبدالحميد جاويش2924

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينيوسف محمد احمد محمد عبدالعال2925

ناجح241إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينيوسف مدحت حسين عبداللطيف ابوالخير2926

ناجح238.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخسخا بنينيوسف مصطفى حسين السيد السماحى2927

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تابتسام عبدالمعبود سمير محمد مصطفي2928

ناجح268.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تابرار عبدالرحمن محمد  متولي عامر2929

ناجح262.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تاحسان عبدالحكيم محمد متولي عامر2930

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تاروى ابراهيم مخلوف ابراهيم بدوي2931

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تاروى حسنى سعيد عبدهللا دياب2932

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تاسراء جميل سعد محمد ابوالفضل2933

ناجح209إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تاسراء شعبان نصار عبدالسالم امين2934

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تاسراء كمال محمود  محمد اسماعيل2935

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تاسراء محمد بسيوني علي بدوي2936

ناجح253.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تاسراء محمد محمد السيد الشهداوي2937

ناجح250.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تاسراء محمود السيد احمد الشناوي2938

ناجح238إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تاسماء السيد محمد ابراهيم جمعه2939

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تاسماء السيد محمد على عتمان2940

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تاسماء سمير جابر سيد احمد شهاب2941

ناجح249إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تاسماء عماد جمعة بندارى خبيز2942

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تاسمى محمد فتح هللا عبدالجواد عصر2943
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ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تاالء جمعه اسماعيل عبدالعزيز حسن2944

ناجح231إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تاالء عامر منصور سعدهللا عامر2945

ناجح241إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تاالء محمد بدير محمود خميس2946

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تاالء هشام نور الدين السيد مرسى حمد2947

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تالزهراء مصطفى محمد عبدالرؤف مصطفى2948

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تامال محمد محمد رمضان حسن الناظر2949

ناجح260.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تامنيه محمد عبدالمجيد محمد كساب2951

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تاميره محمد ابراهيم السيد احمد2952

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تامينه عباس احمد عبدالعزيز احمد2953

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تايمان حسين احمد ابراهيم شهاب الدين2954

ناجح235.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تايمان صبري صالح محمود خميس2955

ناجح218إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تايه حسين محمد محمود يوسف2956

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تايه عبدالفتاح على محمود طلحه2957

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تايه كامل عبدالفتاح عبدالقادر يونس2958

ناجح227إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تبارثينيا ايهاب محب ميخائيل بشارة2959

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تبانسيه سامح محمد نبيل كامل عبدالحميد2960

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تبسمله ابراهيم محمد ابوالقمصان الباجوري2961

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تبسمله خالد عبدالفتاح عبدالعزيز فراج2962

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تبسمله خالف عبدالقادر احمد خليفه2963

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تبسمله عبدالعاطى عبدالعاطى احمد داود2964

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تبسمله متولي شريف متولي ابراهيم2965

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تبسمله محمد احمد احمد بدوي2966

ناجح268.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تبسمله محمد السيد احمد الشناوى2967

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تبسمله محمد ممدوح رجب الخامى2968

ناجح217إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تبسمله مصطفى عزت محمد المالح2969

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تثريا ابراهيم السيد حمد محمود عبده2970
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ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تجنه عادل كمال رمضان عقبه2971

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تجنه وليد عبدالفتاح عبدالعزيز فراج2972

ناجح262.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تحبيبه ابراهيم فتحي حسن شريف2973

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تحبيبه بلتاجى الشاملى بلتاجى الرفاعى2974

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تحبيبه جمال السعيد السيد رمضان2975

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تحبيبه جميل عبدالواحد الجميل عبدالواحد2976

ناجح248.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تحبيبه حسن حسن محمد حسنين2977

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تحبيبه طارق عطيه محمد حماد2978

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تحبيبه عبدالرحمن حسن حمد2979

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تحبيبه فوده محمد الشريف2980

ناجح195إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تحبيبه هاني احمد شاهين شاهين2981

ناجح228إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تحنين ابراهيم سليمان  محمد حماد2982

ناجح184إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تحنين احمد فتحى ابراهيم احمد اسماعيل2983

ناجح250.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تحنين احمد محمد احمد ودن2984

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تحنين انور جمعه يوسف الشحات2985

ناجح249إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تحنين عصام ابراهيم علي حسن الزفتاوي2986

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تحنين محمد عبدالمقصود احمد غنيم2987

ناجح245إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تخلود عرفه عباس محمد موسي2988

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تدميانه بطرس بشرى  يوسف ميخائيل2989

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تدينا سيد احمد محمد ابراهيم خليل2990

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية ترؤى محمد ابراهيم محمد بحيري2991

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية ترابعه ابراهيم عباس بدوي عطيه2992

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية ترزان عصام محمد عبدهللا عياد2993

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية ترفاء ضياء غازي ابراهيم زين2994

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية ترهف ابراهيم عرفه ابراهيم احمد2995

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تروان احمد عاطف عبدالمجيد الشهاوى2996
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ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تروان السيد عبده علي موسي2997

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تروان عبدالعزيز عبدالعزيز محمود المهدي2998

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تروضة محمد عبدالسالم احمد سالم2999

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية ترويدا شهير عبدالمنعم الشافعى3000

ناجح261.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تريهام ابراهيم عطيه حسن محمد3001

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تزينب على السعيد على محمد الشناوى3002

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تزينب محمد منصور سعدهللا عامر3003

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تزينب واصف احمد محمد ناصر3004

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تساره احمد محمد احمد ابراهيم شهاب الدين3005

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تساره بكر يحيى بدير احمد حموده3006

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تساره محمد احمد عطيه خميس3007

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تساندي عبدالفتاح منجد عبدالفتاح سليم3008

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تسعاد محمد خميس ابراهيم العبد3009

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تسلمى احمد حمدى ابوالعطا سالم3010

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تسلمى السيد محمد علي سالمه3011

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تسلمى عادل محمد حسبو3012

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تسلمى محمد السيد ابراهيم قابيل3013

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تسما سمير عبداللطيف محمود موسى3014

ناجح245.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تسماح خالد محمود احمد العطار3015

ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تسمر طارق عطيه محمد حماد3016

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تسميه عبدالكريم عبدالقادر محمد النجار3017

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تسندس محمد على عبدالسالم محمد3018

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تسهيله خالد كمال ابراهيم الحارون3019

ناجح266.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تسوزان السيد علي الصاوى على شلبى3020

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تشروق فتحى عباس عباس خزعل3021

ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تشروق ماهر ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم3022
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ناجح234إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تشهد ابراهيم زغلول ابراهيم محمد عالم3023

ناجح247.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تشهد احمد عثمان عبدالعزيز اليماني3024

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تشهد حماده عباس عباس خزعل3025

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تشهد شعبان عبدالعزيز محمد مبارك3026

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تشهد صبري ابراهيم محمد الطلخاوي3027

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تشهد عبدالجليل محمد السيد ابراهيم الطحان3028

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تشهد عبدالسالم ابوالفتوح غازى السيد3029

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تشهد محمد كمال مرسي السقا3030

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تشهد محمد محمد عبدالرحمن غنيم3031

ناجح222.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تشيرين سعد صالح محمد ابراهيم3032

ناجح202إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تشيماء احمد شاكر خلف حسين3033

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تصابرين ذكى احمد محمد عبدالغفار3034

ناجح257.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تعبير اشرف السيد محمد العافى3035

ناجح221.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تعبير يسري محمد معروف الشيخ3036

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تفاطمة حسن الحسينى محفوظ ابراهيم3037

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تفاطمه صالح طه السيد الحصري3038

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تفاطمه محمد عبدهللا عيد بدر3039

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تفرح محمد ابوالفتوح عبده محمد3040

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تلجين السعيد احمد ابراهيم عثمان3041

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تليلى احمد مختار عامر3042

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تمارتينا نزار ناظم  نقوال حنا3043

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تمارينا مالك ويصا  سعد يوسف3044

ناجح256.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تمريم ابراهيم الشاملي بلتاجى الرفاعي3045

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تمريم احمد شعبان محمد السيد3046

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تمريم السيد ابراهيم حسن النكالوى3047

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تمريم محمد يحى مصطفى عامر3048
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ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تمريم هيثم الشناوى على كلبوش3049

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تملك عبدالحميد رسمى عبدالحميد خير3050

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تمنه هللا اسالم السيد ابراهيم عمرو3051

ناجح262.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تمنه هللا السيد اسماعيل السيد مرزوق3052

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تمنه هللا خالد السعيد صالح ابوشعيشع3053

ناجح265.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تمنه هللا محمد بنداري  محمد طلحه3054

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تمنه هللا وليد احمد عبده احمد محمود3055

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تمنه محمد ابراهيم صالح عامر3056

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تمنه محمد السعيد سيد احمد المسيري3057

ناجح206.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تمنه محمود بدير العشماوى3058

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تمنه وائل عبدالمنعم ابراهيم شلبى3059

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تمى حمدى عيد حامد صالح3060

ناجح262.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تناديه احمد محمد ابراهيم حسن عامر3061

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تناديه الدسوقى شحاته الدسوقى بدر3062

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تنجاه عبدالعزيز اسماعيل عبدالعزيز حسن3063

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تندى السيد عبدالمطلب محمد الصنفاوي3064

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تندى سامي مصطفى ابوالنور النكالوي3065

ناجح211إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تندى نبيل عرفه ابراهيم احمد3066

ناجح225.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تنوال اشرف كمال محمد على الخضراوى3067

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تنورا احمد سيف محمد عبدالرحمن3068

ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تنورا اسامه السيد محمد احمد3069

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تنورا اسالم عبدهللا ابراهيم زين3070

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تنورهان علي عبدالمحسن علي بدوي3071

ناجح241.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تنورهان محمود ابراهيم محمد دردح3072

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تهاجر اشرف صالح عبدالجواد مصطفي3073

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تهاجر السيد فاروق  علي عرفات3074
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ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تهاجر جمال طلبه عطيه فرج3075

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تهاجر رجب محمد على عثمان3076

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تهاجر زغلول محمد عطيه3077

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تهاجر محمد محمد ابراهيم زين3078

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تهاجر مصطفى حسن مصطفى امين3079

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تهاله مصطفى محمد  محمود عوض هللا3080

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تهبه عبدالعزيز ابراهيم عواد الدسوقي3081

ناجح245إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تهنا عطيه ابراهيم عطيه عالم3082

ناجح201.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تهند السيد منصور محمد بدر3083

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تهند جمال حمادي محمود راغب3084

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تهند ذكي صالح طه الشرقاوي3085

ناجح262.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية توداد جمال مصطفي حسين ادريس3086

ناجح188إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية توفاء سمير ابراهيم بسيوني احمد3087

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية توالء يحي محمد على حماد3088

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تيارا محمد تمام محمد عبدهللا3089

ناجح192إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تياسمين ابراهيم محمد السيد العطار3090

ناجح268.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تياسمين جمال السعيد ابراهيم زيدان3091

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.سخا النموذجية تيمنى صالح ابراهيم عبدالسيد سعد3092

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةاحمد السيد محمد السيد عقبه3093

ناجح238.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةاحمد رمضان محمد ابوالعينين ماضي3094

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةاحمد عبدالحميد محمود محمد جمال الدين3095

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةاحمد عطيه تاج الدين عطيه عقبه3096

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةاحمد عنتر مصطفي احمد الطلحاوي3097

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةاحمد محمد عبدالحميد عثمان مغنم3098

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةاحمد محمود كمال محمد ناصف3099

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةاحمد محمود مرسي محمد طاحون3100
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ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةاحمد ممدوح عوض السيد سالمه3101

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةالبدري عصام الدين نجيب هنداوي3102

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةتامر ايهاب الشحات السيد عقبه3103

ناجح240إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةحسن رمضان حسن ابراهيم سليمان3104

ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةحسن عادل مصطفى حسن الرفاعي3105

ناجح258.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةحسن عبدالحميد احمد عبدالعاطي الصوري3106

ناجح213.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةرمضان شمشموم رمضان الشاملي الصباغ3107

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةرياض محمد الشاملي السيد الصباغ3108

ناجح262.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةشعبان عبدالحليم شعبان عبدالحليم الصورى3109

ناجح233.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةعباس عبده رجب السيد المسيري3110

ناجح244إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةعبدالرحمن احمد غازي عبدالنبي فرج هللا3111

ناجح238إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةعبدالرحمن سيد عبدالسالم علي سليمان3112

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةعبدالرحمن عبدالعزيز السيد عطيه عياد3113

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةعبدالرحمن محمد احمد احمد الطلحاوي3114

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةعبدالرحمن محمد السيد احمد رمضان3115

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةعبدالرحمن محمد عبدالقادر عبدالهادي عياد3116

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةعبدالرحمن محمد عبدالهادي احمد عبدالهادي3117

ناجح213.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةعبدالرحمن محمود شعبان احمد الطلحاوي3118

ناجح238إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةعبدالرحمن نشات محمد مرزوق شاهين3119

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةعبدهللا حسين عبدالعاطي ابوالسعود  يوسف3120

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةعبدهللا شعبان جبارة عرفة3121

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةعالء مهران حلمي محمود عقبه3122

ناجح251.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةعمار ايمن ممدوح متولي الرفاعي3123

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةفوزي عبدالقادر عبدالمنعم عبدالقادر عقبه3124

ناجح170إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةكريم رشاد زكريا عوض غانم3125

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةمحمد ابراهيم عبدالسالم علي سليمان3126
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ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةمحمد احمد سعد احمد عبدالهادي3127

ناجح261.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةمحمد ايمن شعبان عبدهللا منصور3128

ناجح238إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةمحمد رمضان ابراهيم حامد3129

ناجح230إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةمحمد صبحي مرسي حسن بلتاجي3130

ناجح247إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةمحمد طارق محمد السيد عقبه3131

ناجح253.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةمحمد عبدالرحمن محمد البرماوي3132

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةمحمد محمد فتحي هنداوي عوض3133

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةمحمد مصطفي محمد عبدالهادي طاحون3134

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةمحمود بسيوني محمود محمد طاحون3135

ناجح250.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةمحمود عاطف محمود علي سيف الدبن3136

ناجح226إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةمحمود وليد ابرهيم حامد ماضي3137

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةمختار محمد وفيق بسيوني عقبه3138

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةمعاذ نوح عبدالحميد الرفاعي3139

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةاسماء على السعيد السعيد حسين خليل3140

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةاسماء فرحات محمد موسي السعدني3141

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةاسماء مختار عطيه عبدالقادر عقبه3142

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةاالء بسيوني حسن حامد ماضي3143

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةالزهراء مجدي لطفي محمد جبريل3144

ناجح265.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةامنيه جوده محمد عبدالجواد الفقي3145

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةاميره ابراهيم فاروق ابراهيم ابوغرب3146

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةايمان عبدالعزيز مصطفي عبدالعزيز شلبي3147

ناجح243إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةايه عبدالعزيز السيد عبدالعزيز جمال الدين3148

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةبسنت محمد جمعه رمضان عبدالسالم3149

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةجنه درويش محمد محمد ابراهيم3150

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةحسناء عادل عبدالباسط عبدالعاطي عياد3151

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةحنين ماهر عبدالحليم محمد حافظ3152



كفرالشيخ16/06/2021

110صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح216إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةدنيا ربيع صبحي محمد ابوالنصر3153

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةدنيا سمير مرسي محمد طاحون3154

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةرحمه السيد رمضان الشاملي الصباغ3155

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةرنا صبري عبدالمنعم ابراهيم خير هللا3156

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةساره ابراهيم بدير عبدالقادر الرفاعي3157

ناجح265.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةسلمي السيد بسيوني محمود عقبه3158

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةشهد حسن محمود عبدالسالم  خيرهللا3159

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةشهد شريف عبدالمعطي محمد عوض3160

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةشهد عبدالسالم علي عبدالسالم علي3161

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةعلياء حسن خليل حسن القصاص3162

ناجح204إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةفاطمة انور ابراهيم محمد سيد احمد3163

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةفاطمه اسامه منصور عبدالفتاح منصور3164

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةفاطمه ايمن ممدوح متولي الرفاعي3165

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةفرحه صبحي عبدهللا علي عقبه3166

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةكاريمان سيد احمد عوض الرفاعي3167

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةمتاع نوح عباس محمود عقبه3168

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةمريم ايمن احمد احمد الطلحاوي3169

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةملك شعبان عبدالغني عبدالمنعم النويهي3170

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةمي مصطفي محمد مرزوق شاهين3171

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةناديه السيد حسن السيد عياد3172

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةنغم نبيل محمود الشاملي الصباغ3173

ناجح240.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةنور علي محمد ابراهيم ماضي3174

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةنور محمد محمود محمد جمال الدين3175

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةنورهان عبدربه رشوان عبدربه رشوان3176

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةهاله رزق محمد عبدالحليم عقبه3177

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةهبه عرفه عبدالمعطي عبدالكريم عقبه3178
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ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةهدي عبدالحميد بدير عبدالقادر الرفاعي3179

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخرزقة اماى اإلعداديةوفاء وليد السعيد عبدالباقي عبدالرازق طاحون3180

ناجح224إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينابراهيم توكل عثمان عبدالرسول عيسى3181

ناجح186إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينابراهيم خالد السيد رجب المنسى3182

ناجح208.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينابراهيم عادل ابراهيم محمد هنداوى3184

ناجح192إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينابراهيم عبدالعزيز ابراهيم ابراهيم صالح3185

ناجح242إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينابراهيم محمد ابراهيم اسماعيل حماده3186

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينابراهيم محمد فرج فهيم عبدالال3187

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينابراهيم مرسى ابراهيم محمد مرسى3188

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينابراهيم مصطفى مصطفى محمد ابومحمد3189

ناجح224إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنيناحمد ابراهيم درويش ابراهيم تعلب3190

ناجح172إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنيناحمد ابوشعيشع ابوشعيشع محمود درويش3191

ناجح243إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنيناحمد اسماعيل شعيب رجب الجرم3192

ناجح212.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنيناحمد البدراوى محمد سيد احمد3193

ناجح209إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنيناحمد الحسينى شاكر عيد شليل3194

ناجح218إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنيناحمد السيد احمد احمد هالل3195

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنيناحمد حمدين ممدوح زكريا حسن3196

ناجح265.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنيناحمد عبدالغفار حسنى عبدالغفار الدسوقى3197

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنيناحمد على بسيونى عبدالفتاح بسيونى3198

ناجح251.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنيناحمد على معاذ على عبدالحميد3199

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنيناحمد عمر حسانين حسانين الروينى3200

ناجح261.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنيناحمد فتحى مصطفى ابراهيم حسبو3201

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنيناحمد محمد احمد محمد بركه3202

ناجح255.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنيناحمد محمد السيد عبدالرازق القزاز3203

ناجح255.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنيناحمد محمد عبدالفتاح مصطفى درويش3204

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنيناحمد نصر احمد مصطفى العطار3206
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ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنيناحمد هادى بسطويسى ابوالعينين عيسى3207

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنيناحمد وائل احمد محمد عبدهللا كمون3208

ناجح224إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنيناحمد يوسف احمد احمد حماده3209

ناجح181.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينالسيد سامى عبدالفتاح محمد مظال3210

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينالسيد عادل السيد على الشامى3211

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينباسم محمد رمضان رجب الشيخ على3212

ناجح148إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينبدر عالء السيد عبده مظال3213

ناجح156إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينبالل عالء خليل محمد خليل الحق3214

ناجح245إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينجمال ربيع محمد محمد عبدالنبى3215

ناجح183.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينحامد يحيى اسماعيل محمد االحول3216

ناجح174.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينحسام الدين فهمى عبدالمنعم عبدالصمد على3217

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينحسن انور حسين طه الفرماوى3218

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينحسن ايمن على حسن الدقرنى3219

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينحسين حسنى ابراهيم محمد دريس3220

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينحسين خالد حسين محمد بركه3221

ناجح180إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينحسين مصطفى السعيد ابراهيم العمروسى3223

ناجح182.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينحماده رضا عباس الدسوقى طلحه3224

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينحمزه محمود رجب محمد ابونعامه3225

ناجح169إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينخالد سليمان بسيونى بسيونى الدقرنى3226

ناجح249.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينرمضان السيد رمضان عبدالحليم حسن3227

ناجح256.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينزياد السيد بسيونى محمد القرش3228

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينزياد محمد احمد محمد احمد3229

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينزياد محمد غمرى حسن الدقرنى3230

ناجح222.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينزياد مصطفى شعيب رجب الجرم3231

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينسالم محمد سالم عبدالكريم الشيخ صالح3232

ناجح203إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينسامى السيد رمضان عبدالحليم حسن3233
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ناجح251.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينشعبان صبحى شعبان محمد زيدان3234

ناجح255.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينصالح محمد صالح زكريا الشامى3236

ناجح250إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينصهيب الشوادفى السيد محمد الدقرنى3237

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينطارق سامى مصطفى محمد الروينى3238

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينعادل ابراهيم محمد عبدالقادر هالل3239

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينعادل محمد السيد على الشامى3240

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينعبدالباسط يسرى عبدالغفار فرج المير3241

ناجح188إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينعبدالجيد عبدالناصر عبدالجيد على خفاجى3242

ناجح265.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينعبدالحليم طارق عبدالحليم عبدالحليم السكرى3243

ناجح221إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينعبدالحميد مجدى عبدالحميد عبدالمنعم المير3244

ناجح225.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينعبدالرحمن احمد ابراهيم مختار رجب3245

ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينعبدالرحمن احمد محمد عبدالمجيد صالح3246

ناجح220.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينعبدالرحمن السيد محمد ابراهيم الشوادفى3247

ناجح259إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينعبدالرحمن طاهر حسبن طه الفرماوى3248

ناجح221.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينعبدالرحمن على على عبدالوهاب حسن3249

ناجح185إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينعبدالرحمن محسن معزوز عطيه عيسى3250

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينعبدالرحمن محمد احمد محمد الشامى3251

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينعبدالعزيز صبحى ابراهيم زكريا الشامى3252

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينعبدهللا ابراهيم السيد محمد مظال3253

ناجح191.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينعبدهللا السيد محمد ابوغازى سالمه3254

ناجح158.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينعبدالمحسن ابراهيم السعيد عبدالمحسن النجار3255

ناجح176.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينعبدالمنعم عبدالحليم عبدالوهاب محمد الشربينى3256

ناجح240.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينعبدالهادى ابراهيم رمضان محمد عبدالهادى3257

ناجح211إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينعطافى محمد عطافى محمد معوض3258

ناجح192.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينعالء احمد رجب احمد اسماعيل3259

ناجح240إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينعالء عبدالقادر اسماعيل على الشامى3260
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ناجح204إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينعلى احمد على ابراهيم عبدالعال3261

ناجح220إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينكريم حاتم محمد كامل السعيد3265

ناجح231.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينكريم نصر عبدالعزيز بسيونى مظال3267

ناجح140إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينمحب محمد بدير عبادى عيسى3268

ناجح176إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينمحسن ابراهيم حسن ابراهيم شليل3269

ناجح255.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينمحمد ابراهيم مصطفى محمد درويش3272

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينمحمد احمد صابر احمد النجار3273

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينمحمد اسماعيل محمد مصطفى هالل3274

ناجح227إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينمحمد اشرف احمد محمد بركه3275

ناجح245.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينمحمد انس عوض فرج شيحه3276

ناجح251.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينمحمد حسان حسن عبدالحميد عرفه3277

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينمحمد حمدى مصطفى ابراهيم الشامى3278

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينمحمد درويش صبحى مصطفى الشامى3279

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينمحمد صابر ممدوح ابراهيم الشامى3280

ناجح242إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينمحمد صبحى زغلول الشوادفى الزملى3281

ناجح227إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينمحمد عبدالسالم محمد عبدالقادر هالل3282

ناجح238إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينمحمد عبدالمطلب محمد محمد الشامى3283

ناجح230.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينمحمد على السيد عبدالرازق القزاز3284

ناجح232.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينمحمد محمد محمد احمد ابوالعطا3285

ناجح203.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينمحمد مداح مداح الزين مرسى عبدالهادى3286

ناجح189.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينمحمد مصطفى عرفه احمد عبدالعال3287

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينمحمد مصطفى محمد مصطفى الروينى3288

ناجح211إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينمحمد مهدى السعيد احمد بيصار3289

ناجح234إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينمحمد نصر السيد مصطفى درويش3290

ناجح241إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينمحمد يسرى محمد محمد عبدالنبى3291

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينمحمد يوسف احمد يوسف ابراهيم3292
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ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينمحمود السعيد محمد عبدالرازق سعد3293

ناجح241.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينمحمود محمد زكريا حسن جاد المولى3294

ناجح229.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينمحمود محمد صبرى عليش الشنوانى3295

ناجح246.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينمحمود محمد محمد صالح شعيب3296

ناجح246.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينمحمود مصطفى سليمان عبدالفتاح هالل3297

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينمحمود مغاورى فتحى حامد صالح3298

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينمحمود وائل السيد يوسف ريان3299

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينمصطفى عبدالحميد على عبدالرازق عبدالعال3300

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينمصطفى عبدهللا نوح مصطفى البسطويسى3301

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينمصطفى عطيه مصطفى محمود مراد3302

ناجح197إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنيننادر ايمن السيد حسن هالل3303

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينوليد محمد محفوظ عبدهللا الشامى3304

ناجح231.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينياسر اشرف عبدالمسعد غانم عبدهللا3305

ناجح195إدارة شــــــرق  كفر الشيـخحسنى زهرة بنينيوسف محمد حسنى مصطفى العطار3306

ناجح236.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتابتسام فريد فرج منصور الجارحى3307

ناجح236إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتاروى بالل محمد محمد عمايم3308

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتاروى عبدالعزيز احمد جبر الروينى3309

ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتاسراء بسيونى عبدالعزيز بسيونى مظال3310

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتاسراء رافت احمد ابراهيم شيحة3311

ناجح234إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتاسماء عادل احمد عطية شليل3312

ناجح255.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتاسماء عبدالسالم يوسف عبدالجواد الصياد3313

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتاسماء متولى عبدالعال متولى عبدالعال3314

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتاسماء محمد رجب محمد العكل3315

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتاالء محمد فتحى السيد حداية3316

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتاالء مصطفى احمد محمد البحيرى3317

ناجح265.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتامل اسماعيل عبدالعزيز احمد درويش3318
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ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتامنية ابراهيم سيد احمد محمد دريس3319

ناجح261.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتاميرة خالد بسيوني بسيوني الدقرني3320

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتاميرة عبدهللا عيد محمد رجب3321

ناجح268.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتاميرة محمود تاج الدين على احمد3322

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتامينه اشرف رجب محمد ابونعامه3323

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتانجى اشرف محمد حسن رجب3324

ناجح206.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتايمان ابراهيم بسطويسى ابوالعنين عيسى3325

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتايمان ابراهيم يوسف محمد صالح3326

ناجح266.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتايمان احمد نوح مصطفى البسطويسى3327

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتايه ابوالفتوح عبدالجليل ابوالفتوح القطرى3328

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتايه تامر السيد يوسف ريان3329

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتايه ربيع رمضان عطيه رمضان3330

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتايه محسن عبدالحى الششتاوى الدقرانى3331

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتبسملة عادل عبدالعزيز ابراهيم خلف3332

ناجح218إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتبسمله اسالم محمد زكى عبدالعال3333

ناجح213.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتبسمله عادل سيف عوض هللا الدقرنى3334

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتبسنت منير محمد عبدالمجيد محمد3335

ناجح255.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتجميلة بدوى على محمد الشنوانى3336

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتجنا مصطفى صبحى درويش الشامى3337

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتحبيبة ابراهيم ابراهيم ابراهيم ابوعيانة3338

ناجح200إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتحبيبة ابراهيم ابراهيم عبدالوهاب الراعى3339

ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتحبيبة ابراهيم عبدالصبور عبدالعال عبدالرحمن3340

ناجح178إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتحبيبة احمد عزت احمد الهطيل3341

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتحبيبة الحسينى يوسف احمد حمادة3342

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتحبيبة بسيونى فتحى مصطفى معوض3343

ناجح258.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتحبيبة خالد محمد محمد زهرة3344
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ناجح262.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتحبيبة عبدالفتاح بسيونى عبدالفتاح بسيونى3345

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتحبيبة عبدالمحسن ابراهيم حسين ابوشلبى3346

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتحبيبة على محمد عبدالمحسن شهاب الدين3347

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتحبيبة كمال مصطفى محمد الروينى3348

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتحبيبة محمد عبدالرازق عبدالقادر على3349

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتحبيبه طارق فتحى الشوادفى محمد3350

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتحبيبه محمود نوح مصطفى البسطويسى3351

ناجح229.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتحبيبه مرسى سمير مرسى مظال3352

ناجح258.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتحبيبه وليد مصطفى عباس مصطفى3353

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتحنين ابراهيم عطية منصور ابراهيم3354

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتحنين اسماعيل عبدالخالق اسماعيل جبر3355

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتحنين السيد محمد يوسف البحيرى3356

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتحنين ايمن على حسن الدقرنى3357

ناجح249إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتحنين خالد ابوغازى بدير الراعى3358

ناجح258.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتحنين سامى السيد قنديل خليل3359

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتحنين عبدالحكيم محمد احمد عبدالغنى3360

ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتحنين عبداللطيف عبدالكريم فراج3361

ناجح229إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتحنين عالء محمد على عيسى3362

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتحنين معوض جمعه يوسف المير3363

ناجح236.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتدعاء عيد احمد عيد جوهر3364

ناجح248إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتدينا محمود فؤاد احمد الفالوى3365

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناترانا كامل محمد متولى العكل3366

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناترحاب السيد عبدالجليل عبدالغنى رشوان3367

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناترحمة محمد ابراهيم السيد بركة3368

ناجح248إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناترحمه اشرف عبدالغنى ابراهيم القط3369

ناجح261.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناترشا محمد فتحى توفيق الدسوقى3370
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ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناترهف ايمن ابراهيم محمد عبدالرازق3371

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتروان سالم بسيونى حافظ الشنوانى3372

ناجح247.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتروضه يوسف منصور منصور الجارحى3373

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتريناد محمود عبدالكريم عبداللطيف على3374

ناجح247.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتريهام عبدربه فتحى عبدربه العكل3375

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتزهور محمد السيد محمد الدقرانى3376

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتزينب انس سيد احمد حسين3377

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتزينب رافت زغلول الشوادفى الزملى3378

ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتزينب عبدالغفار ممدوح محمد هالل3379

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتسارة رمضان محمد ابراهيم درويش3380

ناجح268.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتسارة محمد ممدوح ابراهيم الشامى3381

ناجح224إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتسارة محمدى ذكريا الطنوبى3382

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتسارة يوسف ابراهيم عبدالجواد الصياد3383

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتساره ابراهيم عبدهللا ابراهيم ريحان3384

ناجح252.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتساره جمعه محمد محمد خفاجى3385

ناجح225إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتساره عماد مصطفى عطيه ابوسوده3386

ناجح209إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتسامية رشاد عبدالرؤف عبدالرؤف عيسى3387

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتسلمى ايمن شحاتة محمد هالل3388

ناجح238.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتسوميه مصطفى زغلول احمد ابوطالب3389

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتشروق ابراهيم فوزى احمد ابوالعطا3390

ناجح244إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتشروق عصام ابوغازى بدير الراعى3391

ناجح259إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتشهد ابراهيم ابراهيم محمد عيسى3392

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتشهد ابراهيم عبدالعزيز محمد الشيخ صالح3393

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتشهد ابراهيم فوزى احمد ابوالعطا3394

ناجح165إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتشهد احمد جبر عمارة3395

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتشهد السيد محمد محمد اسماعيل3396
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ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتشهد فوزى محمد محمود عبدالنبى3397

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتشهد محمد ابراهيم عنانى الشامى3398

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتشهد محمد احمد صالح مصطفى3399

ناجح250إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتشهد محمد رمضان خالف البحيرى3400

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتشهد محمد عبدالواحد محمد منصور3401

ناجح221إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتشهد منتصر فوزى الششتاوى الدقرانى3402

ناجح259إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتشهد يوسف ابراهيم عبدالفتاح محمد3403

ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتشيماء محمد صابر محمد حماد3404

ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتصافيه محمد رجب احمد اسماعيل3405

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتعبير حمادة عصام ابراهيم بركة3406

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتعبير خميس السعيد امين محمد السقا3407

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتعبير محمد جمال محمد عبدالمنعم حسن3408

ناجح215إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتعزيزة سامى ذكى بدير الراعى3409

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتعال رضا عباس الدسوقى طلحه3410

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتعلياء محمد فؤاد عطية الدقرنى3411

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتفاطمة عبدالعزيز ابراهيم محمد الشيخ صالح3412

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتفاطمة مصطفى عبدالمنعم مصطفى ابوشلبى3413

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتفاطمة ياسر رجب ابراهيم مظال3414

ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتفاطمه مصطفى محمد مصطفى الروينى3415

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتفتحية منصور مصطفى عليش الشنوانى3416

ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتفوزية عبدالحميد جمعة عبدالحميد الروينى3417

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتلمياء فوزى عنتر ابراهيم فرج3418

ناجح236إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتليلي مرسي عبدالحميد مرسي والي3419

ناجح210إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتمرفت احمد صديق احمد الفالل3420

ناجح222إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتمريم ايمن عبدالحى عليش الشنوانى3421

ناجح241إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتمريم عبدالفتاح محمود عبدالعاطى حسين النجار3422
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ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتمريم على محمد احمد حمادة3423

ناجح249.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتمريم محمد محمد عبدالوهاب شهاب3424

ناجح194إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتملك ابراهيم رشاد ابراهيم غانم3425

ناجح256.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتملك السعيد ابراهيم حسين سالم3426

ناجح224إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتملك عابد عبداللطيف محمد امام3427

ناجح260.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتملك محمد حسين السيد عزام3428

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتملك محمود عبدالفتاح سليم عطا3429

ناجح260.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتمنة الرحمن محمد عبدهللا عطا محمد3430

ناجح246.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتمنة هللا احمد احمد عبدالمنعم المير3431

ناجح249.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتمنة هللا انيس بسطويسى ابوالعنين عيسى3432

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتمنة هللا عابد عبدالغفار فرج المير3433

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتمنةهللا سيداحمد ابراهيم عبدالعزيز مظال3434

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتمنه على السيد على الشامى3435

ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتمنه محمد احمد محمد السخاوى3436

ناجح255.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتمنه محمود عطيه غازى الصياد3437

ناجح243إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتمنى فوزي يونس مصطفى عبدالهادى3438

ناجح247إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتمودة عاطف على على عوض3439

ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتميرنا عبدالنبى السيد متولى عاشور3440

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتنادية خزعل اسماعيل اسماعيل ابراهيم3441

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتندى صالح ابراهيم اسماعيل حمادة3442

ناجح244إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتندى عبدالناصر احمد رمضان الخولى3443

ناجح207إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتندى فوزى عبدالمجيد راغب3444

ناجح223إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتندى مصطفى فتحى حسنين الروينى3445

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتنوال محمد فريد بيومى مظال3446

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتنورهان عبدالجواد ابراهيم عبدالجواد الصياد3447

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتنورهان عماد فوزى الششتاوى الدقرانى3448
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ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتنورهان عيد محمد ابراهيم درويش3449

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتهاجر السيد محمد احمد عبدالغنى3450

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتهاجر بسيونى عبدالعزيز بسيونى مظال3451

ناجح248إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتهاجر حمدى احمد اسماعيل النجار3452

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتهاجر محمود احمد عبدالسيد سعد3453

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتهاجر محمود محمود حسين شليل3454

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتهاجر نصر محمد عكاشة جبر3455

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتهدى احمد محمد عبادة محمد3456

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتهمت محمود رمضان محمد عبدالهادى3457

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتهناء صفوت سعد ابراهيم الدقرنى3458

ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتهناء ياسر على محمد الروينى3459

ناجح222إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتهند جمال يوسف ابراهيم عبدالعال3460

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتهند فارس حسين محمد الشامى3461

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتوردة فهمى محمد فهمى على3462

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتوسام عبدهللا مرشدى ابراهيم القن3463

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتيارا على عبدالرحمن محمد الروينى3464

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتياسمين سامح مخيمر عبده السيسى3465

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتياسمين شحاته السعيد ابراهيم متولى3466

ناجح241إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتياسمين عاطف محروس رمضان الخولى3467

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتياسمين على على مصطفى عبدالخالق3468

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتياسمين عيد محمد يوسف البحيرى3469

ناجح266.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالحمراوى بناتياسمين نصر احمد اسماعيل النجار3470

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةابراهيم راضى ابراهيم راضى محمود3471

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةابراهيم فرج احمد فرج غزالن3472

ناجح239إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةابراهيم محمد الجيوشى سيداحمد نوفل3473

ناجح250إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةاحمد ابراهيم محمدى محمد احمد الظريف3474
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ناجح259.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةاحمد اسماعيل مرشدى مرشدى3475

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةاحمد السيد عيد فرج موسى3476

ناجح191.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةاحمد جمال محمد ابوشعيشع عبدالحافظ3477

ناجح202إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةاحمد رجب رمضان ابراهيم ايوب3478

ناجح214إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةاحمد سامى جالل ابراهيم مجاهد3479

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةاحمد عادل عبدالمنعم حامد الشناوى3480

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةاحمد عماد بخيت سليمان عبدالمجيد ماضي3481

ناجح179.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةاحمد محمد بسيوني محمد طايل3482

ناجح193.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةاحمد محمد ذكى احمد خلف هللا3483

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةاحمد نبوى عبدالحميد احمد الكومى3484

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةاحمد نصر عرفات عبدالرحمن معوض3485

ناجح213إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةاسامه محمد عبدهللا عبدالنبى3486

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةاالمير فتحى محمد عبدالحميد ابراهيم غزالن3487

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةالسيد السيد السيد عبدالبارى ماضى3488

ناجح180.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةالسيد معوض فرحات محمد عبدهللا3489

ناجح231إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةانس اشرف احمد على الحارون3490

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةباسل محمد لطفى محمد عمر3491

ناجح259.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةجبر الخطيب عبدالمنعم جبر متولى3492

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةحسام على جاب هللا على النشرتى3493

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةخالد احمد عبدهللا ابراهيم احمد الطويله3494

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةزياد احمد بشرى محمد احمد3495

ناجح245.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةزياد غانم محمد على ابراهيم3496

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةسامى محمد سامى عبدالمعطي عطاهللا ادم3498

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةعادل احمد رمضان بسيونى الوكيل3500

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةعادل محمد مرسى متولى مرسى جبر3502

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةعبدالرحمن احمد احمد احمد ابواسماعيل3503
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ناجح265.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةعبدالرحمن رضا عبدالرحمن محمد على شيعشع3504

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةعبدالرحمن عمرو السيد ابوشعيشع طلحة3505

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةعبدهللا احمد عبدهللا محمود قطب الدسوقى3506

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةعزت جالل عبدالواحد محمود حموده3507

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةعمر رحيب فؤاد عبدالعاطي العادلي3508

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةعمر عبدالفتاح محمد عطيه بسطويسي3509

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةعمر محمد فوزى عبدالمطلب ابراهيم غزالن3510

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةعمرو احمد عبدالغنى حسين يوسف3511

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةعمرو عالءعيسوى احمد على العيسوى3512

ناجح260.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةفاروق عبدالحميد فاروق طلبه ابراهيم غزالن3513

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةكريم مجدى كرم ابراهيم عبدالال3514

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةمؤمن شريف مصطفى فتحى محمد اللفاف3515

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةمحمد ابراهيم محمد عبدالحميد ابراهيم غزالن3516

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةمحمد احمد عبدالواحد محمود طايل3517

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةمحمد السيد على السيد صومع3518

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةمحمد ايمن محمد فؤاد بسيونى3519

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةمحمد رضا محمود مصطفى العادلى3520

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةمحمد رمضان على سعيد السيد3521

ناجح241.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةمحمد سامى جالل ابراهيم مجاهد3522

ناجح240.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةمحمد صادق صادق محمد سماحه3523

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةمحمد عبدهللا على غازى ابراهيم3524

ناجح250.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةمحمد عزت الطنطاوى محمد الطنطاوى3525

ناجح207إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةمحمد عزت عبدالفتاح عبدالفتاح على3526

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةمحمد على ابراهيم على تركيه3527

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةمحمد نزيه بدير محمد مصطفى الخولى3528

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةمحمد هانى على منصور على3529
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ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةمحمد وائل صبحى عبدالبارى محمد الشامى3530

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةمحمد وليد زكرى على عبدالعاطى حواس3531

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةمحمد وليد طلبه طلبه ابراهيم3532

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةمحمود السعيد سليمان عبدالحميد ماضي3533

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةمحمود السيد عبداللطيف محمود بسطويسى3534

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةمحمود عبدهللا على غازى ابراهيم3535

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةمحمود مهدى فهيم عبدالحميد محمود3536

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةمحمود يحى انيس محمود حسن جبر3537

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةمصطفى السباعى عبدالعزيز السباعى متولى3538

ناجح249.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةمصطفى السيد مصطفى السعيد الزاملى3539

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةمصطفى محمد محمود محمد كمال3540

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةمعاذ شريف مصطفى فتحى محمد اللفاف3541

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةمعاذ يحيي بسيوني محمود غازي3542

ناجح254.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةيوسف السيد عبدالسالم عبدالحميد السيد3543

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةاروى جمال محمد عبدالفتاح ادم3544

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةاسراء ابراهيم عزت ابراهيم حواس3545

ناجح225.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةاسراء عبدالسالم عبدالمجيد  سليمان عبدالمجيد ماضى3546

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةاسراء محمد على على ابراهيم غزالن3547

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةاسماء رضا محمد عبدالحى خليفه3548

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةاسماء ياسر مرسى متولى مرسى جبر3549

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةامل السيد سليمان عبدالحميد ماضى3550

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةامل محمد عبدهللا السيد حواس3551

ناجح237إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةامل مصطفى احمد فرج سماحه3552

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةايمان رفعت على ابراهيم متولى جبر3553

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةايمان محمد احمد محمد الجندى3554

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةايه عبدالاله ابوشعيشع محمد ابوشعيشع3555



كفرالشيخ16/06/2021

125صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح222.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةايه فتحى حسين حسين الطارون3556

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةبسمة عبدالحى عبدالحى اسماعيل الصعيدى3557

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةبسمله مصطفي شوكت مصطفي ابراهيم3558

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةتسنيم عبدالفتاح حسين ابراهيم محمد3559

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةجانا محمد عبدالقادر ذكى الشناوى نصر3560

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةجهاد ياسر على ابراهيم غلوش3561

ناجح239.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةحبيبة احمد ابراهيم ابراهيم غزالن3562

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةحبيبة السيد توفيق السيد على الحبشاوى3563

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةحبيبة بدر صبرى شعبان محمد3564

ناجح249إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةحبيبة عبدالرؤف عبدالرؤف حسن يوسف3565

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةحبيبة عصام عادل ابراهيم حسن3566

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةحنين ابراهيم الدسوقى ابراهيم ابراهيم3567

ناجح265.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةحنين الشوادفى صبحى عبدالعزيز نصار3568

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةحنين رافت رمضان الدسوقى عبدالعزيز3569

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةحنين عبدهللا عبدالسالم محمد مجاهد3570

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةحنين قطب عبدالعزيز قطب السيد عكاشه3571

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةحنين مصطفى عبدالحميد علي احمد3572

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةدنيا عيد شوقى عبدالفتاح الطويله3573

ناجح190إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةراندا رضا موسى الشاملى محمد الجيزاوى3574

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةرانيا رضا عبدالرازق راضى محمود3575

ناجح268.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةرانيا علي محمد السيد محمد عكاشة3576

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةرحمة السيد محمد محمد ابونعمه3577

ناجح261.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةرحمة زياد صابر السيد رزق3578

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةرحمة محمود محمد محمود ابوالعنين3579

ناجح247إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةروان عزت احمد سعدهللا سعد3580

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةروضة مهدي الدمرداش حامد الشناوي3581
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ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةروضه على محسن محمد على عبداللطيف3582

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةروضه مجدي عاشور عبدالتواب محمد3583

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةروميساء السيد عبدالحميد الطنطاوى ماضى3584

ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةريماس على جمعه عبدالخالق احمد3585

ناجح246.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةزينه فايز زكى لبيب الظريف3586

ناجح255.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةسارة السيد الدمرداش حامد الشناوي3587

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةساره صادق صادق محمد سماحه3589

ناجح245إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةسلوى عادل احمد السيد ابوطبل3590

ناجح223إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةسهيلة عالء فرحات ابوشعيشع طلحه3591

ناجح183إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةشروق السيد رمضان توفيق محمد3592

ناجح226إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةشهد ابراهيم عبدالنبى على احمد الصعيدى3593

ناجح259إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةشهد اكرامى متولى على ابراهيم الحارون3594

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةشهد ربيع فوزى عبدالعاطى علي3595

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةشهد على محمد محمد زعير3596

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةشهد فرحات بسيوني ابراهيم مرسي3597

ناجح215إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةشيماء ابراهيم درويش عبدالفتاح ابوزيد3598

ناجح195إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةعايده محمد لطفى عبدالمقصود خليل3599

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةعلياء عبدالمنعم علي محمد شعيشع3600

ناجح238إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةعلياء محمد حلمي علي العيسوي3601

ناجح228.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةفرحة وليد قطب ابراهيم محمد عفيفى3602

ناجح266.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةمريم خالد عبدالبارى ابراهيم ماضى3603

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةمريم رافت عبدالحى محمد اللفاف3604

ناجح247.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةمريم عزت عبدالفتاح عبدالفتاح على3605

ناجح239إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةملك رضا احمدعبدالقادر احمد3606

ناجح259.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةملك صبرى محمد شعبان خليفه3607

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةملك يوسف عبدالفتاح يوسف محمود سلطان3608
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ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةمنار صبحى عنتر السيد ابوطبل3609

ناجح256.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةمنال السيد على منصور على رنح3610

ناجح257.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةمنه السيد عبدالقوى عبدالعاطى حمزه3611

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةمنى السيد عبدهللا ابوالمعاطى الدسوقى3612

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةمنى السيد على منصور على رنح3613

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةناريمان حلمى لطفى عبدالعزيز ماضى3614

ناجح234.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةنانسى السيد اسماعيل طه الروينى3615

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةنداء رضا حامد حامد الشناوى3616

ناجح248.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةنورا محمد احمد عبدالجواد حنيش3617

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةنورهان السيد محمد عبدالحميد ابراهيم3618

ناجح242إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةنورهان شريف ابراهيم عبدالغنى محمد نصر3619

ناجح200إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةهناء محمد ذكى احمد خلف هللا3620

ناجح252.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةوعد السيد عبدالنبى ابراهيم محمود مرزوق3621

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةوعد عبدالمطلب عبدالمطلب حموده عبدالسيد3622

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةوالء رياض حسن عبده عطا3623

ناجح254.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالقرضا اإلعداديةوالء محمد صابر محمد السيد حمده3624

ناجح204.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةابراهيم بدراحمد محمد عبدالباقى3625

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةابراهيم رافت ابراهيم ابوشعيشع3626

ناجح259.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةاحمد ايهاب ابراهيم عبدالصمد3627

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةاحمد حسن سعادة حسن3628

ناجح247.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةاحمد ربيع سمير جاد العسيلى3630

ناجح179.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةاحمد محروس قطب محروس3631

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةاحمد محمد احمد حسن3632

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةاحمد محمد عبدالسالم احمد3633

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةاحمد ياسر عطية العشري3635

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةادهم غانم متولى غانم3636
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ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةانس السيد فتحى عطيه رزق3637

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةبالل عادل سعاده عمار3638

ناجح259إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةتوفيق عبدهللا عزالرجال حسين3639

ناجح180إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةجمال عبدالناصر عوض عمار3640

ناجح221إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةحجازى محمد حجازى ابراهيم عبدالخالق3641

ناجح189إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةحسين السيد حسن حسين3642

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةحسين سعد حسين عبدالحميد3643

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةخالد جمال عبدالجليل مصطفى3644

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةخالد مصطفى تاج الدين مصطفى3645

ناجح241.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةرجب الشوادفى رجب النجار3646

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةسامح نسيم غمرى عبده3647

ناجح223.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةسامى عصام مصطفى الجارحى3648

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةسامى محمد لطفى عبدالفتاح3649

ناجح249.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةسعد مصطفى عبدالحميد حماد3650

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةسيف فوزى فهيم عبدالوهاب3651

ناجح257.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةشحاته سعد شحاته سعد3652

ناجح233إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةصالح ابراهيم صالح ابراهيم مرزوق3653

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةصالح اسامة احمد محمود عطية3654

ناجح234.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةعبدالحليم مصطفى عبدالحليم ابوالمجد3655

ناجح244إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةعبدالحميد صالح عبدالحميد حامد3656

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةعبدالحميد عز عبدالحميد بسيوني3657

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةعبدالحميد فتحى السيد احمد3658

ناجح247إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةعبدالرحمن السعيد السيد ابراهيم3659

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةعبدالرحمن حمادة السعيد ابراهيم3660

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةعبدالرحمن شعبان محمد عطية3661

ناجح235.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةعبدالرحمن عادل فرج محمد مبارك3662
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ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةعبدالرحمن مجدي فوزي احمد3663

ناجح261.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةعبدهللا اسماعيل كمال عبدالبارى3664

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةعبدهللا محمد محمود المعدلي3665

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةعلى السيد على محمد حسانين3666

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةعلى الهادى على ريحان3667

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةعمار على السعيد عبدهللا3668

ناجح250.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةعمار ياسر عبدالرازق يوسف3669

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةعمر جمال سمير جاد العسيلى3670

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةعمر ربيع سليمان احمد3671

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةعمر شعبان سعادة شعبان3672

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةعمرو ابراهيم ابوالمكارم علي3673

ناجح250.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةعيد عتمان فراج عيد3674

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةمازن شعبان سعادة عبدالحميد3675

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةمحمد ابراهيم محمد عبدالحليم3676

ناجح266.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةمحمد اسامه لطفي ابراهيم3678

ناجح190إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةمحمد السيد علي خليل3679

ناجح266.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةمحمد حسام رجب عبدالغفار3680

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةمحمد حسن اسماعيل محمد3681

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةمحمد ربيع السيد محمود3682

ناجح208إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةمحمد رضا احمد محمد صديق3683

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةمحمد رمضان محمد عشري3684

ناجح202إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةمحمد عبدالجليل محمد منصور3685

ناجح224إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةمحمد عبدالغني السيد عبدالغني3686

ناجح156إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةمحمد عبداللطيف عبدالقادر خليل3687

ناجح208إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةمحمد عبدالمغني عبدالنبي علي3688

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةمحمد على ابوالمكارم الطنوبي3689
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ناجح207.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةمحمد فرج عوضاهلل فرج3690

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةمحمد مدين محمد ابراهيم3691

ناجح231إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةمحمود رجب عبدالعظيم عبدالجيد علي3692

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةمصطفى احمد احمد فرج سماحه3693

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةمصطفى محمود محمد ابراهيم3694

ناجح249.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةهانى صبرى فهمى عوض3695

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةابرار عصام متولى غانم3696

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةاروى عزت جاب هللا عطية3697

ناجح250.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةاسراء محمد علي عبدالقادر3698

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةاسماء رافت ابراهيم ابوشعيشع3699

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةاسماء رافت حافظ محمد عبدهللا3700

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةاالء منصور عبدالحميد هارون3701

ناجح232.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةامال حسنى عبداللطيف اسماعبل3702

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةامل ابراهيم محمد لنحال3703

ناجح185إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةاية السيد احمد محمد صديق3704

ناجح238إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةايمان احمد نصر خليل3705

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةايه هللا حمادة عبدالحميد محمود اسماعيل3706

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةبسمة سمير زكى ابراهيم عتمان3707

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةبسمله فؤاد متولي فرج هللا3708

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةتغريد محمد على محمد خليل3709

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةجنى فرج قطب اسماعيل3710

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةحبيبة طارق حافظ محمد العسيلى3711

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةحبيبه السيد فرج بسيوني3712

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةحبيبه حسام الدين جاب هللا غلمش3713

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةحبيبه زغلول نعيم بسيوني3714

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةحبيبه يسرى بسيونى عطيه3715



كفرالشيخ16/06/2021

131صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح260.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةحسناء رمضان على محمد3716

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةحنين ايهاب متولى متولى3717

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةحنين جمال عبدالحميد علي3718

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةحنين هانى سعد يوسف3719

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةدينا سمير محمود عبدالوهاب3720

ناجح207إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةرحمة نادى مصطفى بلتاجى3721

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةروان امين حسن حسين3722

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةروان وليد كيالنى سعيد3723

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةروزان صبري السيد يونس3724

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةروميساء ابراهيم معوض محمود3725

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةزينب قطب عبدة على3726

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةساره هاني رجب بلتاجى3727

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةساره واصف على محمد3728

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةشهد ابراهيم عبدهللا عبدالحميد3729

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةشهد ابراهيم على عبدالنبى3730

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةشهد ايمن عبدالقادر عمار3731

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةشهد عبدالحميد مرسى عبدالحميد3732

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةشهد محمد سالم غازي3733

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةشهد ياسر سعادة عوض عبدالوهاب3734

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةشيماء عادل عبدهللا على3735

ناجح268.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةعائشة محمد متولى مرسي عجيزة3736

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةليلى رضا عزالرجال حسين3737

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةمرام محمد انور الطنوبي3738

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةمريم احمد حمدي بسيونى3739

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةمريم حازم متولى مرسى3740

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةمريم كمال فوزى على3741
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ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةمريم نور السيد عبدالوهاب3742

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةملك عطية سالم ابراهيم3743

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةمنار ايمن عبدالجواد كيالنى3744

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةمنة ايمن على عبدالحميد غانم3745

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةمنه صالح محمد اسماعيل3746

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةمنه فتحي خليل العشري3747

ناجح240إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةمنه مصطفى عبدالحميد حماد3748

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةنجالء لمعي فوزي الطنوبي3749

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةندى عبدالمولى محمد السيد3750

ناجح214إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةندى عزت مصطفي قنديل3751

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةنرمين مصطفى امين مصطفى3752

ناجح268.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةنهى ابراهيم فوزى ابراهيم3753

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةنورهان احمد حامد احمد3754

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةنورهان سمير محمد سعادة3755

ناجح234إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةنورهان مبارك عبدالعظيم عبدهللا3756

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةهاجر عباس محمد عباس3758

ناجح236إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةهاجر محمد عبدالعاطى سعادة3759

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةهاجر محمد عبداللطيف سعادة ريحان3760

ناجح220.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةهاله هانى سيد عبدالعظيم3761

ناجح236إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةهايدى احمد محمد احمد على3762

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةهايدى محمد عبدالعاطى سعادة3763

ناجح213.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةهدير الهادي صالح ابراهيم الطنوبى3764

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةهناء محمد على محمد3765

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةياسمين السيد عشماوى محمد3766

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدفرية اإلعداديةيسرا اشرف مصطفى احمد حسانين3767

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةابراهيم الشوادفى محمود حسن نعامه3768
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ناجح198إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةابراهيم عماد ابراهيم محمد حسين3769

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةابراهيم عمرو ابراهيم السيد فايد3770

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةابراهيم محمد احمد ابراهيم العساس3771

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةاحمد خالد مصطفى عماره3772

ناجح185إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةاحمد رمضان متولى رمضان الشوربجى3773

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةاحمد عبدهللا السعيد ابراهيم عبدالسالم3774

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةاحمد عبدالمنعم مصطفى عبدالمنعم  ابوسليمان3775

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةاحمد عماد السعيد ابراهيم نصار3776

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةاحمد عمرو السيد ابوالفتوح عوض3777

ناجح241إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةاحمد يوسف متولى عوض معوض3778

ناجح232.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةاسالم الشحات فرج عبدالفتاح مصطفى3779

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةالسيد ماجد السيد ابراهيم غانم3782

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةامير رمضان شحاته حسن رجب3783

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةامير محمد رمضان احمد داود3784

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةايمن محمد رجب احمد جاد الحق3785

ناجح265.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةجمعه حسين جمعه عبدالغفار المنسى3786

ناجح189إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةجمعه عبدالفتاح محمد حسن نصار3787

ناجح212إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةحازم خالد ابراهيم ابراهيم عبدالسالم3788

ناجح256.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةحسن مصطفى صبرى حسن رجب3789

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةحمزه يوسف عبدالحميد يوسف ميره3790

ناجح206إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةخالد محمود عبدالسالم احمد سالم3791

ناجح250.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةرشاد السعيد رشاد عبداللطيف المحالوى3792

ناجح215إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةزياد احمد محمد محمد فرحات الوحيشى3793

ناجح203.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةسامح السعيد محمد السيد منصور3794

ناجح253.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةسليمان احمد اسماعيل سليمان الجبلى3795

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةشريف خالد رشاد عبدالرؤف عيسى3796
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ناجح247.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةشريف خالد رمضان ابوالفتوح عاشور3797

ناجح216.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةصبرى ابواليزيد مصطفى ابواليزيد عجوه3798

ناجح171.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةصبرى مجدى رمضان غازى درويش3799

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةطارق محمد عبدالفتاح شعبان عجوه3800

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةطه حسن فؤاد طه الفرماوى3801

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةعاطف عاطف عبدالهادى فرج احمد3802

ناجح173إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةعبدالباسط رمضان عبدالرازق احمد جاد الحق3803

ناجح215.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةعبدالرحمن اشرف احمد محمد النويشى3806

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةعبدالرحمن عبدالباسط سعد محمد نصار3807

ناجح197.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةعبدالرحمن عبدالناصر محمد ابراهيم حسين3808

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةعبدالرحمن وليد السعيد ابراهيم زيدان3809

ناجح192إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةعبدالعاطى ابراهيم عبدالعاطى ابراهيم البسيونى3810

ناجح239إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةعبدالواحد عبدالعزيز عبدالفتاح عبدالواحد البقرى3811

ناجح178إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةعرفه السيد عرفه السيد الشافعي3812

ناجح239.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةعطيه محمد عطيه محجوب الجندى3813

ناجح239.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةعلى ابراهيم عبدالجيد محمد شعيشع3814

ناجح262.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةعلى اشرف بكر على الشيخ على3815

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةعلى رجب على رجب عبدالرازق3816

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةعلى مبروك على على حجازى3817

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةعمار صالح محمد عبدالعزيز غبار3818

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةعمار محمد حسني حسن مرسى3819

ناجح224إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةعمر عبدالمحسن عبدالحميد محمد عبدالسالم3820

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةعمرو عبدالعزيز عبدالمحسن عبدالعزيز الشناوى3821

ناجح259إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةفارس محمد السيد محمد فرج3822

ناجح209إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةقطب السيد محمد احمد فتيان3823

ناجح218إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةكريم طلعت على على عوض3824
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ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةكريم عالء محمد محمد ابوسليمان3825

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةكريم محمد محمد ناصف عاشور3826

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةمجدى محمد يوسف فهيم يوسف3827

ناجح226إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةمحمد ابواليزيد مصطفى ابواليزيد عجوه3828

ناجح172إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةمحمد احمد كمال احمد المرادنى3829

ناجح199إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةمحمد اكرامى زكريا محمد داود3830

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةمحمد السيد احمد حسن مسعود3831

ناجح190.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةمحمد السيد رجب غازى على3832

ناجح227.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةمحمد السيد رشاد عبدالباري داود3833

ناجح251.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةمحمد السيد عبدالحميد على الشرقاوى3834

ناجح238.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةمحمد جاد هللا شريف جاد هللا العمروسى3835

ناجح218إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةمحمد سعد فوزي كامل عمارة3837

ناجح173.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةمحمد سمير عبدالحميد محمود ميره3838

ناجح256.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةمحمد شعبان عبدالنبي علي شعبان3839

ناجح239.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةمحمد عادل على عبده شمر3840

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةمحمد عبدهللا على احمد الشرقاوى3841

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةمحمد عبدهللا مصطفي محمد الشناوي3842

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةمحمد متولي سعد محمد نصار3843

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةمحمد مجدى صالح رجب الجرم3844

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةمحمد مرزوق درويش غازي درويش3845

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةمحمد مصطفى ابوشعيشع ابراهيم شعبان3846

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةمحمد وليد عبدالعاطي علي حجازي3847

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةمحمد يحيى محمود اسماعيل على3848

ناجح251.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةمحمود محمد رجب ابراهيم شحاتة3849

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةمصطفى السيد السعيد على هارون3850

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةمصطفي محمد صالح شحاتة عبدالرازق3851
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ناجح216إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةممدوح جمعه ممدوح محمد الشوادفى3852

ناجح218إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةناصر عاطف ابوشعيشع ابراهيم عمارة3853

ناجح240إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةنصر احمد على على خبيز3854

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةنور السيد محمد محمد عبدالسالم3855

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةوليد محمود علي فهمي البحيري3857

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةيحي حمدي ابراهيم يحي المرادني3858

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةيوسف السكري محمد السكري سيد احمد3859

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةيوسف عاطف يوسف عبدة السيسي3860

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةاروى عبدالعاطي عبدالعاطي ابراهيم زيدان3861

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةاسراء جمعة محمد حسن نصار3862

ناجح230إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةاسراء محمد فوزي المصلحي رمضان3863

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةاسماء السيد زكي السيد القادوم3864

ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةاسماء رجب محمد ابراهيم عطا3865

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةاالء سليمان اسماعيل سليمان احمد الجبلى3866

ناجح261.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةالسيده ماهر رجب غازي علي3867

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةالعنود شعبان احمد محمد القديم3868

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةاميره ياسر عبدالمعطى عطا هللا السيد ادم3869

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةايه عبدالمنعم فؤاد عبدالحليم عمارة3870

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةايه فوزي محمد عبدالفتاح عبدالسالم3871

ناجح214.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةبسمه محمد سمير ابواليزيد الهاللى3872

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةبسنت ايهاب احمد حامد الكومي3873

ناجح259إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةجنا كمال رمزي سيف عبدالواحد3874

ناجح248إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةحبيبه الحسيني محمد ابراهيم عبدالسالم3875

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةحبيبه رمضان فؤاد عبدالحليم عمارة3876

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةحنين احمد حسين السيد فايد3877

ناجح245إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةحنين جمعة محمود احمد دومة3878
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ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةحنين رجب اسماعيل ابراهيم زيدان3879

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةحنين طلبة احمد طلبة احمد3880

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةحنين عماد حسين احمد مرسي3881

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةحنين محمد ابراهيم مصطفي رمضان3882

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةحوريه عبدالمنعم عبدالدايم يوسف عبدالواحد3883

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةداليا طارق عبدالفتاح شعبان عبدالفتاح3884

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةدنيا برعي عبدالباري عبدالحميد عبدالباري3885

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةرحمه زغلول ابراهيم محمد3886

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةرنا احمد السيد احمد الفالوى3887

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةروان محمد فتوح عوض عاشور3888

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةروان مصطفي عبدالمحسن علي عمارة3889

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةروضه ابراهيم محمد محمد فرحات الوحيشي3890

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةساره علي حسن احمد محمد3891

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةساره محمد احمد محمد بدوي3892

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةسومه محمد محمد عبدالحميد عيسي3893

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةشروق محمد غازى بسيونى غازى3894

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةشهد السيد عبدالدايم اسماعيل خفاجى3895

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةشهد جمال جمال كيالني جمال الدين3896

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةشهد محمد محمود السيدمتولى3897

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةشهد مصطفى عبدالغنى ابراهيم احمد3898

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةشهد وليد شعبان السيد هنداوى3899

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةشيرين عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد عبدالبارى3900

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةضحى خيري احمد ابراهيم شحاته3901

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةضحى مصطفى على بدير على3902

ناجح254.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةغرام اسماعيل فتحي ابراهيم اسماعيل3903

ناجح214إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةفاديه فتحى اسماعيل ابراهيم اسماعيل3904
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ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةفاطمه يوسف عبدالحميد ابراهيم زيدان3905

ناجح196إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةليلى السيد محمد عبدالعزيز السيد3906

ناجح168إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةمروه علي عطية علي اللبودي3907

ناجح262.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةمريم الششتاوى عزت الششتاوى عبدالنبى3908

ناجح248إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةمريم محمد طه عبدالمجيد عاشور3909

ناجح250.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةمنار حسن فتحى حسن هالل3910

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةمنال رضا متولى عوض اسماعيل3911

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةمنه عطا حسن عبدالحميد عرفه3912

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةمنه فرج غنيم منصور الجارحى3913

ناجح244إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةمنى رابح زكريا محمد عجيله3914

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةمنى محمد عبدالرحمن عباس مصطفى3915

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةمها محمد عبدالدايم محمد نصار3916

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةمى عبدهللا عبدالسالم احمد سالم3917

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةمى وليد محمد عطا عبدالنبى3918

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةندا صبرى السيد شريف3919

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةندى محمد عبدالواحد عبدالدايم يوسف3920

ناجح174إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةنور محمد محمد ابراهيم ارمز3922

ناجح262.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةنورهان فؤاد محمد مرسى ابوحدايه3923

ناجح266.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةهاجر ايمن شحاته محمد محمد3924

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةوالء سمير حسين احمد مرسى3926

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةياسمين عبدالخالق بيومى السيد عبدالخالق3927

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةياسمين على عبدالقوى ابراهيم الشرقاوى3928

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةياسمين مرسى احمد مرسى هالل3929

ناجح261.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمد قاسم اإلعداديةياسمينه السيد فتحى عبدالعزيز داود3930

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىابراهيم عبدالمنعم ابراهيم عبدالحميد رزق3931

ناجح251.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىابراهيم محمد ابراهيم الشناوى عيد3932
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ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىابراهيم محمد عبدالحميد عبدالسالم شحاته3933

ناجح255.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىابراهيم محمد فرحات محمد داود3934

ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىاحمد اشرف عبدالحليم سعد مرسى3935

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىاحمد اكرامى عيسى عبدالجواد عيسى3936

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىاحمد السيد العباسى احمد العباسى3937

ناجح244إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىاحمد الشناوى رجب السيد ابراهيم حموده3938

ناجح265.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىاحمد جبريل عبدهللا عنتر ابوعيدة3939

ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىاحمد جالل فتحى مصطفى سعد3940

ناجح250.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىاحمد جالل قطب جالل عبدالحافظ3941

ناجح220إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىاحمد شوقى توفيق عبدهللا اسماعيل3942

ناجح200.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىاحمد عادل محمد الدسوقى محمد مخيمر3943

ناجح171إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىاحمد عبدالسالم عبدالرحمن ابراهبم سلمان3944

ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىاحمد عبدالمنعم عبدالمنعم مصطفى عكاشه3945

ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىاحمد محمد المعداوى سلومه اسماعيل3946

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىاحمد محمد صالح سعد عبدالقادر الخامى3947

ناجح233.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىاحمد محمد عبدالمنعم عبدالعظيم القصاص3948

ناجح238إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىاحمد مسعود عبدالنجاح ابراهيم سلمان3949

ناجح244.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىاسالم السعيد المهدى احمد عيسى3950

ناجح157إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىاياد عبدالعزيز محمد احمد الخامى3952

ناجح226.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىباسم محمد بسيونى السيد جاد الشعراوى3953

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىبهاء الدين درويش صبحى اسماعيل خليل3954

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىجابر نصر عبده الشناوى عطا3955

ناجح222.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىحازم عماد عبدالمعبود عبدالسالم الخامى3957

ناجح176.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىحسام عبدالحليم عبداللطيف عبدالكريم خضر3958

ناجح213إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىحماده محفوظ محمد عبده غنيم3959

ناجح184إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىرجب مفرح عبدالحليم محمد عبدالحليم3961
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ناجح206.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىريان صالح الشناوى الدسوقى مخيمر3962

ناجح197.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىزكريا حماده زكريا عبدالعزيز القللى3963

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىزياد عصام رجب عيد المنسى3964

ناجح245إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىسعيد حامد السعيد عبدالمطلب عماره3965

ناجح223إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىشادى سعد سعد محمد الطواب3966

ناجح188إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىشهاب سعد سعد محمد الطواب3967

ناجح249إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىضياء حسن عبدالسالم حسن حجازى3968

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىعابدين على عابدين ابراهيم سلمان3969

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىعبدالحليم عبدالعزيز عبدالحليم عبدالعزيزالمنسى3970

ناجح227إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىعبدالرحمن السعيد عبدالقوى عبدالعزيز سرور3971

ناجح217إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىعبدالرحمن رضا فتحى عبدالاله عبدالعاطى3972

ناجح231.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىعبدالرحمن شريف بيلى قطب ابراهيم شريف3973

ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىعبدالرحمن عبدالناصر سالمه عبدالرازق عبدالحافظ3974

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىعبدالرحمن عالء عبدالحليم زكريا غلوش3975

ناجح252.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىعبدالرحمن محمد السيد احمد الجمال3976

ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىعبدالرحمن محمد عبدالخالق عبدالحميد غنيم3977

ناجح268.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىعبدالعزيز رضا عبدالعزيز محمد الصعيدى3978

ناجح254.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىعبداللطيف رضا السيد عبدالعال غلوش3979

ناجح255.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىعبدهللا تامر عبدالحكيم على القللى3980

ناجح247إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىعبدهللا رجب سعيد موسى بركات3981

ناجح238.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىعبدهللا رضا عبدهللا محمد زينه3982

ناجح230إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىعبدهللا طاهر عبدهللا احمد غلوش3983

ناجح232إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىعبدهللا عبدهللا عبدالعاطى عبدالاله زينه3984

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىعبدهللا محمود محمود على خليل3985

ناجح268.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىعبدالمنعم محمد عبدالمنعم محمد عبدالرازق عبدالحافظ3986

ناجح255.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىعبدالناصر محمد عبدالناصر على القللى3987
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ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىعبدالوهاب محمد عبدالوهاب عبدالسالم عمارة3988

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىعلى رضا سعيد طلب خضر3989

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىعلى عبدالخالق عبدالحميد سيد احمد عكاشة3990

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىعمر عبدالفتاح محمد الشناوى الصيفى3991

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىعمر محمد عبدالستار مصطفى عبيد3992

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىعمرو عاطف عبدالحميد السيد حمد3993

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىعمرو محمد احمد عيسى القزاز3994

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىفارس مصطفى عبدالمنعم فتحى غنيم3995

ناجح221إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىكريم احمد احمد منصور الجندى3996

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىكريم عبدالحليم اسماعيل محمد ناجى3997

ناجح234إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىكريم هانى ابواليزيد محمد عبدالحافظ3998

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمؤمن سامح محمد محمد حتحوت3999

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىماهر عبدالفتاح ماهرعبدالفتاح شلتح4000

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمحمد احمد عبدالفتاح عبدالحميد الجمال4001

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمحمد اشرف عبدالقوى احمد خضر4002

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمحمد اشرف عبدالمقتدر نبيه جمال الدين4003

ناجح202.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمحمد السعيد محمد محمد عبدالحليم4004

ناجح236.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمحمد السيد ابراهيم محمد ابوعيده4005

ناجح268.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمحمد السيد عبدالمنعم السيد الشعراوى4006

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمحمد بسيونى سعد عثمان المنسى4007

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمحمد جمال صبحى الدمرداش اسماعيل4008

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمحمد حماده محمد الدسوقى4009

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمحمد خالد حسينى محمود السويسى4010

ناجح247.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمحمد رضا رمضان عبدالعاطى خضر4011

ناجح167.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمحمد شعبان مرسى قنديل4012

ناجح254.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمحمد طارق عبدالعظيم عبدالراضى مبروك4013
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ناجح202إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمحمد طاهر محمد عبداللطيف الجندى4014

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمحمد طلعت يوسف طلب عماره4015

ناجح195.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمحمد طه سعد بهنسى خضر4016

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمحمد عامر عبدالنبى عبدالمنعم المنسى4017

ناجح175.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمحمد عبدالعظيم السيد اسماعيل المصرى4018

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمحمد عبدالعليم ابراهيم عبدالحميد رزق4019

ناجح201.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمحمد عبدالقادر محمد عبدالمقصود ابوقويه4020

ناجح218.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمحمد عبداللطيف بدر رزق ابراهيم4021

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمحمد عالء عبدالوهاب سيداحمد عكاشه4022

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمحمد فتوح عطا خليل العمرى4023

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمحمد قاسم عقيل قاسم احمد4024

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمحمد محروس محمد عبدالحميد محمد المنسى4025

ناجح233.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمحمد محمد على عبدالحميد حليمه4026

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمحمد محمد فتحى ابراهيم ابوشعير4027

ناجح187.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمحمد مدحت عزالدين احمد يوسف4028

ناجح181إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمحمد مدحت محمد عبدالوهاب الكيالنى4029

ناجح200.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمحمد مهنى حمدى مصطفى عبدالحافظ4030

ناجح260.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمحمد هيثم عبدالمنعم عبدالعزيزغنيم4032

ناجح174.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمحمد وليد سعيد عبدربه عطيه4033

ناجح169.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمحمد ياسر محمد عبدالنجاح سلمان4034

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمحمود احمد محمود محمد رمضان4035

ناجح242إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمحمود كارم الشناوى حافظ عبدالرحمن4036

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمروان عبدالرؤف عبدالعزيز عبدالرءوف سلمان4037

ناجح224.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمروان هانى عبدالعزيز مصطفى سليمان4038

ناجح246.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمصطفى ابراهيم مصطفى ابراهيم خليل4039

ناجح245إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمصطفى شعبان عبدالحليم عبدالعزيز المنسى4040
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ناجح162إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمصطفى عبدالعاطى بيلى قطب ابراهيم4041

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمصطفى عبدالناصر عبدالدايم عيد حتحوت4042

ناجح174.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمصطفى عبدالناصر مصطفى محمد عكاشه4043

ناجح222.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمصطفى عيسى السعداوى عبدالحميد رزق4044

ناجح217إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمصطفى محمد الشناوى عبده غنيم4045

ناجح207إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمعاذ شريف مجاهد محمد ابوسالمه4046

ناجح203إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىوليد عبدالرؤف رجب محمد النجار4048

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىوليد محمد حسين على الدمنهورى4049

ناجح237إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىيوسف اسماعيل محمد اسماعيل عيسى4050

ناجح215.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىاروى وائل السيد حسان عبدالسالم عكاشه4051

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىاروى وجيه عبدالمنعم محمد عطيه4052

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىاسراء عبدالاله عبدالمولى بسطويسى الجداوى4053

ناجح257.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىاسماء رفعت احمد احمد عكاشه4054

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىاسماء عبدالحميد السيد عبدالعال غلوش4055

ناجح161إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىاسماء محى ابراهيم سالم شمس الدين4056

ناجح235.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىاسيل ابراهيم عبدالحليم عبدالرازق ابراهيم4057

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىاالء اسامه عبدالعاطى عمر الخامى4058

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىاالء حامد محمد حامد الصعيدى4059

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىاالء حسن شعبان محمد ابوشنب4060

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىاالء خالد محمد احمد حتحوت4061

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىاالء محسن ابراهيم احمد غنيم4062

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىامانى احمد محمد احمد عبيد4063

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىاميره جمال عبدالحميد على خليفه4064

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىاميره حماده ابراهيم الشناوى الصيفى4065

ناجح256.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىايمان ادهم احمد حلمى خضر خليل4066

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىايمان ايمن السيد فرحات حليمه4067
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ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىايمان ايمن فتحى عبدالحميد غنيم4068

ناجح207إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىايمان عماد عبدالحليم ابراهيم الجمال4069

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىايناس رشاد عبدالحميد على خليفه4071

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىايه عبدالرؤف مصطفى عبدالرؤف حسن4072

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىايه عصام عبدالعزيز عبدالرؤف سلمان4073

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىبسمله احمد سالمه احمد سالمه4074

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىبسمه فتوح عباس فتوح ناجي4075

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىجني محمود عبدالوهاب يونس بدوي4076

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىحبيبه انور محمد عبدالفتاح القللى4077

ناجح228إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىحبيبه رضا مسعود عبدالحميد رزق4078

ناجح178.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىحبيبه رمضان محمد رمضان عبدالواحد4079

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىحبيبه مصطفى عبدالقوى احمد خضر4080

ناجح231إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىحسناء محمد ابراهيم سالم حسن4081

ناجح230إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىحنين ابراهيم عبدالعظيم عبدالسالم عرفه4082

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىحنين الشوادفى عبدالعزيز الشوادفى حتحوت4083

ناجح222إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىحنين حماده محمد سالم شمس الدين4084

ناجح192.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىحنين عبدالنبى عبدالمجيد عبدالعال غنيم4085

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىحنين محمد احمد طلب خضر4086

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىحنين مصطفى عبدالرسول درويش غنيم4087

ناجح184.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىخلود صبحى محمد احمد حموده4088

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىداليا يحيى سيداحمد مصطفى رزق4089

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىدنيا ابراهيم غازى اسماعيل حالوه4090

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىرؤى عبدالرحمن عبدالرحمن عبدالرحمن النجار4091

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىرحمه رضا عبدالعزيز السيد احمد العباسى4092

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىرقيه رفعت عبدالفتاح محمد النجار4093

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىرميساء مسعود ابراهيم بسيونى الزمزمى4094
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ناجح256.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىرنا السعيد محمد عيد عطا4095

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىروان احمد عبدالفتاح عبدالحميد الجمال4096

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىروان سليمان محمد ابواليزيد عبدالحافظ4097

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىروان مصطفى محمود على خليل4098

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىروضه خالد عبدالفتاح غازى بدير4099

ناجح238إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىروميساء عماد عيد عبدالعاطى عبدالقادر4100

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىريم خالد احمد زيدان خضر4101

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىريناد احمد صبحى على حتحوت4102

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىريهام احمد صبحى احمد عبدالمطلب خضر4103

ناجح229إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىريهام احمد محمود حسين4104

ناجح238.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىزهراء مصباح محمد عيد عطا4105

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىزينب محمد كمال محمد عطا4106

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىساره عيد محمد مصطفى القللى4107

ناجح262.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىسحر ياسر محمد سالم احمد سالم4108

ناجح250إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىسلمى كرم عبدهللا عنتر ابوعيده4109

ناجح248.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىسما السيد عبدالعظيم سليمان عبدالحليم4110

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىسما ايمن محمد عبدالغفور الهنداوى4111

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىسما عبدهللا السيد اسماعيل المصرى4112

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىشمس السباعى عبده مصطفى رزق4113

ناجح196إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىشهد احمد محمد احمد سلمان4114

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىشهد السباعى عبده مصطفى رزق4115

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىشهد تامر عربى سالم عبيد4116

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىشهد عبدالسالم عبدالعزيز بسيونى النجار4117

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىشهد محمد السيد عبدالحميد المنسى4119

ناجح194إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىشهد محى الدين محمد عبدالعزيز غنيم4120

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىشهد يوسف مصطفى عبدالخالق القللى4121
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ناجح262.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىشيماء السعيد بدر رزق ابراهيم4122

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىشيماء رضا مصطفى احمد العباسى4123

ناجح195إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىشيماء شوقى ابراهيم عمر زينه4124

ناجح248.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىضحى محمد محمد عبدالرحمن النجار4125

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىعبير طلعت عبدالمنعم محمد جالل4126

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىعبير مصطفى احمد عبدهللا غلوش4127

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىعلياء عالء محمد بسيونى النجار4128

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىعلياء ياسر احمد ابراهيم بركات4129

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىفاطمه الزاهراء محمد عبدالرؤف محمد النجار4130

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىفاطمه ايمن فتوح عبدالفتاح الصيفى4131

ناجح231إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىفاطمه حلمى ناجى محمد ابوالمجد4132

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىفاطمه محمد عبدالعزيز بسيونى ابوجنبه4133

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىفرحه عبدالعزيز لطفى خضر خليل4134

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمروه محمد حميده  عبدالحميد رزق4135

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمروه محمد على عبدالمطلب خضر4136

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمريم احمد عبداللطيف عبدالغنى خضر4137

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمريم طاهر عبداللطيف سيد احمد الصيفى4138

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىملك ابراهيم عبدالعزيز بسيونى النجار4139

ناجح259.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىملك حسن سعد بهنسى خضر4140

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىملك درويش حسن درويش غنيم4141

ناجح247.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىملك عبدالناصر احمد ابراهيم عكاشه4142

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىملك محمد احمد عبدالجواد المنسى4143

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمنار يوسف مصطفى عبدالرؤف حسن4144

ناجح152.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمنه هللا السعيد على حسن عبدالحافظ4145

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمنه رضا احمد عطيه السطوحى4146

ناجح220إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمنه رضا عبدالقادر سيداحمد حجازى4147
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ناجح242إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمنه شوقى محى سعد ابوزيد4148

ناجح150إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمنه منصور سعد منصور حتحوت4149

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمها احمد ابوالنوم عبدالشافى الصعيدى4150

ناجح198إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمى احمد عبدالحميد سيد احمد عكاشه4151

ناجح212إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمى احمد عزالدين احمد يوسف4152

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمى جمال صبحى الدمرداش اسماعيل4153

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمى عالء اسماعيل عاشور4154

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىمى مبروك عبدالعظيم عبدالرحمن الجوهر4155

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىميار محمد اسماعيل حسن الجمال4156

ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىميرهان هانى عبدالعظيم خليفه محمد خليفة4157

ناجح240إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىنجفه رمضان محمد رمضان عبدالواحد4158

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىنجالء خالد فتحى عبدالسالم شوشان4159

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىندا رضا عمر منصور حتحوت4160

ناجح280إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىندى على ابراهيم درويش عبدالحافظ4161

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىندى مبروك السيد محمد العجمى4162

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىندى يوسف مصطفى احمد الشعراوى4163

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىنرفانا رجب احمد خضر4164

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىنرمين ايمن محمد عبدالسالم عماره4165

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىنور محمد الشناوى جاد الشعراوى4166

ناجح249إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىنورهان بدرى عبدالعزيز عنتر ابوعيده4167

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىنورهان رمضان عبدالحميد على خليفه4168

ناجح259إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىنورهان صابر على على سليم4169

ناجح242إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىنورهان صالح صبحى عبدالقدوس عوينه4170

ناجح235إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىنورهان عبدالعظيم خليفه محمد خليفة4171

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىنورهان عزت احمد ابراهيم غلوش4172

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىهاجر بديع عبدالحميد محمد الجمال4173
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ناجح247إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىهاجر عاصم احمد حامد عبدالقادر4174

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىهاجر عبداللطيف محمدعبداللطيف المنسى4175

ناجح189إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىهاجر يسرى عبدالخالق عبدالسالم سرور4176

ناجح198إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىهبه اشرف فتحى عبدالسالم شوشان4177

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىهبه السعيد عبدالمنعم بغدادى الجمال4178

ناجح188إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىهبه السيد عبدالسالم عبدالفتاح4179

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىهدى عبدالحليم فريد خضر خليل4180

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىهدير اشرف فتحى عبدالسالم شوشان4181

ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىهدير فايز السيد سعد ابومرسى4182

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىهدير فايز محمد عيد عطا4183

ناجح216إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىياسمين ابوالغيط السيد محمد عبيد4184

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىياسمين اشرف بسيونى عبدالستار عوينه4185

ناجح198إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىياسمين جابر ابراهيم محمد النجار4186

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىياسمين جمال احمد احمد حسين4187

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىياسمين حسن على عبدالحميد خليل4188

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىياسمين محمد عبدالوهاب بدوى سالم4189

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد الديهىيمنى رضا محمد عبدالحميد صبره4190

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تابراهيم محمد عبدالفتاح ابراهيم سالمه4191

ناجح218إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تاحمد جمال محمد محمد العربى4192

ناجح174إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تاحمد خالد صبحى عيسي عيسي4193

ناجح206إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تاحمد عبدالاله حمدى عبدهللا سليم4194

ناجح147إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تاحمد محمد حامد عبدالحميد عثمان4195

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تاحمد يسرى محمد ابراهيم زقزوق4196

ناجح176إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تاحمد يوسف ابراهيم مجاهد الفار4197

ناجح187إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تاشرف غازى الدسوقى غازى الجزار4198

ناجح244إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تخالد عادل محمد عثمان غالب4199
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ناجح190إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تطه محمود محمد متولى عبدهللا4200

ناجح213.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تعبدهللا عبدالمولى مصطفى عبدالنبى سعيد4201

ناجح175إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تعماد محمود الشهاوى احمد سعد4202

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تعمار بدوى مصطفى عبدالنبى سعيد4203

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تفيصل طلعت شحاته ابراهيم زقزوق4204

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تمحمد احمد عزت ذكي البالط4205

ناجح245.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تمحمد احمد محمد عبدالرحمن فتح هللا حواس4206

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تمحمد اسماعيل السيد موسى عوض4207

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تمحمد السيد ابراهيم علي مرسي4208

ناجح201إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تمحمد رضا محمود ابراهيم المعدلي4209

ناجح165إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تمحمد عبدهللا محمد محمد عبدالخالق4211

ناجح196إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تمحمد عماد صالح محمد عوض4212

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تمحمد هانى عبدالرازق على محمد بالل4213

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تيوسف توفيق محمود يوسف فتيان4214

ناجح233.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تاسراء محمد يوسف قطب عبدالسالم شعيب4215

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تاسماء حماده عبدالسالم ابراهيم عبدالرحمن4216

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تاسماء عالء رمضان محمد محمد عيسي4217

ناجح247.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تاسماء نصر محمد ابراهيم عبدالرحمن4218

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تاالء حماده سليمان متولى عثمان4219

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تاالء ياسر حامد عبدالحميد عثمان4221

ناجح178إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تايمان عبدالجواد صابر مصطفى عبدالجواد4223

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تبسنت محمد السيد يحيي عبدالجواد4224

ناجح252.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تحبيبه رضا السعيد السيد ابوناجى4225

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تحبيبه شهدى على عثمان غالب4226

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تحنين احمد على عثمان غالب4227

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تحنين محمد حامد عبدالحميد عثمان4228



كفرالشيخ16/06/2021

150صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح178إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار ترحمه عبدالعظيم فتحى احمد عبدالجواد4229

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار ترنا فتحى محمد ابراهيم نصار4230

ناجح242إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تشاهندا صالح فاروق محمد صالح4231

ناجح220إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تشروق صابر ابراهيم عباس زيدو4232

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تشهد رضا عبدالفتاح على ريحان4233

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تشهد هشام محمد احمد مصطفي4234

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تفاطمه كريم حلمى مصطفى عبدالرحمن4235

ناجح255.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تلبنى عبدالنبى على عبدالرازق خميس4236

ناجح246.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تليلى محمود عطيه محمد محمد عيسي4237

ناجح234إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تمريم حسان عبدالعزيز عبدالعال العربى4238

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تمريم رشدى زكريا عبدالرحمن فتح هللا4239

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تمنار ابراهيم عبدالرازق ابراهيم على عكاشه4240

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تميرنا وائل جمال على بسيونى االبيض4241

ناجح250.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تيمني عبدهللا عبدالقادر محمد يوسف4243

ناجح175.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.كفردفرية الجديدة تابراهيم السيد شعبان السيد خير هللا4244

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.كفردفرية الجديدة تابراهيم علي ابراهيم سعد4245

ناجح207.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.كفردفرية الجديدة تاحمد عبدالنبي احمد عبدالكريم4246

ناجح179إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.كفردفرية الجديدة تاحمد محمد احمد عبدالفتاح الوكيل4247

ناجح151إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.كفردفرية الجديدة تالبراء السعيد محمد بيومي محمد4248

ناجح265.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.كفردفرية الجديدة تبالل كرم محمد محمود موسي4249

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.كفردفرية الجديدة ترجب عبدالحى رجب محمد النويشى4250

ناجح192إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.كفردفرية الجديدة تزياد حافظ بدوي احمد عبده4251

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.كفردفرية الجديدة تعاطف محمد محمد عبدالشافى السيسى4252

ناجح185.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.كفردفرية الجديدة تعبدالرحمن محمد رمضان السيد4253

ناجح210إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.كفردفرية الجديدة تعبدهللا السيد خميس السيد4254

ناجح177إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.كفردفرية الجديدة تعبدهللا مصطفي محمد مصطفي4255
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ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.كفردفرية الجديدة تعمرو ابراهيم عبدالنبي نظيف غازي4256

ناجح251.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.كفردفرية الجديدة تقاسم وائل عبدالمسعد عبدالرازق عبدالغفار4257

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.كفردفرية الجديدة تكريم فتحى عبدالمسعد حسن صالح4258

ناجح259إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.كفردفرية الجديدة تمحمد عاطف احمد محمد عبدالقدوس4260

ناجح172إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.كفردفرية الجديدة تمحمد على احمد السيد الجريمى4261

ناجح238.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.كفردفرية الجديدة تمحمد فوي علي ابراهيم4262

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.كفردفرية الجديدة تمحمود محمد محمود حسين4263

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.كفردفرية الجديدة تممدوح نسيم عبدهللا علي عبدالعاطي4264

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.كفردفرية الجديدة تاسماء فارس محمد فارس محمد4265

ناجح203إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.كفردفرية الجديدة تانوار منصور ابراهيم منصور4266

ناجح242إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.كفردفرية الجديدة تاية احمد ابراهيم يوسف4267

ناجح244.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.كفردفرية الجديدة تايمان نبيل مصطفي علي  عبدالعاطي4268

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.كفردفرية الجديدة تحبيبه حمدي عبدالسالم عبدالمعبود4269

ناجح196إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.كفردفرية الجديدة تدنيا غريب محمد راضي4270

ناجح232إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.كفردفرية الجديدة ترقية عبدهللا سليمان سليمان4271

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.كفردفرية الجديدة تروضه مبروك عبدالنبي نظيف4272

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.كفردفرية الجديدة تسارة عالء عبدالفتاح عبدالرازق عبدالغفار4273

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.كفردفرية الجديدة تشروق وهبة محمد عبدالمعطي عاصي4274

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.كفردفرية الجديدة تشيماء علي السيد بيومي4275

ناجح237إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.كفردفرية الجديدة تعبير عالء السيد ابراهيم السيد4276

ناجح225إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.كفردفرية الجديدة تفاطمة محمد صالح محمد4277

ناجح241إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.كفردفرية الجديدة تكاميليا علي احمد علي  عبدالغفار4278

ناجح219إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.كفردفرية الجديدة تماهيتاب عبدالكريم مصطفي عبدالكريم مصطفي4279

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.كفردفرية الجديدة تمنة هللا عبدالناصر رمضان ذكي عاصي4280

ناجح236إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.كفردفرية الجديدة تنجوي عبدالمنعم ابراهيم عبدالمنعم4281

ناجح209.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.كفردفرية الجديدة تندا رضا السيد السيد4282
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ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.كفردفرية الجديدة تندي ابراهيم محمد كريم النحاس4283

ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.كفردفرية الجديدة تندي نبيل خميس السيد علي4284

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.كفردفرية الجديدة تنهي نبيل خميس السيد علي4285

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.كفردفرية الجديدة تنورا بدير محمد عبدالحميد البحيرى4286

ناجح228إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.كفردفرية الجديدة تنورة السيد سعادة ذيدان4287

ناجح266.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.كفردفرية الجديدة تياسمين علي مصطفي عبدالكريم الفقى4288

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينابراهيم احمد ابراهيم عبدهللا مخيمر4289

ناجح232إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينابراهيم السيد ابراهيم عبدالمجيد الطرينى4290

ناجح195إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينابراهيم السيد عبدالمنعم محمد عسكر4291

ناجح192إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينابراهيم السيد على محمد دهشان4292

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينابراهيم جاد ابراهيم جاد خفاجى4294

ناجح233إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينابراهيم عبدالنبى فتحى عبدالواحد ابراهيم4295

ناجح258.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينابراهيم على ابراهيم على السماحى4296

ناجح183إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينابراهيم محمد على ابراهيم صحصاح4298

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينابراهيم هيثم ابراهيم شمس الدين البحيرى4299

ناجح240إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناحمد ابراهيم احمد على عطا4300

ناجح222.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناحمد ابراهيم سيداحمد الغريب سيداحمد4301

ناجح228.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناحمد ابراهيم عمر السيد رمضان4302

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناحمد ابراهيم فرج ابراهيم الغفلول4303

ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناحمد اشرف محمد القطب غزى4304

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناحمد اكرامى عبدالنبى على كلبوش4305

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناحمد جمعه ابوالسعود جمعه عبدالنبى4306

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناحمد حسن غازى محمد كلبوش4307

ناجح266.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناحمد درغام عبدهللا على ابوخضره4308

ناجح223.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناحمد دياب مسعد السيد سعيده4309

ناجح221إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناحمد رفعت سعدى ابورحاب بكر4310



كفرالشيخ16/06/2021

153صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح266.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناحمد رفعت عبدالمجيد محمد صحصاح4311

ناجح250.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناحمد رمزى ابراهيم حافظ خفاجى4312

ناجح260.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناحمد رمزى محمد عطيه دوير4313

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناحمد سعد عبدالحفيظ عبدالقادر الجوهرى4314

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناحمد شريف عبدهللا حسين غبيش4315

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناحمد عبدالسالم عبدالحميد ابراهيم الريدى4316

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناحمد عبدالناصر محمد عبدالحليم العتربى4317

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناحمد عماد على عبدالقادر مندور4318

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناحمد فرج السيد مصباح الشيشينى4319

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناحمد فرج بسيونى فرج ابوالخير4320

ناجح152إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناحمد فرج محمد كمال الشايب4321

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناحمد ماهر سعد عبدالحميد الخولى4322

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناحمد متولى عبدالمنعم متولى حليب4323

ناجح247إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناحمد محمد ابوالخير بدير الغفلول4324

ناجح188.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناحمد محمد اسماعيل سعد ابوسعد4325

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناحمد محمد عبدالرازق محمد خفاجى4326

ناجح268.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناحمد محمد عبدالمعطى سيداحمد جبريل4327

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناحمد محمد محمود ابوشعيشع زعفان4328

ناجح197إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناحمد محمد محمود محمد سليمان ابوموته4329

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناحمد محمود عبدالعال ابوشعيشع هالل4330

ناجح231.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناحمد مصطفى ابراهيم محمد رمضان4331

ناجح256.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناحمد موسى السعيد سعد موسى4332

ناجح249إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناحمد وليد محمد الشوادفى القصاص4333

ناجح230.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناحمد ياسر احمد فرج هللا الشايب4334

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينادم السعيد درغام المهدى الغفلول4335

ناجح200إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناسامه سامح رزق محمد الغفلول4336
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ناجح192.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناسامه ماهر ابوضيف محمود االصنج4338

ناجح182إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناسامه محمد السيد احمد عابدين4339

ناجح205إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناسالم بدر حسن عبدالواحد محمد4340

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناسالم جابر محمد احمد الطرينى4341

ناجح201.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناسالم عاطف محمد عبدالحميد فرج هللا4342

ناجح203إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناسماعيل عبدالفتاح اسماعيل عبدالفتاح الشيشينى4343

ناجح236إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناسماعيل عصام محمد محمد هنيدى4344

ناجح240.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناسماعيل ماجد عبدالحميد احمد ابوغازى4345

ناجح172.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناشرف السيد عبدالاله قاسم عبدالنبى4346

ناجح172.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناشرف متولى عبدالمجيد المتولى العدوى4347

ناجح249.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناشرف مصطفى ابراهيم احمد هجرس4348

ناجح192إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناشرف يوسف عبدهللا يوسف الزرزور4349

ناجح204إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيناالمير طلحه درويش عبدالقادر البحيرى4350

ناجح248إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينالسعيد حاتم السعيد محمد الصعيدى4351

ناجح188إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينالسيد عالء السيد غازى الفيشاوى4355

ناجح168.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينالسيد فرج حسان عبدالمعطى خضير4356

ناجح207.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينالسيد مجدى ابراهيم احمد هجرس4357

ناجح189إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينجمال احمد زكى عبدالمعطى سالم4360

ناجح171.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينجمال حامد فرج بسيونى قاسم4361

ناجح208.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينحسام محمد احمد عبدالحليم على البصال4364

ناجح248.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينحسام محمد صبحى ابوشعيشع عيسى4365

ناجح190إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينحسان عبدالناصر عبدالفتاح يوسف غزى4366

ناجح235.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينحسن فتوح اسماعيل عبدالمقصود رضوان4367

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينحسين محمد عبدالحى حسين الطرينى4368

ناجح224.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينحلمى ياسر مصطفى حلمى ابوموته4369

ناجح178إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينحماده هشام ابراهيم محمد غازى4370
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ناجح221إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينحمدى السيد عبدالمولى محمد العتربي4371

ناجح191إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينخالد رافت فرج الرفاعى جادو4373

ناجح231إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينخالد محمد كامل شلبى يوسف4375

ناجح180.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينخالد محمود عبدالحى حسبو طايل4376

ناجح202.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيندرغام غازى ابراهيم غازى ابوغازى4377

ناجح211.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينرجب عبدالفتاح محمد هاشم ولى هللا4378

ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينزياد خالد رافت عبده الشهاوى4379

ناجح223إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينزياد عمر حسين على ابوموته4380

ناجح210.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينزياد نصر ابراهيم على العربى4381

ناجح171.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينشاكر فارس ابراهيم ابراهيم ابوشعيشع4382

ناجح202.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينشريف صالح صبحى عبدالرسول الغفلول4383

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينشعبان هشام شعبان فرج ابوالخير4384

ناجح209إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينصابر ابراهيم صابر اسماعيل عثمان4385

ناجح175إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينصبحى ياسر عبدالمولى بدير عرفات4386

ناجح243إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينصالح الدين محمد صالح ابوزيد الشيشينى4387

ناجح206إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينطاهر هالل عبدالحميد البيومى حنور4388

ناجح248.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينعادل ابراهيم فتحى ابراهيم جميز4389

ناجح192.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينعبدالرحمن ابراهيم السيد على سعديه4391

ناجح169إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينعبدالرحمن ابراهيم عبدالمحسن محمد السيد4392

ناجح248.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينعبدالرحمن السيد جوهر السيد ادم4393

ناجح245إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينعبدالرحمن السيد عبدالرازق السيد4394

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينعبدالرحمن السيد عبدالنبى ابراهيم غازى4395

ناجح248إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينعبدالرحمن الشحات ابراهيم احمد ابوالعينين4396

ناجح229إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينعبدالرحمن رمضان عبدالمعطى السيد السيد على4397

ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينعبدالرحمن عاطف عبدالمقصود شمس الدين محارب4398

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينعبدالرحمن عبدالفتاح درغام عطا الزرزور4399
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ناجح228إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينعبدالرحمن عبدالمحسن السيد بدير عرفات4400

ناجح228.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينعبدالرحمن كرم حسن نصر ابوقمر4401

ناجح199إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينعبدالرحمن محمد سعد مجاهد4402

ناجح262.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينعبدالرحمن هشام متولى ابراهيم عماره4403

ناجح192.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينعبدالعاطى ايمن عبدالعاطى ابراهيم غزاله4404

ناجح161إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينعبدالعزيز محمد ابوالفتوح بسيونى طالب4405

ناجح231.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينعبدالعظيم محمد جوهر على سالم4406

ناجح174إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينعبدالفضيل على عبدالفضيل على عطيه4407

ناجح226.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينعبدهللا ابراهيم محمد عبدالعزيز محمد الهاللى4408

ناجح234إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينعبدهللا شريف عبدالرازق موسى شرابى4409

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينعبدهللا عدس ابوشعيشع محمد ولى هللا4410

ناجح230إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينعبدهللا ماهر محمد عبدالستار عطا هللا4411

ناجح178إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينعبدهللا محمود محمد اسماعيل والى4412

ناجح247إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينعبدهللا مصطفى على غازى الطرينى4413

ناجح239.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينعزالدين عبدالبديع السيد خلفه4414

ناجح216إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينعصام السيد الشوادفى ابراهيم شرف الدين4415

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينعلى محمد على فهمى الجوهرى4420

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينعمار محمد طه دياب عالم4423

ناجح244إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينعمر على عبدالفتاح على الرفاعى4424

ناجح226.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينعمر مصطفى ابراهيم احمد العدوى4426

ناجح237.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينعمر مصطفى حسين مصطفى الجندى4427

ناجح216إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينعمر هالل محمود عماره محارب4428

ناجح197إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينعمرو احمد الدسوقى عبدربه عصفور4429

ناجح241إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينعمرو السيد احمد حسين غبيش4430

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينعمرو حسام محمد لطفى عبدالهادى4431

ناجح183إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينعمرو خالد محمد عبدالباقى ابوموته4432



كفرالشيخ16/06/2021

157صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينعمرو عبدالحميد عبدالنبى عبدالمعطى سالم4433

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينعمرو عبدالرشيد محمد عيسى اليمانى4434

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينعمرو عبدالفتاح محمد عبدالفتاح ابومصطفى4435

ناجح230إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينعمرو محمد حمدى سيداحمد الشهاوى4436

ناجح164إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينفارس عبدالمجيد يوسف محمد الصعيدى4437

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينفارس مجدى ابراهيم عباس عيسى النجار4438

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينفاروق سامى فاروق نصر كلبوش4439

ناجح208إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينفرج عمرو فرج عطيه دقرن4445

ناجح187إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينفرج فتحى مصطفى محمد الزرزور4446

ناجح247إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينكريم احمد المرسى المغازى الطرينى4447

ناجح241إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينكريم جابر عزت عبدالحميد حسن4449

ناجح161إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينكريم على سيداحمد على جميز4450

ناجح189إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينكريم محمد مغازى اسماعيل رزق4451

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينكريم ياسر اسماعيل محمد يوسف4452

ناجح230إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحسن درغام محمد سيداحمد الدميرى4453

ناجح227إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد ابراهيم ابراهيم ابوزيد سليم4454

ناجح191إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد ابراهيم الدميرى محمد مصطفى4455

ناجح198إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد ابراهيم عبدالرحمن محمد الشهاوى4456

ناجح259.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد ابراهيم محمود عبدالعزيز محمود4457

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد ابوالخير عبدهللا عبدالغنى عبدهللا4458

ناجح234إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد احمد السيد الدسوقى زعفان4459

ناجح237إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد احمد يوسف محمد الصعيدى4461

ناجح231إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد اشرف ابراهيم الشوادفى ابوحسين4463

ناجح215.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد اشرف مصطفى اليمنى ذردق4464

ناجح247إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد بدير عبدالسالم بدير خالد4468

ناجح238.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد بسيونى الحسينى ابراهيم البحيرى4469
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ناجح225إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد بكير اسماعيل على عطيه4470

ناجح221إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد جمال فتحى احمد عبدالرحمن4472

ناجح237إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد جمال محمد ابراهيم زليطه4473

ناجح268.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد جمال يحى عبدهللا العجورى4474

ناجح237.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد حسان عبدالفتاح يوسف غزى4475

ناجح195.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد حماده ابراهيم بدر عبدالواحد4476

ناجح238إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد حمدى حسنى عطا خليفه4477

ناجح245إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد درغام محمد السيد خفاجى4478

ناجح223إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد رافت حسين ابراهيم  حسين4479

ناجح206إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد رجب بدير حسن الرفاعى4480

ناجح208إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد رضا بدير محمد محارب4481

ناجح238إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد سامى السيد بسيونى الصعيدى4482

ناجح219إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد سامى درغام ابراهيم سعد4483

ناجح220.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد سامى فرج عبدالحميد الديب4484

ناجح228إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد صابر خضر ابراهيم عثمان4485

ناجح238إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد عادل محمود محمود شتيوى4486

ناجح232إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد عبدالحميد ابراهيم محمد اليمانى4487

ناجح187.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد عبدالحميد السيد مصباح الشيشينى4488

ناجح206إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد عبدالحميد عبدالمجيد محمد صحصاح4489

ناجح170إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد عبدالحى السيد على السلخ4490

ناجح249إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد عبدالحى محمد عبدالحى العتربى4491

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد عبدالرحمن السعيد عبدالرحمن طايل4492

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد عبدالنبى مجاور عبدالحفيظ مجاور4493

ناجح177إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد على محمد احمد محمود4496

ناجح198إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد عماد سيداحمد مخلوف محمد4497

ناجح245.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد عيد كامل هالل جمعه4498
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ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد فرج عبدالنبى عطيه الششينى4500

ناجح216إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد فرج مصطفى عبدالحميد ابراهيم4501

ناجح196.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد فرج مصطفى متولى شرف الدين4502

ناجح242إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد مجدى الشافعى عبدالمجيد محمد4503

ناجح239إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد محمود عادل محمود ابوشعيشع4504

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد مدحت السيد السعيد بدوى4505

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد مصطفى عبدالحميد محمد بشير4506

ناجح232.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد مصطفى عبدالحى حسبو طايل4507

ناجح261.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد هالل ابراهيم عباس سالم4508

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمد وجيه ابوالسعود جمعه عبدالنبى4509

ناجح262.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمود احمد محمود احمد مظال4510

ناجح261.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمود حمدى ذكى محمد شلبى4511

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمود رشاد مصطفى على الجندى4512

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمود سيداحمد احمد سيداحمد الدميرى4513

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمود عماره فرج على الرفاعى4514

ناجح218إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمود عيد عبدالفتاح السيد ابوالخير4515

ناجح209إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمود مجدى عبدالنبى سيداحمد عيسى4516

ناجح241إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمود مصطفى محمد محمد دقرن4517

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمحمود هيثم عبدالحى بسيونى عيسى4518

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمصطفى اسامه مصطفى عيسى الحايس4519

ناجح194إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمصطفى اسماعيل محمد اسماعيل والى4520

ناجح223.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمصطفى حاتم جمال محمد دقرن4521

ناجح193.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمصطفى حسن مصطفى عماره يوسف4522

ناجح211.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمصطفى شمس الدين عبدهللا البسطويسى القصبى4523

ناجح211إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمصطفى طه عبدربه عبدالحميد الباجورى4524

ناجح171.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمصطفى عبدالحليم احمد عبدالحليم4525
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ناجح241إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمصطفى عبدهللا محمود حسن غبيش4526

ناجح197.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمصطفى عبدالنبى محمد يوسف شلبى4527

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمصطفى على الحسينى على الحسينى4528

ناجح240إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمطاوع غازى عبدالرازق احمد ابوغازى4529

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينمهند اسامه محمد محمد فضل هللا4531

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنيننور عمرو السعيد عبدالحميد سويلم4533

ناجح233إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينهادى عيسى عبدهللا عيسى الحيطاوى4534

ناجح189.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينهانى عزت السيد حامد ابواليزيد4535

ناجح196إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينهشام السيد ابراهيم محمود قمر4537

ناجح207إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينهشام عبدالحميد فتحى محمد ابوعاشور4538

ناجح259إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينهشام فرج جوهر الدسوقى سعيده4539

ناجح216إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينوليد زين ابراهيم سالمه عبدالقادر4540

ناجح232إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينياسر سعد محمد ابراهيم الشافعى4541

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينياسر عبدهللا صابر اسماعيل عثمان4542

ناجح200.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينياسين محمد طه غازى مخيمر4543

ناجح265.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينيسرى حسين مصطفى الجندى4544

ناجح174.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينيوسف ابراهيم عبدالرازق ابراهيم زيد4545

ناجح169إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينيوسف عبدالحميد عبدالقادر عبدالهادى عبدالقادر4546

ناجح168إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينيوسف مجدى زكى محمود النحاس4547

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينيوسف مدحت محمد ذكريا هيبه4548

ناجح192إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بنينيوسف ممدوح كمال عبدالمقصود عبدالغفار4549

ناجح211إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتابتسام السيد ابوالمعاطى محمدى محمد4550

ناجح204إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتاحالم الشحات سليم عبدالمجيد سليم4551

ناجح226إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتاسراء الغفلول احمد عبدالرازق الغفلول4552

ناجح238إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتاسراء خالد ابراهيم الشاذلى الغفلول4553

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتاسراء سامى درغام محمد مكى4554
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ناجح231إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتاسراء صالح احمد حسين الحشاش4555

ناجح212إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتاسراء محمد طلبة السيد طلبة4556

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتاسراء محمد مصطفى محمد الجندى4557

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتاسراء محمود علي احمد حسن صحصاح4558

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتاسماء السيد محمد علي الشاعر4559

ناجح221إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتاسماء حماده عبدالسالم محمد عبدالسالم4560

ناجح187إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتاسماء حمدى محمود احمد ابوعامود4561

ناجح218إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتاصاله صبري يسري كمال مصطفي4562

ناجح213إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتاصاله هالل سعد علي حسب هللا4563

ناجح247إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتاكرام ايمن محمود عماره محارب4564

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتاالء عبدالمنعم عبدالمجيد ابراهيم كشكة4565

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتاالء محمود محمود يونس الدرنكى4566

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتاالء ناصر مصطفى حلمى موته4567

ناجح236إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتالشيماء ابراهيم احمد قاسم احمد4568

ناجح224إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتامال اشرف محمود محمد المغازي4569

ناجح183إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتامنية السيد عامر ابراهيم ابوطالب4571

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتامنية عماد طه دياب عالم4572

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتامنية هاني محمد ابراهيم غزي4573

ناجح235إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتامنيه محمد مصطفى عبدالحفيظ عبدالقادر4574

ناجح196إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتامينة عبدهللا عبدالحي عبدهللا مخيمر4575

ناجح178.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتامينه حمادة محمد عبدالحي الشايب4576

ناجح204إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتانجي محمد طلبه غازي مخيمر4578

ناجح219إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتايات محمد محمد جاد عطا4580

ناجح231.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتايامه عبدالفتاح احمد عبدالفتاح عبده4581

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتايمان ابراهيم مصطفى الصعيدي4582

ناجح238.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتايمان اشرف سعد ابراهسم عثمان4583
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ناجح247إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتايمان سعد السعيد سعد موسي4584

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتايمان عيد عيسى سالم خالد4585

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتايمان محمود عبدالحميد مرعى حسن4586

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتايمان نبيل عيد المرسي علي4587

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتايه ابراهيم ابراهيم محمد محارب4588

ناجح248إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتايه رفعت على متولى شتا4589

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتايه عبدالسالم ابراهيم عبدالسالم4590

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتايه محمد فرج محمد ابومصطفي4591

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتبثينة احمد مصطفي محمد شدو4592

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتبسملة اشرف محمد زكي المحالوي4593

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتبسمله حسنى ابراهيم محمد الشيشينى4594

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتبسمله وائل السيد مصباح غنيم4595

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتبسنت زين العابدين مسعد عثمان عثمان4596

ناجح248إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتبسنت محمد الجوهري محمود الجوهري4597

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتتسنيم سيد احمد راضى غازى الدميرى4598

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتثريا سامى عبدالعاطى ابوشعيشع السيد4599

ناجح241إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتجنه مجدي عبدهللا عبدربه عوف4600

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتحبيبة ابراهيم ابراهيم غازي درغام4601

ناجح241إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتحبيبة ابراهيم ابراهيم محمد قاسم4602

ناجح221إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتحبيبة محمد فتحي حسن النجار4604

ناجح209إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتحبيبة محمد مسعد سالمة ابراهيم4605

ناجح241إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتحبيبه ابراهيم فتحي عبدهللا السلخ4606

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتحبيبه حسن عبدالمجيد عبدالحى مصطفى4607

ناجح214إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتحبيبه سيد احمد ابوالعنين عبدة ابوالعنين4608

ناجح190إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتحبيبه طه بدير علي ابوصالح4609

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتحبيبه عبدالحليم فيصل السيد عطية4610
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ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتحبيبه عبدالرازق زكي سليمان مصطفي4611

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتحبيبه عبدالسالم عمر السيد رمضان4612

ناجح237.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتحبيبه عالء السعيد عبدهللا ابوخضره4613

ناجح247إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتحبيبه على محمد ابراهيم طلبه4614

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتحبيبه عمادالدين بسطويسي السيد فوزهللا4615

ناجح252.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتحبيبه فايز الخضرى محمد بركه4616

ناجح149إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتحبيبه كمال يسري كمال مصطفي4618

ناجح231.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتحبيبه محمد السيد زكي العطار4619

ناجح188إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتحبيبه محمد عبدالسالم محمد عبدالسالم4620

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتحنان محمد عبدالرازق عبدالغني الجندى4621

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتحنين السيد عبدهللا احمد الجرم4622

ناجح195.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتحنين درغام صالح عماره متولي4623

ناجح161.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتحنين صالح احمد ابراهيم شرف الدين4624

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتحنين عبدهللا اسماعيل عبدهللا عيسى4625

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتحنين عبدهللا مصطفي عبدهللا مكي4626

ناجح188إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتحنين كمال يسري كمال مصطفي4627

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتحنين محمد السيد محمد فازهللا4628

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتحنين محمد اليمني عبدالرحمن زردق4629

ناجح157.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتحنين هالل احمد موسى جميز4630

ناجح246.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتحنين يوسف صبرى السلخ4631

ناجح160.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتخلود شريف لطفي عبدالجواد عوف4632

ناجح220.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتخلود عرفه بسيوني عبدالواحد مصباح4633

ناجح231.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتداليا عاطف السيد محمد الجوهرى4634

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتداليا ياسر درغام المهدى المغازى الغفلول4635

ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتدعاء عبدالحميد عبدالغنى غازى البحيرى4636

ناجح199إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتدنيا عبدالسميع محمد محمد المنشاوي4637
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ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتدينا حماده محسن عبدالمنعم ابوشعيشع4638

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتدينا عبدهللا فتحي عبدهللا السلخ4639

ناجح180.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتدينا فتحى عبدالعاطى ابراهيم الششينى4641

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناترانيم السيد جوهر مصطفي بكر4642

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناترحمة ابوشعيشع عالم محمد عالم4643

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناترحمة محمود اسماعيل احمد حجازي4644

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناترحمه السيد محمد محمد الشيخ يوسف4645

ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناترحمه هللا احمد ابراهيم احمد الدميرى4646

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناترحمه رضا ابراهيم  حامد غزاله4647

ناجح234إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناترحمه محمد فتوح احمد فتوح4648

ناجح218إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناترشا السيد سمير السيد محمد4649

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناترفيده عبدالمنعم سعيد احمد الشافعى4650

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناترنا عبدالحى السعيد عبدالحى ابوالخير4651

ناجح262.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتروان احمد فرج احمد سليم4652

ناجح215.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتروان صابر محمد بسيوني احمد4653

ناجح216.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتروان محمد المغاوري رزق الطيفانية4654

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتروان محمد عبدالستار عبدالمجيد الشيشيني4655

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتروان محمد عبدالفتاح محمد هاشم4656

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتروان محمد عبدالمعطي غازي النجار4657

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتروان محمد فرج رياض مصطفى4658

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتروان محمد محمد يوسف الجوهري4659

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتروان نسيم عبدالباقي محمد ابوالخير4660

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتروان هشام ابراهيم محمود ابوقمر4661

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناترودينة احمد مسعد السيد سعيدة4662

ناجح244إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتروضة شريف علي علي البحيري4663

ناجح234إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتروضة محمد عبدالرازق الصعيدي4664
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ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتروضه امين عبدالعاطي ابراهيم غزاله4665

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتروضه عصام سيد احمد طلبه ابوشامه4666

ناجح201.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتروضه كامل ابراهيم عبدالقادر الزغل4667

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتروضه ياسر حسن محمد موسي4668

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتروهندا السيد فتحي رشوان سيد احمد4669

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتريم ابرهيم عبدالمعطي محمد صحصاح4670

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتريم عبدالنبي درغام قطب خفاجي4671

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتريم محمد الشرنوبي يوسف ابوزينة4672

ناجح236إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتريم يوسف حسنى السيد ليله4673

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتريناد المى عبدالحميد عبدالمجيد خفاجى4674

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتريهام عبدالحميد عبدالمعطى عبدالحميد السجينى4675

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتزينب اسماعيل عبدهللا اسماعيل علي4676

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتسارة عبدالرازق درغام ابوشعيشع عيسي4678

ناجح184إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتسارة مخيمر طلبة غازي مخيمر4679

ناجح221.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتساره ابراهيم محمد عبدالحي العتربي4680

ناجح239إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتساره ابراهيم محمد فرج هللا محمد4681

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتساره اكرامى عبدالنبي علي كلبوش4682

ناجح228إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتساره مجدي علي علي حنور4685

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتساره محمد حامد عبدالمقصود موته4686

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتساره محمد عبدالكريم محمد السيد4687

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتساره مصطفى السيد ابوزيد الرفاعي4688

ناجح226.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتسلمى مدحت عبدهللا حسين غبيش4691

ناجح238.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتسلوى محمد محمود محمد خفاجى4692

ناجح252.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتسما ابراهيم طه فتوح ابراهيم4693

ناجح211.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتسماح مصطفى ابراهيم خليل الصعيدى4694

ناجح210.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتسناء حماده على على حنور4695
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ناجح227إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتسهيلة بكير محمد محمد غزى4696

ناجح217إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتشدا اسامه سعد عبدالمنعم سعد4697

ناجح257.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتشذا عماد عبدالشافى الرفاعى جادو4698

ناجح244.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتشروق شمس الدين ابراهيم عماره الخولي4699

ناجح257.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتشروق محمد عبدهللا على االشهاوى4700

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتشروق محمد على احمد محمود4701

ناجح230إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتشرين محمد فتحى عبدالمقصود حموده4702

ناجح211إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتشرين محمد محمد المغازي زعفان4703

ناجح247إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتشمس شريف درغام نصر ابوقمر4704

ناجح238إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتشهد ابراهيم الشناوى ابراهيم الشافعى4705

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتشهد ابراهيم عبدالنبى ابراهيم الشيشينى4706

ناجح236إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتشهد جمال اسماعيل عبدالفتاح الشيشينى4708

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتشهد جوهر عدلي الدمراوي السيد علي4709

ناجح268.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتشهد حاتم عبدالرازق السيد ابوسعدة4710

ناجح193إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتشهد سامى البسطويسى فرحات محمد4711

ناجح229إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتشهد عادل عبدالفتاح غازى الفيشاوى4712

ناجح238.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتشهد عبدالحي محمد عبدالحي خضير4713

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتشهد عبدالنبى عبدالحى احمد سليم4714

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتشهد عالء الدين محمد عبدالمجيد شرابى4715

ناجح239إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتشهد فتح هللا عبدالحميد محمد مصطفى4716

ناجح228.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتشهد محمد عبدالمجيد حسانين الفرارجي4717

ناجح234إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتشهد محمود محمد محمود العتربي4718

ناجح191إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتشهد مصطفى ذكريا محمد عبدالمنعم4719

ناجح215إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتشهد مصطفي لطفي عبدالهادي عبدهللا4720

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتشوق صابر حسن يوسف الفحام4721

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتشيماء احمد محمد احمد ابوالمجد4722
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ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتشيماء حسين فكيه حسين يوسف4723

ناجح247.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتشيماء حماده عبدالحميد عبدالفتاح زايد4724

ناجح210إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتشيماء عبدالرازق احمد عبدالرازق عابدين4725

ناجح218إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتشيماء هيثم حسن محمد حسن4726

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتصباح محمود حسان عبدالمعطي خضير4729

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتصفاء محمد عبدالعزيز محمد كشك4730

ناجح239إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتعزه حماده ابراهيم احمد ابوالخير4731

ناجح223إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتعلياء السيد رزق مصطفى سعيدة4732

ناجح195إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتعنايات عبده ابراهيم عبدالمقصود نعمت هللا4734

ناجح182إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتغادة محمود السيد محمود العتربي4735

ناجح226إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتفاطمة ايمن خلف شبانة4736

ناجح248إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتفاطمة محمد عبدالقادر محمد عمارة4738

ناجح227إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتفاطمه خالد حسن محمد ابوغانم4740

ناجح244.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتكريمه عثمان ابراهم ابوالعنين خفاجى4742

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتكنزي فرج ابراهيم ابراهيم قاسم4743

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتليلى ممدوح ابوالمعاطى ابوالخير عماره4745

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتماجده سامى محمد غازى مخيمر4746

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتمرام جالل بسطويسى السيد فوزهللا4747

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتمرفت مصطفي ابراهيم محمد مصطفي4748

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتمريم ابراهيم احمد حسين الحشاش4749

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتمريم ابراهيم عبدالمجيد ابراهيم خفاجى4750

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتمريم ابراهيم فتحي ابراهيم السيد4751

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتمريم احمد محمد احمد نقيطه4752

ناجح258.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتمريم اشرف محمود محمد غازى4753

ناجح265.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتمريم السعيد فرج السعيد القادوم4754

ناجح250.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتمريم ربيع عبدالمقصود الشيخ يوسف4755
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ناجح201.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتمريم سمير فتوح يوسف فرج4756

ناجح230.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتمريم عبدهللا متولى محمد الشهاوى4757

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتمريم عبدالمحسن عبدالحى عبدالفتاح فرج هللا4758

ناجح257.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتمريم عالء حسن رزق رزق4759

ناجح192.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتمريم علي محمد امام عصفور4760

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتمريم قاسم محمد ابراهيم قاسم4761

ناجح262.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتمريم محمد فرج محمد بذك4762

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتمريم محمد محمد عبدالعزيز على4763

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتمريم محمود فرج محمود العطار4764

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتمريم مطاوع عبدالخالق المتولي عبدالجواد4765

ناجح216.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتملك مصطفى فتوح بسيوني كلبوش4766

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتمنار سعد عبدالفتاح سعد الفيشاوي4767

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتمنار عبدالجواد نصرالدين بسيونى علي4768

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتمنار عبدلخالق صالح عبدالخالق قاسم4769

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتمنار وليد محمد مصطفي محمد4770

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتمنة هللا سامي ابوالفتوح ابراهيم حبيب4771

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتمنة هللا عبدالناصر نصار عبدهللا مرجان4772

ناجح218.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتمنة هللا علي محمود علي محمود4773

ناجح228إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتمنه ابراهيم ابوالعنين عبده البرهامى4774

ناجح226إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتمنه طه محمد الدسوقى كامل4776

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتمنى صالح عبدالقادر محمد عماره4779

ناجح235إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتمنى محمد اسماعيل احمد الغفلول4780

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتمها احمد علي عبده السيد علي4781

ناجح219.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتمي عبدالكريم احمد عبدالكريم احمد4782

ناجح228إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتمى محمد حمزه ابراهيم السباعي4783

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتميار رجب طه مصطفي طه4784
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ناجح247.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتناديه هيثم عبدهللا السيد خلف هللا4785

ناجح236إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتناريمان طارق ابراهيم محمد البحيرى4786

ناجح233.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتنجاه السيد يوسف على الفضالى4787

ناجح266.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتنجاه حماده محمد سيد احمد سعد4788

ناجح229إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتنجوى حسن عبدالحى عبدالفتاح زعيمه4789

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتندا اشرف ابراهيم حامد غزالة4790

ناجح228.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتندا السيد احمد علي خفاجي4791

ناجح237إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتندي ايمن نبيه فتوح رضوان4792

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتندى حافظ ابراهيم حافظ خفاجي4793

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتندى صالح السيد ابراهيم خليفه4794

ناجح214.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتندي محمد محمود عبدالعزيز محمود4796

ناجح247.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتندى هالل محمد عبدالحليم العتربي4797

ناجح250.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتنرمين فرج ناصف علي العربي4798

ناجح266.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتنفيسه محمود محمد حسن صحصاح4800

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتنها السعيد سعد حسن4801

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتنهي جمال السيد محمد فوزهللا4802

ناجح230.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتنور ابراهيم عبدالحى حسين طايل4803

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتنور محمد عبدالجليل محمد صحصاح4804

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتنور محمد عيد المرسى بذك4805

ناجح248.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتنوران حمادة محمد علي سليم4806

ناجح250إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتنوره محمد مغازى مخلوف الغفلول4808

ناجح218إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتنورهان محمد احمد ابوشعيشع خفاجى4809

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتنورهان وجيه صادق حسن العزب4810

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتهاجر امير فرج ابوالعينين البرعى4811

ناجح207.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتهاجر خالد جابر محمد صحصاح4812

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتهاجر ربيع احمد حسين الحشاش4813
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ناجح202إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتهاجر زكى مصطفى المرسى4814

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتهاجر محمد اسماعيل عبدهللا عيسي4816

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتهاجر محمد رمضان محمد المنشاوي4817

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتهاجر مصطفى سعد جوهر الدماطى4818

ناجح203إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتهايدي مهدي بسيوني االصنج4819

ناجح179إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتهايدى هالل على على جميز4820

ناجح221.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتهبه رمزي محمد محمد زبادي4821

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتهدى جمال هاشم هاشم علي4823

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتهند عبدالمجيد السيد عبدالمجيد العدوى4825

ناجح222إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتهند محمود محمد سيداحمد يوسف4826

ناجح205إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتوفاء عصام فاروق السيد الشربتلي4827

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتوفاء محمد عبدالحميد فهمى الجوهرى4828

ناجح226إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتوالء عبدهللا شهاوى على الشيخ4829

ناجح247إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتوالء محمد عبدالفتاح محمد الشيشيني4830

ناجح236.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتيارا احمد محمد احمد قاسم4831

ناجح215.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتياسمين احمد هالل احمد علي4832

ناجح204إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتياسمين الرفاعى ابوالفتوح عبدالحميد على4833

ناجح224إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتياسمين طلحه عبدالحى الحسينى البحيرى4834

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتياسمين عبدالعزيز عبدالحى السباعى القادوم4835

ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتياسمين عبدالعظيم محمود حسن غبيش4836

ناجح202.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتياسمين عبدهللا منصور عبدهللا4837

ناجح211إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتياسمين عنتر محسن شلبى صحصاح4838

ناجح217إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتياسمين محمد حسن سليمان4839

ناجح176إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمسير بناتيمني حمدي بسيوني فضل هللا4840

ناجح236.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.السيوفى تابراهيم محمد عبدالستار على الشهاوى4841

ناجح210.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.السيوفى تاحمد رمضان عطية على طوبة4842
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ناجح229إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.السيوفى تاحمد سعدى فوزى على موسى4843

ناجح221.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.السيوفى تاحمد نعمان السيد مرسى الديب4844

ناجح244إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.السيوفى تاحمد هالل محمد ابراهيم مصطفى زبادى4845

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.السيوفى تاسماعيل اشرف محمد الششتاوى اسماعيل4846

ناجح196إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.السيوفى تحسنى محمد عبدالحميد محمد الديب4848

ناجح209إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.السيوفى تخالد عصام جمعة محمد ابونعامة4849

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.السيوفى تصالح محمد صالح زكى زبادى4850

ناجح242إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.السيوفى تعبدالرحمن شاكر كمال عبدالغني مرسال4851

ناجح244إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.السيوفى تعبدالرحمن محمد عنتر عبدالهادي زبادي4852

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.السيوفى تعبدالرحمن مسعد ابراهيم غازى ادم4853

ناجح199إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.السيوفى تعمرو خالد حسن محمد بكر4854

ناجح240إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.السيوفى تكريم ايمن عبدالجواد حيدر عبدالجواد4855

ناجح216إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.السيوفى تمؤمن ابوالعنين شعبان ابوالعينين ابوحريشة4856

ناجح203إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.السيوفى تمحمد عادل صالح زكي زبادي4857

ناجح199إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.السيوفى تمحمد عادل عنتر عبدالهادي زبادي4858

ناجح248.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.السيوفى تمحمد مدحت مصطفى عطيه خميس4859

ناجح181إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.السيوفى تمحمود عبدالجيد حافظ السيد الديب4860

ناجح233إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.السيوفى تمحمود عزت محمد ابوالمجد الشهاوى4861

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.السيوفى تمحمود وهبه محمد وهبه احمد4862

ناجح240إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.السيوفى تاسراء رفعت السيد على الفيشاوى4863

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.السيوفى تاالء يمنى بدر سعد احمد4864

ناجح225إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.السيوفى تالفت حمدين عطا محمد الديب4865

ناجح242إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.السيوفى تايمان اسماعيل السيد محمد يوسف4866

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.السيوفى تبسملة يسرى عبدالمعطى محمد زبادى4867

ناجح225إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.السيوفى تحنين الرفاعى محمد حسن على4868

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.السيوفى تحنين بسيونى محمود عوض زبادى4869
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ناجح211إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.السيوفى تحنين رفعت السيد على الفيشاوى4870

ناجح197إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.السيوفى تداليا ايمن قطب محمد بكر4871

ناجح202إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.السيوفى تدعاء احمد صالح زكى زبادى4872

ناجح188إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.السيوفى تدعاء طارق يوسف السيد سعد4873

ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.السيوفى تروضة عبدالباسط محمود قطب مصطفى4874

ناجح250إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.السيوفى تسارة جوهر عبدالفتاح ابراهيم شرف الدين4875

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.السيوفى تسعاد عبدهللا محمد على الشهاوى4876

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.السيوفى تشروق وليد عبدالرازق السيد ابوسعدة4877

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.السيوفى تشهد نبيل فرج محمد المارية4878

ناجح232إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.السيوفى تفاتن محمد اسماعيل سعد السيد4879

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.السيوفى تلمياء الديب عطية حافظ الديب4880

ناجح237إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.السيوفى تمريم بسيونى ابوالفتوح الصعيدى4881

ناجح203إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.السيوفى تمنار محمد عبدالفتاح السيد سرحان4882

ناجح226إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.السيوفى تمنة هللا جمال حامد على قنديل4883

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.السيوفى تمى احمد فرج عمر الشهاوى4884

ناجح204إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.السيوفى تهانم رفعت حامد احمد الديب4885

ناجح236إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.السيوفى تهبة ياسر عاطف حسن زبادى4886

ناجح232إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.السيوفى تهديل ايمن عبدالجواد حيدر عبدالجواد4887

ناجح188إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.عبدهللا السيد تاحمد دسوقى احمد عبدالقادر مندور4888

ناجح223إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.عبدهللا السيد تاحمد عيد ابراهيم حامد على4890

ناجح201إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.عبدهللا السيد تاحمد ياسر احمد سالم معوض4891

ناجح239إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.عبدهللا السيد تالسيد حسن السيد حسن محمد4892

ناجح197إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.عبدهللا السيد تحازم عالم عبدالستار المنصورى4893

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.عبدهللا السيد تعمرو احمد يحي زكريا عامر4895

ناجح201إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.عبدهللا السيد تمحمد حسنين احمد حسن الغفلول4900

ناجح185إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.عبدهللا السيد تاميره محمد علي السيد والي4906
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ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.عبدهللا السيد تايمان عبدالفتاح محسن عبدالفتاح السيد4907

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.عبدهللا السيد تايناس السيد محمد حسن محمد4908

ناجح176إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.عبدهللا السيد تحبيبه احمد ابراهيم احمد خفاچي4909

ناجح214إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.عبدهللا السيد تحنين ابراهيم احمد محمد العربي4910

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.عبدهللا السيد ترضوي بليغ حمدي عبدالواحد عبدهللا4911

ناجح262.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.عبدهللا السيد تشروق عماد حمدي عبدالواحد عبدهللا4912

ناجح210.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.عبدهللا السيد تشهد السيد محمد السيد الشهاوي4913

ناجح162إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.عبدهللا السيد تفاطمه محمود فتحي احمد احمد4915

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.عبدهللا السيد تمريم محمد حامد على خفاجي4916

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.عبدهللا السيد تمنه احمد محمد احمد السيد4917

ناجح213إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.عبدهللا السيد تمنه فرج عبدالحميد على خفاجي4918

ناجح206إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.عبدهللا السيد تنغم رشدي صبحي بدوي ابراهيم4919

ناجح181إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.عبدهللا السيد تهبه السيد عبدالجليل عبدالسالم السيد4920

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةابراهيم اسالم محمد عبدالجواد السبع4921

ناجح218إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةابراهيم رمضان عبدالستار ابراهيم ابوالسيد4922

ناجح179إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةابراهيم سالم محفوظ البيومى سالم4923

ناجح229.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةابراهيم عمرو ربيع ابراهيم حسن المال4924

ناجح235إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةاحمد السعيد صالح ابوشعيشع الحدودي4925

ناجح254.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةاحمد بدير جمعه محمد علي4926

ناجح216.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةاحمد بهاء فيصل ابراهيم السيد4927

ناجح180.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةاحمد جمعه صبحي عبدالمقصود نورالدين4928

ناجح164.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةاحمد حسن عبدالوارث حسن خاطر4929

ناجح239إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةاحمد عبدالعزيز عبدالسميع عبدالعزيز الشراكى4930

ناجح233.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةاحمد عبدالنبى عبدالجواد ابراهيم العربى4931

ناجح266.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةاحمد فرج ونيس سعد حميده4932

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةاحمد محمد خميس عبدالحميد عجيله4933
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ناجح266.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةاحمد محمد كمال عبدالعزيز خميس4934

ناجح163.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةاحمد محمد هالل حسن سليمان4935

ناجح174.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةاحمد ناصر عبدالوهاب حامد حمد4936

ناجح240.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةاحمد يوسف عبدالعزيز عامر المال4937

ناجح223إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةاسالم رضا رجب عبدالجواد محمد4938

ناجح237إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةاسالم صالح المعداوي عبدهللا علي4939

ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةاسالم عبدالمحسن مصطفي علي خميس4940

ناجح196.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةاسماعيل عبدالحميد اسماعيل سيد احمد سعد4941

ناجح190.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةاكرم محمد عبدالمحسن عبدالحميد حموده4942

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةانور محمد انور عبدالجيد عجالن4943

ناجح246.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةايمن محمد احمد سليمان الشرقاوي4944

ناجح204إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةحمدى رمضان صبحى الششتاوى محمد سعد4946

ناجح241إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةحمدي عبدالعاطي عبدهللا حماده يوسف4947

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةخالد هاني هارون محمد العيسوي4948

ناجح206إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةرافت محمد ناصف داود4949

ناجح225إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةرضا صبحي حسن حسونه محسن4950

ناجح250إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةزياد شعبان سيداحمد ابراهيم البربرى4951

ناجح234إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةزياد هاني سامي عبدالدايم السيد4952

ناجح243إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةسامي السيد حامد محمد نصار4953

ناجح144إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةعبدالباسط صبحي عبدالنبي عبداللطيف مبروك4955

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةعبدالحميد محمود عبدالحميد محمود المشالى4956

ناجح224إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةعبدالرحمن حمادة عبدالجيد عبدالمقصود4957

ناجح249إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةعبدالرحمن سالم عبدالعزيز سالم الشرشابى4958

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةعبدالرحمن عمرو الشهاوي عبدالخالق البيومى4959

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةعبدالرحمن محمد السيد محمود ابراهيم4960

ناجح239إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةعبدالعظيم مسعد عبدالعظيم مسعد نورالدين4961



كفرالشيخ16/06/2021

175صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح153إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةعبدهللا رمضان عبدهللا السعداوى4962

ناجح205إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةعالء عبدالخالق الشهاوي عبدالخالق البيومى4964

ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةعلي رشوان علي ابراهيم حسن4965

ناجح242إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةعمر محمد رجب سعد حميده4966

ناجح190إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةفارس احمد صبحي احمد عمار4967

ناجح176إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةكرم مطاوع عبدالحميد بيومي رزق4968

ناجح158إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةمحمد احمد سعيد احمد مرسى4969

ناجح256.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةمحمد تامر عبدالحفيظ متولي عالم4970

ناجح202.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةمحمد حسان عبدالمعتمد عبدالمعطي عبدالنبي4971

ناجح258.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةمحمد رمضان حامد احمد ابراهيم4972

ناجح202إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةمحمد سعد ابراهيم سعد محمد4973

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةمحمد سعد الدين عبدالعزيز محمود عجالن4974

ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةمحمد سمير حمدين محمد محمد4975

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةمحمد صبحي عبدالنبي البيومي رزق4976

ناجح198إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةمحمد صبرى خليفة محمد خليفة4977

ناجح253.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةمحمد عادل عبدالمنعم محمد عبدالعاطي4978

ناجح235إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةمحمد عادل محمد محمد فتح الباب4979

ناجح259.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةمحمد عبدالحميد مصطفى ابراهيم مصطفى4980

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةمحمد عصام سعد فتوح محمد4981

ناجح229.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةمحمد فكيه احمد علي الدمراوي4982

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةمحمد مالك فتحي عبدالجواد السبع4983

ناجح200إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةمحمد ياسر محمد محفوظ البيومي4984

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةمحمود ايمن عبدالقادر عبدالعزيز عجالن4985

ناجح162إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةمحمود عيد مصطفي عبدالفتاح مصطفي4986

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةمصطفى صبحي عبدالنبي البيومي رزق4988

ناجح199إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةمصطفي عبدهللا محمد عبدالفتاح حماده4989
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ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةمصطفى عبدالناصر عجيلة عبدالحميد عجيلة4990

ناجح204إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةمصطفى محمد بيومي عبدالحميد بيومي4991

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةمصطفى محمد عبدالنبي عطيه هليل4992

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةمصطفى نبيل مصطفى عبدالعزيز مصطفى4993

ناجح198إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةمعاذ ايمن صبحي بدير عمار4994

ناجح216إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةمعاذ عبدالحميد عبدالنبي عطيه هليل4995

ناجح187إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةمنصور حسن غازى منصور الشامى4996

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةهشام مطاوع عبدالرازق حسن خميس4997

ناجح236إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةوليد فكيه احمد علي الدمراوي4998

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةيحى احمد محمد عبدالحميد عجيلة4999

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةيوسف عطيه حمدى يوسف عامر5000

ناجح233إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةيوسف فتحي يونس سعد حميده5001

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةاروى رضا جمعه محمد علي5002

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةاسراء اسامه محمود احمد الشراكي5003

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةاسراء جمعه حميده سعد حميده5004

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةاسراء حمام حلمي عبدهللا يوسف5005

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةاسماء محمد جمعه قطب عمار5006

ناجح232.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةاالء بسيوني الشافعي غازي البشبيشي5007

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةاالء رجب السيد عبدالمولى حميده5008

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةاالء سمير حمدين محمد محمد5009

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةاماني عبدالعزيز فراج محمد العباسى5010

ناجح250.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةايمان بيومي محمود بيومي عبدالعال5011

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةايمان سالم عبدالعزيز سالم الشرشابي5012

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةايمان محمد رجب فؤاد خفاجي5013

ناجح223إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةبسمله رمضان عزت محسن5014

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةبسمله هالل سعد ابراهيم هالل5015
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ناجح243.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةتبارك عبدالرسول عزت مصطفى الشهيدى5016

ناجح258.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةجهاد رياض متولي بيومي متولى5017

ناجح168إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةحبيبه شعبان محمد عبدالقادر عوض5018

ناجح190إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةحبيبه عبدالعاطي عبدالنبي بيومي رزق5019

ناجح162إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةحبيبه عمر عزت محمد زهران المال5020

ناجح159.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةحبيبه فيصل احمد عبدالفتاح جاد5021

ناجح151.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةحبيبه محمد رمضان عطية هليل5022

ناجح250.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةحنين السيد محمود احمد الشراكى5023

ناجح239.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةحنين محمد رضا السيد نصار5024

ناجح197.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةداليا مصطفى محمد مصطفى موسى5025

ناجح187إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةدنيا نجاح محمد عبدالمولى حامد5026

ناجح256.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةرحمه هاني زكي محمد محمود5027

ناجح259إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةرنا السيد عبدالحميد ابراهيم الزكيري5028

ناجح242إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةروان السيد حامد محمد نصار5029

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةروضه هاني عبدالعاطي محسن عبداللطيف5030

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةريحانه احمد عبدالعاطي احمد عبدالرازق5031

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةزينب ايهاب عبدالنبى ابراهيم عجالن5032

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةساره سامي محمد محمود على5033

ناجح201إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةساميه عباس محمد عباس محمد5034

ناجح182إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةساميه فتحي علي ابراهيم حموده5035

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةسما محمد شاكر عبدالحفيظ الدسوقي5036

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةشهد صبحي عبدالعزيز محمد العباسي5037

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةشهد عرفات حامد احمد ابراهيم5038

ناجح230.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةشهد عيد عبدهللا على العطار5039

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةشهد هاشم الشهاوي عبدالخالق البيومى5040

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةشيماء سعد يونس محمد حجاج5042
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ناجح217.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةشيماء عاطف احمد عبدالفتاح جاد5043

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةفاطمه عاطف احمد محمد ابراهيم5045

ناجح171.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةمروة اسامه مصطفي عبدالفتاح مصطفي5046

ناجح266.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةمريم احمد عبدالسميع عبدالعزيز الشراكى5047

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةمريم حسين فراج محمد العباسي5048

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةمريم شفيق محمد غازي خليل5049

ناجح244.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةمريم طارق محمد احمد المال5050

ناجح257.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةمريم محمد زكريا محمد عبدالرحيم المال5051

ناجح242.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةمريم محمد صبحي عبدالسالم ابوالخير5052

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةمريم محمد عبدالرحمن مصطفى المشالى5053

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةملك بسطويسي صبحي محمد محمد5054

ناجح235.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةملك صالح محمد محمد عكاشه5055

ناجح199.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةملك يحي يوسف عباس5056

ناجح250.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةمنه حماده فتوح احمد عامر5057

ناجح262.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةمنه عطار طه محمد يوسف5058

ناجح258.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةمنه محمد منشاوي محمد حجاج5059

ناجح235.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةمي محمود عبدالعزيز محمود عبدالعاطي عجالن5060

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةناريمان سامي بدر بيومي متولي5061

ناجح251.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةندى صبحى حميدة عبدالمقصود سيد احمد5062

ناجح250.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةندى عبدالعزيز عبدالفتاح عبدالعزيز سالم5063

ناجح247.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةنسمة مسعود سعد محمد غازي خليل5064

ناجح242إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةنهي بهاء فيصل ابراهيم السيد5065

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةنوال طارق انور عبدالجيد عجالن5066

ناجح248.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةنورا حازم احمد محمد الشعراوي5067

ناجح256.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةنورا عصام عبدالدايم عبدالعظيم متولي5068

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةنورا محمود احمد عطيه هليل5069
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ناجح248إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةنورين طه ابراهيم حسن المال5070

ناجح209.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةنيجار حماده عبدالجيد عبدالمقصود نورالدين5071

ناجح237إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةهاجر السيد عبدالغفار محمد محمد5072

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةهبه السيد عبدالغفار محمد محمد5073

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةهدى وائل يونس بيومى عبدالعال5074

ناجح217.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةوالء السيد محمود ابراهيم السيد5075

ناجح245إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةياسمين فضل عبدالجواد على السبع5077

ناجح187إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةياسمين مجدي ابراهيم مصطفى بشير5078

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالطايفه اإلعداديةيمنى جمال جمعه محمد علي5079

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةابراهيم محمد ابراهيم محمد شريف5080

ناجح198إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةاحمد ابراهيم محمد محمد السماحي5081

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةاحمد عبدالباسط محمود محمد رمضان5082

ناجح246.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةاحمد محمد محمد احمد سليم5083

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةاشرف عادل بسيوني حسين السماحي5084

ناجح228.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةالسعيد محمد السعيد احمد5085

ناجح176.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةالسيد ايمن السيد قرمان5086

ناجح164.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةالسيد عصام مصطفي احمد الرفاعي5087

ناجح147.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةبالل محمد  ناصف محمد خليفه5089

ناجح179.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةجمال سعد جمال سعد خليفه5090

ناجح235.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةخالد صالح منصور ابراهيم منصور5092

ناجح216.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةخالد عصام رشدي محمود السماحي5093

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةخالد محمد عزت احمد محمد5096

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةخالد ممدوح ربيع الشناوي زايد5097

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةرياض محمد رياض احمد العراقي5098

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةزياد عيد رمزي محمد عبدالرحيم5099

ناجح242.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةشاكر هاني شاكر عبدالنبي محمود5101
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ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةصالح رفيق صالح ابراهيم مرزوق5102

ناجح230إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةطلعت بشير طلعت ابراهيم العراقي5103

ناجح238إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةعبدالحميد جادو محمد جادو طه5104

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةعبدالرحمن اسامه السيد محمد السماحي5105

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةعبدالرحمن اسماعيل ياسين يوسف ابراهيم5106

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةعبدالرحمن رضا سيد احمد ابوزيد حجاج5108

ناجح203.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةعبدهللا رضا ابراهيم عبده خليفه5111

ناجح147إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةعبدهللا محمد عبدالمقصود عبدهللا عيد5112

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةعبده ايمن عبده السيدعبدربه5113

ناجح233.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةعماد هاني عبدالعاطي حميده حسن5114

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةعمر محمد زكريا عيسوى عالم5115

ناجح234.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةعيد محمد مندي عوض عيد5116

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةمحمد ابراهيم مصطفي محمد سليم5117

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةمحمد جمال السيد عبدالغني شتات5118

ناجح157إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةمحمد خالد جبريل ابراهيم ابوالليف5119

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةمحمد رجب فوزى شلبى منصور5120

ناجح243إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةمحمد رفيق شوقي ابراهيم جادو5121

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةمحمد رمزي انور عبدالرحمن سيد احمد5122

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةمحمد ضاحي حجازي فتح هللا  ابراهيم5124

ناجح200.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةمحمد طاهر جمعه قطب عمار5125

ناجح235إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةمحمد عمرو عبدالحفيظ عبدالعظيم متولي5126

ناجح167إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةمحمد عيد عبدالمقصود عبدهللا    عيد5127

ناجح265.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةمحمد فتحي عزت بدير المرسي5128

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةمحمد معتز عبدالفضيل سيد احمد السيد5129

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةمحمد نادر محمد ابراهيم المنشاوي5130

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةمحمد نعيم مسعد السعيد المعداوي5131
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ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةمحمد يحيى زكريا محمد زايد5132

ناجح242إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةمحمود هاني بدير عبدالحميد مندور5133

ناجح173.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةمحمود وليد فتوح عبدالحميد البرعي5134

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةيوسف حمادة عبدالجواد ابراهيم السماحي5135

ناجح250.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةيوسف خالد محمد ابراهيم محمد5136

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةاروي راشد عبدالحي راشد يوسف5137

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةاسراء حماد الششتاوى ابراهيم جادو5138

ناجح242إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةاالء حماده فكري ابراهيم العراقي5139

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةامل محمد عبدالجواد ابراهيم السماحي5140

ناجح258.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةامنيه عبدالمعطي عبدالجواد عبدالمعطي ابراهيم5141

ناجح242إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةامنيه عيد عباس عويس قطب5142

ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةاميره حسان محمد علي عبود5143

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةاميره محمد عبدهللا محمد جوده5144

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةايات رضا ابراهيم عبدالمعطي غازي5145

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةايمان وائل علي صالح علي5146

ناجح229.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةايه خليفه عبدهللا خليفه السيد5147

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةايه عبده عبدالوهاب محمد العراقي5148

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةبسمله غازي بدير غازي حسنين5150

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةجنه اشرف محمد ابراهيم مصطفي5151

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةجهاد اكرامي ابراهيم السيد عبدالعا طي5152

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةحبيبه اسماعيل عبدالحليم محمد عبدالروؤف5153

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةحبيبه السيد رمضان عبدالحميد حسن5154

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةحبيبه رمضان محمد ابراهيم الرويني5155

ناجح257.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةحبيبه فوزي محمود محمد شعبان خليفه5156

ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةحبيبه مجدي عبدهللا محمدعبدهللا5157

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةحبيبه محمد سالم السيد عبدربه سالم5158
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ناجح268.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةحبيبه يحيى حلمى احمد عبدالحميد5159

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةحنان وليد ناصف محمدخليفه5160

ناجح235إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةحنين حازم محمداحمد رضوان5161

ناجح257.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةدنيا محمد رضا عبدالنبي حجاج5162

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةدينا صابر السيد عيد عبدالحافظ5163

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةرحمه رضا عرفه بسطويس مصطفي5164

ناجح266.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةرقيه حماده محمد البسيوني زايد5165

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةرقيه سعيد خلف حسين احمد5166

ناجح236إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةروان رضا السيد جادو بسيوني5167

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةروان رمضان محمد الشناوي زايد5168

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةروان سمير الششتاوي ابراهيم جادو5169

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةروان عباس احمد محمد صالح5170

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةرويدا عيد محمد عيد عبدالحافظ5171

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةسماء طه السعداوي طه معوض5172

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةسماء محمد ربيع الشناوي محمود5173

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةشهد ايمن عزت ابراهيم عبدالمجيد5174

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةشهد جوده ابراهيم ابراهيم سعاده5175

ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةشهد رضا  عبدهللا مرسي السيد5176

ناجح157إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةشهد ضاحي احمد عيد نور الدين5177

ناجح214إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةشيماء موسي بيومي سيدعامر5178

ناجح179إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةصباح فهمي سالم عبدالقادر فهمي5179

ناجح237.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةعال رافت عطيه عبدالمقصود عطيه5181

ناجح242إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةغاده محمد العدلي صابر عبدالحي5182

ناجح258.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةماجده محمد عبدهللا محمد عبدهللا5183

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةمروه شريف شحاته محمد الشافعي5184

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةمريم ايمن علي حافظ حجاج5185
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ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةمنار السعيد محمد مصطفي خليفه5186

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةمنار ماجد ابوالسعود احمد زايد5187

ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةمنه ابراهيم ابراهيم عبده خليفه5188

ناجح248إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةمنه السيد عبده السيد عبدربه5189

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةمنه رشاد محمد موسي محمد5190

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةمنه عطيه خليفه حسبو العراقي5191

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةندى محمد بدير غازي حسانين5192

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةنورا فرج فؤاد صابر عبدالحي5193

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةنورهان احمد علي ابراهيم العراقي5194

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةنورهان شعبان عبدالرحمن محمد خطاب5195

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةنورين ابراهيم عبدالجواد محمد محمد5196

ناجح235إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةهدير منير السيد احمد محمود حجازي5197

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةهمت خليل محمود  يوسف ابوكبشه5198

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفر الطايفة اإلعداديةياسمين عماد عبدالجيد عبدالحميد غازي5199

ناجح209إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.أبوعمر تاحمد ابراهيم سمير محمد محمد عالم5200

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.أبوعمر تاحمد رضا ابراهيم محمد خطاب5201

ناجح202إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.أبوعمر تاحمد صالح طه بسيوني عبدالغني5202

ناجح168.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.أبوعمر تاحمد عمر بسيوني عمر محجوب5203

ناجح232إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.أبوعمر تالسعيد علي السعيد على الهمشري5204

ناجح255.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.أبوعمر تباسم السيد فتحى حسين محمد عمر5205

ناجح228.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.أبوعمر تتامر عبدالوهاب صالح عبده عبدالهادي5206

ناجح237إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.أبوعمر تحازم زغلول السيد عبدالواحد خضر5207

ناجح249إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.أبوعمر تحسن ذكي جمعة حسن علي عمر5209

ناجح223إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.أبوعمر ترجب محمود رجب احمد محمود سليمان5210

ناجح221إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.أبوعمر ترشاد عبدالعال محسن عبدالعال السيد5211

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.أبوعمر تسامح بسيوني السيد فتحى حسين5212



كفرالشيخ16/06/2021

184صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح204إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.أبوعمر تعبدالرحمن زغلول عبدالهادى عبدالعزيز حجازي5215

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.أبوعمر تعبدهللا احمد شعبان بدير عبدالهادى سليمان5216

ناجح250إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.أبوعمر تفارس رضا محمود حافظ الشناوى5220

ناجح250إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.أبوعمر تمحمود رمضان محمود عبدالحميد عبدالفتاح5222

ناجح243إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.أبوعمر تمصطفى حماده عبدالهادى احمد عبدالفتاح5223

ناجح199.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.أبوعمر تهادى جميل محمد بسيونى ابوالخير5224

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.أبوعمر تاالء حماده فتحى حسين محمد5225

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.أبوعمر تايمان مصطفي عبدالهادي محمد محجوب5226

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.أبوعمر تايه بهاء محمد حسين حسن5227

ناجح241إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.أبوعمر تحبيبة رضا محمد محمود احمد5228

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.أبوعمر تحبيبه حماد قاسم عطيه حسن5229

ناجح238إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.أبوعمر تشهد احمد عبدالنبي عبدالقادر عمر5230

ناجح194إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.أبوعمر تشهد عبدالحميد احمد عبدالفتاح منصور5231

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.أبوعمر تصابرين محمد على سالم علي5232

ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.أبوعمر تصدفه وليد السيد احمد عبدالمعطى5233

ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.أبوعمر تصفاء وليد السيد احمد عبدالمعطى5234

ناجح243إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.أبوعمر تفاطمه حماده جمعه ابراهيم محجوب5235

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.أبوعمر تملك حماده احمد محمد العيسوي5236

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.أبوعمر تمنه هللا حماده يوسف بديريوسف العطار5237

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.أبوعمر تنادين سالمه شحاته حسين حسن5238

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.أبوعمر تنرمين رضا جمعه محمد جمعه5239

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.أبوعمر تهاجر السيد جابر عبده الدكرورى5240

ناجح236.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفابراهيم احمد محمد محمد ابراهيم نصار5241

ناجح246.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفابراهيم عبدالسالم ابراهيم عبدالسالم حسن5242

ناجح226إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفابراهيم عبدالفتاح احمد عبدالحفيظ احمد5243

ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفابراهيم فتحي فتحي سعد الجمال5244
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ناجح219.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفابراهيم محمد ابراهيم عباس العمرى5245

ناجح209إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفاحمد السيد عبدالحفيظ علي مرسي5246

ناجح199إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفاحمد السيد عبدالفتاح السيد مصطفى5247

ناجح247.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفاحمد خليل عبدالرحمن ابوشعيشع خليل5248

ناجح217إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفاحمد سعد السيد محمد محمد5249

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفاحمد عبدالعزيز محمد عبدالرحمن الشعراوي5250

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفاحمد عبدالفتاح فتوح سالم فتوح5251

ناجح236إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفاحمد عبدالمنعم سعيد موسى قاسم5252

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفاحمد عماد احمد بسيوني الشهاوي5253

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفاحمد محمد احمد زيدان محمد5254

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفاحمد محمد احمد محمد بدر5255

ناجح261.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفاحمد محمد احمد محمد جبر5256

ناجح243.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفاحمد محمد صبحي احمد المنياوي5257

ناجح248.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفاحمد محمد صالح بسيوني عبدالحميد5258

ناجح232.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفاحمد محمد عامر عامر النشرتي5259

ناجح268.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفاحمد محمد عبدالعال عبدالمجيد بهي الدين5260

ناجح205إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفاحمد محمد عبدالفتاح سعد حسن5261

ناجح225.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفاحمد محمد عبده ابراهيم مغازي5262

ناجح265.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفاحمد محمود احمد فتوح محمد5263

ناجح249.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفاحمد مدحت بسيونى حسن حافظ5264

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفاحمد مهيب بسيونى احمد ابراهيم5265

ناجح237إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفاحمد يونس فوزى عبدالحميد احمد5266

ناجح198إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفاسالم محمد عبدالفتاح ابراهيم محمد5267

ناجح254.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفاسالم محمود محي الدين امبابي يحي5268

ناجح250.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفالسيد رمزي رزق السيد النشرتي5269

ناجح220.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفالسيد محمد سعد عبده علي5270



كفرالشيخ16/06/2021

186صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح221إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفحسام احمد متولي عبدالجواد اسماعيل5272

ناجح242.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفحسن مختار السيد حسانين5273

ناجح181.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفحسين احمد حسين عبدالعال محمود5274

ناجح251.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفحمدي احمد عبدالمعبود عبدالحفيظ5276

ناجح192إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفحمدي عباس علي عباس يوسف5277

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفخالد محمد احمد ابراهيم محمد5278

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفرامى سامى صابر رمضان القط5279

ناجح162.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفسامح ايمن نظمى عبدالمطلب رضوان5280

ناجح184.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفسعد عادل السيد بلتاجي ابوالمجد5281

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفسعد عبدالناصر سعد السيد عطية5282

ناجح180إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفسعد محمد سعد عبدالحميد احمد5283

ناجح235.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفسعد محمود سعد احمد العباسي5284

ناجح154إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفسمير عبدالفتاح سمير عبدالفتاح مرسى5285

ناجح158إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفسمير عطية بدير عبدالنبي عطية5286

ناجح255.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفصبحى وليد صبحى محمد خضر5288

ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفطاهر محمد الشناوي هالل الشناوي5289

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفعبدالحميد محمود عبدالخالق عبدالخالق الدرينى5290

ناجح265.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفعبدالرحمن عمر عبدالمعبود عبدالحفيظ نجا5291

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفعبدالعزيز محمد محمود محمد الدفراوي5293

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفعبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح السيد محمد5294

ناجح249إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفعبدالفتاح عرابي عبدالفتاح عبدالحميد علي5295

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفعبدالقادر احمد عبدالقادر ابوشعيشع محمد5296

ناجح225.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفعبدالمنعم السعيد عبدالمنعم عبدالحفيظ عبدالمنعم5298

ناجح259.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفعرفان احمد عبدالرحيم محمود شاهين5300

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفعالء عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الغنام5301

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفعلى سعد على سعد المعداوى5302
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ناجح153.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفعلي محمد السيد السيد الحداد5303

ناجح214.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفعماد شلبي شلبي حجازي شلبي5304

ناجح208إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفعمر سعد عبدالعزيز السيد النجار5305

ناجح243.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوففارس محمد احمد ابراهيم عبدالرازق5306

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوففتحى السعيد فتحى السيد غازى5307

ناجح167.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوففريد محمد فريد محمد رزق5308

ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفكريم محمود محي الدين امبابي يحي5310

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفمحمد ابراهيم عبدالحي ابراهيم محمد5311

ناجح226.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفمحمد ابراهيم محمد عبدالحميد حسانين5312

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفمحمد ابوزيد عبده محمد ابورية5313

ناجح239إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفمحمد احمد محمود علي علي5314

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفمحمد السيد صبري احمد العساسي5315

ناجح181إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفمحمد السيد محمد عبدهللا محمد5316

ناجح192.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفمحمد بدر احمد بدر علي5317

ناجح212إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفمحمد جمال هالل محمد ابوالمكارم5318

ناجح182إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفمحمد صبحي عبدالحفيظ ابوشعيشع شريف5319

ناجح240.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفمحمد صبحي فتحي سعد الجمال5320

ناجح228إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفمحمد صبري بسيوني حسن حافظ5321

ناجح258.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفمحمد صبري فتحي مصطفى محمود5322

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفمحمد عادل سعد عبدالوهاب المرشدي5323

ناجح231.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفمحمد عبدالعزيز محمود محمد الغنام5324

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفمحمد عبدالفتاح صبري عبدالفتاح قنديل5325

ناجح260.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفمحمد عبدهللا محمد حامد عبدهللا5326

ناجح215إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفمحمد عالء الدين محمد احمد النوساني5327

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفمحمد على محمود محمد الدفراوى5328

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفمحمد فرج اسماعيل اسماعيل سليمان5329
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ناجح265.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفمحمد كمال محمد كمال الجمال5330

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفمحمد نادر صبحي ندا سيداحمد5331

ناجح205إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفمحمد هاني رضا عبدالعاطي علي5333

ناجح223إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفمحمد يحي محمد بسيوني الشهاوي5334

ناجح214.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفمحمود اشرف احمد سعد عبدهللا5335

ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفمحمود محمد حامد السيد درويش5337

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفمحمود مندي عبده محمد ابوريه5338

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفمختار حسن السيد حسنين دبيان5339

ناجح218.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفمعاذ احمد ابراهيم عبدالحميد حسانين5340

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفمعاذ محمد رزق علي الغنام5341

ناجح189.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفنادر السيد احمد السيد الجريدي5342

ناجح184.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفنادر هيثم احمد بكر احمد5343

ناجح182.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفهشام عبدالستار عبدالحي عبدالحميد العدوي5344

ناجح170.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفهيثم عبدالفتاح توفيق عبدالجليل5345

ناجح202.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفوليد سمير فتوح عبدالحفيظ احمد5346

ناجح208.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفياسر مجدي عبدالغني السيد محمد5347

ناجح196إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفيوسف محمد ابوزيد ابوالعال منصور5348

ناجح221.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفيوسف محمد يوسف عبدالسالم يوسف5349

ناجح196إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفاحالم اشرف موسى منصور غازي5350

ناجح196إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفاسراء ابراهيم جبر محمد جبر5351

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفاسراء احمد السيد ابراهيم الغنام5352

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفاسراء محمد حسان ابراهيم فودة5353

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفاسماء عبدالحميد عبدالحميد سعد محمود5354

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفاالء حمدي عبدالفتاح عبدالرحمن عبيدو5355

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفامال الشهاوي عبدالرحمن الشهاوي عبدالرحمن5356

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفاماني احمد احمد فوده بازيد5357
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ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفامل محمد علي حسن العباسي5358

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفاميرة احمد السيد ونيس السيد5359

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفاميرة اسالم محمد علي مرسي5360

ناجح169إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفانجى احمد محمد السعيد عبدالحميد5361

ناجح153إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفاية ابراهيم ابراهيم حسن اسماعيل5362

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفاية صالح بسيوني السعيد دبيان5363

ناجح247إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفاية عبدالحميد محمد ابراهيم نصار5364

ناجح218إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفايه السيد طلب امين على سمرى5366

ناجح201إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفبسمة ايهاب محمد حسين عيسى5367

ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفبسملة عبدالحميد عبدالفتاح عبدالحميد مصطفى5368

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفتغريد السيد عبدالقادر سعد الجمال5369

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفحبيبة اسامة احمد العشماوي راغب5370

ناجح186إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفحبيبة سالمة سالم عبدالرحمن يسن5371

ناجح234إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفحبيبة محمد ابراهيم ابوالعزم ابراهيم5372

ناجح211إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفحبيبة مطاوع فتحي حامد حسن5373

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفحبيبه صبحي صبحي محمد عبيدو5374

ناجح218إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفحبيبه عطيه بسيوني السيد عطيه5375

ناجح189إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفحنان علي عبدالمقصود مصيلحي ابراهيم5377

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفحنين نسيم ابراهيم ابراهيم طه5378

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفداليا سعد محمد عبدالرازق النشرتي5379

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفدعاء رزق محمد رزق احمد5380

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفدنيا سمير عبدالحميد اليمني عبدالحميد5381

ناجح148إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفرانيا محمود السيد بكر احمد5382

ناجح259إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفرحمة احمد محمد عبدالمجيد سيداحمد5383

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفرحمة محمد عيسى يوسف5384

ناجح244إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفرحمه احمد السيد الشهاوى عبدالهادى5385



كفرالشيخ16/06/2021

190صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفرنا محمد صبحي محمد العوضي5386

ناجح237إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفروان احمد البرديني غازي عواد5387

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفروان عبدالحميد نصر شمس الدين محمد5388

ناجح211إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفروان محمد صلح علي النشرتي5389

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفروضة سعد عبدالعزيز السيد النجار5390

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفروضه عصام عبدالقادر عبدالعزيز الصعيد5391

ناجح212إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفزينب احمد عبدهللا عبدالفتاح اسماعيل5392

ناجح202إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفزينب عبدالفتاح احمد محفوظ عبدالغني5393

ناجح242إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفسارة محمود صالح عبدالسالم حسن5394

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفسالي سمير احمد عبدالقادر احمد مصطفى5395

ناجح245إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفسعاد عماد صبري موسى الهنداوي5396

ناجح230إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفسعيدة سعد احمد احمد الجندي5397

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفسلمى احمد الشناوي بسيوني الغنام5398

ناجح186إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفسلمى عبدهللا سويلم عبدهللا الشربيني5399

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفسلمى محمد السيد عبدالفتاح السيد5400

ناجح199.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفسلوى خالد احمد على موسى5401

ناجح247.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفسمر مراد فتحي سعد ابراهيم5402

ناجح221إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفشروق ابراهيم محمد محمد بسيوني5403

ناجح227.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفشروق احمد عبدالفتاح ابراهيم الغنام5404

ناجح227.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفشروق السيد مرسي محمد ابوسالم5405

ناجح213.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفشرين اشرف عبدالحليم عبدالعال الغنام5406

ناجح223إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفعزة محمد عبدالمعطى حسن عبدالعاطى5407

ناجح262.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوففاطمة محمود السيد سعد ابراهيم5408

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوففردوس عصام الدين عبدالمولى محمد طه5409

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفكريمة عصام عبدالحميد خفاجي محمد5410

ناجح162إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفليلى عبدالرشيد عبدالعزيز عبدالرشيد عيسوي5411
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ناجح251.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفمروه حسين حسن محمد البنواني5412

ناجح228إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفمريم احمد يوسف احمد الغنام5413

ناجح206إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفمريم السيد السيد السيد عواد5414

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفمريم عبدالعال محمود عبدالعال محمود5417

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفمريم هاني خضر فتوح سيداحمد5418

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفملك احمد عبدالعزيز عبدالحميد خليل5419

ناجح212إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفمنار خالد محمد احمد مرسى5421

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفمنال يسري محمود سعد مصطفى5422

ناجح229إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفمنة يونس السيد يونس السيد5423

ناجح199إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفمنه هللا زكريا زكريا بسيونى شلبى5424

ناجح251.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفمنه هللا نجاح محمد محمد العبد5425

ناجح212.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفمنه عبدالقادر محمود عبدالقادر النجار5426

ناجح253.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفمنه علي احمد محمود خضر5427

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفمنه محمد عبدالحميد ابراهيم نصار5428

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفمنه يحيى عبدالوهاب احمد ابراهيم5429

ناجح211إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفمها عبدالمحسن عيسى عبدالعزيز ابراهيم5430

ناجح203.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفمي صالح توفيق الحسانين5431

ناجح240.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفميرنا عصام محمود حامد علي5432

ناجح231.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفميرنا مصطفى احمد ابراهيم عبدالرازق5433

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفنادية احمد رزق محمد عبدالمنعم5434

ناجح219إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفنادية محمد صبحي شبل العدوي5435

ناجح239إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفناهد محمد صالح ذكي جادهللا5436

ناجح214إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفندى ابراهيم السيد يونس السيد5437

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفندى علي عبدالستار عطية احمد5438

ناجح190إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفنهاد احمد السيد علي البعطيطي5439

ناجح178إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفنهلة محمد احمد غازي عبدالهادي5440
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ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفنور خالد بدير السيدعطية5441

ناجح190إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفنورا وليد الشهاوي سيداحمد5442

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفنوران السيد زكريا السيد ابوعيسى5443

ناجح266.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفنورهان ابراهيم فرج فتح هللا غازي5444

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفهاجر السيد على بكر احمد5445

ناجح206.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفهدير سعد الدين عبدالعليم السيد جبر5446

ناجح244إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفهند ايمن حسن السيد حسن5447

ناجح208إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفوفاء ورداني خيري الورداني5448

ناجح232.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفوالء احمد محمود ابراهيم مرسي5449

ناجح230إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفيارا ابراهيم جبر محمد جبر5450

ناجح167.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد محمود أحمد قحوفياسمين اسماعيل امين اسماعيل امين5451

ناجح217.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدابراهيم احمد ابراهيم محمد النجار5452

ناجح249.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيداحمد ابراهيم السيد بسطويسى5453

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيداحمد السيد عبدالفتاح محمد عطيه5454

ناجح246.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيداحمد السيد عطاهللا محمد السيد5455

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيداحمد جمال محمد ابوزيد الشيخ5456

ناجح234إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيداحمد حماده صبحي حامد الشناوي5457

ناجح179.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيداحمد حماده فوزى محمد سالم5458

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيداحمد خالد رشاد جبريل خميس5459

ناجح255.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيداحمد سامى رجب اسماعيل العدوى5460

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيداحمد سعد عبدالمجيد عبدالسالم عبدالعاطى5461

ناجح262.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيداحمد شعبان عبدالحميد مرسى محمد5462

ناجح221.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيداحمد عصام عبدالصمد عبدالعزيز محمد5463

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيداحمد عالء الشحات حسن ابوشعيشع5464

ناجح239.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيداحمد محمد عبدالستار محمد ابراهيم5465

ناجح213.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيداحمد محمد عماد حامد خليل5466
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ناجح215إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدادهم عمر حمدان عبدالحميد ابراهيم5467

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيداسالم السعيد رضا عبدالقادر احمد5469

ناجح206إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيداسالم بسيونى محمد عبدالحميد على5470

ناجح203إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيداسالم محمد ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم5471

ناجح183إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيداسالم محمد طلعت يوسف عزب5472

ناجح183إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدالسيد ابراهيم محمد عبدالمنعم الزاهى5473

ناجح194.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدالسيد بسيونى السيد بسيونى النجار5474

ناجح174.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدالسيد مصباح محروس محمد مصباح5475

ناجح243.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدانس محمد شعبان بسيونى السخاوى5476

ناجح227إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدانس مصطفى رفعت مصطفى السعدى5477

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيداويس عامر محمد عامر بيومى5478

ناجح232إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدايمن محمد ابراهيم محمد يوسف5479

ناجح221إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدباسل وائل بسيونى السيد مصباح5480

ناجح188.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدبدر السيد على محمود علي5481

ناجح196إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدبالل شريف عبدالسميع السيد على5482

ناجح174.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدجمال رزق جمال نصر شبانه5483

ناجح154إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدحازم السيد السيد احمد احمد5484

ناجح238إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدحسام نبيل حلمى عبدالجليل5486

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدحسن احمد عبدالسالم طلحه5487

ناجح173إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدحمادة عادل جبريل محمد5489

ناجح156إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدحماده شريف جمال السيد محمد5490

ناجح188إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدحمدى حمدان حمدى حسن حسن5491

ناجح213إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدخالد نبيل حلمى عبدالجليل5492

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدخالد وليد جالل عبدالحميد محمد5493

ناجح227إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدسالم محمد بسيونى عبدالجليل سالم5494

ناجح162إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدسعيد وليد السعيد السيد عبدهللا5495
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ناجح255.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدطارق عبدالفتاح مصباح عبدالسالم عبدالعاطى5497

ناجح260.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدعبدالرحمن اشرف عبدهللا محمود مغازى5498

ناجح245إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدعبدالرحمن زغلول السعيد السيد مصباح العدوى5499

ناجح241إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدعبدالرحمن محمد فتحى حامد عبدالرحمن5501

ناجح181إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدعبدالرحمن ناصر محمد عبدالحميد مصباح5502

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدعبدهللا كمال ممدوح عبدالفتاح السيد5504

ناجح222إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدعلى محمد ابراهيم محمد يوسف5507

ناجح237إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدعمار رمضان فتح هللا احمد الصعيدى5508

ناجح210إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدعمر السيد توفيق يس جاد5509

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدعمر محمود رزق فتوح النوسانى5510

ناجح187إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدعمر محمود محمد محمود البيلى5511

ناجح235إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدعمرو خالد السيد شعبان خطاب5512

ناجح236إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدغازى احمد غازى عبدالمقصود السيد5513

ناجح165إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدفاروق على منصور على الباز5514

ناجح187إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدكريم فخرالدين محمد فؤاد النوسانى5515

ناجح179إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدكريم محمد جمال محمد محمد5516

ناجح231إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمازن حامد صبحى حامد الشناوى5517

ناجح237إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمازن محمود عبدالقادر عطيه النوسانى5518

ناجح226إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمحمد ابراهيم الجوهرى عبدهللا على5519

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمحمد ابراهيم عبدالقادر السيد مصباح5520

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمحمد ابوالعال عبدالحميد عبدالحليم احمد5521

ناجح236إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمحمد اسماعيل محمد اسماعيل بدوى5523

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمحمد انور عبدالعظيم السعدي5524

ناجح232إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمحمد بالل بدير محمود مغازى5525

ناجح242إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمحمد جمعه المغربى جمعه المتولى5526

ناجح174إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمحمد حمادة جمال السيد محمد5527
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ناجح197إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمحمد رضا السيد عبدالمنعم على المزين5529

ناجح228إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمحمد سالم مصطفى عبدالسالم عبدالعاطى5530

ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمحمد عبدالرازق عزت احمد عبدالنبى5531

ناجح228إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمحمد عبده معروف عبدالرحمن محمد5532

ناجح170إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمحمد عالء عبدالهادى نجاح يوسف5533

ناجح225إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمحمد عالء محمد طه عيسوى5534

ناجح168إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمحمد على السيد السيد على5535

ناجح189إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمحمد علي عبدالمنصف السيد ابوالروس5536

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمحمد قطب محمد ابراهيم العبد5537

ناجح239إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمحمد هانى معوض عبدالحميد ضباشه5538

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمحمود اسامه السعيد محمود العدوى5539

ناجح242إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمحمود اشرف محمود كامل5540

ناجح162إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمحمود سمير محمد مسعود ادم5541

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمحمود كمال السيد حسين السعدي5542

ناجح176إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمحمود محمد محمود فتوح النوسانى5544

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمصطفى باهر احمد حسن حواس5545

ناجح189إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمصطفى بدير بدير نصر شبانه5546

ناجح197إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمصطفى حامد صبحى حامد الشناوى5547

ناجح250إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمصطفى رباح شكر حسن حموده5548

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمصطفى رضا عبدالفتاح عبدالرحمن النجار5549

ناجح223إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمصطفى سامح مصطفى بدوى محمد5550

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمصطفى سعد كامل سعد حسن5551

ناجح147إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمصطفى عماد توفيق محمد عطيه5552

ناجح233.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمصطفى محمود عطيه السيد عبدالرحيم5553

ناجح195إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدممدوح محمد ممدوح سيد احمد محمد5554

ناجح190.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدنصر محمد حامد محمد شبانه5555
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ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدنور الدين محمود السيد احمد البرعى5556

ناجح199.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدوحيد امير عبدالمحسن عبدالمنعم محمد السعدى5557

ناجح212إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيديوسف عمر مدحت ربيع عطاهللا5558

ناجح214.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيديوسف فوزى محمود جاد مرسى5559

ناجح226إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيداحالم احمد عبدالحميد غازى بلتاجى5560

ناجح203.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيداروى ابراهيم السيد محمد عزب5561

ناجح241إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيداروى عبدالحميد ذكريا سالم النجار5562

ناجح202.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيداسراء سعد محمد ابوشعيشع محمد5563

ناجح236إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيداسراء عبداللطيف عبدالمطلب طه البنا5564

ناجح236إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيداسراء عالء مصباح السيد احمد5565

ناجح243.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيداسراء محمد رزق حامد فوده5566

ناجح241.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيداسراء محمود سعد غازى حسن5567

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيداسماء سمير حلمى عبدالجليل محمد5568

ناجح218.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيداسماء محمد حامد عبدالحميد قطب5569

ناجح196إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيداسماء محمد عبدالمنعم عبدالعزيز ابراهيم5570

ناجح243.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيداشراقة صبحي محمود جاد مرسي5571

ناجح213.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيداصاله رمضان حفنى ادم محمد5572

ناجح257.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيداالء عاطف محمد محمود النوسانى5573

ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدامل عبدالحميد عبدالمنعم بسيونى الوزان5574

ناجح252.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدامل محمد عبدالسالم يوسف ابراهيم5575

ناجح209إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدامنية حسين السعيد عبدالرحيم محمود5576

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيداميره امام محمد موسى االمام5577

ناجح245إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيداميره محمد جبريل محمد جبريل5578

ناجح260.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيداميمه احمد السيد السيد النجار5579

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيداية رمضان ربيع رزق ابراهيم5580

ناجح268.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدايمان احمد شوقي السباعي ابراهيم5581
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ناجح266.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدايمان صالح عبدالسالم يوسف ابراهيم5582

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدايه حسن عبدالهادى حسن حسن5583

ناجح257.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدايه حسين عبدالمقصود عبدالمجيد رمضان5584

ناجح191إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدايه محمد سعد مهدى منصور5585

ناجح237.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدبسمه محمد عاطف محمد شريف5586

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدتسنيم احمد محمد محمود محمد5587

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدحبيبة طلعت زكريا محمد ابوحسن5588

ناجح212.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدحبيبة محمد فكرى راشد محمد5589

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدحبيبه احمد رفعت حماده فوده5590

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدحبيبه بالل محمد فؤاد كساب5591

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدحبيبه محمد السيد خفاجى هالل5592

ناجح252.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدحبيبه محمد بدر احمد عيد حجازى5593

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدحبيبه محمد عطاهللا محمد السيد النوسانى5594

ناجح241إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدحبيبه ناصر محمد عبدالحميد مصباح5595

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدحبيبه هشام رجب اسماعيل العدوى5596

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدحفصه سامى عبدالفتاح ابراهيم النوسانى5597

ناجح268.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدحنين الدسوقى عطيه السيد عبدالرحيم5598

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدخلود السيد خالد عبدالحميد سيد احمد5599

ناجح162.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدخلود عصام محمد محى احمد5600

ناجح166إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيددنيا ابراهيم السيد ابراهيم الصاوى5601

ناجح237إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدراندا وجيه جالل عبدالعزيز بلتاجى5603

ناجح266.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدرانيا عبدالمنعم طه عيسوى5604

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدرحمه ابراهيم على عوض هللا عبدالخالق5605

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدرحمه حسين فتحى احمد رزق النوسانى5606

ناجح258.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدرشا مصطفى محمد مصطفى فتوح5607

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدرغد محمد عبدالرحمن عبدالعزيز سلطان5608
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ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدرنا محمد نجيب عبدالهادى السيد5609

ناجح222.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدروان صبحى حامد فوده على5610

ناجح150إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدروان عبدهللا رزق حامد فوده5611

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدروضه احمد حسين السعدى5612

ناجح215إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدرويدا خالد مصباح عبدالرحمن5613

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدريان احمد حسين السعدى5614

ناجح259.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدريم احمد شوقى السيد نوار5615

ناجح209إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدريم محمد عبدالحميد يوسف عبدالنبى5616

ناجح199.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدريم وليد شحاته عبدالحميد عوض هللا5617

ناجح214.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدساره رزق ممدوح بلتاجى عطيه5618

ناجح191إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدساره عبدهللا الصاوى محمود الصاوى5619

ناجح233.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدساره محمد احمد على البيلى5620

ناجح214.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدساميه حامد انور سالم جنه5621

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدساميه ممدوح محمود عبدالبارى احمد5622

ناجح149إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدسعيده فتوح هالل توفيق عامر5623

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدسلوى عرفان عبدالحميد ابراهيم محمد5624

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدسمية سامح السعداوى السيد محمد5625

ناجح216إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدسنيه السيد عبدالمقصود احمد بلتاجى5626

ناجح168إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدشروق ابراهيم رشاد عوض محمد5627

ناجح256.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدشروق عمر عبدهللا ابوالعز محمد5628

ناجح241.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدشهد ابراهيم محمد محمد العبد5629

ناجح236.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدشهد اشرف عبدالقادر توفيق السيد5630

ناجح236إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدشهد سمير شكرى ابوشعيشع محمد5631

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدشهد شريف عبدالستار محمد عبدالعاطى5632

ناجح247إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدشهد محمد صبحى انور عبدالعاطى5633

ناجح242إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدشهد محمد فرج نصر سليم5634
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ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدشهد محمود ابراهيم السيد السيد النوسانى5635

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدشهد وائل محمد حامد محمد الشناوى5636

ناجح252.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدشهد وزير صبحى شعبان عوض5637

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدشيماء منير عبدالمقتدر محمد على5638

ناجح235.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدصباح راضى حجازى موسى محمد5639

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدصفاء هالل فتوح هالل توفيق5640

ناجح231إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدغاده عاطف عبدالمقصود السيد عبدالعاطى5641

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدفاطمه محمود رزق فتوح النوسانى5642

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدفريده سامى سعد الدين على على خاطر5643

ناجح201.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدكريمه ابراهيم صبحى حسين بلتاجى5644

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدلقاء محمد فتحى فتوح البيلى5645

ناجح231إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمتاع السيد عبدالغنى السيد نوار5646

ناجح227إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمروه محمود عبدهللا محمود مغازى5647

ناجح211إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمريم ايمن صبحى عبدالحميد الزاهى5648

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمريم جمال عبدالناصر محمد محمد5649

ناجح249إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمريم رضا بدير احمد رزق5650

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمريم عبدالنبى احمد عبدالنبى محمد5651

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمريم منير فتوح محمود احمد5652

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدملك احمد فتحى احمد عبدالعاطى5653

ناجح177إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدملك احمد ماهر عبدالمجيد عبدالعاطى5654

ناجح242إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمنة هللا راضى حسين محمد حسين5655

ناجح199إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمنة هللا عزت جمعه عبدالحميد حجاج5656

ناجح224إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمنه احمد عبدالرحيم السيد عبدالرحيم5657

ناجح191.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمنه هللا رياض على بدير على عامر5658

ناجح228إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمنه هللا وحيد محمد ابراهيم الفيومى5659

ناجح238إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمنه جمعه مصباح محمود مصباح5660



كفرالشيخ16/06/2021

200صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح155إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدمنه محمود السيد محمد شبانه5661

ناجح254.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدندى هاشم خيرى امين حامد النجار5663

ناجح192إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدنعيمه عبدهللا عبدالمنعم يوسف الشناوى5664

ناجح226إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدنورهان عيد السيد محمد فوده5665

ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدهاجر عادل مصطفى بدوى عبدالنبى5666

ناجح253.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدهاجر عمر حلمى حسن ابوشعيشع5667

ناجح257.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدهاجر هالل عبدالفتاح اليمانى5668

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدهاله الصاوى محمد موسى االمام5669

ناجح200إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدهبة هللا محمد عبدالرحيم محمد عبده5670

ناجح252.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدهبه محمد جابر حسن النوسانى5671

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدهناء السيد محمد محمود بلتاجى5673

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيديارا السيد صبحى حسين احمد5674

ناجح241إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيديارا حسن عبدالرحمن حسن ابوشعيشع5675

ناجح218إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيديارا رضا رجب ابراهيم طلبه5676

ناجح259إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيديارا محمد ابراهيم محمد عبدالنبى5677

ناجح259إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدياسمين ابراهيم صبحى فؤاد رمضان5678

ناجح250إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشهيد احمد السيدياسمين حماده السيد بسيونى ابراهيم5679

ناجح238إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةابراهيم عبدالمولى ابراهيم محمد محمود5680

ناجح187إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةاحمد ابراهيم يماني رجب ابراهيم5681

ناجح237إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةاحمد بسيوني محمد بيومى النعمانى5682

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةاحمد رضا غازي جاد محمد5683

ناجح226إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةاحمد زغلول عبدهللا عبدالحميد5684

ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةاحمد محمد احمد محمود5687

ناجح203إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةاحمد محمد عبدالباري فتوح ابراهيم5688

ناجح223إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةحسني محمد حسني محمد5691

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةحسين خالد السعيد بدير محمد سالم5692
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ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةزياد السيد حجازي احمد مرسي5694

ناجح212إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةطارق محمد حنفي عبدالرازق5696

ناجح174إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةعبدالرحمن السيد احمد جمعة ابراهيم5697

ناجح248إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةعبدالرحمن رضا ابراهيم محمد علي5698

ناجح165إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةعبدالرحمن محمد ابراهيم علي جاد الرب5699

ناجح212إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةعبدالرحمن محمد عبدالعظيم عبدهللا علي5700

ناجح199.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةعبدالرحمن محمود محمود سالم سالمة5701

ناجح194إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةعبدهللا عبدالخالق عبدهللا عبدهللا الدسوقي5703

ناجح197إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةعبدالمنعم عبدالرازق محمد السيد حنيش5704

ناجح221إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةعمار محمد ابراهيم عبدالمولي عبدالسالم5707

ناجح237إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةعمر محمد عبدالودود متولى الديب5708

ناجح205إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةفارس رمضان شحاتة معوض السيد5709

ناجح167.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةفارس عادل احمد معداوى عمر5710

ناجح245إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةكريم بدوي السيد محمد السيد5712

ناجح177.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةمحمد رضا الشربينى محمد عبدالفتاح5713

ناجح158.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةمحمد رضا شعبان عبدالحميد سالم5714

ناجح243إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةمحمد رمضان ابراهيم علي جاد الرب5715

ناجح220.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةمحمد عادل ابراهيم مصطفى5716

ناجح196إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةمحمد عادل علي محمد السيد5717

ناجح194إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةمحمد عبدالفتاح فتحي محمد5718

ناجح230إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةمحمد عنتر عنتر عبدالفتاح5719

ناجح222إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةمحمد نبيل محمد احمد قاسم5720

ناجح194.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةمحمود مصطفى محمود عمر محمد5722

ناجح199إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةمصطفى ابراهيم محمد ابراهيم5723

ناجح182.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةمصطفى غريب عبدالهادي مصطفى5724

ناجح202إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةوليد السيد محمد علي5725
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ناجح200.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةيوسف جمال عبدهللا بسيونى  عبدالعال5726

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةاسراء فتوح ابراهيم بيلى ابراهيم5727

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةاسماء رضا عبدهللا ابراهيم فرحات5728

ناجح228إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةاسماء عباس محمد عباس هنداوى5729

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةاسماء فكري عبدالعال السيد على حنيش5730

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةاسماء مصطفى شعبان صالح بسيونى5731

ناجح233إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةاشواق علي ابراهيم عبدالعال يوسف5732

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةاالء رزق احمد بدير محمد5733

ناجح203إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةامل محمد شعبان عبدالسالم عبدالحفيظ5734

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةامنية محمد عبدالعزيز متولى عبدالواحد5735

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةاميرة مصطفى محمود عبدالحميد خليل5736

ناجح214.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةاميره عماد عبدالعزيز قطب5737

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةايمان فتحي عبدالرازق على احمد5738

ناجح196.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةبثينة السعيد عبدالفتاح محمود اسماعيل5739

ناجح209إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةجميله محمود ابراهيم محمود5740

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةحفصة النعماني عبدهللا بسيونى  عبدالعال5741

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةحنين علي عبدهللا على النعمانى5742

ناجح249.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةرانيا رياض انور جاد الرب حنيش5743

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةرجاء صبحي احمد محمد حسن5744

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةرحمة جمعة السعيد عبدالفتاح ابراهيم5745

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةرحمة معداوي احمد معداوى عمر5746

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةسارة عبدالباسط عبدالسميع عبدالمقصود شلبي5747

ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةشروق السيد كامل محمد عبدهللا5748

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةشروق محمد ابراهيم عبدالخالق الحديدي5749

ناجح189.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةشرين عوض ابوالمعاطي عطا هللا شلبي5750

ناجح268.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةشمس غازي غازي جاد محمد5751
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ناجح227إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةشهد سعيد علي عبدالرازق محمد5752

ناجح190.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةشهد محمد درغام درغام5753

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةشيماء محمود عبدالفتاح عبدالعزيز محمد5754

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةعهد النعماني محمد بيومى السيد5755

ناجح239إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةفاطمه محمود عبدالمعطي محمد5756

ناجح260.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةمريم سعد عبدالمعبود سعد احمد5757

ناجح246.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةمنه عماد عبدالظاهر متولي5758

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةمها عطية فتحي السيد5759

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةميرنا نجاح السعيد محمد سعيد5761

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةنجالء حمادة عبدالرحمن السيد على حنيش5762

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةندا مرسي محسن مرسى جاد الرب5763

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةندى صالح سالم على سالم5764

ناجح178إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةندى عبدهللا حسن محمد السيد5765

ناجح214إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةنورا علي فتحي علي5766

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةنورهان محمد شعبان صالح بسيونى5767

ناجح262.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةهاجر محمود عرفات محمد5768

ناجح176.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةهاجر نسيم علي ابراهيم على5769

ناجح261.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةهايدي حمدان السيد على السيد5770

ناجح232.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخبطيطة اإلعداديةوردة السيد فتحي السيد عبدالعال5772

ناجح236.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تابراهيم الشناوى احمد محمد5774

ناجح268.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تابراهيم محمد ابراهيم غازي5775

ناجح215.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تابراهيم محمد حسين صالح5776

ناجح228.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تاحمد رضا فتحى قنديل5778

ناجح158إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تاحمد شرف علي شرف محمد5780

ناجح156.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تاحمد محمد اسماعيل عبدالفتاح5784

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تاحمد ممدوح سعيد طه ابراهيم5785
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ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تاحمد منصور محمد اسماعيل5786

ناجح198إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تاحمد يسري جالل صقر بسيوني5787

ناجح228إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تاحمد يوسف عبدالحى مصطفى5788

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تاشرف سمير غازى فهمى5789

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تاكرم السعيد المحمدي محمد5790

ناجح200.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تالسيد سامح السيد حسن5791

ناجح223.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تالسيد نصار عبدالمنصف محمد5792

ناجح195إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تحسام مصطفى سعد مصطفى5793

ناجح240إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تحسين عصام جابر احمد حسين5794

ناجح226إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تحمدى غزال انور محمد شرف5795

ناجح230إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تحمدى محمد عبداللطيف يوسف بدوى5796

ناجح221إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة ترمضان صالح محمد شحاته5798

ناجح226إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تزياد محمد فتحى عطيه5799

ناجح215.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تسمير محمد سمير احمد5800

ناجح231.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تشادى محمد انور شفيق5801

ناجح228إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تصبحى السيد صبحى عبدالفتاح5802

ناجح250إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تعادل عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز5804

ناجح197.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تعبدالرحمن ابراهيم صابر ابراهيم5805

ناجح220.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تعبدالرحمن رضا عبدالرحمن فراج5807

ناجح224إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تعبدالرحمن رضا قطب بدوى5808

ناجح240إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تعبدالرحمن سامح عبدالحليم فهمى5809

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تعبدالرحمن عالء عبدهللا متولي5810

ناجح214.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تعبدالرحمن نزيه عبدالسالم عبدالغني حسن5811

ناجح253.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تعبدالرحمن وليد عبدالرحمن مصطفى5812

ناجح245إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تعبدالعزيز عبدالفتاح ابراهيم اسماعيل عيد5813

ناجح253.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تعبدهللا محسن محمد محمد5815
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ناجح209إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تعبدهللا وليد صابر عبدالسميع5816

ناجح256.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تعبدالناصر انور انور محمد شرف5817

ناجح218.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تعالء محمد عبدالونيس فهمى5818

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تعمر شريف جمعه عبدهللا5819

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تعمر عبدالمنصف احمد محمد5820

ناجح204إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تعمر فضل صابر نصار5821

ناجح226.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تفارس سالمة بدير عبدالفتاح5822

ناجح266.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تفارس قطب صالح السيد5823

ناجح208إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تفتحى يوسف فتحى يوسف مدهلل5824

ناجح193إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تمالك محمد صابر محمد سعيد5827

ناجح226إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تمحسن عبدالمولى محسن عبدالمولى5828

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تمحمد جالل احمد جالل5830

ناجح200إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تمحمد خالد السعيد عبدالهادى5831

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تمحمد رضا قطب محمد5832

ناجح214.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تمحمد صبحى سيداحمد طه ابراهيم5834

ناجح184إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تمحمد صبرى مرسى مرسى ابراهيم5835

ناجح248إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تمحمد غريب رشاد السيد5837

ناجح205.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تمحمد فتحى جمعه عبدهللا موسى5838

ناجح204إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تمحمد محمود عبدالواحد عبدالواحد نصير5840

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تمحمد محمود محمد محمود5841

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تمحمد مصطفى يوسف على5843

ناجح218إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تمحمد هانى سمير احمد على5845

ناجح147إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تمحمد ياسر صالح قطب شلبى5847

ناجح229.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تمحمد يحي حلمي محمد ابوزيد5848

ناجح160إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تمحمود ابراهيم رجب حسن علي5849

ناجح241إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تمحمود عبدالوهاب جابر عبدالوهاب5850
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ناجح239إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تمحمود فرج بسطويسي عبدالكريم5851

ناجح168.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تمصطفي محمد رفعت محمد محمد5852

ناجح178.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تممدوح مسعد احمد محمد5854

ناجح232إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تنور الدين سامح حمدان السيد5855

ناجح225.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تنور ناصر فضل عبدالباري5856

ناجح228.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة توائل وليد السعيد معوض5857

ناجح223.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تياسر عبدالناصر لطفى احمد على5858

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تاروى طلعت السيد عبدالحميد5859

ناجح213إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تاسراء محمد صبحي محمد5860

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تاسماء عبدهللا محمد السيد بسيونى5861

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تاسماء محمد ابوالفتوح محمود5862

ناجح240إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تاسماء محمد بسيونى السيد بسيونى5863

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تاسماء نشات جابر عبدالوهاب5864

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تاصاله احمد حسان ابوشعيشع5865

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تاالء صابر عبدالغنى محمد ابراهيم5866

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تاالء طاهر شكرى ابوشعيشع5867

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تالهام وليد جمال محمد5868

ناجح206إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تامل احمد عمر احمدعمر5869

ناجح175إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تامل رمضان محي رمضان5870

ناجح268.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تامنية السيد ابراهيم عطية5871

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تاميرة احمد مهدى محمد ابوزيد5872

ناجح189.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تايمان جمال بدير محمد5874

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تايمان يوسف عبدالحى مصطفى5875

ناجح258.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تبسمة وائل على عبدالغنى5876

ناجح216.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تحبيبة محمود محمد عبدالبارى زكرى5878

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تحبيبة نجاح عبدهللا مرسى5879
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ناجح254.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تحبيبة هشام سعد محمد زيد5880

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تحبيبة وليد خليل فتوح5881

ناجح231إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تحسناء على فهمى على5882

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تحنين حمدين عيد شمخ5883

ناجح179إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تحنين وحدوه عبدالرازق بكر السيد5884

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تدعاء رمضان جابر عبدالوهاب5885

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة ترنا رضا شعبان على5886

ناجح234.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تروضه محمود اسماعيل رمضان اسماعيل5887

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تسارة رضا ابراهيم سعد5888

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تسارة عبدهللا احمد عبدالونيس على5889

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تساميه وائل السعيد احمد5890

ناجح251.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تسلمى جمعه فوزى ابراهيم5891

ناجح258.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تسلمى خالد محمد ابوشعيشع نصر5892

ناجح192.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تسلمى رضا محمود عبدالمقتدر5893

ناجح201.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تسلوى ايمن على محمد5894

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تسماح مجدى السعيد محمد5895

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تشهد السيد حلمى محمد5896

ناجح239.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تشهد عبدالحميد بدر عبدالحميد5897

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تشهد على سعيد عبدالسالم5898

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تشهد محمد السيد محمود5899

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تشهد محمد سعد فتوح محمد5900

ناجح248إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تفاطمة عوض محمد يوسف5902

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تكريمة ممدوح عبدهللا عبدالسميع5903

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تمريم ابوزيد سعد محمد5904

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تمريم بسيوني محمد السيد5905

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تمريم رشدى محمد عبدالغنى5906
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ناجح217إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تمريم صالح مهدى محمد5907

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تمريم عبدالباسط فهمى على جنه5908

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تمريم محمد بسيونى احمد سيد احمد5909

ناجح237إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تمريم محمد عبدالفتاح يوسف الشرقاوى5910

ناجح262.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تملك فتحى محمد فتحى5911

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تمنار صبرى محمود عبدالمقتدر5912

ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تمنار عالء السيد عبدالغني5913

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تمنال اسامة فضل محمد5914

ناجح248إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تمنة هللا السيد عبدالغنى السيد عيسى5915

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تمنه ابراهيم على ابراهيم5916

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تمنه هللا محمد مرسي بدوي5917

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تمنه خالد ابراهيم محمد حجاج5918

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تمنى على احمد محمد5919

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تمها رضا عبدالجيد كامل5920

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تناهد محمد احمد مصطفى عبدالسالم5921

ناجح233إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تندي رمزى سالمة محمد سالمة5922

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تندى عزب فوزى عزب5924

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تندى محمد عبدالحميد محمد المنيسى5925

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تنورهان اسامه لطفي السيد حجاج5926

ناجح236إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تنورهان عادل محمد قطب5927

ناجح238إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تنورهان محمد فؤاد محمود5928

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تهاجر هشام ابراهيم سعد5929

ناجح226إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة توالء رفاعى جمال موسى عبدالباقى5930

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تياسمين رضا فهيم احمد5931

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.قراجة تياسمين على احمد عبدهللا احمد5932

ناجح161إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تابراهيم احمد علي ابراهيم على5933
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ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تاحمد رفاعي عبدالمنعم ابوشعيشع عبدالخالق5939

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تاحمد طارق معوض عبدالغنى محروس5941

ناجح247إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تاحمد هالل عبدالرحمن اسماعيل هالل5944

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تايمن محمد فتوح بدير زيدان5948

ناجح168.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تحسن الشافعي حسن علي حسن5950

ناجح209إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تخالد جمعه عطا علي ابراهيم5952

ناجح223إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تخالد محمد محمد احمد ندا5953

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تخالد وليد عبدالوهاب عبدالسالم ابراهيم5954

ناجح202إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تخليل محمد شوقي محمد خليل5955

ناجح227إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تصابر محمد صابر عباس محمد5959

ناجح235إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تعبدالرحمن شعبان عبدالسالم السيد حبيب5961

ناجح214إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تعبدالسميع مختار عبدالسميع عبدالغني احمد5964

ناجح196إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تعبدالفتاح حسني حسن محمد البحيرى5965

ناجح227إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تفارس وجيه محمد عبدة غازى5967

ناجح234.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تفتوح بدير فتوح بدير زيدان5968

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تمحمد ابراهيم رشدي علي ابراهيم5969

ناجح200إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تمحمد السعيد صبحي مصطفي مصطفى5970

ناجح216إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تمحمد السيد محمد ابراهيم عبدالسالم5971

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تمحمد شكري انور بسيوني عفيفى5973

ناجح239إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تمحمد عبدالهادي عبدالجليل حسن حبيب5974

ناجح196إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تمحمد علي محمد احمد غازي5975

ناجح256.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تمحمود محسن رشاد عبدالحميد البحيرى5978

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تمحمود محمد محمد ابراهيم على5979

ناجح212إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تاسماء اكمل صالح محمد القصاص5984

ناجح205إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تاسماء فضل محمد عبدالفتاح السيد5985

ناجح226إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تاسماء محمد عبدالمحسن محمد5986
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ناجح232إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تاسماء محمود السيد احمد محمد5987

ناجح223إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تاسماء نصر الدين بسيوني ابراهيم على5988

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تاالء السيد عبدالسالم السيد على5989

ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تاالء زغلول علي محمود الشناوي5990

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تاالء عبدالمحسن عطية عبدالمحسن ابراهيم5991

ناجح220إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تايه عبدالحميد احمد غازي عدوى5992

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تبسملة بسيوني عبدالمتجلي بسيوني محمد5993

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تتغريد محمد عبدالحفيظ محمد محمد5994

ناجح250إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تحنان السيد عبدالسميع محمد احمد ندا5995

ناجح178إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تسارة نصر عبدالرازق نصر على5996

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تساره رضا محمود احمد محمد5997

ناجح212إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تسامية محمد محمود علي محمود5998

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تسميرة فتوح عبدالجواد طلحة جمعة5999

ناجح259إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تسهيلة محمد عبدالونيس عبدالسالم ابراهيم6000

ناجح251.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تشيماء محمد حسن ابراهيم6001

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تعال ايمن عبدالسيد احمد محمد6003

ناجح248.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تعال علي حسن علي حسن6004

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تعلياء ايمن عبدالسيد احمد محمد6005

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تفاطمة عبدالخالق محمد عبدالغفار عقيبى6006

ناجح193إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تليلي علي منصور علي محمد6007

ناجح244إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تمريم السعيد عبدالفضيل علي ابراهيم6008

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تمنه طه حسن طه مصطفى6009

ناجح201.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تنورا مصباح عبدهللا منشاوي ابراهيم6010

ناجح234.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تهناء محمد حلمي عبدالباقي عطية6013

ناجح214.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تهند ناصر عبدالوهاب مصطفى نصير6014

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حبيب عثمان تيارا محمد عبدالخالق مغازي موسى6018
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ناجح178.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةابراهيم شريف ابراهيم حسين فودة الشريف6019

ناجح242.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةابراهيم عبدالناصر ابراهيم محمودالجندى6021

ناجح236إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةاحمد خالد ابوالفتوح على كساب6022

ناجح225إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةاحمد رشاد محمد محمد كساب6023

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةاحمد رمضان عبدالستار محمود ابراهيم6024

ناجح245إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةاحمد عماد احمد الشعراوى6025

ناجح245.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةاحمد فوزى احمد بدوى6026

ناجح172إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةاحمد محمد السيد عبدالغنى النجار6027

ناجح256.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةاحمد محمد بسيونى السيد الرفاعى6028

ناجح249إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةادم محمد ابراهيم محمد غازى6029

ناجح251.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةاسالم ايمن رشاد ابراهيم طنطاوى6030

ناجح251.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةاشرف رضا رفعت بدير حجازى6031

ناجح236.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةالسيد ابراهيم السيد ابراهيم حسن6033

ناجح235.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةالسيد سامح السيد بسيونى شعبان6034

ناجح209.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةبدير السيد بدير حسين6035

ناجح214.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةحسام اشرف عطا محمود يوسف6036

ناجح221إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةخيرى شريف عبدالعال عبدالغنى شريف6037

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةزياد حمادة السعيد ابراهيم6038

ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةسعد شعبان عبدربه السيد الفقى6039

ناجح259إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةسعد عبدالحميد عبدالواحد عبدالعزيز الديب6040

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةطه اشرف طه عبدالباقى محمد6041

ناجح247.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةعبدالرحمن اسامه احمد يوسف الجندى6043

ناجح261.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةعبدالرحمن السيد عبدالمعطى احمد عبدهللا6044

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةعبدالرحمن عبدالفتاح محمد على شعنون6045

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةعبدالرحمن مصطفى محمد الشعراوى6046

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةعبدالسميع محمد عبدالسميع عطية6047
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ناجح151.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةعبدالفتاح محمد غازى عطافى عبدالوهاب6048

ناجح257.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةعبدهللا شاكر عبدالعزيز شاكر محمد6049

ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةعبدهللا محمود ابواليزيد حسن السيد6050

ناجح192إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةعلى ايمن على عوض فطاير6051

ناجح180.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةعلى مصطفى عيد بسيونى على6052

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةعماد محمد بدر محمدمرجان6053

ناجح204.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةعمر سعد محمود سعد دعبس6054

ناجح210إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةعمر عبدالمنعم عبدالفتاح عبدالدايم المحالوى6055

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةعمر عرفه فتحى عبداللطيف ابوزيد6056

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةعمر محمد عبدالعزيز بدوي6057

ناجح243.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةفادى عبدالحميد فتوح فهمى عبدالسالم6058

ناجح232.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةماجد سامى عبدالحميد خضر الدسوقى6059

ناجح149.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةمحسن خالد محسن ابوحسن6060

ناجح148.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةمحمد احمد ابوالفتوح محمد عبدالقادر6061

ناجح216إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةمحمد سليمان عبدالحميد محمود السراج6062

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةمحمد صبحى محروس ابراهيم سليمان6063

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةمحمد عبدالحميد السيد على محمود6064

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةمحمد عبدالسالم فتحى البنا6065

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةمحمد عبدالهادى احمد عبدالحميد الشامى6066

ناجح216إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةمحمد محمود رجب محمود6067

ناجح207.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةمحمد نبيل حسن فرج عبدالرحمن6068

ناجح185.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةمحمود احمد عبدالعزيز عبدالرحمن المحالوى6069

ناجح249إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةمحمود محمد محمد على كشك6070

ناجح250.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةمصطفى رجب عبداللطيف السيد ابوزيد6071

ناجح164.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةمصطفى عصام عبدالحميد متولى احمد6072

ناجح250.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةمصطفى محمد مختار ابراهيم عبدالسالم6074
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ناجح230إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةواصف كمال عبدالغنى الصاوى غازى6075

ناجح227.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةيوسف انور بسيونى غازى حميدة6076

ناجح257.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةابتسام حسام عبدالهادى على السيد شعنون6077

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةاسراء الحسينى الليثى توفيق ابراهيم6078

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةاسراء خالد عوض عبدالغنى شريف6079

ناجح238إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةاسراء سامى عبدالمعطى ابراهيم حمودة6080

ناجح238إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةاسراء محمد بسيونى بازيد موسى6081

ناجح246.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةاسماء احمد عوض كساب6082

ناجح239إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةاسماء السيد عثمان سليمان بكر6083

ناجح227إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةاسماء ماهر عبدالعزيز بدوى6084

ناجح195إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةاشواق صبحى محى الدين البرعى السيد6085

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةاالء اسامة سعد عبدالحميد مسعود6086

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةاالء ايهاب عبدالستار محمد حسب هللا6087

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةاالء فوزى راغب عبدهللا بركة6088

ناجح244.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةامل جمال عبدالحميد مرشدى غازى6089

ناجح255.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةامل عالء بدير عبدالنبي ابراهيم سعيد6090

ناجح262.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةامل محمد السعيد السيد بركات6091

ناجح232.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةامل وليد فوزى حسين حسب هللا6092

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةامنية عبدالناصر فوزى بدوى6093

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةايه السيد عثمان سليمان بكر6094

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةبسمه واصف ربيع محمد حسن6095

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةجومانه وليد جالل فهمى عبدالهادى6096

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةحبيبه حسام على يوسف على6097

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةحبيبه شعبان عبدالوهاب عليوه عيد6098

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةحبيبه وليد عبدالحميد مصطفى الشعراوى6099

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةحسناء خميس بدير يوسف صالح6100
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ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةحنان على محسن محمد6101

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةحنين عيد يوسف على عامر6102

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةحنين محمد حسن محمد عثمان6103

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةدنيا يسرى فوزى فرج متولى6104

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةراما عبدالعظيم فكرى محمود الديب6105

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةروضه عبدالرحمن بدير عبدالعزيز الديب6106

ناجح249.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةريهام عبدالعزيز فتحى عبدالعزيز البنا6107

ناجح257.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةسارة عبدالعزيز قدرى محمود6108

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةساره عماد محمد مصطفى محمد6109

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةسلمى حماده ابوشعيشع السيد عبدالعاطى6110

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةسلمى حمدى عبدالمعطى عبدالفتاح الحداد6111

ناجح178.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةسلمى سمير عبدالعال عبدالغنى شريف6112

ناجح218.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةسلمى عبدالباسط حجازى يونس حجازى6113

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةسهيلة السعيد حامد بكر ابوالعمايم6114

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةسوميه تامر محمود محمد غازى6115

ناجح223.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةشمس حسن عوض ابراهيم حسنين6116

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةشهد سالم على عبدالحميد على محمود6117

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةطيبه عبدالفتاح عبدالغنى السيد حمودة6118

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةفاطمه شهاوى محمود معوض ابراهيم6119

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةفاطمه هانى عبدهللا السيد سند6120

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةفرحه السعيد فهمى عبدالهادى السماحى6121

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةمريم محمد رشدى ابراهيم حمودة6122

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةملك رضا احمد شاكر محمد6123

ناجح266.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةملك عرفات كمال طنطاوى ابراهيم6124

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةمنه هللا هانى بسيونى عبدالعزيز عبدالمطلب6125

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةمنه حاتم مهدى كمال طنطاوى6126
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ناجح151.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةمنه رضا فتحى محمود محمد6127

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةمنه سعد على ابراهيم6128

ناجح239إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةمنى عاطف جمعه احمد متولى6129

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةميرنا حسام الدين محمد عيد متولى6130

ناجح192.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةميرنا وليد يوسف نبيه محمد عالم6131

ناجح196.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةنرمين طه عوض عبدالغنى شريف6132

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةنها ثروت عبدالحميد حسن كساب6133

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةهاجر السيد ابراهيم السيد المغنى6134

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةهاجر محروس محمود مسعود6135

ناجح250.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةهاجر هشام عبدالمحسن عبدالنبى محمود6136

ناجح249إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةيارا حسين بدير حسين6137

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةياسمين السيد السعيد السيد المغنى6138

ناجح236إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةياسمين راضى محمد محمد ابوسمرة6139

ناجح234.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالشمارقة اإلعداديةياسمين عمر عمر ابراهيم متولى الديب6140

ناجح149إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةاحمد اسماعيل السيد حسن مصباح6141

ناجح207إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةاحمد حماده عبدالمؤمن محمد مصطفى6142

ناجح152إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةاحمد حماده محمد سعد ابراهيم6143

ناجح235إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةاحمد خالد محمد عبدالمنعم عبدالعزيز6144

ناجح184إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةاحمد صبحى محمد عبدالقادر محمد حشيش6145

ناجح141إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةاحمد عبدالفتاح عبدالعزيز عيسى شريف6146

ناجح146إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةاحمد محمد رزق محمد النجار6147

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةاحمد محمد عبدالحميد محمود حسانين6148

ناجح248إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةالسيد محمد السيد جاب هللا عامر6151

ناجح166إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةامير رمضان مصطفى عبدالرشيد موسى6152

ناجح154إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةحسين السيد حسين عبدالحفيظ عبدهللا6154

ناجح179إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةحمدى مصطفى حمدي عبدالحميد مرسى6155
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ناجح218إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةزياد محمد عبداللطيف محمد الشنوانى6157

ناجح224إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةشريف محمود فكيه حسن عبدالعزيز6158

ناجح223إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةعادل عبدالمجيد مرسى حامد محمد6161

ناجح166إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةعبدالحميد السيد محمد احمد عبدالال6162

ناجح235إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةعبدالحميد محمد عبدالحميد القطب مصطفى6163

ناجح159إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةعبدالرحمن السيد حسن حمودة رزق6164

ناجح231إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةعبدهللا حسان عبدهللا حسن الشيخه6168

ناجح172إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةعبدهللا محمد فتوح يونس شهاب الدين6169

ناجح214إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةعبدالوهاب محمد عبدالوهاب غازى العشرى6170

ناجح182.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةمحمد السيد عبدالمحسن السيد مصطفى6175

ناجح150إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةمحمد سالمه محمد احمد عالم6178

ناجح219إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةمحمد عادل فتحى محمد عبدالجواد6179

ناجح243إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةمحمد عبدالحميد فؤاد ابراهيم عبدهللا6180

ناجح153إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةمحمد عبدالسالم شحاته عبدالسالم ابراهيم6181

ناجح162إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةمحمد عمر رزق يوسف العشماوى6182

ناجح244إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةمحمود اشرف الباز اسماعيل ابراهيم6185

ناجح243إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةمحمود عرفات حسن حموده رزق6187

ناجح230إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةمحمود مجدى محمد عبدالنبى القصاص6188

ناجح227إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةمروان احمد عبدالمقصود محمود حماد6190

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةمصطفى عادل محمد ابراهيم ابوزيد6191

ناجح200إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةنادر السيد محمود على عبدالال6193

ناجح180إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةنبيل عبدالمجيد مرسى حامد محمد6194

ناجح234إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةنورالدين محمد حمدى عبدالوهاب النوسانى6195

ناجح207إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةهيثم جميل ابراهيم عبدهللا حشيش6197

ناجح240إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةيوسف ابراهيم عبدهللا حسن الشيخه6198

ناجح151إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةيوسف محمود صبحى عبدالعليم فرجانى6200
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ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةاسراء عبدالسميع بدير عبدالنبى حشيش6201

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةاسماء الراعى السعداوى محمد عبدالمولى6202

ناجح179إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةاسماء ثروت خيرى ابراهيم احمد6203

ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةاسماء جاد الرب قطب ابراهيم احمد6204

ناجح228.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةاسماء عبدالحميد شحاته عبدالحميد ابوشعيشع6205

ناجح247إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةاشرقت مسعد عبدالمجيد السيد مصطفي حرز هللا6206

ناجح257.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةاالء مهدى ابراهيم عبدالقوى عبدالحميد6207

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةاميره الشربينى صالح متولى الشربينى6208

ناجح245إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةايه السيد عبدالمعطى السيد بريك6209

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةايه محمد ابراهيم عبدالقوى عبدالحميد6210

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةبراء رافت ابوالمكارم عبدالجواد شتيوي6211

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةبسنت محمد عدلى ابوالمعاطى6213

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةحبيبه عبدهللا حمدي عبدالوهاب محمد النوساني6214

ناجح175إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةحبيبه فاضل علي ابوالعز علي6215

ناجح191.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةحنين السعيد سعد ابوالعز على6216

ناجح200إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةحنين زيزو محمد محمد النوسانى6217

ناجح249.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةحنين محمد محمد عبدالمولي علواني6218

ناجح242إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةحنين ياسر احمد بيومى محمد6219

ناجح223إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةخلود ابراهيم جمعه جعفر على6220

ناجح251.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةدنيا طارق صبحى عبدالغنى عبدالجواد6221

ناجح226إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةدنيا محمد حمودة حسن حمودة6222

ناجح211.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةدنيا محمود ابراهيم عبدالعزيز شريف6223

ناجح205.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةدينا عبدهللا محمد سعد ابراهيم6224

ناجح238إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةراما عرفات عبدالمنعم عبدالحميد مرسى6225

ناجح179.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةرانيا جميل رزق محمد النجار6226

ناجح229.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةرانيا رزق حسن حمودة رزق6227
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ناجح229.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةرانيا طارق ابوالمجد جاب هللا احمد6228

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةرحمه محمد عبدالغفار سيد احمد النوسانى6230

ناجح167.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةرقية عبدالمجيد احمد محمد سعد6232

ناجح255.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةرنا عابدين عبدالمنعم عبدالحميد مرسى6233

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةروان عبدالمعبود كمال محمد عامر6234

ناجح218إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةروان عبده زهران عبدالواحد فوده6235

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةروان محمد رفعت متولى الشربينى6236

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةروان محمد على عيد سليمان6237

ناجح212إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةرويدا خالد صالح ابراهيم العشرى6238

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةريهام رضا حلمى السيد ابوزيد6239

ناجح220.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةزينب جابر احمد سليمان السيد6240

ناجح241إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةزينه عبدالسالم محمد عبدالسالم على6241

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةساره رمضان عدلى ابوالمعاطى رمضان6242

ناجح154إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةسعاد مصباح محمد محمد النجار6243

ناجح220إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةسلمى حسين ابوالمعاطى رمضان داود6244

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةسهام محمود رزق محمد النوسانى6245

ناجح247إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةسهيلة عبدالمجيد السيد رمضان عبدالسالم6246

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةشمس بسيونى صالح ابراهيم العشرى6247

ناجح243.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةشهد احمد عبدالنبى احمد على6248

ناجح249.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةشهد جمال السيد حسن الشيخه6249

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةشهد عادل شعبان عبدالحميد عباس6250

ناجح233.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةشهد على احمد متولى الشيخه6251

ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةشهد ماهر عبدالغفار سيداحمد النوسانى6253

ناجح249.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةشهد محمد عبدالعليم عبدالمولى عبدالعليم الفرجانى6254

ناجح242إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةشهد ندا خميس عبدالحميد ابوشعيشع6255

ناجح234إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةشيماء وائل كمال عبدالغنى6256
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ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةغادة رجب ابراهيم عبدالفتاح6257

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةفاطمة عصام ابوالمجد جاب هللا احمد6258

ناجح202.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةفاطمة محمد حسين محمود حسن6259

ناجح195.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةفاطمه رضا بدير بسيونى على6260

ناجح215.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةفاطمه محمود عبدالرحمن على نصر6261

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةفرحة هانى نصر خلف عبدالجليل6262

ناجح244.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةمروه وائل غريب حسن عبدالعزيز6263

ناجح245إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةمنه ابوالعز عبدالحفيظ ابوالعز العربى6264

ناجح236إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةمنه هللا عزت محمد محمد العربى6265

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةمنه رضا محمد احمد محمد6266

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةمنه محمود شحاته عبدالسالم6267

ناجح213إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةمنى وائل غريب حسن عبدالعزيز6268

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةمها محمود احمد البيومى محمد6269

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةمى خيرى عدلى ابوالمعاطى داوود6270

ناجح248.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةنجالء الشناوى محمد محمد البرعى6271

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةندا صبحى عبدالحليم علوانى هنداوى6272

ناجح240.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةندى عبدالال عبدالفتاح السيد على6273

ناجح201إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةنورا رضا عبدالفتاح محمد العجمى6274

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةنورهان محمود صالح متولى الشربينى6275

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةنيرفانا مسعد عبدالمجيد السيد مصطفى حرزهللا6276

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةهبه هللا السيد صابر عبدالحميد شريف6278

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةهبه مسعد عبدالفتاح عبدالنبى القصاص6279

ناجح199.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةورده شعبان عبدالنبى عبدالقوى عبدالحميد6281

ناجح188.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةوفاء سعد محمود عبدالدايم سعد6282

ناجح250إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةوفاء عمرو يوسف ابوزيد احمد6283

ناجح265.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةيارا جالل كامل غازى العشرى6284
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ناجح259.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالسعدى اإلعداديةيمنى احمد السيد محرز عطيه6285

ناجح241إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةابراهيم احمد خليل شمس الدين غازى6286

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةابراهيم شاهين احمد قطب شاهين6287

ناجح170.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةاحمد اسماعيل ابراهيم محمد ابراهيم القادوم6289

ناجح243إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةاحمد السيد صبرى السيد احمد يونس6290

ناجح213.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةاحمد رضا فتحى احمد عطيان6291

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةاحمد عبدالحميد احمد محمدعامر6292

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةاحمد عبدالحميد جمعه عبدالحميد شلبى6293

ناجح176إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةاحمد عبدالحميد سيداحمد عبدهللا عسر6294

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةاحمد عبدالحميد محمد عبدالحميد يوسف6295

ناجح204.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةاحمد عبدهللا السيد ابراهيم محمد سكران6296

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةاحمد فكري محمود السيد احمد عليمى6297

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةاحمد محمد احمد على منصور6298

ناجح259.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةاحمد محمد عبدالعزيز جمعه سالم6299

ناجح243إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةاحمد منصور السيد منصور عطيه6300

ناجح239إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةاحمد هيثم احمد عبدالفتاح اسماعيل6301

ناجح230.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةالسيد اسماعيل جمعه احمد ابراهيم6303

ناجح251.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةايهاب محمود محمد عبدهللا اسماعيل6304

ناجح223إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةزكريا محمد عبدالبديع مصطفى عطيه6305

ناجح212إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةعادل احمد عبدالنبى احمد يونس6307

ناجح244.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةعبدالخالق ابراهيم عبدالعزيز احمد عبدالخالق6308

ناجح255.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةعبدالرحمن عبدالعزيز ابراهيم فتوح ابراهيم6309

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةعبدالرحمن على محمد ماضى حسان6310

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةعبدالرحمن محمود عبدالخالق على عبدالخالق6311

ناجح219إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةعبدهللا عطيه محمد مصطفى عثمان6313

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةعلى رضا على اسماعيل احمد6314
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ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةعلى فيصل على طلعت عصر6315

ناجح239إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةعمار ابوالمجد رشاد عبدالحميد ابوالمجد6316

ناجح255.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةعمار اسامة عبدالعال احمد عبدالعال6317

ناجح203.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةعمار محمد على محمد على القادوم6318

ناجح246.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةعمر سامى محمد عبدالحميد اسماعيل6319

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةعمر طه محمد محمد طه6320

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةعمر محمد بسيوني احمد منصور6321

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةعمرو خالد الحسينى السيد خميس الصعيدى6322

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةعمرو صبحى الشوادفى محمد عمر كرات6323

ناجح180إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةفؤاد وائل فؤاد هالل محمد6324

ناجح268.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةكريم عاصم رفعت عبده ابراهيم6325

ناجح229إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةمحمد ابراهيم على خليل عامر6326

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةمحمد احمد عبدالحميد سليمان عبدالباقى6327

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةمحمد احمد عبدالقادر عبدالسالم عبدالقادر6328

ناجح262.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةمحمد احمد عبدالنبى سعد محمد6329

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةمحمد اشرف ابراهيم محمد6330

ناجح243إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةمحمد رضا محمد غازي عليمي6332

ناجح223إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةمحمد سماره عثمان عبدالمعطى عثمان6333

ناجح186.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةمحمد شريف عبدالونيس محمد سليمان6334

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةمحمد صبرى ابراهيم سيداحمد العنوزى6335

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةمحمد طلعت يوسف جبر ابراهيم6336

ناجح172.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةمحمد عادل عبدالكريم على ابوشعيشع6337

ناجح191إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةمحمد عبدالباسط بسيونى احمد منصور6338

ناجح175إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةمحمد على عبدالسميع محمد على عامر شمس الدين6340

ناجح254.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةمحمد فرحات عاطف الشاملى خليل6341

ناجح211.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةمحمد مسعد محمد على عبدالسيد6342
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ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةمحمد مهدى عبدالوهاب حسن على6343

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةمحمود السيد محمود عبيد محمد6344

ناجح158.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةمحمود ايمن الشحات محمود اسماعيل6345

ناجح231.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةمحمود سعد عبدالمجيد عبدالقادر حيدر6346

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةمحمود عبدالحميد محمد عبدالحميد يوسف6347

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةمحمود عبدالعزيز جاد حسين جاد6348

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةمحمود محمد على محمدعلى عمر6349

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةمحمود نصر ابراهيم محمد ابراهيم6350

ناجح257.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةمعتز الشحات السيد فتح هللا على6351

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةمهند السيد على يوسف قطب6352

ناجح200إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةياسر ابوالعزايم اسماعيل محمد اسماعيل6353

ناجح179.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةيوسف عبدالعظيم يوسف عبدالعظيم يوسف6354

ناجح203.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةاسراء اشرف باز محمود عبدهللا6355

ناجح252.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةاسراء محمد عبدالفتاح عبدالسالم ابوشعيشع6356

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةاسماء ابوطالب احمد على منصور6357

ناجح170.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةاسماء خالد عثمان عبدالمعطى عثمان6358

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةاسماء رضا محمد حسين جاد مطاوع6359

ناجح206إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةاالء محمد ممدوح حسن شعيب6360

ناجح194إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةامال مجدى صالح عبدالحميد ابوالمجد6361

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةامانى عبدالعزيز سليمان عبدالعزيزعامر6362

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةامانى محمد ابراهيم فتوح ابراهيم6363

ناجح249.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةايمان السيد احمد السيد يوسف6364

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةايمان جمال فتحى عبدالوهاب على6365

ناجح209إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةايمان سامى الشربينى يوسف محمد6366

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةايناس محمد عبدالعزيز محمد ابراهيم6368

ناجح202إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةبسمله ايمن احمد محمد محمد عطيان6369
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ناجح207.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةبسمه بسيونى ابراهيم بسيونى احمد6370

ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةبسنت عبدهللا محمد عبدهللا سالمه6371

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةحبيبه اسماعيل عبدالرسول اسماعيل السيد6372

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةحبيبه السعيد عبدالمحسن ابراهيم محمد6373

ناجح185إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةحبيبه شاكر عبدالواحد عبدالجواد عمر6374

ناجح236إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةحبيبه محمد عبدالمعطى عبدالمعبود عليمى6376

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةحبيبه مهدى عبدالنبى ابوشعيشع ابراهيم6377

ناجح235.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةحنين ابراهيم عبدالجواد مبارك ابراهيم6378

ناجح231.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةحنين ايمن احمد يوسف على محمد6379

ناجح241إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةحنين مجدى عبدالفتاح اسماعيل على القادوم6381

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةدعاء بسيونى منصور بسيونى منصور البنا6382

ناجح241.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةرحاب احمد عبدالحميد عبدالدايم عطيه6383

ناجح179إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةرحاب طارق عبدالرؤف محروس ابراهيم6384

ناجح244.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةرحمه عبدالناصر عبدالسالم عبدالفتاح محمد6386

ناجح231إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةروان حاتم احمد فرحات السيد6388

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةروان طاهر مصطفى عوض المنسى6389

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةروان محمود على محمد على عمر6390

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةريهام صادق عبدالوهاب حسن على6391

ناجح230إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةشروق كرم احمد عبدالجواد يوسف6395

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةشهد اشرف اسماعيل على بركات6397

ناجح184.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةشهد رفيق عثمان ابراهيم البلحى6398

ناجح248.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةشهد عبدالمحسن بسيونى احمد متولى6400

ناجح208إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةشهد محمود محمد محمود ابراهيم6401

ناجح207.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةشهد يونس محمد ابراهيم يونس6402

ناجح223.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةشيماء على محمد ماضى حسان6403

ناجح188إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةشيماء محمود عبدالحى مرسى عمر6404
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ناجح201.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةعبير حماده عبدالعليم حسن رفاعى6405

ناجح253.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةعلياء عبدالخالق السيد زكي السيد6406

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةفاطمه ايمن احمد عبدالمنعم سالمه6407

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةفاطمه رشاد محمد على يوسف6408

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةلبنى فتحى محمد حسن على مصطفى6409

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةلقاء ماهر محمد السيد محمد على عامر6410

ناجح176.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةمارينا سامى مالك مسيحه اسحاق6411

ناجح208.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةمارينا ميالد اسحق مسيحه6412

ناجح198إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةمروه محمد ابوزيد اسماعيل ابوزيد6413

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةملك عمرو جمال نوح ابراهيم البلحى6414

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةمنه هللا محمد الشوادفى محمد عمر6415

ناجح215إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةمنه هللا محمد محمد محمد بهجات6416

ناجح172إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةمنه مصطفى فهمى على احمد عامر6417

ناجح220إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةمنى محمد احمد محمد على6419

ناجح265.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةمنى محمد عبدالعزيز محمد سالم خليف6420

ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةمى عادل مصطفى محمد عثمان6421

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةمى محمود عبدالرسول اسماعيل متولى6422

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةندا عبدالحليم يوسف عبدالحليم يوسف6424

ناجح247إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةندا عبدالسالم محمود ابراهيم دسوقى6425

ناجح154إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةندا مرضى محمد السيد خميس6426

ناجح219.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةنرمين محمد ابوزيد اسماعيل ابوزيد6427

ناجح172.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةنور صبحى محمد عبدالسالم محمد6428

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةنور عبدالجواد عبدالواحد عبدالجواد موسى6429

ناجح195.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةنورهان رضا فتحى زكى محمد شعيب6430

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةهاله ماهر احمد عبدالفتاح اسماعيل6431

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةهبه هللا احمد محمد بدير على الزين6432
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ناجح219.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةهناء محمد عبدالنبى عبدهللا بركه6433

ناجح206إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةهنادى محمد صالح عبدالوهاب احمد القادوم6434

ناجح189.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةهند عبدالوهاب منصور بسيونى منصور6435

ناجح244.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةورده محمد فتحى زكى محمد6436

ناجح161إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةوالء عبدالمحسن كمال عبدالمحسن6437

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخدقلت اإلعداديةياسمين راضى مرسى سيد احمد متولى6439

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة تاحمد تامر صابر عطيه على6441

ناجح223إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة تاحمد على حامد ابوالعنين محمد6443

ناجح191.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة تاحمد منصور محمد منصور بهجات6444

ناجح206إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة تاحمد وائل عبدالعاطى حميده ابراهيم6445

ناجح216.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة تانس السعيد حسن ابوالعنين يوسف6446

ناجح212.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة تحازم اسامه ماهر ابراهيم على6447

ناجح240إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة تحسن محمد حسن عبدالجواد عبدربه6448

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة ترائد طارق عبدالفتاح عبدالنبى حامد6449

ناجح256.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة تسامح يحى سيد احمد عبدالحميد سيد احمد6450

ناجح227إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة تصابر عادل صابر ابوشعيشع محمد6451

ناجح177.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة تعبدالرحمن وجيه فرحات فتوح مهدى6452

ناجح228إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة تعلى احمد عبدالجواد يوسف عامر6453

ناجح235إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة تعلى محمد على ابوشعيشع عيد6456

ناجح193إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة تمحمد السيد فتحى حسن مرسى6459

ناجح259إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة تمحمد رضا محمد محمد فتح هللا6461

ناجح240.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة تمحمد عادل عبدالمقصود عبدالعال حسن6462

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة تمصطفى محمود محمد احمد محمد6469

ناجح258.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة تاسراء خالد رمزى ابوالفتوح احمد6470

ناجح204.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة تاسماء ابراهيم محمد يوسف محمد6471

ناجح248إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة تاسماء اشرف احمد عبدالرحيم على6472



كفرالشيخ16/06/2021

226صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة تاسماء نبيل احمد محمد على6473

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة تاالء سامى السعيد محمد عيد6474

ناجح242.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة تايمان خالد السيد حمد السيد6476

ناجح212إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة تايمان رفاعى شوقى السيد عبدالمجيد6477

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة تايمان محمد عيد مصطفى عبدالعزيز6478

ناجح185إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة تتغريد خالد محمد عبدالرحمن ابراهيم6479

ناجح266.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة تحبيبه محمد عبدالمقصود عبدالعال حسن6480

ناجح193.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة تحنين ربيع الشوادفى محمد مفتاح6481

ناجح235.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة تدنيا صابر شوقى خليل احمد خليل6482

ناجح231.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة ترانيا صبرى عبداللطيف ابراهيم الهوارى6483

ناجح237.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة ترحمه احمد لطفى سيد احمد عبدالحميد الوكيل6484

ناجح234إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة تساره وائل عبدالدايم عشرى على6485

ناجح247.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة تسدين اشرف على على6486

ناجح244.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة تسلمى السعيد عبدالنبى محمد عيد6487

ناجح225.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة تشروق محمد رشاد محمد السيد6488

ناجح222إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة تشهد حميدو السعيد عبدالقادر على6489

ناجح209إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة تشهد رمضان عبدالمطلب عطيه يوسف6490

ناجح240إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة تشهد صبرى مهدى محمد مفتاح6491

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة تعواطف شاهين عبدالرازق السيد الشحات6493

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة تمروه محمد محى الدين ابوالعنين يوسف6494

ناجح232إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة تمنه عبدالعزيز اسماعيل مرسى يوسف الجندى6495

ناجح207.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة تمنه مدحت عبدالنبى محمد عيد6496

ناجح176إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة تمنى محمد احمد محمد بسيونى6497

ناجح185.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة تناريمان حميده صبرى حميده ابراهيم6498

ناجح227إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة تنبيله الحسينى احمد عبدالرحيم على6499

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة تنبيله محمود عبدالغفار عبدالرحيم على6500
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ناجح221إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة تندا محمد السيد محمود السيد6501

ناجح177إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة تنورهان مهدى ابوالفتوح مهدى محمد6504

ناجح149إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ادريجة توالء محمد عبدالجليل متولى متولى6507

ناجح185إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تابراهيم عبدالحميد ابراهيم عبدالعزيز السباعي6510

ناجح210.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تابراهيم فتحي ابراهيم السيد ابراهيم6511

ناجح247إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تاحمد ابراهيم خضر ابراهيم سرور6512

ناجح174إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تاحمد ابراهيم زغلول محمد السيد6513

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تاحمد جمعه ابراهيم عبدالحميد خلف6514

ناجح204.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تاحمد خالد احمد محمد القادوم6515

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تاحمد طارق السيد بدر سليمان6516

ناجح258.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تاحمد عبدالحميد عبدهللا عبدالحميد خميس6517

ناجح188إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تاحمد عبدالعزيز عوض عبدالعزيز شعيب6518

ناجح236.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تاحمد عبدالمحسن جمعه محمد جمعه6519

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تاحمد عوض شلبي شلبي عبدالرازق6520

ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تاحمد فتحي محمد عباس مرسي6521

ناجح217إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تاحمد محمد السيد كامل زايد6522

ناجح239إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تاحمد يوسف احمد ابراهيم سليمان6523

ناجح219.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تاسالم حماده جابر بسيوني ابوالخير6524

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تاسالم محمد بسيوني علي مبروك6525

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تاسالم واصف عبدالعزيز رياض عبدالسميع عبدالهادي6526

ناجح266.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تالسيد محمد السيد محمد جمعه6527

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تامير ياسر احمد علي الجمل6528

ناجح198إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تايمن عبدالحكيم عطيه عبدالحميد عطيه6529

ناجح192إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تجالل السعيد جالل السيد6530

ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تجمال ابراهيم جمال السيد6531

ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تخالد بسيوني علي نوح6532
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ناجح193.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تخالد حاتم عبدالقوي عبدالجواد عبدالقوي6533

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تزياد عماد صالح عبدالوهاب صالح6534

ناجح218إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تسليمان محمد سليمان محمد علي6535

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تشريف محمد اسماعيل مصطفي ابراهيم6536

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تصبري مسعود عبدالجليل عبدالجيد عبدالجليل6537

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تصالح الدين محمد ابراهيم محمد سماحه6538

ناجح196.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تطارق سامح عبدالمغني فرجاني عبدالجليل6539

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تعبدالرحمن صالح فتحي محمد السيد6541

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تعبدالرحمن محمد رفاعي عبدالفتاح ابراهيم خميس6543

ناجح220إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تعبدالرحمن محمود عبدالخالق عبدالسالم6545

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تعبدالفتاح سمير عبدالفتاح عبدالحليم محمود6546

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تعبدالفتاح محروس عبدالفتاح محمد ابوالعنين6547

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تعبدهللا جمعه السيد عبدالوهاب ابوزيد6548

ناجح245.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تعبدهللا عزت امين عبدالحليم سعودي6549

ناجح241.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تعبدهللا ياسر عبدهللا علي عبدالقادر عبدهللا6550

ناجح220.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تعصام السيد موسي السيد عبدهللا6551

ناجح223إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تعلي ابراهيم علي عبدالفتاح ابراهيم6552

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تعمار عبدهللا محمد عبدهللا ابوالخير6554

ناجح208إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تعمار عز الدين عبدالعزيز عز الدين محمد6555

ناجح220إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تفارس السعيد احمد محمد شحاته6556

ناجح210.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تفارس رضا علي علي الجمل6557

ناجح238إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تفتحي عبدالسالم محمود محمد علي6558

ناجح153إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تفضل مجدي ابراهيم محمد عزاز6559

ناجح204.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تكامل عبدالغني السيد اسماعيل الشين6560

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تمحمد ابراهيم رفعت عبدالمجيد ابوزيد6561

ناجح214إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تمحمد احمد محمد عبدالحميد نوح6563
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ناجح237إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تمحمد السيد علي المغربي علي6564

ناجح190إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تمحمد حسن عبدالحميد الطنطاوي علي6565

ناجح185إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تمحمد رمزي عبدالفتاح عبدالسالم علي6566

ناجح208.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تمحمد سعد جابر بسيوني ابوالخير6567

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تمحمد سيد احمد بدوي سيد احمد بسيوني6568

ناجح219إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تمحمد عادل الشحات جمعه مسلم6569

ناجح259إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تمحمد عبدالحليم احمد عبدالسالم نعمه هللا6570

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تمحمد فؤاد محمود بدر سليمان6571

ناجح189.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تمحمد كرم جمعه عوض هللا احمد6572

ناجح219إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تمحمد معوض احمد محمد شحاته الصفتي6573

ناجح159إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تمحمد نبيل عبدالصمد سليمان6574

ناجح242.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تمحمد هالل ابوالعزم عيد سليمان6575

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تمحمود صبحي عبدالحميد حموده عيسي6577

ناجح247إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تمحمود طلعت بدير احمد شعيب6578

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تمحمود عاطف غازي عبدالفتاح سكران6579

ناجح228.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تمحمود عفان محمد عفان ابراهيم6580

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تمصطفي عبدالرسول محمد ابراهيم عبدالفتاح6581

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تيوسف عباس محمد محمود علي6582

ناجح209.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تاسراء ابراهيم عبدهللا محمد عطيه6583

ناجح229إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تاسماء بدر محمد عيد سيد احمد6584

ناجح157.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تاسماء حسن يوسف محمد عبدهللا6585

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تاشرقت محمد عبده مسلم السيد6586

ناجح240.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تاشرقت منصور محمد عبدالفتاح صالح6587

ناجح159.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تاالء احمد عبدهللا ابراهيم تاج الدين6588

ناجح233إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تاالء اشرف عبدالرازق السيد محمد6589

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تاالء عادل مصطفي قطب حسن6590
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ناجح185.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تامل السيد جابر امين اسماعيل6591

ناجح265.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تامنيه سعيد عبدالخالق محمد عبدالخالق6592

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تامنيه مجدي محمد احمد ابراهيم6593

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تايمان اشرف محمود اسماعيل عبدالمجيد6594

ناجح250.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تايمان عبدالرحمن ذكي ابراهيم الصفتي6595

ناجح231.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تايمان غازى مصطفى غازى عريف6596

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تبسنت ابراهيم اسماعيل مصطفي ابراهيم6597

ناجح210.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تحبيبه عادل ذكي حجازي الغايش6598

ناجح229إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تحبيبه عمرو محمد حسن اسماعيل6599

ناجح247.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تحبيبه محمد شحاته محمد هنداوي6600

ناجح235إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تحبيبه نصر عبدالعزيز بسيوني ابوريشه6601

ناجح234إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تحنين احمد عبدالنبي مقاوي عبدالعاطي6602

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تحنين باسم شوقي محمد عبدالفتاح6603

ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تحنين سالم ابراهيم عبدالحميد السيد6604

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تحنين عبدالحميد محمود عبدالحميد ابوزيد6605

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تخلود سمير ابراهيم محمد عبدالحميد6606

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تخلود عبدالمولي عبدالحميد ابراهيم حسن6607

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تدنيا محمد عبدالقادر محمد عبدالواحد6608

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان ترحمه ابراهيم محمدي فهمي بيلي6609

ناجح164إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان ترحمه حمدي جالل السيد السيد موسى6610

ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان ترحمه محمد عبدالفتاح السيد عبدالمجيد الجندي6612

ناجح210إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان ترحمه هاني عبدهللا عبدالعظيم محمود الجندي6613

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان ترغده محمد كامل حسن رجب6614

ناجح187إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان ترويدا اشرف امين عبدالحليم سعودي6615

ناجح242إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تساره عماد عوض اسماعيل الشين6616

ناجح245إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تساره محمد ابراهيم عبدالواحد حمد6617
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ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تسعاد ابراهيم محمد ابراهيم عبدالواحد6618

ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تسلمي هاني مصطفي قطب حسن6619

ناجح177إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تسلوي محمد ممدوح محمد سلطان6620

ناجح200إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تسهر محمد محمود محمد علي6621

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تسهيله محمود خطري محمود محمود الجندي6622

ناجح229إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تشهد خميس السيد محمد حسن6624

ناجح244إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تشهد عبدالفتاح عيسوي عبدالعزيز حسن6625

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تشهد فتح هللا عوض هللا فتح هللا اسماعيل6626

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تشهد محمدي عبدالعاطي عبدالمجيد بسيوني6627

ناجح174إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تشيرين ابراهيم كمال عباس مرسي6628

ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تشيماء محب فتحي محمد خميس6629

ناجح223.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تصفاء عبدالعاطي السيد عوض6630

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تعزه جمعه عبدهللا محمد عطيه6631

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تعزه وائل عقيبي محمد حسن6632

ناجح228إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تعفاف عصام عبدالمنصف عبدالمعطي6633

ناجح256.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تفاطمه قاسم عبدالعزيز عبدالقادر عبدالعزيز6634

ناجح235إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تفاطمه محمد ابراهيم محمد عزاز6635

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تمريم الشوادفي زين محمد علي6636

ناجح195.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تمريم صالح عباس ذكي جمعه6637

ناجح149إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تملك عبدالعزيز جمعه عبدالعزيز حسن6638

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تمنار خالد السيد محمد بسيوني6639

ناجح252.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تمنه هللا بسيوني محمد عبدالفتاح بسيوني6640

ناجح252.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تمنه هللا شاكر الشحات جمعه محمد6641

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تمنه عالء عبدالمنصف عبدالمعطي حسن6642

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تمنه منير فتحي عبدالغفار عبدالسالم6643

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تمنه ناصر محمد عبدهللا حسن6644
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ناجح247إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تمي رائد جمعه علي احمد مفتاح6645

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تمي سامح احمد عبده الصفتي6646

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تنجاه رجب غازي عبدالفتاح سكران6647

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تندي السيد درويش احمد محمد6649

ناجح265.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تنغم نادر عبدالوكيل سالم عبدالسيد6650

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تنوال حسام عادل عبدالوهاب صالح6651

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تنوال رشدي حسين السيد6652

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تنورا عبدالفتاح ابوالمجد احمد ابوالمجد6653

ناجح259.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تنوران ناصر ابراهيم موسي سعد6654

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تنورهان محمود محمد عبدالجواد محمد6655

ناجح258.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تهاجر صبحي عبدالفتاح ابراهيم خميس6656

ناجح245إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.زراعة ميت علوان تهمت هاني مصطفي السيد محمد6657

ناجح245إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةابراهيم اشرف عبدهللا غازي يوسف السماحى6658

ناجح182.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةابراهيم جابر ابراهيم جابر عباس6659

ناجح146إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةاحمد جمال عبدالمنعم عبدالمعبود عبداللطيف6661

ناجح187إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةاحمد رمضان يوسف بسيوني يوسف6662

ناجح192إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةاحمد سمير رياض بسيوني سالم6663

ناجح212.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةاحمد شوقي مختار محمد خليفه عويضة6664

ناجح162.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةاحمد صابر صبحي محمد عبدالعاطي6665

ناجح231إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةاحمد صابر صالح سعد حامد6666

ناجح173.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةاحمد عبدالغني اللمعي عبدالسالم محمد6667

ناجح194إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةاحمد فرج منصور خليفة شحاتة6668

ناجح181إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةاحمد محمد السعيد عبدالمقتدر مرسى6669

ناجح224إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةاحمد محمد جمعة محمد على6670

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةاحمد محمد سمير حسين عطية6671

ناجح217.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةاحمد محمد ضيف هللا ابراهيم جادهللا6672
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ناجح216.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةاحمد محمد عبدالسالم صالح غازي6673

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةاحمد محمد محمد علي مرزوق6674

ناجح211إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةاسالم رجب محمد عبدهللا باز6675

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةاسالم محمد محمد عبدالغفار اسماعيل6676

ناجح256.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةالسعيد منصور السعيد منصور خليفة6677

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةالشافعى عادل الشافعى احمد محمد6678

ناجح257.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةانس رضا ناصف ابراهيم القصاص6679

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةانس شعبان زغلول السيد غازي6680

ناجح222.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةبالل عبدالودود محمد محمد الشافعي6681

ناجح195إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةحازم محمود حسن مصطفى قبطان6682

ناجح178إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةحمادة راشد اللمعي عبدالسالم محمد راشد6683

ناجح191إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةحماده شعبان محمد احمد على سالم6684

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةحماده محمود عبدالعليم علي هالل6685

ناجح231.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةزياد عبدالرازق عبدالرازق محمد عوض6688

ناجح212.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةزياد عبدالسميع هالل امام فرحات6689

ناجح221.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةزياد محمد معوض محمد علي6690

ناجح226.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةزياد ياسر حلمي عبدالحميد محمد شحاتة6691

ناجح248إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةزياد يسري احمد احمد مرسى6692

ناجح203.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةعبدالحميد احمد عبدالحميد متولي النجار6693

ناجح209إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةعبدالرحمن رمضان حامد ابوشعيشع محمد البهجى6694

ناجح224إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةعبدالرحمن طلعت عبدالواحد احمد مرزوق6695

ناجح229إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةعبدالرحمن مصطفى ابراهيم عبدالسالم شهاوى6696

ناجح230إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةعبدالعاطي محمد مسعد ابراهيم يوسف6697

ناجح258.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةعبدالعزيز عبداللطيف علي محمد مجاهد6698

ناجح175.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةعبدهللا احمد عبدالعاطي ابراهيم احمد6699

ناجح248.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةعبدهللا شريف عبدالرازق محمد عوض6700
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ناجح180.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةعبدهللا عبدالفتاح علي عبدالفتاح خليفة6701

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةعالء حماده عبدالمنعم احمد قاسم6702

ناجح206إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةعلي محمد صبحي اسماعيل الشهاوي6703

ناجح157.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةفتحى يوسف عبدالحميد نعيم محمد6704

ناجح186.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةفهيم حسن فهيم حسن على6705

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةكريم محمد عبدالحى محمد رمضان احمد6706

ناجح260.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةكريم وليد محمود محمد محمود ورزوق6707

ناجح186.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةماهر احمد ماهر احمد محمد بدر6708

ناجح238.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةمحمد ابراهيم بدير محمد بدر6709

ناجح173.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةمحمد ابراهيم فراج مصطفى الجمل6710

ناجح152.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةمحمد احمد عبدالمنعم عبدالفتاح مصطفي6712

ناجح199إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةمحمد اشرف فتحى محمد سعد قاسم6713

ناجح230.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةمحمد حاتم محمد حسين شريف6714

ناجح219.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةمحمد خالد عطيه ابراهيم علي الكرداوى6715

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةمحمد رضا ابراهيم مصطفى الجمل6716

ناجح260.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةمحمد سامح السيد عيد سيد احمد6717

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةمحمد سعد السعيد قطب عيد6718

ناجح254.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةمحمد سالمه اسماعيل ابراهيم متولى6719

ناجح182إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةمحمد سمير محمد محمد محمود6720

ناجح213إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةمحمد عبدالرءوف محروس عبدالرءوف احمد6721

ناجح232إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةمحمد عبده صبرى عبدالفتاح محمد محمود6722

ناجح224إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةمحمد عيد ابراهيم عبده بيومى6723

ناجح214إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةمحمد محروس عبدالموجود عبدالنبي حسن6724

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةمحمد محمد السيد محمد خليفة6725

ناجح227.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةمحمد مرسي محمد مرسي ابراهيم6726

ناجح184.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةمحمد مصباح عبدالباقي محمد سعيد6727
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ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةمحمد مصطفى جمعة مصطفى محمد6728

ناجح224إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةمحمد منصور شحاته منصور غازي6729

ناجح221إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةمحمد ناجى عبدالحميد يونس عبدالعزيز6730

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةمحمد هاني عبدالفتاح شبل السيد6731

ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةمحمد هشام محمد علي عمر6732

ناجح223إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةمحمد هيثم رمضان مصطفي سليمان6733

ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةمحمد وليد على على محمود6734

ناجح249إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةمحمود اشرف عبدالنبي مرسي عوض6735

ناجح172.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةمحمود جميل محمود شعبان محمود6736

ناجح163.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةمحمود رجب الشوادفي عبدالنبي حسن6737

ناجح268.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةمحمود سليمان عبدالمنعم محجوب سليمان6738

ناجح211.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةمحمود محمد عبدالعظيم محمديوسف6739

ناجح232إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةمحمود محمود حسين على الخياط6740

ناجح259.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةمحمود مديح عبدالعزيز يونس6741

ناجح156.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةمروان عيد بدير محجوب سليمان6742

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةمصطفى عيد مصطفى عبدالعال احمد باز6743

ناجح170.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةمصطفى فتحي حسين حسين مرزوق6744

ناجح191إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةمصطفى ناصر ابراهيم علي محمد قاسم6745

ناجح149إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةيوسف ابراهيم محمد عيسى احمد6746

ناجح140إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةيوسف سامح يوسف محمد عبدالحميد6747

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةيوسف شعبان جوده ابواليزيد حسن6748

ناجح227إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةيوسف محمد احمد عياد جمال الدين6749

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةاسراء ايمن فكري احمد عبدالعزيز6750

ناجح253.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةاسراء شعبان عبدالهادي احمد عبدالهادى6751

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةاسماء السيد حسين متولي القبالوي6753

ناجح231.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةاسماء حازم شوقي مصطفي ابوالعنين6754
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ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةاسماء محمد الشحات عبدالعاطي السيد6755

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةاسماء وليد عبدربه عبدالبديع عبدالسالم6756

ناجح256.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةاشكيناز احمد مهدي جمعة محمد6757

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةاالء محمد علي محمد زليخة6758

ناجح219.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةاميرة مصطفى رياض محمد عبدهللا6759

ناجح250إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةامينة صبحى على محمداحمد على6760

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةاية الشحات حسن محمد سليمان6761

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةاية خالد عاطف عبدالفتاح طلبة6762

ناجح214إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةاية عبدالفتاح على محمد علي6763

ناجح239إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةبسملة ناجي بدير حامد مصطفى6764

ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةتغريد فتحي فوزي مصطفي سالم6765

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةحبيبة السيد السعيد قطب عيد6766

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةحبيبة خالف رضوان عبدالمنطلب خالف6767

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةحبيبة رشدى شاكر عبدالرؤف احمد6768

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةحبيبة ماهر عبدالنبي علي حسين6769

ناجح235.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةحنان عادل صبرى متولى بخيت6770

ناجح212.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةحنين ناصر عبدالغفار احمد قطب6771

ناجح218إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةخلود حمدى محمد عبده محمد سعيد6772

ناجح245إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةدعاء فكري ابراهيم محمد الجمل6773

ناجح235إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةدنيا رمضان حافظ عبدالحميد الطناحي6774

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةدنيا سمير مصطفى محمد سليمان البهجى6775

ناجح220إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةدنيا علي محمد عبدالواحد الفولى6776

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةدنيا محمد لبيب فتح هللا محمد شحاته6777

ناجح232إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةدنيا محمود السعيد قطب عيد6778

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةدنيا وليد فتحي محمد كامل6779

ناجح266.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةرنيا حاتم محمد عبدالغني محمد6780



كفرالشيخ16/06/2021

237صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح250.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةروان شتاء السيد عبدالحميد ابوالعنين6781

ناجح260.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةروان ياسر جمعة عبدالجواد ابواليزيد6782

ناجح197.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةريهام عالء رمضان حمزة عبدالخالق6783

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةزينب فتحي مصطفى بيلي عبدالنبى6784

ناجح234.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةسارة حسين جوهر محمد محمود6785

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةسارة فتوح عبدالفتاح عبدالغفار عبدالوهاب6786

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةسعيدة عبدالفتاح حمدي عبدالفتاح قطب6787

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةسلمي صبحي شحاته عبدالغنى عبدالسالم6788

ناجح202إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةسلوى عادل سالم احمد علي6789

ناجح218.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةسهر محمد عبدالفتاح السيد الزفتاوى6790

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةسهيلة السيد حمدي عبدالفتاح قطب6791

ناجح231إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةسهيلة عفيفى اسماعيل قطب محمد قاسم6792

ناجح257.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةشروق باسم جمال عبدالباري محمد6793

ناجح235إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةشروق رضا السيد الشراكي السيد6794

ناجح238إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةشهد احمد مختار محمد مصطفي6795

ناجح146إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةشهد ايهاب لبيب محمد ابراهيم غازى6796

ناجح219.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةشهد حمدي زغلول محمد مخلوف6797

ناجح238إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةشهد طارق محمود محمد محمد6798

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةشهد عادل احمد محمد محمد خفاجى6799

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةشهد عبدالعاطي رجب محمد عبدهللا6800

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةشهد محمد طلبة ابراهيم ابراهيم6801

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةشيماء رشدي ابراهيم متولي قطب العطار6802

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةعبير رافت عبدالفتاح محمد زليخه6803

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةعلياء الشوادفى جبر عبدالجواد عمر6804

ناجح196إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةعلياء عبدالجليل حمدين عبدالجليل محمد6805

ناجح247.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةفاتن حسن محمد عبدالحميد عطية6806
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ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةفاطمة الشحات عوض عبدالجواد عوض6807

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةفاطمه السيد سلوم طه الكردى6808

ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةكريمان احمد محمود احمد عبدالعزيز6809

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةمروى محمد صالح ابراهيم محمد الجمل6810

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةمريم سيداحمد رجب الشناوي السماحى6811

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةمريم عبدالفتاح عبدالحي عبدالحميد عبدالفتاح6812

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةمنة هللا معوض منصور بسيوني خليفة6813

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةمنة فتحى محمد غازى احمد6814

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةمنة واصف غبدالقادر ابراهيم ابوهبل6815

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةمنه جمعة ابراهيم جاد الرب مليجي6816

ناجح256.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةمنه خالد محسن اسماعيل شريف6817

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةمنه سعد عبدالفتاح عبدالغفار عبدالوهاب6818

ناجح192إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةمنى ابوالعزايم مختار عبدالغني مصطفى6819

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةميادة رضا عادل حسين شريف6820

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةنادية صالح احمد محمد محمد6821

ناجح259إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةندي ناصر حامد عباس مرسي6822

ناجح251.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةندى وليد بسيوني حامد محمد زليخه6823

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةنغم عبدالسميع هالل امام فرحات6824

ناجح255.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةنورا مؤمن منصور بسيوني خليفة6825

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةهاجر ابوشعيشع عيد حامد ابوشعيشع6826

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةهاجر محمود عبدالفتاح احمد مرزوق6827

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةهاجر هالل ابراهيم عبدالفتاح سيد احمد6828

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةهبة هللا عيد مصطفى مرزوق على الجمل6829

ناجح253.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةهدير السيد محمد السيد عبده6830

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةهند سالم عبدالهادي سالم عماش6831

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةوسام محمد عبدالعال عطية محمد6832
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ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةوالء حماده رجب محمد خليفة6833

ناجح253.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمعلم إبراهيم اإلعداديةيمنى سليمان محمود محمد على6834

ناجح206.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تابراهيم شاكر نبيه محمد ابراهيم6835

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تاحمد ابوزيد ناجى محمد عبدالوهاب البسيونى6836

ناجح245إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تاحمد اسماعيل على ابوالعطا محمد اسماعيل6837

ناجح172إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تاحمد اكرامى السيد محمد الغباشى6838

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تاحمد البتانوني السيد احمد محمد البتانوني6839

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تاحمد زين العابدين فؤاد سليمان محمد البالم6840

ناجح225إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تاحمد سامى محمد محمد خليل6841

ناجح218.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تاحمد طه عبدالحميد عبدالسالم عبدالباقى طلى6842

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تاحمد عادل مصطفى حسن مصطفى مسلم6843

ناجح246.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تاحمد عبدهللا عبدالعزيز ابوالعطا حجازى6844

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تاحمد عبدهللا عنتر محمود مرسى6845

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تاحمد عصام شفيق احمديوسف6846

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تاحمد عصام ممدوح بسيونى احمد يوسف6847

ناجح198إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تاحمد عالء شوقى بدير ابراهيم عبدالخالق6848

ناجح257.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تاحمد فتوح السيد محمد جاد هللا6850

ناجح230.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تاحمد محمد محمد ابراهيم العبد6852

ناجح229.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تاحمد محمد مرسى محمد االشمونى6853

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تاحمد محمد يسرى محمد يوسف الغنام6854

ناجح194إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تاحمد وليد احمد عباس محمود6855

ناجح244إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تادم حمدى رمضان محمد جادو6856

ناجح268.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تاسامه السيد على السيد محمد صقر6857

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تاسالم محمد الشرنوبي عبدالرازق الشرنوبي6858

ناجح194إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تالسعيد عيد السعيد محمد يوسف الكبير6859

ناجح256.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تالسيد اشرف فتحى محمد ابراهيم6860
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ناجح236.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تانس محمد ظريف عفيفى احمد عفيفى6861

ناجح209إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تبسام حماسه محمد حامد الجمل6862

ناجح245إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تحاتم محمد سعد محمد داود6863

ناجح238.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تخالد عماد السيد عبدالوهاب بسيونى6865

ناجح161إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون ترشاد ياسر رشاد عبدالسالم مغازى6867

ناجح239.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون ترمضان فوزى كمال على على السقا6868

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تزياد شحاته محمد احمد بسيونى الجديلى6869

ناجح237إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تسعد عماد سعد عفيفى محمد ابراهيم6870

ناجح200.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تطارق عبدالحليم على عبدالحليم فرج6872

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تعادل عماد الدين مغازى على مغازى6873

ناجح239.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تعبدالرحمن السيد عبدالرحمن السيد احمد6877

ناجح205إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تعبدالرحمن السيد محمد السيد خزعل6878

ناجح222.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تعبدالرحمن تامر عبده عبدالخالق على غنيم6880

ناجح213.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تعبدالرحمن خالد زكى حلمى مصباح6881

ناجح154إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تعبدالرحمن سالم سعد عبدالمنعم محمد حجازى6883

ناجح242إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تعبدالرحمن صبرى شوادفى السيد ضيف6885

ناجح200إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تعبدالرحمن عصام عبدالنبى احمد يوسف6886

ناجح233إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تعبدالرحمن على حسن على الصالحى6887

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تعبدالرحمن محمد محمد شحاته قميحه6888

ناجح241.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تعبدالرحمن مسعد محمد احمد جابر6889

ناجح219إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تعبدالعزيز طلعت عبدالعزيز مصطفى الكيالنى6890

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تعبدهللا الشوادفى عبدالعزيز صالح السيد الصعيدى6891

ناجح229.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تعبدهللا عصام عزت عبدالحليم فرج6893

ناجح169إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تعبدهللا محمد السيد احمد عمر الحجر6894

ناجح215.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تعبدالودود احمد ظريف عفيفى عفيفيى6895

ناجح158إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تعبيد محمد مدثر عبدالوهاب يوسف الغنام6896
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ناجح219.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تعصام احمد محمد احمد البتانونى6897

ناجح152إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تعطا رضا رجب مجاهد شاهين6898

ناجح166إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تعالء رجب السيد عبدالواحد محمد الشراكى6900

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تعلى اشرف على احمد محمد يوسف6901

ناجح192.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تعلى السيد عبدالعزيز ذكير محمد6902

ناجح240.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تعلى خالد على محمد شليل6903

ناجح169.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تعلى محمد على ابراهيم السواق6904

ناجح198.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تعمار جمعه محمد بسيونى محمد عثمان6905

ناجح156.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تعمر فوزى عبدالرحمن السيد احمد هلل6907

ناجح171.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تعمر محمد سالم احمد موسى6908

ناجح154.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تفارس على بسيونى على السنبارى6909

ناجح239.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تفيصل محمود محمود عبدالرحمن الزيات6910

ناجح155.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تمحمد ابراهيم محمد سليمان محمد6914

ناجح168إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تمحمد اسماعيل على محمود النجار6917

ناجح246.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تمحمد السيد احمد عبدالخالق احمد6918

ناجح210إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تمحمد السيد السعيد ابراهيم ابراهيم6919

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تمحمد ايمن محمد حلمى محمد الطنطاوى6920

ناجح193.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تمحمد حماده محمد رمضان ابراهيم حسنين6921

ناجح229.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تمحمد سعد عبدالمقصود محمد عبدالمقصود6924

ناجح185.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تمحمد شعبان ابراهيم محمود خفاجى6925

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تمحمد شوقت صبرى محمد بسيونى6926

ناجح175.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تمحمد عطيه عبدالوهاب على غنيم6927

ناجح169.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تمحمد عماد ابراهيم بدير احمد6928

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تمحمد عماد عبدالشهيد عبدالوهاب الغنام6929

ناجح236إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تمحمد عنتر على عبدالنبى على عبدهللا6930

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تمحمد مؤمن يحى عبدالعزيز سالم السواق6932
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ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تمحمد ماجد ابوالفتوح مغازى عطا هللا6933

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تمحمد محمود احمد النطاط6934

ناجح249.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تمحمد محمود عبدالنبى محمود الدكرورى6935

ناجح242.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تمحمد وليد عبده عبدالخالق على غنيم6936

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تمحمود احمد محمد عبدالفتاح فيود6937

ناجح260.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تمحمود السعيد محمود محمد البشبيشى6938

ناجح184.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تمحمود محمد حسن محمود الدغيدى6940

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تمحمود ياسر محمد حلمى محمد طنطاوى6941

ناجح230إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تمختار السيد رزق حسن ذكرى6942

ناجح208إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تمروان بدير الشوادفى بدير مصطفى6943

ناجح226إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تمصطفى السيد ابوالعطا ابوالعطا حجازي6944

ناجح166إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تمصطفى متولى ابراهيم على عمر الحجر6945

ناجح159.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تمعتز السيد على جاد هللا يوسف6946

ناجح230إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تمعتصم حسن محمد عبدالفتاح احمد المغازى6947

ناجح161إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تممدوح ابراهيم ممدوح بدير ابراهيم6948

ناجح182إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تمهند عادل مغازى على البطاط6950

ناجح146إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تهانى اسامه صبرى عبدالرسول عبده خزعل6951

ناجح250إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تيسرى بسيونى  يسرى محمد سليمان البسيونى6952

ناجح239إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تيوسف سليمان عبدالوهاب حسن حامد6953

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تابتسام محمود عبدالونيس محمود سبوخ6955

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تاروى جمال يوسف محمد على6956

ناجح224إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تاروى محمد ابوالعطا ابوالعطا حجازى6957

ناجح208إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تاسراء السيد فريد سالم سالم السواق6958

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تاسراء يوسف السعيد احمد البطاط6959

ناجح266.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تاسماء ابراهيم طه حسن ذكرى6960

ناجح261.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تاالء احمد محمد شحاته عبدالخالق6961
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ناجح240إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تاالء السيد لطفى بسيونى البيلى6962

ناجح220إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تاالء عمر عبدالعزيز سيد محمد6963

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تاالء يوسف احمد ابراهيم السنديوني6964

ناجح215.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تالزهراء حموده السيد حامد عمر6965

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تامال رضا محمد محمد يوسف الكبير6967

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تامنيه على محمد على بسيونى البسيونى6968

ناجح214.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تانصاف ابوالمجد عبدالعاطى بسيونى السنديونى6969

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تايمان احمد السيد محمد يوسف6970

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تايمان احمد عوض محمد فيود6971

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تايمان جمال عبده احمد المغازى6972

ناجح238إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تايمان عمر محمد مصطفى يوسف6974

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تايه عطا محمد باز شاهين6975

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تبثينه احمد عبدالهادى محمد شليل6976

ناجح248إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تبسمله رضا ابراهيم محمد ابراهيم عبدهللا6977

ناجح210إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تبسمه خالد بدير محمد شهاب الدين6978

ناجح237.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تجميله على وفدى على السيد شاهين6979

ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تحبيبه حسن بسيونى حسن سعدات6980

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تحبيبه ممدوح محمد خزعل يوسف6981

ناجح259إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تحنين ايمن حسن احمد ابوذكرى6983

ناجح265.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تحنين عبدالمجيد عوض احمد فيوض6984

ناجح230.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تدنيا حسن مصطفى حسن مسلم6985

ناجح193إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون ترانيا محمود ابراهيم بدير6986

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون ترشا عصام محمد سليمان يسن6988

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون ترفيده شعبان عبدهللا على السيد شاهين6989

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون ترفيده محمود عوض محمد فيود6990

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون ترهف محمد عبدالرحيم محمد حنون6991
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ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تروان احمد عبدربه ابراهيم شاهين6992

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تروان ياسر محمد سرحان6994

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تروضه اسماعيل السيد محمد البطاط6995

ناجح266.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تريم ابراهيم مصباح مصباح يوسف السنبارى6996

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تريم سعد عرندس ابراهيم يسين6997

ناجح201.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تزينب محمد ابوالفتوح محمد ناصر6999

ناجح253.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تزينب محمد عابدين محمد البسيونى7000

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تساره بسيونى محمد عبدالفتاح فيود7001

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تساره سامح عبده عبدالخالق على غنيم7003

ناجح248.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تساره صبرى شوادفى السيد ضيف7004

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تساره عادل محمد محمد احمد7005

ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تساره عبدالعزيز على عبدالعزيز السواق7006

ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تساره عطيه احمد عمر فيود7007

ناجح242إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تسوسو ياسر صابر عبدالمجيد على7008

ناجح261.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تسومه محمد عبدالوهاب مصطفى الدرويش7009

ناجح203.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تشدى محمد على بسيونى على سليم7010

ناجح173.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تشهد ايمن عبدالعزيز محمد االسكندرانى7011

ناجح248.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تشهد سعد سعد صالح عثمان7012

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تشهد صابر عبدالخالق صالح عاشور7013

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تشهد عرفات احمد عبدالنبى احمد يوسف7014

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تشهد على عبدالهادى محمد شليل7015

ناجح173إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تشيماء السيد محمد عمر باز شاهين7017

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تشيماء صابر عبدالسميع حسن الجندى7018

ناجح239.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تشيماء وحيد معوض احمد بسيونى7019

ناجح232.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تصفاء عيد محمد عبدالجواد جمعه7020

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تعزه عبده السيد احمد احمد جاد هللا7021
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ناجح231إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تعزه على محمد على الشناوى7022

ناجح219.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تفاطمة مرعى محمد عبدالوهاب السنديونى7023

ناجح166إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تفاطمه اسامه عبده سالم حواش7024

ناجح169إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تفاطمه رجب عبدالحميد عبداللطيف احمد7025

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تفرح محمد عبدالغفار اسماعيل عبده خزعل7026

ناجح254.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تفردوس احمد السيد تاج الدين احمد النطاط7027

ناجح259إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تكنزى محمد احمد احمد الرشيدى7028

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تليلى خالد اسماعيل محمد سليمان7029

ناجح242.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تمروه محمد زكى حلمى مصباح7030

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تملك محمد معوض سعد المسلمانى7031

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تمنة هللا عفيفى عفيفى محمد ابراهيم7033

ناجح209.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تمنه ابراهيم سالم السواق7034

ناجح210إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تمنه احمد توفيق عبدهللا الحمراوى7035

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تمنه هللا احمد حسن بسيونى فيود7036

ناجح268.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تمنه هللا عبدالدايم عبدالمحسن ابراهيم السواق7037

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تمنه حسن طه حسن ذكرى7038

ناجح175.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تمنه زكى السيد زكى البرعى7039

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تمنه محمود عبدالفتاح محمود محمد خفاجى7040

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تمنه هشام على جادهللا يوسف7041

ناجح256.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تندا فؤاد سعد اسماعيل محمد7042

ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تندى سمير على احمد مصطفى7043

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تندى عيد احمد السعيد احمد7044

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تنوران رشاد محمد البطاط7045

ناجح247إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تنورهان ايمن السعيد محمد العبد7046

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تنورهان رضا على بسيونى البيلى7047

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تنورهان محروس كمال محمود يوسف7048
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ناجح151إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تهاجر السيد كمال السيد محمد جاد7049

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تهاجر خالد فرغل خلف شحاته7050

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تهاجر عرندس فتح هللا ابراهيم يسن7051

ناجح265.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تهاجر عيد تاج الدين السيد النطاط7052

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تهاجر محمد عبدالنبى محمد ابوالمعاطى7053

ناجح262.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تهاجر محمد عبدالهادى محمد الجندى7054

ناجح226.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تهانم جمال محمد السيد عبدالعال7057

ناجح230.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تهبه احمد صابر عبدالشافى على الصعيدى7058

ناجح183.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تهدير اشرف الشوادفى صالح السيد7059

ناجح202.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تهيداء ابراهيم عبدالفتاح غازى البسيونى7060

ناجح171.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون توالء ابراهيم الشحات ابراهيم جاد هللا7061

ناجح208إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون توالء على محمد ابراهيم العبد7062

ناجح174.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تيارا جابر عبدهللا جابر السيد7063

ناجح239.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.اريمون تياسمين ممدوح السعيد فتحى ابراهيم7064

ناجح201إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تابراهيم رشاد عامر محمد عامر7065

ناجح200إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تاحمد اسماعيل محمد حسن عبده7067

ناجح203إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تاحمد حسام محمد محمد فايد7068

ناجح232إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تاحمد سالم ابراهيم عطيه عبدهللا عيشه7069

ناجح166إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تاحمد عادل السيد عبدهللا يوسف عبدهللا7070

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تاحمد على ابراهيم السباعى الدقاق7071

ناجح169إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تاحمد عمر سعد سالم الطويل7072

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تاحمد محمد محمد اسماعيل محمد7073

ناجح240.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تاحمد محمود محمد فتحى احمد الجزار7074

ناجح222.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تاحمد وليد ابراهيم عبدالمعطي السيد7076

ناجح244إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تاحمد وليد محمد عبدالفتاح عوض شلبى7077

ناجح181إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تاشرف مجدى على بدوى حواس7078
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ناجح165إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تالسيد رضا عبدالنبى السيد نصير7080

ناجح220.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تانس السيد غمري السيد ابراهيم7081

ناجح239.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تانس سعد عبدالفتاح بسيونى يوسف7082

ناجح242.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تايمن محمود ابراهيم عبدالعال عطيه7083

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تبسيونى حسام بسيونى عطيه السيد الجزار7084

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تتامر طارق فهمى حسين جاد هللا7085

ناجح235إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تحازم عصام خيرى فايد محمد الخيارى7086

ناجح169إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تحسام سامبو عبدالسالم عثمان عبدهللا7087

ناجح235إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تخالد غندور عبدالعاطى ابراهيم محمد7088

ناجح182إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تدياب حسن محمد عبدالمنجى ابوحليمه7089

ناجح214إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس ترضا مدحت محمد بدوي حواس7091

ناجح242إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تزياد فؤاد ابراهيم السيد غازى7092

ناجح210.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تزياد فتحى احمد فايد الخيارى7093

ناجح220إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تشادى مرشدى محمد غمرى ابراهيم7094

ناجح237إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تصابر وائل صابر بلتاجى ابراهيم7095

ناجح249إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تصبري عبداللطيف صبري عبداللطيف7096

ناجح248.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تطارق حسني متولي اسماعيل العطار7097

ناجح248إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تعادل حماده عبدالعظيم ابواليزيد االخضر7098

ناجح241إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تعبدالرحمن محمد هالل ابوزيد مبروك7099

ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تعبدالرحمن وليد محمد عبدالفتاح بكر7100

ناجح163.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تعبدهللا ابراهيم سيداحمد السيد ابوحطب7101

ناجح220.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تعبدهللا عطية عبدهللا عطية حسن7102

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تعبدهللا كمال السيد غازى عرفه7103

ناجح246.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تعبدهللا محمود محمد على سالمة7104

ناجح226.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تعالء جبر محمد عبداللطيف جبر7105

ناجح245.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تعلى رمضان على فهمى الشين7107
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ناجح260.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تعمار بلتاجى احمد السباعى بلتاجى7108

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تعمار رضا ابوالفتوح الغمرى ابراهيم7109

ناجح208.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تعمار على خليل على مرجان7110

ناجح237.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تعمار وليد مختار مرعى محمد7111

ناجح247إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تعمر عيسى ابراهيم عيسى البلحي7112

ناجح189إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تعمرو فوزى حسن فوزى عطيه شندى7114

ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تفهمى محمد فهمى عبدالسالم طه عماره7115

ناجح202إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تكريم محمد السيد عبدالفتاح بكر7117

ناجح188.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تمؤمن ابراهيم سيد احمد السيد سيد احمد7118

ناجح178إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تماهر عمرو مبروك عطيه عبدالنبى7119

ناجح176إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تمحمد احمد عبدالعزيز احمد فايد7120

ناجح238إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تمحمد احمد محمد فتحى احمد الجزار7121

ناجح184إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تمحمد اسالم محمد فوزى شندى7122

ناجح159إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تمحمد اسماعيل عبدالعزيز محمد مندور7123

ناجح239.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تمحمد السيد عبدالسالم السيد عبدالرحمن7124

ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تمحمد السيد محمد السيد محمد خطاب7125

ناجح225إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تمحمد جمال عبدالوهاب سالمه عمر شاهين7126

ناجح213إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تمحمد جمعه فهمى حسن احمد7127

ناجح209.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تمحمد حامد عبدهللا حامد على واصل7128

ناجح217.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تمحمد حسان فتحى السيد مصطفى الغنام7129

ناجح186إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تمحمد حسانين شعبان عبدهللا ابراهيم7130

ناجح185إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تمحمد حماده السيد رجب سليمان7131

ناجح161إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تمحمد دياب السيد مصطفى اسماعيل7132

ناجح185إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تمحمد رضا سمير عبدالحميد غنيم7133

ناجح190إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تمحمد رضا عبدالاله على بلتاجى7134

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تمحمد رفعت عبدهللا عطيه حسن7135
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ناجح185إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تمحمد زغلول حسن حامد حسن7136

ناجح194إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تمحمد سامح ناجح محمد يوسف7137

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تمحمد شوقي بكر نصر عبدالقادر7138

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تمحمد عبدالفتاح عطيه اسماعيل احمد هانى7139

ناجح249إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تمحمد عبدهللا عوض متولى احمد7140

ناجح234إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تمحمد عالء شحاته على يوسف7141

ناجح241.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تمحمد على محفوظ على احمد الحداد7142

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تمحمد عيد شحاته السيد ابراهيم حسن7143

ناجح153.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تمحمد ماهر محمد عبدالعال عطيه7144

ناجح165إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تمحمد هاني السيد قطب عيد7145

ناجح245إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تمحمود صابر حامد بغدادى خليل7146

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تمحمود فايز محمود عبده محمد خضر7147

ناجح255.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تمحمود كمال السيد بدوى حواس7148

ناجح221.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تمحمود محمد عبدالعاطى ابراهيم عبدالخالق7149

ناجح239إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تمحمود محمد فرج عبدالخير7150

ناجح233إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تمحمود هشام عوض عبدالحليم شريف7151

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تمصطفى احمد محمد عبدالفتاح بسيونى بكر7152

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تمهاب محمد محمد عبدالعظيم الدسوقى7153

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تمهدى ابراهيم حسن حامد7154

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تموفق سعيد سالمه سالم7155

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تنشات ايهاب نافع محمد يوسف النجار7156

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تهانى وليد الشحات الغنام7157

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس توئام محمد زكى السيد ابراهيم7158

ناجح256.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تيذن هاني محمد محمد عامر7161

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تيوسف منصور حسن عبدالكريم ابراهيم7162

ناجح225.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تازهار رضا عبدالاله على بلتاجى7163



كفرالشيخ16/06/2021

250صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تاسراء ابوالفتوح عبدالرازق عطيه حسن7164

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تاسراء خالد احمد اسماعيل ابوالمعاطى7165

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تاسما احمد ابراهيم السباعى الدقاق7166

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تاسماء ابراهيم عبدالحميد محمد الجزار7167

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تاسماء احمد احمد ابراهيم محمد يونس7168

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تاسماء عبدهللا شعبان عبدهللا ابراهيم7169

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تاالء عبدالفتاح عبدالهادى عبدالفتاح هالل7170

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تاالء على ابراهيم احمد يوسف7171

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تامل صالح عبدالمطلب محمد شرف الدين7172

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تاميمه احمد ابراهيم محمد جمعه7173

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تايمان عابد عبدهللا على جاد هللا7174

ناجح175إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تايمان فؤاد صالح احمد حسين7175

ناجح247إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تايمان هاني حلمي عبدالعزيز محمد7176

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تايه ايمن الشرنوبى محمد ابوشعيشع7177

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تايه رضا عبدالفتح اسماعيل الغنام7178

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تايه سامى سمير محمود الهوارى7179

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تبسمه بشير يوسف عبدالسالم فايد7180

ناجح231.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تحبيبه السيد عطيه طلبه عطيه7181

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تحبيبه عبدالسميع عبدالمولى عبدالسميع عبدالخير7182

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تحبيبه مصطفى عبدالهادى عبدالفتاح هالل7183

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تحنين الشحات عبدالفتاح احمد فايد7184

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تخلود السيد نجم محمد ابراهيم بلتاجي7185

ناجح247إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تدعاء عبدالنبي ابراهيم محمد عبدالغفار7186

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تدينا احمد محمد محمد عامر هانى7187

ناجح237إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تدينا عبدهللا عبدالعزيز فهمى على7188

ناجح237إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس ترانيا محمد جميل خليفه محمد خليفه7189



كفرالشيخ16/06/2021

251صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس ترحمه اسماعيل عبدالفتاح اسماعيل الغنام7190

ناجح221.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس ترحمه عادل السيد عبدهللا يوسف عبدهللا7191

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس ترنا عادل ابراهيم عبدالدايم الجمسى7192

ناجح256.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تروان احمد عطيه عطيه الشناوي7193

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تروان رمضان احمد اسماعيل ابوالمعاطى7194

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تريحاب وائل السيد محمد سالمه7195

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تريم محمد ابراهيم احمد ابوعطيه7196

ناجح240إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تريهام ايمن عبدالحى احمد فايد7197

ناجح247إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تشهد بدوى السيد بدوى حواس7198

ناجح235إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تشهد رافت السعيد عبدالصمد احمد7199

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تشهد رضا السيد بسيونى احمد7200

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تشهد ضياء الدين عاشور عبدالعزيز محمد7201

ناجح217إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تشهد عادل السيد رجب سليمان7202

ناجح236إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تشهد هايثم محمود حسنين خضر7203

ناجح242إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تعزه عماد علي ابراهيم سيف7204

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تغيداء محمد الحنفى الشعراوى حمد7205

ناجح161.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تفاطمه ايمن فتحي عبدالحكيم الفخراني7206

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تفاطمه هنداوى عبدالعزيز بدير حمد7207

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تلؤه ياسر محمد عبدالقادر السعداوى7208

ناجح252.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تلقاء عرفه احمد محمود عوض7209

ناجح249إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تليلى عبدالحميد السيد بسيونى احمد7210

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تمرام مفرح ممدوح عوض ابراهيم7211

ناجح266.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تمنى احمد ابراهيم رمضان حسين7212

ناجح218.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تمنى عبدالرؤف عبدالحليم جبر حسين7213

ناجح237إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تمى ابراهيم سعد الدين بسيونى يوسف7214

ناجح171.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تنها هانى حلمى عبدالعزيز محمد7215
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ناجح259إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تنورا سامح غازى السيد غازى بكر7216

ناجح239.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تنورهان ربيع مصطفى عبدالجواد مصطفى7218

ناجح254.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تنورهان عبدالغفار ذكرى ابراهيم احمد7219

ناجح192إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تنورهان عماد ابراهيم عبدالسالم احمد7220

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تنورهان وليد عبدالحميد علي بلتاجي سليمان7221

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تهبه السيد محمود على موسى7222

ناجح230إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تهند طلعت رشاد ابراهيم احمد7223

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تهويدا عماد فتحى مجاهد محمد7224

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.حليس تيارا عيد حمدان وفدي اسماعيل7225

ناجح203إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الدماطية تسامي احمد شحاته ابراهيم سعيد7227

ناجح177إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الدماطية تسليمان منصور حسن ابراهيم سليمان7228

ناجح184.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الدماطية تعبدالرازق محروس عبدالرازق عبدالحميد بحيرى7230

ناجح196إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الدماطية تعبدهللا اشرف عبدالعزيز يوسف7231

ناجح185إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الدماطية تعمر على احمد عثمان وربى7232

ناجح228إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الدماطية تمؤمن حماده على موسى ابراهيم7233

ناجح204إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الدماطية تمحمد عماد الدين سالمه يوسف عبدالحميد7234

ناجح187.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الدماطية تمحمد نادى محمد موسى الشامى7235

ناجح259إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الدماطية تمحمود محمد شفيق بدير محمد7236

ناجح170إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الدماطية تمصطفي معزوز علي عطيه عوض هللا7237

ناجح165إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الدماطية تهشام محمد محمد على عطيه7238

ناجح249إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الدماطية تاسراء سراج رفعت ابوهانى عامر7239

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الدماطية تاالء عبدالمنعم فضلى ابراهيم احمد7240

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الدماطية تايه سالمه شفيق بدير الساعى7241

ناجح172إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الدماطية تبسنت السيد محمد على محمد7242

ناجح249.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الدماطية تحبيبه محمد ابراهيم على ابراهيم خفاجى7243

ناجح173.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الدماطية تحسناء خيرى يحى ابوهانى عامر7244
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ناجح208إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الدماطية تحنين رافت محمد ششتاوى محمد7245

ناجح255.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الدماطية تدنيا محمد سالمة يوسف عبدالحميد7246

ناجح259إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الدماطية تدنيا مهدى عبود مهدى احمد7247

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الدماطية تشهد السعيد السيد محمد محمد يوسف7248

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الدماطية تصفاء صادق حسن االنور رفاعى العاصى7249

ناجح237إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الدماطية تغرام على على مرسى7250

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الدماطية تفاطمه حسام محمد على احمد عاشور7251

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الدماطية تليلى احمد جالل عبدهللا محمد7252

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الدماطية تمنه هللا تامر السعيد ابراهيم عوض7253

ناجح266.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الدماطية تمنه هللا محمد شفيق بدير محمد7254

ناجح248إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الدماطية تمي شاهر احمد رزق7255

ناجح173إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الدماطية تندا بسيونى السيد ابراهيم محمد7256

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الدماطية تندا عبدالحكيم على على الديب7257

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الدماطية تياسمين بركات محمد موسى الشامى7258

ناجح166إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالخضيرى اإلعداديةابراهيم عصام ابراهيم طلحه علي7259

ناجح171إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالخضيرى اإلعداديةاحمد حسن علي حسن غنيم7260

ناجح258.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالخضيرى اإلعداديةاحمد سعد فتوح عبدالقادر محمد7261

ناجح162إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالخضيرى اإلعداديةاحمد محي سالمه علي سالمه7262

ناجح209إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالخضيرى اإلعداديةالسيد محمد السيد محمد قطب7263

ناجح171إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالخضيرى اإلعداديةثروت عماد عبدالسالم بيلي يوسف7264

ناجح176.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالخضيرى اإلعداديةرمضان منصور رمضان محمد احمد7265

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالخضيرى اإلعداديةشريف ابراهيم حامد ابراهيم يوسف7266

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالخضيرى اإلعداديةصالح هاني صالح جابر موسي7267

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالخضيرى اإلعداديةعمر اشرف عبدالسالم طلحه علي7268

ناجح220.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالخضيرى اإلعداديةكريم حمادة رجب بدير جمعه7269

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالخضيرى اإلعداديةكريم سمير محمد سعد ابراهيم7270
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ناجح266.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالخضيرى اإلعداديةكريم عماد يوسف الشيشتاوي محمد7271

ناجح265.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالخضيرى اإلعداديةمحمد ايهاب محمد عبدالرحيم بسيوني7272

ناجح192.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالخضيرى اإلعداديةمحمد عبدالفتاح عبدالحليم عبداللطيف7273

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالخضيرى اإلعداديةمحمد عماد صبري مصطفي الجوهري7274

ناجح167إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالخضيرى اإلعداديةمحمد محي سالمه علي سالمه7275

ناجح162إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالخضيرى اإلعداديةمحمد هاني احمد عبدالفتاح احمد7276

ناجح236.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالخضيرى اإلعداديةامينة محمد ابوالفتوح محمد موسي7278

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالخضيرى اإلعداديةايه ايمن علي موسي بسيوني7279

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالخضيرى اإلعداديةبسمة علي نصر عباس موسي7280

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالخضيرى اإلعداديةحبيبة يسري ممدوح طلحة علي7281

ناجح265.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالخضيرى اإلعداديةخلود ابراهيم ابراهيم احمد محمد7282

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالخضيرى اإلعداديةدعاء ابراهيم عبدالمحسن محمد ابوالعنين7283

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالخضيرى اإلعداديةدعاء عماد عيد عبدالفتاح احمد7284

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالخضيرى اإلعداديةرشا محمد مختار محمد ابوالعينين7285

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالخضيرى اإلعداديةريهام عصام ابراهيم طلحه علي7286

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالخضيرى اإلعداديةسارة فراج عبداللطيف بيلي يوسف7287

ناجح257.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالخضيرى اإلعداديةسلمي شاهين حامد ابراهيم يوسف7288

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالخضيرى اإلعداديةسلمي فوزي احمد حسين الجبلي7289

ناجح171.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالخضيرى اإلعداديةشروق عبدالحميد علي عبدالمجيد حمزه7290

ناجح268.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالخضيرى اإلعداديةشهد حسام ابراهيم طلحة علي7291

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالخضيرى اإلعداديةعال ماجد محمد عبدالسميع احمد7292

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالخضيرى اإلعداديةمريم حماده صبحي حسن سالمه7293

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالخضيرى اإلعداديةمي عادل يوسف محمد يوسف7294

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالخضيرى اإلعداديةهبه احمد معوض احمد الجمل7295

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةابراهيم محمد ابراهيم حافظ عبدهللا7296

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةابراهيم محمد ابراهيم عبدالمولي عيد7297
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ناجح249إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةاحمد اشرف حمدي منشاوي محمد7298

ناجح247إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةاحمد حماده محمد حمودة ابراهيم7299

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةاحمد خالد عبدالفضيل عبدالسالم عامر7300

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةاحمد على عبدالفتاح سالم السيد7301

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةاحمد مجدى محمد بسيونى العفيفى7302

ناجح250إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةاحمد محمد جودة عبدالباقي احمد7303

ناجح229.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةادم السعدي محمد محمد عبدالرحمن7304

ناجح252.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةادهم محمد الديب محمود السقطي7305

ناجح213إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةالسيد رجب عبدالباسط عبدالفتاح عامر7306

ناجح233.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةالسيد شاكر السيد محمدقطب7307

ناجح209إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةالسيد شعبان السيد محمدعبدالكريم7308

ناجح200.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةايهاب بركات عثمان السيداسماعيل7309

ناجح256.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةبسام محمود سليمان عبدربه متولي الدماطي7310

ناجح262.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةبسيوني طه بسيوني ابراهيم بسيوني7311

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةحسام واصف عبدهللا على عبدربه7312

ناجح196إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةحسن ايمن حسن حسين7313

ناجح209.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةحماده عبدالرحيم الطنطاوي محمد جادالكريم7314

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةحمدي عصام حمدي محمد حسين7315

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةخالد عبدالحميد عبدالسالم محمدعبدالسالم7316

ناجح204.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةرضا عبدالمولي ابوالفتوح احمد عامر7318

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةسامي كمال فوزي كمال عبدالفتاح7319

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةسيف اشرف صبحي محمد بسطويسي7320

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةشوقي تامر شوقي محمد السيد7321

ناجح221إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةعبدالتواب عاصم عبدالونيس طلبه بسيوني7323

ناجح230إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةعبدالحميد جمال عبدالحميد علي سالم7324

ناجح203.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةعبدالرحمن فتحي بسيوني محمد علي7325
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ناجح204إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةعبدالرحمن وليد فرحات السيد احمد7326

ناجح167.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةعبدالقادر محمد عبدالقادر السيدمبارك7327

ناجح185إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةعبدربه رضا عبدربه متولي عبدربه7328

ناجح218.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةعزالدين سليمان عزالدين عبدالباقي احمد7329

ناجح266.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةعزت احمد عزت محمد حربي7330

ناجح195إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةعلي محمد علي مرسي عيسي7331

ناجح259.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةعمار ايمن رفعت نصرابراهيم7332

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةعمر خالد عيد عبدالحميد حجاب7333

ناجح242إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةعمرو محمد فتوح عبدالحميدعلي7334

ناجح195إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةعمرو وليد فرحات الشوادفي عبدالواحد7335

ناجح209.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةفتحي خميس فتحي جمعه متولي7337

ناجح197إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةفتحي عادل فتحي متولي عبدالمعبود7338

ناجح189.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةفتوح عبدهللا محمد علي محمد7339

ناجح153إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةكريم شريف فتوح الشوادفي موسي7341

ناجح169إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةكريم محمد منصور ابراهيم البنداري7343

ناجح219.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةكريم ممدوح محمد حجازى سالمه7344

ناجح243إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةمحمد احمد ابراهيم ابرهيم ابوخليفه7345

ناجح163إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةمحمد السيد عبدالعزيز ابراهيم مازن7346

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةمحمد السيد فتوح فوزي السعيد7347

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةمحمد جابر سالمه ابراهيم البنداري7348

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةمحمد حاتم عادل فتوح فرج7349

ناجح249إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةمحمد حسام عبدالفتاح عبدالفتاح اسماعيل7350

ناجح243.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةمحمد ربيع عبدالقادر حسن عماره7352

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةمحمد رضا ابراهيم ابراهيم حجازى7353

ناجح224.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةمحمد رضا رمضان منصور رمضان7354

ناجح246.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةمحمد رضا زغلول محمد عطيه7355
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ناجح234إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةمحمد رضا عبدالفتاح احمدالسعدني7356

ناجح171إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةمحمد رضا مهدي محمد احمد7357

ناجح181إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةمحمد سمير معبدي الزهري محمد7358

ناجح255.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةمحمد شعبان محمد محمد ابراهيم7359

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةمحمد شكري عثمان فتوح7360

ناجح199.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةمحمد عاطف محمود ابراهيم طلحه7361

ناجح222إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةمحمد عبدالفتاح عبدالباسط عبدالفتاح عامر7362

ناجح229.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةمحمد عصام محمد عبدالسميع احمد7363

ناجح246.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةمحمد قدري محمد محمود حوريه7364

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةمحمد مدحت محمد جمال احمد7365

ناجح247.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةمحمد مصطفي رجب مصطفي الكناني7366

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةمحمد هاني احمد محمد بسطويسي7367

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةمحمود رمضان ابراهيم السيد محمد7368

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةمسعد السيد ابراهيم احمد ابوسالم7369

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةمصطفي محمود اسماعيل محمود الجبالي7370

ناجح215.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةمعوض فايز معوض متولي حسن7371

ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةمهاب حسين حمدي حسين محمد7372

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةموسي السيد موسي محمود موسي7373

ناجح219إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةمينا محروس بشري عزيز جرجس7374

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةهشام حماده رشاد عبدالحميد عبدهللا7376

ناجح259.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةوليد عالء سعد خليل علي7377

ناجح232.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةيوسف احمد يوسف احمد عبدالسالم7378

ناجح236.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةيوسف محمد سليمان بيلي7379

ناجح233.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةيوسف معوض عبدالمنعم احمد عبدالسالم7380

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةاروى رياض محمد دياب الدربكلى7381

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةاسراء محمد عبدالباقي محمداسماعيل7382
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ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةاسماء اشرف حمدي عبدالسميع احمد7383

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةاسماء سعدون ابراهيم السيد محمد7384

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةاسماء محمد عبداللطيف عبدالمطلب محمد7385

ناجح258.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةاعتماد السيد احمد اسماعيل المغربي7386

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةاالء محمد صالح محمد عبدربه7387

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةالهام مصطفي ابراهيم يوسف حسن7388

ناجح212إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةامل حسني رشاد عبدالحميد عبدهللا7389

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةامل خالد عبدالسالم محمد عبدالسالم7390

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةامينة سالم سامي عبدالباقي علي7391

ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةايه حمدان الشوادفي معوض محمد7392

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةايه رضا عبدالسميع محمدعلي7393

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةايه عبدهللا نبيل عبدهللا علي7394

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةايه مجدي معبدي الزهري7395

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةبسمله عيد محمود محمد قابل7396

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةحبيبه ابوبكر محمد بسيوني سالم7397

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةحبيبه عبدالقادر مصطفي محمدعطيه7398

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةحبيبه محمد عبدالمحسن محمد ابوالعنين7399

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةحبيبه هاني ابوالطيور محمد السيد7400

ناجح259إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةخلود ابراهيم صالح محمد عبدربه7401

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةدميانه عادل بشري عزيز جرجس7402

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةدينا صالح عبدهللا احمد عبدالواحد7403

ناجح224إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةرانيا علي شلبي اسماعيل شلبي7404

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةرحاب حسيب سالم طلبه السيد7405

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةرحمه السيد سالم طلبه السيد7406

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةرحمه تامر صالح احمد عبده7407

ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةرحمه جمال معوض محمد شمخ7408
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ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةروان ابراهيم عبدهللا احمد حسين7409

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةروان رفعت محمد ابراهيم احمد7410

ناجح238إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةروحيه عاطف ابراهيم حافظ عبدهللا7411

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةروضه فوزى محمد سليمان الخولى7412

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةريهام رزق لطفي عبدالحميد شمخ7413

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةريهام طارق ابراهيم عبدالقادر وهبه7414

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةريهام محمود محمود احمد محمد7415

ناجح171إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةسارة سمير عبدالسيد تاج الدين7416

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةسارة عبدالقادر ابراهيم عبدالقادر وهبه7417

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةساره رضا ابراهيم رجب7418

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةسالي عادل احمد احمد السعدني7419

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةسلمي ابراهيم احمد احمد السعدني7420

ناجح184إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةسلوي شاكر عبدالمسعد ابواليزيد محمد7421

ناجح260.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةسما مصطفي عبدالسالم احمد غازي7422

ناجح251.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةشروق حموده رمضان حموده ابراهيم7423

ناجح231إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةشمس هاني رشاد عبدالحيد عبدهللا7424

ناجح234إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةشهد اسماعيل عبدالعزيز اسماعيل7425

ناجح248إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةشهد توكل فتحي جمعه متولي7426

ناجح231إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةشيماء حمدى عبدالقادر حسن عماره7427

ناجح234إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةشيماء رضا عبدالمحسن ابراهيم المصري7428

ناجح180.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةصباح عبدهللا ابراهيم محمد البتانوني7429

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةعهد احمد صالح محمدعبدربه7430

ناجح236إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةغاده رجب السيد احمد احمد7431

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةفاطمه خالد محروس هاشم امين7432

ناجح227إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةقنوع خالد عزت حسن محمد7433

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةلبني معوض محمد معوض محمد7434
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ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةمريم اشرف حسن سالمه ابراهيم7435

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةمريهان محمد السيد طلبه السيد7436

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةملك محمد السعيد حسن علي7437

ناجح245إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةمنار هاني رمضان يوسف مازن7438

ناجح228إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةمنه محمد السيد عامر حسن7439

ناجح182إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةمها رضا عبدالحميد احمد ابراهيم7440

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةمي مرزوق عبدالسالم محمد السعدني7441

ناجح250.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةنجاه فتوح علي نصار7443

ناجح219إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةندي محمد علي سليمان علي7445

ناجح258.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةندي وليد محمد احمد غازي7446

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةنور اسماعيل على اسماعيل عيسى7447

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةنوره بدير بسيوني ابراهيم بسيوني7448

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةنوره علي سامي عبدالباقي على7449

ناجح245إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةنورهان سامح محمد الشوادفي عبدالواحد7450

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةنورهان صالح يوسف محمدابراهيم7451

ناجح250.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةهبه ابراهيم فرحات الشوادفي عبدالواحد7452

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةهدي عبدالمولي فوزي السعيديوسف7453

ناجح242.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةهدير علي معوض علي سالم7454

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالمرابعين اإلعداديةهند محمد فوزي محمد محمود7455

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةابراهيم احمد شوقى حسن حسين7456

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةاحمد ابراهيم محمد بدر عبدالدايم7457

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةاحمد السيد صبحى عبدالحليم بيلي7458

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةاحمد الشحات حماد عبدالرحمن الكريدي7459

ناجح220إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةاحمد فايز احمد بسيونى احمد7460

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةاحمد محمد رجب محمد نصار7461

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةايمن هانى ذكريا الشاملى ابراهيم7463



كفرالشيخ16/06/2021

261صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةباهر رضا محمد العربى احمد الخياط7464

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةخالد مصطفى السعيد غازى مصطفى7465

ناجح237إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةراضى سعد احمد يوسف محمد7466

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةسامح السيد عبدالستار الشاملى ابراهيم7467

ناجح248إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةسمير سعد سمير سعد عبدالقادر7468

ناجح247إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةشادى السيد لملوم المغاورى ابراهيم7469

ناجح225إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةعادل محمد عادل مغاورى ابراهيم7470

ناجح245إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةعبدالرحمن احمد محمد عباس اسماعيل7471

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةعبدالرحمن محمد عبدالوهاب يوسف شحاته7472

ناجح214إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةعبدالعزيز محمد حسن محمد الشرنوبي7473

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةعبدهللا نادر عبدهللا محمد خليفه7474

ناجح193إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةعالء ابراهيم سعد على ابراهيم7475

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةعمرو خالد شعبان رجب7476

ناجح192إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةمحمد ابراهيم السيد لطفى ابراهيم7477

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةمحمد الشحات عطية عبدالجواد سيداحمد7478

ناجح194إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةمحمد سعد عبدالمنصف عبدالمعطى محمد7479

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةمحمد عبدالناصر فؤاد على عسكر7480

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةمحمد مصطفى محمد غازي عيسى7481

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةمصطفى ابراهيم صالح مغاورى ابراهيم7482

ناجح203إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةهشام محمد احمد محمد عبدالعال7483

ناجح208.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةيوسف الشحات كمال عبدالفتاح عوض7484

ناجح145إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةيوسف فتحى رمضان محمد خليل البنا7485

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةايمان السعيد محمد حسن احمد7486

ناجح207إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةحبيبة ابراهيم عبدهللا عوض مصطفى7487

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةحبيبة محمد عزت على احمد7488

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةدعاء محمد شحاته محمد شحاته7489
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ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةدنيا حاتم محمد السيد راشد7490

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةرويدا وائل السيد لطفى ابراهيم7491

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةساره محمد طه احمد محمود7492

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةسلمى عماد كمال عبدالمنعم عبدربه7493

ناجح240إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةسميه مصطفى طه احمد محمود7494

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةشروق محمد فتح هللا احمد محمود7495

ناجح239إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةشهد السيد شحاته سالم محمد7496

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةشهد سالمه حامد عبدالدايم ابراهيم7497

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةعلياء محمد عبدالستار على عبدالعزيز7499

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةمنة فايز لطفى امبارك حسين7500

ناجح261.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةمنه هللا محمد احمد عباس7501

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةندى ابراهيم سامى السعيد يوسف7502

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةنورهان عبدالقادر احمد عوض عبدالعال7503

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةنورهان محسوب شحاته سالم محمد7504

ناجح207إدارة شــــــرق  كفر الشيـخكفرالمرابعين اإلعداديةهاجر هشام فؤاد محمد الدسوقى7505

ناجح243.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تابراهيم صبحى ابراهيم عبدالمقتدر احمد7506

ناجح244.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تاحمد حافظ جبر يوسف جبر7507

ناجح216إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تاحمد حجازى فرج حجازى سيداحمد7508

ناجح193.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تاحمد خالد عبدالحميد يوسف عبدالكريم7509

ناجح213إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تاحمد رمضان على سالم السيد7510

ناجح185إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تاحمد صالح محمد عبدالغنى على7511

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تاحمد طه السيد على السيد7512

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تاحمد عالءالدين محمد يوسف مصطفى7513

ناجح197.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تاحمد على حسن على عبدالنبى7514

ناجح210إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تاحمد نصر محمد عبدالجواد جوده7517

ناجح243.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تاحمد ياسر محمد ابراهيم حسن7518
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ناجح178.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تاسالم ايمن احمد عيسوى على7519

ناجح222.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تالسيد احمد السيد محمد عبدالفتاح7520

ناجح244إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تحسن وليد حسن بسيونى عطيه7522

ناجح213.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تسليمان ابراهيم سليمان يوسف شحاته7523

ناجح233إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تعبدالحميد على عبدالحميد عبدالنبى محمد7524

ناجح256.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تعبدالرحمن ابراهيم بسيونى خليل خليل7525

ناجح181إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تعبدالرحمن فؤاد هليل على السيد7526

ناجح268إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تعبدالرحمن وائل السيد جبر يوسف7527

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تعبدالرحمن وصيف محمد على محمد7528

ناجح229إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تعبدهللا على عبدهللا على عبدالرحمن7529

ناجح268.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تعزالدين احمد محمد السيد حسن7530

ناجح208إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تعمر واصف عبدالحميد عبدالنبى محمد7532

ناجح169.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تفارس احمد عبدالجواد محمد عبدالجواد7533

ناجح247.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تفتحى ابوالعنين فتحى محمد ابوالعنين7534

ناجح255.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تكريم ايمن عبدالباسط فتح هللا محمد7535

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تكريم متولى عبدالستار عبدالهادى على7536

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تمجدى عبدالمجيد ابوالمجد عبدالمجيد موسى7537

ناجح244.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تمحمد ابراهيم ابوالفتوح عبدالفتاح محمد7538

ناجح158.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تمحمد جمال بسيونى السيد بسيونى7539

ناجح243إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تمحمد حمدان جابر سيداحمد موسى7540

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تمحمد سامى السيد حسن محمد7541

ناجح270.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تمحمد سعد عرفات احمد السيد7542

ناجح168إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تمحمد صالح فؤاد محمد درويش7543

ناجح259إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تمحمد عبدالحميد محمد على محمد7544

ناجح168إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تمحمد عصام جابر احمد عبدالنبى7545

ناجح225إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تمحمد عماد فاضل مصطفى ابراهيم7546
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ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تمحمد واصف محمد سالم السيد7547

ناجح258.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تمحمد ياسر سعد محمد عبدالنبى7549

ناجح259.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تمحمد يوسف عبدالسميع يوسف محمد7550

ناجح226إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تمحمود ابوالفتوح ابوالمجد عبدالمجيد موسى7551

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تمحمود على عوض هللا عبدالعزيز بدر7552

ناجح179.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تمصطفى احمد محمد احمد ابراهبم7553

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تواصف عثمان عبدالحميد يوسف مصطفى7554

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تيوسف عماد حمدى السيد عبدالباقى7555

ناجح247إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تاسراء رضا محمد مصطفى باز7556

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تاسالم سامى عبدالرحمن صديق محمد7557

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تاسماء محمد عبدالنبي محمد عبدالنبى7558

ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تاالء رضا عبدالفتاح محمد عبدالنبى7559

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تاالء صالح الشافعى ابراهيم محمد7560

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تامانى جمعه ابوالفتوح دعبس على7561

ناجح237إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تامانى حسين عبدالفتاح حسين محمد7562

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تامل محمود عبدالفتاح يوسف عبدالكريم7563

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تايمان فاروق محمود يوسف عبدالنبى7564

ناجح219إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تايمان مبروك عبدالرحمن على عبدالرحمن7565

ناجح243.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تجهاد رضا محمد عبدالنبى محمد7566

ناجح245إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تحبيبه على عبدالحميد عبدالنبى محمد7567

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تحبيبه عنتر بكر عنتر محمد7568

ناجح209.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تحنين محمد على مصطفى يوسف7569

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تخلود خالد عبدالونيس ابراهيم عبدالنبى7570

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تخلود خالد على عبدالحميد عثمان7571

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  ترحمه حماده السعيد عوض هللا عبدالعزيز7572

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  ترفيدا اشرف نصار السيد بسيونى7573
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ناجح224إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  ترندا صبحى عبدالعظيم على متولى7574

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تزبيده مسعد عبدالنبى جاد على7575

ناجح202إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تساره صبحي عبدالنعم حسن محمد7576

ناجح249.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تسلمى منير حمدان بدير موسى7577

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تشروق عبدالحميد الشاملى على السيد7578

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تشروق محمد عرفات احمد السيد7579

ناجح234إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تشمس عبدالهادي عبدالستار عبدالهادي على7580

ناجح203إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تشهد رجب احمد السيد على حسن7581

ناجح210.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تشهد رضا شوقى عبدالعاطى احمد7582

ناجح185.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تشيماء شهير السيد عبدالمنعم مرسى7583

ناجح242.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تشيماء ممدوح سالم عبدالسالم طه7584

ناجح174إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تصباح السعودى ابراهيم اسماعيل عيسى7585

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تصفاء مسعد عبدالنبى جاد على7586

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تضحى سمير عبدالحميد منشاوى ابوالعنين7587

ناجح242.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تعال احمد عثمان احمد محمد7588

ناجح279.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تمنه احمد عبدالحميد احمد سيداحمد7590

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تمنه حامد جابر سيداحمد موسى7591

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تمنه شعبان نبيه عبدالحميد احمد7592

ناجح192إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تمنه صبرى عبدالمنصف عبدالمقتدر احمد7593

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تمنى عبدالفتاح صابر رجب محمد7594

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تمى على حسين عوض سليمان7595

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تنجاه محمد شهاوى محمود شهاوى7596

ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تندا رضا جمال السيد محمود7597

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تندى ايمن عبدالباسط فتح هللا محمد7598

ناجح194إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تندى صبحى توفيق محمد عواد7599

ناجح236إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تندى عبدالحميد السعيد عبدالحميد يوسف7600
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ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تنورهان محمود عبدهللا بدير الشربينى7601

ناجح249إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تهدى السيد صابر السيد خليل7602

ناجح247.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تهدى فتحي عبدالحفيظ عبدالعزيز عيسى7603

ناجح252.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  توالء سامى مصطفى محمد على7604

ناجح152إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تياسمين احمد هاشم احمد زهران7605

ناجح260.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.نصرة  تياسمين محمد عبدالنبى محمد عبدالنبى7606

ناجح225إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةابراهيم رضا عطا محمد يوسف7607

ناجح238إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةاحمد حاتم محمد احمد شمخ ابوسمرة7608

ناجح255.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةاحمد خالد بسطويسى السيد بسطويسى7609

ناجح207.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةاحمد رضا احمد عبدالمقصود ابراهيم7610

ناجح191إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةاحمد شعيب نصر هللا السيد شعيب7612

ناجح168إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةاحمد طه محمد سالم7613

ناجح175إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةاحمد عبدالمنعم محمد هاشم7614

ناجح198.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةاحمد لطفى خميس مصطفى احمد7615

ناجح249.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةاحمد مجدى احمد السيد نعمه هللا7616

ناجح200إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةاحمد محمد وجية عبدالرازق سليمان7617

ناجح265.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةاحمد يوسف معوض احمد عبدالرازق7618

ناجح216.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةحازم انور محمد ناصف7620

ناجح259.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةحسام فتحى عبدالفتاح محمد فايد7621

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةخالد تامر بسطويسى السيد7623

ناجح242.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةزياد احمد محمود الشاذلى محمد7624

ناجح255.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةعابد الرحمن احمد احمد يوسف7625

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةعبدالرحمن مراد محمد احمد شمخ ابوسمرة7626

ناجح244.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةعبدالعزيز يسرى عبدالعزيز محمد عبدالحليم7627

ناجح178.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةعبدالفتاح السيد عبدالفتاح السيد7628

ناجح245.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةعبدهللا محمد عبدهللا محمد سالمه7629
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ناجح244.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةعبدهللا محمد مهدى حموده7630

ناجح260.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةعلى كرم ابراهيم الشوادفى محمد7631

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةعمار على حماد عبدالرازق7632

ناجح229إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةفارس حسن رشاد محمد محمود7634

ناجح234إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةكريم السيد محمد الشامى7635

ناجح250.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةلطفى عصرى لطفى اسماعيل7636

ناجح257.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةمؤمن ايمن محمود عبدالحليم7637

ناجح262.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةمحمد احمد عبدالرازق على7638

ناجح232.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةمحمد عبدالخالق خميس زكريا7640

ناجح218إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةمحمد عبدالخالق على السيد ابراهيم7641

ناجح254.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةمحمد على تمية عطية سيد احمد7642

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةمحمد على محمد عاشور7643

ناجح206.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةمحمد ماهر محمد محمد ابراهيم غريبة7644

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةمحمود عبدهللا عبدالفتاح عبدالفتاح محمد7645

ناجح247.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةمحمود محمد عبدالونيس ابراهيم7646

ناجح216إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةهادى عبدالقادر فوزى محمد مصطفى7647

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةيوسف عبدهللا فوزى عبدالمقصود7648

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةيوسف محمد مراد يوسف شراكى7649

ناجح259.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةيوسف منصف على السيد معوض7650

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةاحسان خميس عبدالمحسن محمد7651

ناجح242إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةاسراء السيد فتحى موسى7652

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةاسراء محى مرزوق عبدالحميد مرزوق7653

ناجح239.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةاسماء عمرو عبدالسالم يوسف عويس7654

ناجح249.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةاسماء محرم خميس زكريا7655

ناجح225إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةامنية رضا سليم عبدالشفوق7656

ناجح214إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةاميرة رجب فتحى محمد مصطفى7657
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ناجح240إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةاية عبدالمقصود السيد عبدالمقصود7659

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةاية مجدى محمد عبدالعزيز7660

ناجح240.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةايمان عبدالناصر حامد عبدالسالم7662

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةحبيبة عاطف احمد السيد نعمة هللا7663

ناجح225إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةحنين عصام جالل مصطفى7664

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةحنين ياسر بسيونى احمد7665

ناجح248.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةرحمة رضا زين العابدين محمد متولى7666

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةرحمة رضا محمد ابراهيم7667

ناجح243.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةرغد احمد صبحى عبدالعزيز7668

ناجح279إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةروان عاصم الشاملى محمد يوسف7669

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةروان فضل عبدهللا عبدالحميد عبدهللا7670

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةشمس عبدالقادر فوزى عبدالمقصود احمد7671

ناجح240إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةشهد سليمان عبدالحى رمضان سليمان7672

ناجح231إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةشهد صالح محمد على7673

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةشهد عبدالقادر فوزى عبدالمقصود احمد7674

ناجح271إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةشهد محمد رجب ابراهيم7675

ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةعفاف عماد على محمد7676

ناجح238.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةفاطمة نصر ممدوح محمود عمر7677

ناجح247.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةمنار رضا احمد مصطفى محمود الشهاوى7678

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةمنار عبدالرازق فهمى محمد7679

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةمنة هللا عبدالرازق السيد احمد7680

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةمنه الرفاعى ابراهيم محمد مصطفى رمضان7681

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةمنه هللا ابراهيم عطا هللا على حميده7682

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةمنه عصام رشاش على السيد7683

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةمنه فتح هللا عبدالمقصود ابراهيم شمخ7684

ناجح219.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةمنى فوزى محمد محمد7685



كفرالشيخ16/06/2021

269صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح246.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةميرنا محمد ابراهيم محمد الشهاوى7686

ناجح227.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةندا حموده السعيد يوسف احمد7688

ناجح211.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةنرمين ساهى السيد عبدالفتاح مرسى7689

ناجح224.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةنها رجب عبدالجيد عبدالفتاح7690

ناجح176إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةنور الشحات رمضان بشير7691

ناجح188إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةنوران ياسر غريب عبدالسالم7692

ناجح190إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةنورهان ابراهيم السيد محمد محمود7693

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةنورهان سامح السيد حسين7694

ناجح246.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةنورهان طارق صبحى ابراهيم7695

ناجح259.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةنورهان هشام خميس زكريا7696

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةهانم الشوادفى عبدالحميد يوسف7697

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةهايدى ابراهيم مصطفى ابراهيم رمضان7698

ناجح259.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخاالتحاد اإلعداديةيارا عاطف عبدالنبى على7700

ناجح239.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تاحمد رضا رمضان ذكي محمود7701

ناجح238.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تاحمد عبدالقادر محمد سيد احمد عيد7702

ناجح236إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تاحمد عبدهللا فتح هللا جاد محمد7703

ناجح220.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تاحمد محمد احمد مازن شبل7704

ناجح248إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تالسيد احمد السيد محمود علي7706

ناجح244.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تانس احمد عبدالفتاح مغازي سليم7707

ناجح215إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تتامر عبدالوارث عبدهللا احمد الشناوي7708

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تحاسين محمد محمد محمود عيد7710

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تخالد عبدالمنعم منصور السيد عطيه7711

ناجح157إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة ترضا محمد رمضان القللى7712

ناجح258إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تزياد اشرف سليمان حافظ جبر7713

ناجح252إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تضياء محمد محمود محمد7714

ناجح226إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تعبدالرحمن احمد عزت سيد احمد الزيواني7715
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ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تعبدالرحمن محمد فوزي عبدالخالق بسيوني7716

ناجح195.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تعبدالفتاح محمد عبدالفتاح محمد علي جاد الحق7717

ناجح177إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تعبدالنبى عامر عبدالنبى عبدالوؤف7718

ناجح175إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تعدي محمد بدير عبدالغني7719

ناجح179.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تعلي السيد عبدالجيد موسي احمد7720

ناجح254إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تعلي موسى كامل موسي حسانين7721

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تعماد محمد عبدالعال محمد الفقي7722

ناجح244.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تعمار يوسف عبدالعزيز محمد ابراهيم7723

ناجح210إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تعمر محمد عبدالفتاح محمد حجازي7724

ناجح190إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تعمر يوسف الدسوقي مرسي يوسف7725

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تمحمد احمد عبدربه محمد عبدالجواد7726

ناجح176.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تمحمد احمد فرج عزب عبدالمجيد7727

ناجح208.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تمحمد السعيد ابراهيم عبدالحميد عوض7728

ناجح206إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تمحمد طارق عبدالقادر محمد حجازي7729

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تمحمد طارق محمد الشيشتاوي حسين عبدهللا7730

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تمحمد علي عبدالعزيز عبدالنبي محمد7731

ناجح237إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تمحمد فوزي محمد بسيوني محمد7732

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تمحمود محمد السيد محمد عمر7733

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تمصطفي عرفات مصطفي محمد مصطفي7734

ناجح253.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تمصطفي علي عبدالشافي مرزوق سالم7735

ناجح245إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تنادر بسيوني محمد بسيوني محمد7736

ناجح275إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تهشام عماد محمد عبدالسالم عبدهللا7737

ناجح229إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة توليد علي كامل موسي حسانين7738

ناجح223إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تيوسف اسامه عبدالمجيد عفيفي محمد7739

ناجح220إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تيوسف عبدالوارث عبدهللا احمد الشناوي7740

ناجح245.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تاروى محمد نعيم يحي سليمان7741
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ناجح245إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تاالء محمد عبدالفتاح مصطفي سالمه7742

ناجح253إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تاالء يوسف حسن مصباح جمال الدين7743

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تاميرة رجب محمود عبدالكريم ابراهيم رويشد7744

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تاميرة رضا منصور ابوشعيشع محمد7745

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تايمان طارق جابر احمد حمد7746

ناجح253.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تايمان عبدالفتاح عيد ابراهيم رمضان7747

ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تحبيبه عبدالهادي محروس عبدهللا احمد7748

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تحسناء عماد محمد سيد احمد عيد7749

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تحنان الزيواني محمد الشيشتاوي حسين عبدهللا7750

ناجح229إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تحنين سامح محمد يوسف محمد7751

ناجح271.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة ترحمه ممدوح عبداللطيف باشا ابراهيم7753

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة ترنا عرفات مصطفي محمد مصطفي7754

ناجح268.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة ترهف سليمان محمد الشوادفي غازي7755

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تريهام اسامه عبدالمنعم محمد السيد7756

ناجح255.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تسما محمد عبدهللا حسين عبدهللا7757

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تشمس عبدالمنعم ابراهيم مصطفي السيد7758

ناجح241إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تشهد ابراهيم حامد محمود عيد7759

ناجح264.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تشهد ابراهيم محمود مرسى الجزار7760

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تشهد اشرف فوزي عبدالباسط محروس7761

ناجح259إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تشهد عادل محمد عبدالسالم عبدهللا7762

ناجح272إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تشهد عبدالمنعم سعد سعد محمد7763

ناجح257.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تشهد غيضان رحيم السيد رحيم7764

ناجح202إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تشهد فكري عبدالغني عبدالحميد عوض7765

ناجح231إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تصباح السيد عزب عبدالمجيد عوض7766

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تغاده محمد عبدالفضيل رياض عبدالمجيد7767

ناجح242.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تفاطمه حمادة حسين بدوى خالد7768
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ناجح252.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تلولو يوسف عبدهللا علي ريحان7769

ناجح259إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تمروه محمد محمد محمد ابراهيم7770

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تمنار محمد السيد محمد النجار7771

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تمنه هللا احمد فؤاد احمد عبدالعزيز احمد7772

ناجح232إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تمنه هللا عبدالقادر محي الدين امام الشناوي7773

ناجح227إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تمي عبدالمنعم عبدالرازق حامد محمد7774

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تمي ماهر محمد شعبان حسن7775

ناجح242إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تندا عاطف ابراهيم محمد نور الدين7776

ناجح244إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تندا علي كرم موسي بدير7777

ناجح231إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تندا محمد حصافي محمود ابراهيم7778

ناجح244إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تندا مصطفي ابوالعنين الذكير7779

ناجح236إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تندي بسيوني علي بسيوني سليمان7780

ناجح213إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تنهال شريف انور مصطفي السيد7781

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تنور معوض فرج السيد رحيم7782

ناجح238إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تنور نجيب محمود ابراهيم محمد7783

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تنورهان السيد عبدالنبي عبدالرؤوف حسن7784

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تنورهان حماده محمد سعد محمد7785

ناجح261إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تهاجر خيري عبدالعزيز عبدالباري احمد7786

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تهبه هللا محمد زكريا عبدالخالق اسماعيل7787

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة تهيدي مصطفي السيد محمد رجب7788

ناجح276.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة توفاء عصام بدير مصيلحي خاطر7789

ناجح260.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.دقميرة توفاء محمد عبدالعال محمد الفقي7790

ناجح254.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.سالم تابراهيم الشحات ابراهيم العربي7791

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.سالم تاحمد محمد عبدالسميع محمد ابراهيم7793

ناجح272.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.سالم تاحمد محمد فتحى على ابراهيم سليمان7794

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.سالم تالسعيد ابراهيم سعدون السعيد ابراهيم7795
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ناجح234إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.سالم تحسام ابراهيم حسن محمد7797

ناجح260.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.سالم تحسن رمضان محمد احمد7798

ناجح263.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.سالم ترشاد عبدالمنعم رشاد محمد صالح7799

ناجح270إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.سالم ترضا ابراهيم السيد عبدالحميد السيد7800

ناجح200إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.سالم تزياد السيد ابراهيم احمد عبدهللا7802

ناجح256إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.سالم تزياد على محمد عبدهللا السيد7803

ناجح227إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.سالم تعفيفى جابر حسين عفيفى7804

ناجح217إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.سالم تعمر ابراهيم الشاملى عطيه السيد7805

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.سالم تمحمد جمال عبدالقادر سليمان7806

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.سالم تمحمد محمود محمد عبدهللا السيد القبالوي7808

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.سالم تمعتز رضا عبدالمنعم خير هللا ابوالعنين7809

ناجح246إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.سالم تمندى كامل المغازى عبدالحليم مغازي7810

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.سالم تتغريد محمد رجب على خلف7811

ناجح259إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.سالم تحنين مرعي محمود احمد عبدهللا7812

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.سالم تدنيا ابراهيم الدسوقى ابراهيم الدسوقي7813

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.سالم ترحمه ابراهيم خميس محمد7814

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.سالم تساره السعيد عبدالمحسن عبدهللا السيد7815

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.سالم تشاهنده نصر فؤاد محمد7816

ناجح264إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.سالم تشيماء احمد على احمد عبدالجواد7817

ناجح218.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.سالم تمنه محمد نصرهللا حسن نصر هللا7818

ناجح199.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.سالم تمياده حماده رفعت زكريا عبده7819

ناجح157إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.سالم تندى حماده رفعت زكريا عبده7820

ناجح257.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.سالم توفاء على عبدالخالق سليمان7821

ناجح225إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالعونة االعداديةاحمد حسنى محمود السيد شحاته7822

ناجح255إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالعونة االعداديةاحمد عبدالفتاح عبدهللا على موسى7823

ناجح209إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالعونة االعداديةاحمد محمد محمد ابراهيم راشد7824
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ناجح156إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالعونة االعداديةرضا محمد عطيه السيد محمد7825

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالعونة االعداديةزياد محمد عبدالسميع عبدالسميع صقر7826

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالعونة االعداديةعبدالرحمن نادر ابراهيم على حامد7827

ناجح245.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالعونة االعداديةعمرو خالد السيد اسماعيل مندور7828

ناجح256.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالعونة االعداديةكريم عبدالمحسن محمود السيد شحاته7829

ناجح194إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالعونة االعداديةمحمد خيرهللا ابراهيم محمد خيرهللا7830

ناجح240إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالعونة االعداديةمحمد عبدهللا عبدالجواد توفيق ابراهيم7831

ناجح239.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالعونة االعداديةهانى سامى عبدالمنعم راضى عبدالسالم7832

ناجح221إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالعونة االعداديةاسراء عبدالسالم عبدالفتاح على موسى7833

ناجح248إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالعونة االعداديةاسماء عبداللطيف موسى عبداللطيف محمد7834

ناجح267إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالعونة االعداديةاسماء هشام كمال يحى ابوالعنين7835

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالعونة االعداديةاميرة محمد احمد محمد موسى7836

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالعونة االعداديةايه محرم على على محمد7837

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالعونة االعداديةشروق محمود حامد طه شحاته7838

ناجح261.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالعونة االعداديةشهد عبدالفتاح محمد ابوشعيشع على7839

ناجح269إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالعونة االعداديةصباح عبدالسالم راضى عبدالسالم غيط7840

ناجح263إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالعونة االعداديةعال طاهر محمد محمد ابوالفتوح7841

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالعونة االعداديةفاطمه الشحات عبدالحميد بدران عشعوش7842

ناجح266إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالعونة االعداديةمروه حمدى ابراهيم محمد راشد7843

ناجح267.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالعونة االعداديةملك رضا محمود بسيونى محمود7844

ناجح265إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالعونة االعداديةمنار وجيه عبدالفتاح السيد راشد7845

ناجح258.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالعونة االعداديةندا محمد بالل حامد بالل7846

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالعونة االعداديةهاجر احمد محمود السيد شحاته7847

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخالعونة االعداديةهاجر يحى كمال يحى ابوالعنين7848

ناجح240إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تاحمد ايمن محمد الجندي7850

ناجح191.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تعبدالرحمن منير عبدالحليم ابراهيم نصر7862
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ناجح182إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تعبدهللا جمال كرم محمد الشناوي7863

ناجح209إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تعبدالهادي هشام طارق عابد احمد7864

ناجح224.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تعمر ابراهيم عبدالرازق سيد احمد7865

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تعمر ابراهيم محمود كامل الجندي7866

ناجح212إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تعمر احمد عثمان محمد عثمان الطنوبي7867

ناجح228.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تعمر محمود عبدالراضي احمد جمال الدين7868

ناجح241إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تمحمد السيد حسني كامل الجندي7870

ناجح242.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تمحمد السيد علي محمد البيلي7871

ناجح268.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تمحمد سمير علي رمضان الشرنوبي7872

ناجح165.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تمحمد عبدالرحمن ذكريا عبدالرحمن7873

ناجح216.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تمحمد عماد عثمان رجب موسي7874

ناجح229إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تمحمد هاني فتحي حسن العطار7876

ناجح189إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تمحمود سعد زغلول ابراهيم جبر7877

ناجح226.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تمحمود صبحي ربيع حسين حافظ7878

ناجح261.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تمروان مجدي مهدي علي عمارة7879

ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تمغاوري السيد مغاوري عبدالعاطي متولي بنات7880

ناجح234.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية توليد رجب عبدالحميد حسن شاهين7881

ناجح177.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تيوسف ابوزيد احمد ابوزيد علي7882

ناجح269.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تيوسف محمد حسني كامل الجندي7884

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تاروي السعيد عبدالسالم احمد خليفة7885

ناجح259.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تاسراء عبدالمنعم زايد محمد مرسي7886

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تاسماء احمد محمد احمد البهواشي7887

ناجح278إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تاسماء عبدالناصر عبدالسالم السيد7888

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تاسماء قاسم سعيد جاد ابوعماه7889

ناجح262إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تاسماء محمد عبدالسالم احمد خليفة7890

ناجح274.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تاماني عيد عبدالرحمن احمد البهواشي7891
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ناجح178.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تامل احمد حامد علي دياب7892

ناجح277.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تامل مدحت احمد حسن خليل7893

ناجح276إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تامنيه خيري عبدالسالم بسيوني مصطفي7894

ناجح200إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تاميرة علي محفوظ علي سليم7895

ناجح273.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تايمان عبدهللا محمد الجنزوري7896

ناجح274إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تايه شعبان ابراهيم محمد طاحون7897

ناجح260إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تبسنت فايز علي ابراهيم نصر7898

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تبسنت وليد رفعت عبدالستار الطواب7899

ناجح275.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تحبيبه نبوي محمد السيد عبدالقادر7900

ناجح196إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تدنيا خالد هند زكي محمد7901

ناجح198إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية ترحمه شعبان محمد محمود الشناوي7902

ناجح214إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تزينب ابوالفتح لطفي محمد الشناوي7903

ناجح273إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تسلمي ايمن عبدالمنعم محمد ابراهيم حشيش7904

ناجح158إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تسومه مصباح طلحا عباس ابوحويج7905

ناجح277إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تشيماء الشناوي علي عبدالجواد علي7906

ناجح176إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تملك عبدالحليم صبحي عباس ابراهيم غنيم7909

ناجح257إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تمنة هللا محمد صبري السيد عبدالوهاب7910

ناجح211إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تمني عصام عبدالحليم ابراهيم نصر7914

ناجح278.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تنادين عمرو الشناوي موسي رمضان7915

ناجح251إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تنورهان محمد احمد محمد جودة7916

ناجح218إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تياسمين شعبان رجب حسن نصر7917

ناجح207إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.الروضة الخليلية تياسمين منسي عبدالمعبود توفيق الهلباوي7918

ناجح245إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينابانوب فوزى مكرم باسيلى يوسف7919

ناجح276إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينابراهيم ابوالمجد يوسف مصطفى منصور7920

ناجح272إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينابراهيم احمد احمد محمد ابوشعيشع7921

ناجح200إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينابراهيم اشرف مصطفى عبدالوهاب محمد7922
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ناجح275إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينابراهيم عبدهللا ابراهيم عبدهللا ابراهيم7923

ناجح266إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينابراهيم محمد ابراهيم محمد سعده7924

ناجح279إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينابراهيم مصطفى فوزى سليمان صقر7925

ناجح273إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينابراهيم نادر محمد ابراهيم ابوبكر7926

ناجح261إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنيناحمد السيد عبدالحميد عبدربه غازى7927

ناجح278إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنيناحمد السيد غريب احمد ابراهيم7928

ناجح246إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنيناحمد سعد السيد سليمان عبدالنبي7929

ناجح277إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنيناحمد سمير سعد عبدالخالق سعد7930

ناجح278.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنيناحمد طارق محمد كامل ابراهيم محمد7931

ناجح271إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنيناحمد عبدالفتاح احمد عبدالفتاح ندا7932

ناجح278إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنيناحمد على سيد على راضى7933

ناجح277إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنيناحمد عمر احمد السيد ابراهيم العبد7934

ناجح272إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنيناحمد عوض هللا غازى عبدالغفار غازى الجمل7935

ناجح250إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنيناحمد فريد احمد مصطفى مصطفى7936

ناجح186إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنيناحمد فهيم يونس عبده الفخرانى7937

ناجح250إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنيناحمد محمد احمد محمد غازى النايم7938

ناجح241إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنيناحمد محمد رضا على المرسى7939

ناجح241إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنيناحمد محمد عبدالحميد محمد فهمى عبدالمتجلى7940

ناجح277إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنيناحمد محمد فتحى عباس ابراهيم7941

ناجح215إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنيناحمد يونس عبدهللا طه عبده7942

ناجح244إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنيناسالم طه السيد محمد عقل7943

ناجح254إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنيناسالم محمد احمد محمد يوسف7944

ناجح263إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنيناسالم محمد محمود السيد سالم7945

ناجح277إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنيناشرف رضا محمد ابراهيم خليفة7946

ناجح270إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينالحسن عادل طه ابوالعنين طه7947

ناجح250إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينالحسين عادل طه ابوالعنين طه7948
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ناجح249إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينالسعيد شريف محمد شريف سليمان7949

ناجح218إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينالسيد يوسف عبدالفتاح عبدالفتاح احمد7950

ناجح258إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينامجد ايهاب حامد محمد القصاص7951

ناجح279إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينامير المرسى رمضان عبدالعزيز صالح7952

ناجح242إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينباسم ابراهيم ابراهيم شمس الدين7953

ناجح271إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينتامر سليمان يوسف على السيد صقر7954

ناجح247إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينجالل مصطفى احمد على محمد7955

ناجح275إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينحسام محمد مصطفى محمد عبدالحليم سعفان7956

ناجح238إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينحسام مصطفى السيد ابراهيم على موسى سنار7957

ناجح245إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينحسين نبيل عطيه الديسطى محمد7958

ناجح256إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينحمدى طارق محمد كامل ابراهيم محمد7959

ناجح272إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينخالد محمد عبدالوهاب السيد احمد حسن الرفاعى7961

ناجح278إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينخالد محمود سعد محمود احمد العبد7962

ناجح263إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينرضا ابراهيم الشربينى محمد السحت7963

ناجح242إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينرضا ابراهيم على عبدالمجيد اسماعيل7964

ناجح274إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينسراج مصباح على على البرعى7966

ناجح202إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينسعد احمد عبدالعزيز على الشناوى7967

ناجح221إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينشادى سليمان داود سليمان داود7968

ناجح255إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينشهاب يونس رمضان عبدالعزيز صالح7969

ناجح195إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينصالح صالح رمضان عبدالعزيز صالح7970

ناجح269إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينصبحى احمد صبحى محمد احمد7971

ناجح278إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينطلعت احمد محمد العبد7972

ناجح197.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينعابدين محمد السيد احمد ابراهيم احمد7973

ناجح165إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينعبدالحميد عصام احمد الشافعى احمد7974

ناجح267إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينعبدالحميد محمد عبدالحميد عبدربه غازى7975

ناجح274.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينعبدالرحمن ابراهيم احمد محمد ابراهيم7976
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ناجح274إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينعبدالرحمن السيد محمد محمد ابراهيم7977

ناجح274إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينعبدالرحمن ايمن الشحات محمد السيد7978

ناجح275إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينعبدالرحمن صبحى احمد سعد مندور7979

ناجح275إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينعبدالرحمن عصام احمد عبدالفتاح العبد7980

ناجح279إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينعبدالرحمن فيصل عبدالفتاح محمد محمود7981

ناجح260إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينعبدالرحمن مصطفى محمد عقل داود7982

ناجح259.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينعبدالرحمن هشام يوسف محمد النجار7983

ناجح279.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينعبدالعزيز الحسين ابوالقاسم محمد مرسى7984

ناجح228إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينعبدالعزيز صبحى عبدالعزيز عبدالرحيم العرابى7985

ناجح252.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينعبدالفتاح السيد عبدالفتاح عبدالعزيز محمد7987

ناجح274إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينعبدهللا مصطفى عبدربه محمد القبالوى7988

ناجح256إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينعبدهللا وليد عبدهللا طه الباسل7989

ناجح265إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينعلى ابراهيم عبدالغفار احمد العبد7990

ناجح257إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينعلى سفيان على عبدالسالم هديب7991

ناجح267إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينعلي عادل علي عبدالسالم هديب7992

ناجح277إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينعلى على محمد احمد العبد7993

ناجح229.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينعلى محمد السيد محمد ابراهيم العبد7994

ناجح230إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينعمر ايمن حسن االنور حسن الرفاعى7995

ناجح273.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينعمر محمد عبدربه محمد القبالوى7996

ناجح268إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينعمرو محمد على محمد ابراهيم7997

ناجح275إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينعمرو يوسف السيد على يوسف مرسى7998

ناجح236.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينعنتر احمد الشربينى ابوشعيشع متولى7999

ناجح244إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينغازى وحيد محمد عبدالفتاح غازى8000

ناجح215إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينغالى محمد مصطفى محمود غالى8001

ناجح229إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينفارس عبوده ابراهيم احمد ابراهيم8002

ناجح251إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينفهد مصطفى عبدالرحمن مصطفى الجوهرى8003
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ناجح262إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينكريم احمد محمد احمد االتربى8004

ناجح267إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينكيرلس كامل فتحى مسعد صليب8005

ناجح208إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينمحمد ابراهيم احمد موسى الجوهرى8007

ناجح246إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينمحمد احمد اسماعيل محمد اسماعيل8008

ناجح180إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينمحمد احمد محمد ابراهيم احمد8009

ناجح272إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينمحمد اسامة عبدالغفار احمد مرسى8010

ناجح256إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينمحمد اشرف احمد احمد الرفاعى8011

ناجح270إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينمحمد السيد سليم السيد سليم8012

ناجح186إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينمحمد السيد على مصطفى محمد على8013

ناجح277إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينمحمد ايمن احمد ابراهيم العبد8015

ناجح209إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينمحمد ايمن محمد على الهاشمى8016

ناجح260إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينمحمد رشاد رشاد السيد احمد8017

ناجح266إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينمحمد رضا الصديق احمد على حموده8018

ناجح267إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينمحمد رضا سعد عبدالخالق سعد8019

ناجح268إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينمحمد سامح فتحى حسين يوسف8020

ناجح256.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينمحمد عبدالحميد محمد عوض شريف8021

ناجح241.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينمحمد عبدالرحمن احمد بدير السيد8022

ناجح275إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينمحمد عبدالمنعم كمال ابراهيم محمد8023

ناجح189إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينمحمد عبدالوهاب احمد ابراهيم الحاج على8024

ناجح277إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينمحمد عصام السيد على محمد العبد8025

ناجح198إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينمحمد على محمد ابراهيم احمد8026

ناجح212.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينمحمد عيد سعد عبدالهادى8027

ناجح187إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينمحمد محروس السيد محمد عبدهللا احمد8028

ناجح194.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينمحمد محمد عبدالفتاح الجوهرى منصور8029

ناجح251إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينمحمد مصطفى عبداللطيف ابوشعيشع احمد8031

ناجح261إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينمحمد مصطفى محمود ابوشعيشع الهاشمى8032
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ناجح225إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينمحمد هشام حسن على محمد8033

ناجح261إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينمحمود ابراهيم محمود بركات مصطفى8034

ناجح266.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينمحمود جمال محمود يوسف سالم8036

ناجح266إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينمحمود سامى الدسوقى يوسف8037

ناجح216.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينمحمود محمد مصطفى احمد الدسوقى8038

ناجح216إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينمحمود مصطفى صالح مصطفى على8039

ناجح238.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينمحمود مصطفى مصطفى على الشناوى8040

ناجح213إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينمحمود واصل محمود محمود احمد8041

ناجح247إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينمروان محمد شعبان احمد ابراهيم8042

ناجح243إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينمصطفى ابراهيم محمد ابراهيم داود8043

ناجح219إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينمصطفى احمد عبدهللا عبدالحليم محمد8044

ناجح238إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينمصطفى ايمن حسن االنور الرفاعى8045

ناجح235إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينمصطفى رضا محمد احمد بدوى8046

ناجح184إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينمصطفى رضا مصطفى محمد سواح8047

ناجح196إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينمصطفى سامى السيد محمد احمد النجار8048

ناجح208إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينمصطفى عبدالحميد فتحى يونس ابراهيم8049

ناجح271إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينمصطفى عبدهللا محمد مصطفى على8050

ناجح275إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينمصطفى محمد يوسف غازى السيد صقر8051

ناجح272إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينمصطفى يسرى احمد احمد محمد8052

ناجح214إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينمعاذ محمود صالح مصطفى القزاز8053

ناجح223إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينمهند عالء احمد على يوسف8054

ناجح272.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنيننورالدين محمد السيد احمد بدير محمد8055

ناجح254إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينيوسف ابراهيم محمد ابراهيم احمد8056

ناجح244.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينيوسف احمد ابراهيم عبدهللا اللبيشى8057

ناجح257إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينيوسف رضا يوسف احمد محمد8058

ناجح242إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينيوسف رضا يوسف مصطفى سيد احمد8059
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ناجح188إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينيوسف زغلول الشافعى احمد الشافعى8060

ناجح274.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينيوسف محمد ابراهيم على على8061

ناجح270إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينيوسف محمد احمد ابوشعيشع متولى8062

ناجح273.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بنينيوسف محمد السيد يوسف السيد على العبد8063

ناجح187إدارة سيدى غازىا.الخادمية تابراهيم الدسوقي علي الدسوقي محمد8064

ناجح248إدارة سيدى غازىا.الخادمية تابراهيم عبدالسالم ابراهيم محمد على8065

ناجح220.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تاحمد احمد السعيد ابراهيم الغايش8066

ناجح265.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تاحمد اشرف عبدالقادر مصطفى علي8067

ناجح270.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تاحمد حسام عبدالمنعم جوده ابوالمجد8068

ناجح273.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تاحمد حمدى ابراهيم حسبو العناني8069

ناجح267إدارة سيدى غازىا.الخادمية تاحمد سعد عبدالرحمن حسين سليمان8070

ناجح243إدارة سيدى غازىا.الخادمية تاحمد عادل عبدالمطلب السيد ابوزيد8071

ناجح158.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تاحمد ماهر محمد شحاته عبدالعال8072

ناجح176إدارة سيدى غازىا.الخادمية تاحمد محمد احمد عطيه احمد8073

ناجح275إدارة سيدى غازىا.الخادمية تاحمد محمد السيد مصطفى خليل8074

ناجح261إدارة سيدى غازىا.الخادمية تاحمد نشات رشاد محمود عبدالجواد8075

ناجح234.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تاحمد يحي احمد عبدالعال جادالكريم8076

ناجح266إدارة سيدى غازىا.الخادمية تاسالم اشرف عطيه محمد عطيه8077

ناجح236إدارة سيدى غازىا.الخادمية تالسيد اسامه عيد عبدالعاطي السيد8078

ناجح251إدارة سيدى غازىا.الخادمية تالسيد محمد ابوالفتوح السيد علي8079

ناجح232.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تالسيد محمد انور كامل محمد8080

ناجح251.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تالسيد محمد عيد عمر الشناوي8081

ناجح199.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تجمال سعد جمال محمد السيد خليل8082

ناجح261.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تحسام السيد حامد زين الدين عوض8083

ناجح203.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تحسام عبدالنبي علي ابراهيم علي8084

ناجح176.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تخالد محمد محمد السعيد رمضان8086
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ناجح269.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تذكي ابراهيم ذكي ذكي ابراهيم قنديل8087

ناجح184.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية ترضا راضي عابدين عبدالسالم عوض8088

ناجح266.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تزياد حماده فاروق محمد الصاوي8089

ناجح264.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تزياد رفيق عبده محمد سيد احمد8090

ناجح257.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تزياد عطيه نسيم عطيه احمد عطيان8091

ناجح211إدارة سيدى غازىا.الخادمية تزياد محمد السيد الدسوقى حجازى8092

ناجح253إدارة سيدى غازىا.الخادمية تسعد رمضان سعد محمد احمد8093

ناجح153.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تسعد مسعد مغربى حسين شريف8094

ناجح270.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تسليم خالد سليمان عبدالنبى عبدالباقى8095

ناجح271إدارة سيدى غازىا.الخادمية تطارق خالد زهير قاسم ابراهيم8096

ناجح249إدارة سيدى غازىا.الخادمية تطارق عبدالعزيز محمد احمد ابوزياده8097

ناجح270إدارة سيدى غازىا.الخادمية تطارق محمد عزت ابوالفتوح يوسف8098

ناجح264.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تعبدالرحمن احمد عبدالرحمن حسين سليمان8099

ناجح271إدارة سيدى غازىا.الخادمية تعبدالرحمن عادل ابراهيم عبدالشافي8100

ناجح249.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تعبدالرحمن محمد محمد خليفه ابوشعيشع خليل8101

ناجح274إدارة سيدى غازىا.الخادمية تعبدهللا عاطف محمد محمد البرعي8103

ناجح273.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تعبدهللا محمد العشري عبدهللا العشري8105

ناجح156إدارة سيدى غازىا.الخادمية تعبدهللا مصطفى عبدالحميد شحاته عبدالعال8106

ناجح278إدارة سيدى غازىا.الخادمية تعبدالمولى عبدالحكيم عبدالمولى سليمان غانم8107

ناجح258.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تعصام علي عبدالعزيز محمد المسيري8108

ناجح271إدارة سيدى غازىا.الخادمية تعلي احمد سعد علي اسماعيل خليل8109

ناجح255إدارة سيدى غازىا.الخادمية تعمر ابوالفتوح عبدالسميع ابوالفتوح سعد8110

ناجح208.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تعمر صبري ابوالفتوح الدسوقي ربيع8111

ناجح253.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تعمر هاشم احمد محمود عبدهللا8112

ناجح264.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تعمر يونس محمد يونس المعداوى8113

ناجح270.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تفارس اشرف السعيد طه ابراهيم8114
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ناجح244إدارة سيدى غازىا.الخادمية تفارس اشرف على ناصف على زياده8115

ناجح197.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تفارس رضا فاروق بهجات بدوي8117

ناجح272.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تكريم احمد عبده محمد سيد احمد8118

ناجح265.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تكريم خالد زهير قاسم ابراهيم8119

ناجح242إدارة سيدى غازىا.الخادمية تمحسن محمد محسن حسن جاد8120

ناجح221إدارة سيدى غازىا.الخادمية تمحمد ابراهيم السيد عبدالعزيز على عبدالجواد8121

ناجح276إدارة سيدى غازىا.الخادمية تمحمد احمد عبدالفتاح بسيوني ابوشعيشع بركات8122

ناجح246.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تمحمد السيد المتولي ابوالفتوح المتولي علي8123

ناجح208إدارة سيدى غازىا.الخادمية تمحمد ايمن ابراهبم محمد اللهواني8124

ناجح205إدارة سيدى غازىا.الخادمية تمحمد حسن شحاته محمد الصابر8125

ناجح278إدارة سيدى غازىا.الخادمية تمحمد رمضان عبدهللا غازي حسن عياد8127

ناجح170.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تمحمد ساهر عبدالسالم محمد رفاعى8128

ناجح188إدارة سيدى غازىا.الخادمية تمحمد سعد عبدالشافي احمد سيد8129

ناجح262.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تمحمد سعد يونس ابوالفتوح حماده8130

ناجح199إدارة سيدى غازىا.الخادمية تمحمد سليمان عبدالمنعم عبدالواحد ابوشوشه8131

ناجح177.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تمحمد سمير عبدالحميد احمد سيداحمد8132

ناجح264إدارة سيدى غازىا.الخادمية تمحمد سمير محمد علي تليمه8133

ناجح218إدارة سيدى غازىا.الخادمية تمحمد صبحي سعد عطيه علي8134

ناجح188.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تمحمد طلعت جالل عبدالرازق مغازي8135

ناجح234.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تمحمد عابدين عبدالمنعم سعد عياد8136

ناجح242إدارة سيدى غازىا.الخادمية تمحمد عبدهللا علي محمد شحاته8137

ناجح278إدارة سيدى غازىا.الخادمية تمحمد عبدالناصر شوقي السيد علي بازينة8138

ناجح255إدارة سيدى غازىا.الخادمية تمحمد عصام محمد عبدالستارمحمود8139

ناجح253.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تمحمد على مسعد فتحى الدسوقى8140

ناجح236إدارة سيدى غازىا.الخادمية تمحمد ماهر محمد راغب البسطويسي8141

ناجح263إدارة سيدى غازىا.الخادمية تمحمد مبروك رمضان مبروك البسطويسي8142
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ناجح237.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تمحمد محمد سمير صالح عبدالمقصود8143

ناجح220.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تمحمد منصور السعيد منصور الشربينى8144

ناجح225.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تمحمد وليد عبدهللا بسيونى عميره8145

ناجح259إدارة سيدى غازىا.الخادمية تمحمد وليد فرج ناصف على8146

ناجح170إدارة سيدى غازىا.الخادمية تمحمود احمد ابراهيم فرج السيد8147

ناجح250.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تمحمود احمد محمد حسن جاد8148

ناجح250إدارة سيدى غازىا.الخادمية تمحمود حمدى سعد على موسى8149

ناجح230إدارة سيدى غازىا.الخادمية تمحمود علي احمد محمد بدوي يوسف8150

ناجح269.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تمحمود عماد عبدالمنعم امين عبدالوهاب8151

ناجح239إدارة سيدى غازىا.الخادمية تمحمود هشام السنجابي محمد الصاوي8152

ناجح189إدارة سيدى غازىا.الخادمية تمرسي احمد مرسي الصافي خيرهللا8153

ناجح252إدارة سيدى غازىا.الخادمية تمسعد ابراهيم مسعد ابراهيم اسماعيل8154

ناجح267إدارة سيدى غازىا.الخادمية تمصطفى خالد محسن حسن جاد8155

ناجح269إدارة سيدى غازىا.الخادمية تمصطفى عبدالسالم مصطفى عبدالسالم ناصف8156

ناجح250إدارة سيدى غازىا.الخادمية تمصطفى يوسف محمد يوسف السيد8158

ناجح271إدارة سيدى غازىا.الخادمية تنادر السيد سعد محمد العناني8159

ناجح269.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تهاني السيد عبدالحليم ابوالفتوح سعد8160

ناجح230إدارة سيدى غازىا.الخادمية تياسر محمد عبدالحليم محمد ابراهيم8161

ناجح265.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تيوسف احمد محمد عبدالحميد شرابي8162

ناجح238إدارة سيدى غازىا.الخادمية تيوسف السيد محمد السيد يوسف8163

ناجح264إدارة سيدى غازىا.الخادمية تيوسف خالد جمال عبداللطيف بدوي8164

ناجح269إدارة سيدى غازىا.الخادمية تيوسف رضا السيد ابراهيم على8165

ناجح234إدارة سيدى غازىا.الخادمية تيوسف عوض ابراهيم عوض العناني8166

ناجح270إدارة سيدى غازىا.الخادمية تيوسف فوزي محمد يوسف السيد8167

ناجح261إدارة سيدى غازىا.الخادمية تيوسف محمد السيد عبدالستار العيسوي8168

ناجح263إدارة سيدى غازىا.الخادمية تاروه حماده فكري مصطفى سيد احمد8169
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ناجح229إدارة سيدى غازىا.الخادمية تاروه عبود يحي سليمان البيلي8170

ناجح261إدارة سيدى غازىا.الخادمية تاسراء احمد نصر احمد سعيد8171

ناجح267إدارة سيدى غازىا.الخادمية تاسراء السيد مصطفي محمد علي8172

ناجح275إدارة سيدى غازىا.الخادمية تاسراء بسيوني عبدالغفار بسيوني عياد8173

ناجح221إدارة سيدى غازىا.الخادمية تاسماء ايمن السعودى يوسف اسماعيل8174

ناجح270إدارة سيدى غازىا.الخادمية تاالء السيد احمد محمود علي يوسف8175

ناجح270.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تاالء خالد الشحات محمد عبدالجواد8176

ناجح267.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تاالء سعد عبدالرحمن حسين سليمان8177

ناجح273إدارة سيدى غازىا.الخادمية تاالء وليد عبدالعزيز ابوالفتوح عبدهللا بازينه8178

ناجح231.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تامل احمد عبدالمنعم اسماعيل حماد8179

ناجح265إدارة سيدى غازىا.الخادمية تامل هاني مجاهد عبدهللا يوسف8180

ناجح265إدارة سيدى غازىا.الخادمية تامنيه صبري حماد اسماعيل حماد8181

ناجح271إدارة سيدى غازىا.الخادمية تاميره ابراهيم حامد حسين سليمان8182

ناجح263إدارة سيدى غازىا.الخادمية تامينه محمد السيد محمد خليل8183

ناجح267إدارة سيدى غازىا.الخادمية تايمان سليمان محمود سليمان موسى8184

ناجح269إدارة سيدى غازىا.الخادمية تايمان محمد السعيد عبداللطيف بدوي يوسف8185

ناجح260.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تايه عبدالوهاب عبدالرحمن حسين سليمان8186

ناجح272إدارة سيدى غازىا.الخادمية تايه وائل عبدالكريم عبدالحميد محمد8187

ناجح258إدارة سيدى غازىا.الخادمية تبسمله حماده السعيد احمد غازى8188

ناجح277إدارة سيدى غازىا.الخادمية تبسنت حماده عبدالحميد علي بازينه8189

ناجح277إدارة سيدى غازىا.الخادمية تتسنيم جمال محمد عقل ابراهيم8190

ناجح279إدارة سيدى غازىا.الخادمية تجهاد جادو عبدهللا غازي ابوالقمصان8191

ناجح257.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تجهاد هانى ابراهيم امام محمد8192

ناجح277إدارة سيدى غازىا.الخادمية تحبيبه عادل السعيد عبداللطيف بدوي8193

ناجح263إدارة سيدى غازىا.الخادمية تحبيبه محمود احمد عوض عطيان8194

ناجح276إدارة سيدى غازىا.الخادمية تحنين خالد عبدهللا بسيونى عميره8195
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ناجح277.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تحنين محمد السيد علي مغازى8196

ناجح263إدارة سيدى غازىا.الخادمية تحنين محمد يحي مبروك ابراهيم8197

ناجح237إدارة سيدى غازىا.الخادمية تخلود معتصم يوسف اسماعيل محمد8198

ناجح270إدارة سيدى غازىا.الخادمية تدنيا ايمن عبدالمنعم علي احمد8199

ناجح266إدارة سيدى غازىا.الخادمية تدنيا عبدهللا عبدالعظيم الرفاعى محمد8200

ناجح275إدارة سيدى غازىا.الخادمية ترجاء السيد عبدالفتاح جمعه بركات8201

ناجح274.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية ترحمه احمد سعد علي محمد8202

ناجح273إدارة سيدى غازىا.الخادمية ترحمه السيد فؤاد السيد عبدهللا8203

ناجح276إدارة سيدى غازىا.الخادمية ترحمه محمد ابراهيم عبدالعزيز محمد الغريب8204

ناجح267.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية ترضوى اشرف عبدالكريم عبدالحميد محمد8205

ناجح276إدارة سيدى غازىا.الخادمية ترقيه وليد ممدوح عبدالحميد البيلي8206

ناجح277.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية ترنا السعيد رشدي محمد الصاوي8207

ناجح275.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية ترنا السيد احمد مصطفي احمد المسيري8208

ناجح254.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تروان جمال نبيه يونس بدوي8209

ناجح258إدارة سيدى غازىا.الخادمية تروان رمضان السيد عبدالقادر مغازى8210

ناجح279إدارة سيدى غازىا.الخادمية تريم السيد عبدالفتاح جمعه بركات8211

ناجح280إدارة سيدى غازىا.الخادمية تريهام السعيد عبدالعزيز السعيد الهنداوي8212

ناجح271.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تزينب غازي ابراهيم غازي شحاته8213

ناجح224إدارة سيدى غازىا.الخادمية تزينب معتصم يوسف اسماعيل اسماعيل8214

ناجح279.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تساره احمد عبدالحليم محمد سالم8215

ناجح268إدارة سيدى غازىا.الخادمية تساره سامي احمد محمد احمد العناني8216

ناجح271إدارة سيدى غازىا.الخادمية تساره عبدالباسط عبدالعظيم الرفاعى محمد8217

ناجح273.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تساره محمد شتا عبدالحميد محمود8218

ناجح213إدارة سيدى غازىا.الخادمية تسميره السعيد ناجح زاهر عوض8220

ناجح225.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تسهير فضل عبدالوهاب رشوان محمد8221

ناجح221.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تشاهنده على شوقى على عبدهللا8222
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ناجح278.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تشمس محمد السنجابي محمد الصاوي حجازي8223

ناجح279إدارة سيدى غازىا.الخادمية تشهد احمد زكريا بسيونى احمد عميرة8224

ناجح277إدارة سيدى غازىا.الخادمية تشهد انور فاروق محمد الصاوي8225

ناجح273إدارة سيدى غازىا.الخادمية تشهد جمال عبدالسالم ابراهيم قنديل8226

ناجح276إدارة سيدى غازىا.الخادمية تشهد رضا عبدالطيف ابراهيم اسماعيل8227

ناجح277إدارة سيدى غازىا.الخادمية تشهد محمد حسن عيد مصطفى8228

ناجح259.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تشيماء محمد خضر محمد غانم8229

ناجح254.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تشيماء محمد صالح حسين سليمان8230

ناجح278إدارة سيدى غازىا.الخادمية تشيماء يسرى عبدالغنى متولى ابراهيم8231

ناجح252.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تعزه جمال عبدالفتاح محمود ربيع8232

ناجح230إدارة سيدى غازىا.الخادمية تعزه محمد رجب عبدالحميد على8233

ناجح263.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تعلياء عماد حسني عبداللطيف بدوي8234

ناجح259.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تعلياء محمد يوسف ناصف على8235

ناجح265إدارة سيدى غازىا.الخادمية تفاطمه ابراهيم ماهر السيد احمد8236

ناجح267إدارة سيدى غازىا.الخادمية تفاطمه رضا غازى عبدالغفار خالف8237

ناجح270إدارة سيدى غازىا.الخادمية تفاطمه محمد عبدالباري محمد وافي8238

ناجح251إدارة سيدى غازىا.الخادمية تفرح فؤاد ابراهيم احمد علي مصطفى8239

ناجح275.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تمريم صالح توفيق محمد البربرى8240

ناجح262.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تمريم محمود سعد الحسيني عبدالحميد حسن8241

ناجح248.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تمنه الزغبى عبدالحليم محمد ابراهيم8242

ناجح279إدارة سيدى غازىا.الخادمية تمها عبدالرؤف فرج خليل اللقاني8243

ناجح259إدارة سيدى غازىا.الخادمية تميرهان محمد يوسف ابراهيم خليفه ابوشعيشع خليل8244

ناجح263.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تميسون وليد عبدالهادي السيد محمود8245

ناجح269إدارة سيدى غازىا.الخادمية تنانسى خالد محمد نجيب حامد علي8246

ناجح278إدارة سيدى غازىا.الخادمية تنانسى على محمد محمد حسن8247

ناجح272إدارة سيدى غازىا.الخادمية تندا عرفه علي ابراهيم علي8248
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ناجح279إدارة سيدى غازىا.الخادمية تندى اسامه سعد المرسى سعد ابوزيد8249

ناجح268.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تندى الدسوقي محمد عبدالنبي النحال8250

ناجح240.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تنورا عادل سمير محمد ابوفريخه8251

ناجح275إدارة سيدى غازىا.الخادمية تنوران حسام حامد زين الدين عوض8252

ناجح209إدارة سيدى غازىا.الخادمية تنيرمين صالح عبدالحى عوض احمد8253

ناجح149إدارة سيدى غازىا.الخادمية تهاجر السيد السعيد السيد محمد8254

ناجح267إدارة سيدى غازىا.الخادمية تهاجر امين عبدالرازق محمد البرعي8255

ناجح269.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تهاجر سند سمير عيسى محمد8256

ناجح274.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تهاجر وليد مصطفي عبدالنبي عبدالباقي8257

ناجح276.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تهايدى هانى كمال عبدالهادى النعناعى8258

ناجح273.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تهبه جاسر السيد محمد سيداحمد8259

ناجح270إدارة سيدى غازىا.الخادمية تيار محمود السعيد محمد سالم8260

ناجح255.5إدارة سيدى غازىا.الخادمية تيسرا ابراهيم عبدالعال الطنطاوى خليل8261

ناجح275إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتاحالم يوسف ابوالحسن االشرف ابراهيم8262

ناجح277.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتاروى عالء محمد ناجح المغازى احمد8263

ناجح275.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتاسراء ابراهيم ابراهيم حسن ابراهيم8264

ناجح272إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتاسراء عون كمال محمد الشربينى8265

ناجح276إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتاسماء ايمن عبدالفتاح عبدالعاطى صقر8266

ناجح276إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتاشواق على السيد محمد مصطفى8267

ناجح266إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتاالء الدسوقى ابراهيم محمد الشافعى8268

ناجح278.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتاالء فتحي السيد محمد مصطفى8269

ناجح271إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتاالء محسن ابوالفتح ابراهيم البحراوي8270

ناجح268إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتالزلفاء جمال على محمد مصطفى8271

ناجح269إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتامل عالء عبدالحميد عبدالعزيز8272

ناجح266إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتامل ناصف عبدالمجيد بسيونى رزق8273

ناجح278.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتامنيه المرسى رمضان عبدالعزيز صالح8274
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ناجح271إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتامنيه محمود محمد السيد عجيله8275

ناجح262إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتاميره عبدالفتاح الدسوقي ابراهيم محمد8276

ناجح275.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتاميره عالم محمد عبدالهادى محمد8277

ناجح273إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتاميره محمد السيد على يوسف مرسى8278

ناجح227إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتاميره مصطفى احمد ابراهيم محمد8279

ناجح278إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتانجى احمد الدسوقى محمد الدسوقى8280

ناجح275إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتايمان ابراهيم مصطفى ابراهيم على8281

ناجح176إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتايمان عبدالنبى محمد احمد بدوى8282

ناجح262إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتايمان مصطفى احمد محمد يوسف8283

ناجح239.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتايه ابراهيم مصطفى ابراهيم على8284

ناجح272إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتايه بدير السعيد محمود العشرى8285

ناجح273.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتايه عاطف صالح عبدهللا احمد8286

ناجح277.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتايه عبدالحميد محمد سعد نصار8287

ناجح251.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتايه عبدالخير مصطفى محمد علي8288

ناجح279إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتايه محمد اسماعيل احمد اسماعيل8289

ناجح275إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتثريا سامح عبدالعزيز محمد ابوبكر8290

ناجح277إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتجنا حازم حامد محمد القصاص8291

ناجح279إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتجنى على السيد يوسف السيدعلى العبد8292

ناجح274إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتجنى محمد مصطفى عبدالفتاح على8293

ناجح252.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتحبيبه ابراهيم محمد شبانه نيل8294

ناجح276إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتحبيبه محمد السيد احمد مصطفى على8295

ناجح201إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتحميده حمدى يونس الذكير مندور8296

ناجح278.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتحنين السيد ابراهيم احمد ابراهيم8297

ناجح272إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتحنين رضا السعيد محمد على8298

ناجح278.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتحنين رضا حموده طلبه المتولى8299

ناجح231.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتحنين عبدالوهاب مصطفى عبدالوهاب8300



كفرالشيخ16/06/2021

291صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح275إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتحنين محمد سعد عبدالهادى على8301

ناجح180إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتدعاء احمد السيد احمد على العيسوى8302

ناجح268إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتدعاء محمد سعد احمد سعد8303

ناجح277إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتدميانه عزت سمير باسيلى يوسف8304

ناجح273إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتدينا خالد عبدهللا ابراهيم احمد8305

ناجح173.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناترحاب يونس محمد بهيج احمد8306

ناجح279إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناترحمه السيد عبدالوهاب السيد غازى8307

ناجح278إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناترحمه حميده على ابوشعيشع الجداوى8308

ناجح243إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناترحمه عون محمد ابراهيم احمد8309

ناجح231إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناترسميه محمود ابراهيم محمد نور8310

ناجح273إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناترشا عبدالمنعم ابراهيم عبدالمنعم8311

ناجح279إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناترقيه السيد ابراهيم ابراهيم اللبيشى8312

ناجح277إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناترقيه محمد محمود احمد االتربى8313

ناجح278إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناترنا محمد السيد محمود الجوهرى8314

ناجح273إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناترنيم اسامه عبدالغفار احمد مرسى8315

ناجح279إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتروان السيد محى الدين عبدالعزيز محمد سعد8316

ناجح275إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتروان السيدعلى ابراهيم محمد احمد8317

ناجح271إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتروان رائد السيد احمد عبدالسالم الشناوى8318

ناجح269إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتروضه محمد السيد ابراهيم الجوهرى8319

ناجح274إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتريهام رضا حسن السيد عجيله8320

ناجح278إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتزهره عبدالفتاح احمد السيد على يوسف8321

ناجح274إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتساره جمال على على وزه8322

ناجح274إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتساره متولى حافظ متولى فرج8323

ناجح276إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتساره محمد يوسف محمد احمد8324

ناجح277.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتساندى الحسين عبدالونيس عبدالخالق البرعى8325

ناجح279إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتسحر محمد ابراهيم محمد ابراهيم8326
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ناجح207.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتسعاد محمد على موسى الصعيدى8327

ناجح192إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتسناء فكيه محمد عبدهللا على8328

ناجح183إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتسها عبدالمعز عبدالعزيز على شلبى8329

ناجح278إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتسهيله يوسف محمد محمد احمد8330

ناجح266.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتشاهنده طلعت اللبيشى على الجداوى8331

ناجح277إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتشاهيناز وليد على الشربينى متولى8332

ناجح278إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتشرين اسامه الشحات الشوادفى8333

ناجح271إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتشهد ابراهيم عبدالفتاح محمد الهاشمى8334

ناجح278إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتشهد حسنى محمد عبدالفتاح درغام8335

ناجح276إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتشهد رزق فهمى محمد رزق8336

ناجح278إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتشهد رضا محمد على موسى8337

ناجح271.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتشهد عادل ابراهيم غازى سليمان8338

ناجح276إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتشهد محمد عبدالمولى عيد احمد8339

ناجح150إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتشهد محمد عنتر محمد ابراهيم8340

ناجح270إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتشهد محمود محمد محمود عوض سنار8341

ناجح279إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتشهد وليد على الشربينى متولى8342

ناجح279إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتشهيره بدير غازى على الشناوى8343

ناجح267إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتشيماء خالد احمد السيد احمد8344

ناجح275إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتشيماء على محمد ابوشعيشع مندور8345

ناجح211.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتشيماء مسعود عبدالفتاح عوض8346

ناجح234إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتشيماء هانى عبدالعزيز محمد احمد8347

ناجح275إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتصفاء البيلى محمد البيلى البيلى8348

ناجح274إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتضحى حماده السيد محمد مصطفى8349

ناجح273إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتعبير لطفى السيد عبده الفخرانى8350

ناجح279.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتعال سامى عبدالعزيز حمد محمد8351

ناجح278إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتغاده مصطفى غازى عبدالفتاح محمد8352
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ناجح219.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتفاطمه ابراهيم عبدالوهاب محمد نصر الدين8353

ناجح252.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتفاطمه جمال ابراهيم ابوالفتوح محمد8354

ناجح275.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتفاطمه عادل احمد ابراهيم العبد8355

ناجح267إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتفاطمه على لطفى يونس السيد8356

ناجح268إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتفاطمه محمد غازى السيد مرسى بركات8357

ناجح277.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتفاطمه محمد فتح هللا ابوبكر غازى8358

ناجح249إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتفاطمه محمد فتحى محمد ابراهيم8359

ناجح276إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتفاطمه محمود الشحات الشوادفى8360

ناجح275.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتفوزيه قطب احمد محمد على8361

ناجح233إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتلمياء احمد ابراهيم الصاوى محمد8362

ناجح259إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتليالى هشام الشحات السيد محمد على8363

ناجح275.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتليلى ابراهيم محمود عبدالحميد عبدالحميد8364

ناجح271.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتليلى غريب فتحى احمد منصور8365

ناجح279إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتلينا احمد محمد صالح شلبى8366

ناجح265.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتمارتينا عاطف سمير باسيلى يوسف8367

ناجح277إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتمروه ابراهيم احمد عزت ابراهيم العبد8368

ناجح279إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتمروه مصطفى كامل عمر حسن الرفاعى8369

ناجح266.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتمروه يوسف محمد الطحاوى على8370

ناجح251إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتمريم احمد الدسوقى محمد ابراهيم8371

ناجح275.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتمريم اسماعيل عبدالعليم احمد اسماعيل8372

ناجح277.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتمريم جورج فتحى دنيال رسله8373

ناجح278.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتمريم محمد مصطفى عبدالفتاح السيد الرفاعى8374

ناجح272إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتمريم محمود المرسى بدران السيد8375

ناجح277إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتملك السيد محمد محمود منصور8376

ناجح273إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتمنار منصور السيد محمد عبدهللا8377

ناجح272إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتمنة هللا محمد متولى احمد مصطفى8378
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ناجح278.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتمنه احمد محمد احمد متولى8379

ناجح191.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتمنه احمد محمود خليل ابراهيم8380

ناجح279.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتمنه فيصل عبدالفتاح محمد محمود8381

ناجح268إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتمنه محمد السيد محمد  االتربى8382

ناجح276إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتمنه مصطفى ابراهيم حسن عبدهللا8383

ناجح274.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتمنى حسين يوسف محمد خطاب8384

ناجح274.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتمنى عادل السيد محمد االتربى غازى8385

ناجح270.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتمنى محمد احمد محمد ابراهيم يوسف8386

ناجح268إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتمنى محمد عبدالسميع احمد شبل8387

ناجح253إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتمنى نصر بسيونى خليفه المغربى8388

ناجح276إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتمى السيد عبدالهادى محمود سليمان8389

ناجح194إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتمى محمد يوسف ابوشعيشع متولى8390

ناجح269.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتميار السعيد المعداوى السعيد عبدالحافظ8391

ناجح273إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتميرنا محمد يونس على احمد الرفاعى8392

ناجح274إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتنانسى تامر محمود محمد احمد8393

ناجح278.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتنجالء محمود عبدالعاطى محمود الرفاعى8394

ناجح272.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتندى ابراهيم محمد ابراهيم حسن عبدهللا8395

ناجح279.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتندى اسماعيل محمد ابراهيم على8396

ناجح273إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتندى عبدالسالم عبدالغفار عبدالسالم البيلى8397

ناجح276إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتندى مصطفى ابراهيم غازى سليمان8398

ناجح226.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتنرمين عبدالعزيز ابراهيم احمد شمس الدين8399

ناجح258.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتنسرين سالم السيد سالم على8400

ناجح229إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتنسمه يوسف محمد يوسف عثمان8401

ناجح258إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتنعيمه جمال محمد على النشار8402

ناجح263.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتنها احمد العيسوى اسماعيل متولى8403

ناجح277إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتنور صبحى عبدالغفار على البرعى8404
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ناجح273إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتنور مصطفى محمد توفيق ابراهيم العبد8405

ناجح276.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتنوران طه محمود طه علي قنديل8406

ناجح272.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتنوران ناصر عبدالعزيز محمد القادوم8407

ناجح257.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتنورهان محمد على احمد محمد8408

ناجح277إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتنورهان ناصر السيد احمد مصطفى على8409

ناجح275.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتنورين حمد عبدالعزيز حمد محمد8410

ناجح274إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتهاجر حسان حسان احمد العربى8411

ناجح224إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتهاجر محمد على عبدالعزيز على8412

ناجح277.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتهاجر منصور يوسف ابراهيم سعد8413

ناجح179إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتهايدى موسى على موسى8414

ناجح258إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتهدى صالح مصطفى فتحى عثمان الشامى العبد8415

ناجح272إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتهدير ياسر محمد الطحاوى على8416

ناجح271.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتهنا طه ابراهيم احمد الرفاعى8417

ناجح278إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتهنا على يوسف صقر8418

ناجح273.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتهند فتحى السعيد محمد على8419

ناجح253.5إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتياسمين احمد المعداوى السعيد عبدالحافظ8420

ناجح278إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتياسمين اسماعيل احمد على الزاهد8421

ناجح277إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتياسمين السيد حامد احمد8422

ناجح278إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتياسمين عبدالعزيز احمد الدسوقى محمد8423

ناجح279إدارة سيدى غازىسيدى غازى بناتياسمينا ماجد مجدى محمد عبدالعاطى8424

ناجح279إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةابراهيم حاتم محمد عزت ابراهيم جبر8425

ناجح225إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةابراهيم شعبان محمد فهمى خضر8426

ناجح263إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةابراهيم عبدالقادر السيد احمد محمد8427

ناجح238إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةابوزيد فتحى ابوزيد محمد ابراهيم سعد8428

ناجح256إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةاحمد ابراهيم عبدالتواب ابراهيم8429

ناجح270إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةاحمد السعيد محمد ابراهيم8430
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ناجح270.5إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةاحمد السيد عبدالجواد احمد السيد زرد8431

ناجح246.5إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةاحمد حمدى عبود فتوح غنام8432

ناجح274.5إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةاحمد رمضان عبدالعزيز علي الشيخه8433

ناجح250.5إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةاحمد زغلول المعداوى محمد غازى8434

ناجح244إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةاحمد شريف احمد السيد محمد ابراهيم8435

ناجح278إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةاحمد عبدالنبى زين العابدين عبدالحميد بسيونى8436

ناجح271إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةاحمد لطفى السيد احمد محمد عامر8437

ناجح259إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةاحمد مجاهد ابراهيم مجاهد اسماعيل8438

ناجح251.5إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةاحمد محمد احمد السيداحمد8439

ناجح273.5إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةاحمد محمد صالح محمد سليمان8440

ناجح252إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةاحمد محمد عبدالعاطى يوسف محمد8441

ناجح252إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةاسالم محمد عبدالعزيز محمد8442

ناجح251إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةالسيد صبحى حسن المغازى محمد8444

ناجح274.5إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةالسيد محمد عباللطيف احمد السيد سليمان8445

ناجح263.5إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةايمن سامح جمال الدسوقى محمود8446

ناجح272.5إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةحمدى احمد محمد ابراهيم الشعراوى8447

ناجح276إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةحمدى طارق حمدى السيد8448

ناجح257إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةراضى محمد محمود احمد مصطفى8449

ناجح276إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةرضا فتحى محمد البدراوى ابراهيم عامر8450

ناجح245إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةسامح محمود محمد محمود خضر8451

ناجح207إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةشادي سامح محمد قاسم موسى سليم8452

ناجح198إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةشوقى احمد شوقى عبدالمنعم محمود8453

ناجح268إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةطه عصام ياسين عبدالفتاح زرد8454

ناجح265إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةعاطف عبدالسميع عبدالكريم على ابراهيم8455

ناجح269إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةعامر حماده عبدالرحمن محمود ابراهيم عامر8456

ناجح234إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةعبدالرحمن الشحات محمد مجاهد اسماعيل8457
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ناجح267إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةعبدالرحمن عوف فتحى عبدالستار محمد بدوى8458

ناجح267إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةعبدالغني محمد مصطفى محمد ابراهيم8459

ناجح267إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةعبدالقادر مصطفى عبدالقادر محمد ابراهيم8460

ناجح268إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةعبدهللا طلعت عبدهللا محمدعلى8461

ناجح273إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةعماد عبدالقادر عبدالعزيز عبدالواحد على سليمان8462

ناجح247إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةعمرو السعيد فتحي محمدالشريف محمدالشريف8463

ناجح255إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةفارس احمد محمد محمودحمودة8464

ناجح269إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةكريم قدرى عبدالفتاح احمد محمد عامر8465

ناجح253إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةمحمد ابراهيم عبدالقادر عبدالواحد8467

ناجح236إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةمحمد احمد سعد سالمة8468

ناجح263إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةمحمد السيد صبحى فتوح على8469

ناجح278إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةمحمد الشحات عبدالمنعم محمد درويش8470

ناجح262إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةمحمد بسيونى بسيونى غنام محمد عبدهللا8471

ناجح249إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةمحمد رضا السيد محمد8472

ناجح269إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةمحمد سالم ادم محمود المنشاوى8473

ناجح278.5إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةمحمد عبدالعزيز عبدالعاطى السيد اسماعيل محمد8474

ناجح270إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةمحمد عبدالغنى عبدلعزيز ابوشعيشع8475

ناجح207إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةمحمد عبداللطيف سليمان محمد8476

ناجح271إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةمحمد محمود احمد عبدالمقصود محمد اسماعيل8477

ناجح278إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةمحمد يوسف اسماعيل بسيوني8478

ناجح275إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةمحمود عبدالعزيز عبدالقادر عبدالواحد8479

ناجح259إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةمحمود ممدوح سيد احمدمحمد8480

ناجح175إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةمصطفى احمد محمود عبدالقادر8481

ناجح279إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةمصطفى السيد مصطفى عبدالحليم سليمان8482

ناجح278.5إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةمصطفى الشحات عبدالجواد محمد مصطفى8483

ناجح278.5إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةمصطفى شريف عبدالصادق على8484
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ناجح279إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةنادر عصام الجوهري محمد عبدالحق8485

ناجح270إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةهشام محمود يسن عبدالفتاح على زرد8486

ناجح265إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةيوسف ابراهيم عبدالحميد ابراهيم احمد سليمان8487

ناجح273.5إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةاروى اشرف موسى عيداحمد8488

ناجح267إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةاسراء فتحى محمد ابراهيم ابوالفتوح8489

ناجح274إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةاسماء راشد محروس على8490

ناجح276إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةاشرقت اشرف موسى عيداحمد8491

ناجح278.5إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةاالء مصطفى احمد محمد اسماعيل8492

ناجح255إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةامال محمد مصطفى محمد ابراهيم8493

ناجح273إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةامل يوسف عبدالعاطى يوسف سعد8494

ناجح278.5إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةامنيه سمير عبدالعزيز عبدالواحد على8495

ناجح274إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةاميرة عبدالغنى سعد عبدالغنى احمد سليمان8496

ناجح278.5إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةايمان السيد مختار مصطفى8497

ناجح278.5إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةايمان رضا محمد اسماعيل8498

ناجح273إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةايمان محمد فؤاد محمد ابراهيم مصطفى8499

ناجح273إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةحبيبه طلعت محمد السيد ابراهيم8500

ناجح259إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةحبيبه محمود يوسف غانم على8501

ناجح242إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةحنين ابوزيد ابراهيم ابراهيم محمد8502

ناجح269إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةحنين السعيد سعد عبدالمجيد سعد رضوان8503

ناجح270إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةحنين مصطفى السيد ابوشعيشع السيد8504

ناجح276إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةخلود محمد ابراهيم مصفى ابراهيم منصور8505

ناجح266.5إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةخلود هانى عبدالفتاح عبدالمقصود محمد8506

ناجح263إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةداليا ابراهيم احمد ابوالفتوح8507

ناجح276.5إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةدعاء عبدالحميد على محمد يوسف عامر8508

ناجح196إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةدعاء فتوح صابر محمود8509

ناجح260إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةدينا عبدالجواد صابر العشرى8510
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ناجح268إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةريهام فتوح ابراهيم فتوح غنام8511

ناجح277إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةساره السيد محمد محمدابراهيم8512

ناجح228إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةساره عادل صبحى محمدابراهيم8513

ناجح275إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةساره محمد فتحى فهمى محمد8514

ناجح227إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةسمر يحى السيد ابوالعينين8515

ناجح273إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةشاهيناز اشرف شوقى محموداالمام8516

ناجح268إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةشرين عادل عبدالرحمن محمود عامر8517

ناجح263إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةشهد ابراهيم يسرى ابراهيم8518

ناجح275إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةشهد السعيد محمود ابوالعنين االمام8519

ناجح259إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةشهد السيد السيد ابوشعيشع السيد8520

ناجح232إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةشهد السيد صالح السيداحمدالشيخه8521

ناجح265إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةشهد صابر عبدالقوى الدسوقى يوسف8522

ناجح275.5إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةشهد عبدالحى عبدالحميد احمد غباشى8523

ناجح276.5إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةشهيره محمد على حسن احمد8524

ناجح246إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةشيماء رضا جمعه عبدهللا احمد8525

ناجح279.5إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةشيماء رضا كامل السيد احمد سليمان8526

ناجح224إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةشيماء محمد صبحى محمدابراهيم8527

ناجح267إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةشيماء محمود شوقي محمود غانم8528

ناجح246إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةضحى محمد احمد محمد محمد8529

ناجح246إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةعبير كامل عبدالعزيز ابوالنجا ابوشعيشع8530

ناجح267.5إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةعال عصام محمد سليمان8531

ناجح277إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةفوزيه وليد عبدالصادق عبدالصادق8532

ناجح277.5إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةماجده محمد مصطفى محمد ابراهيم8533

ناجح273إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةمرنا عبدالفتاح مصطفى غانم على عميره8534

ناجح278.5إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةمريم احمد على محمد8535

ناجح267إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةمريم صبحى مصطفى عبدالجواد خضر8536
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ناجح276.5إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةمنا مجدى محروس على8537

ناجح197إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةمنه هللا احمد انور محمد بدر8538

ناجح274إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةمنه صبحى عاطف رضوان عطيه البغدادى8539

ناجح275إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةمى ابراهيم السعيد احمد8540

ناجح278إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةنادين السيد حسن المغازى محمد8541

ناجح237إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةنجالء محمد ابراهيم عبدالمقصود عبدالرازق8542

ناجح216إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةندى بسيونى خضر حامدمحمد8543

ناجح276إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةنوران بسيونى على قطب محمد عامر8544

ناجح265إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةنورهان عالء السيد بدير رمضان8545

ناجح277إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةنيره عبدالعليم عبدالفتاح عوض8546

ناجح273.5إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةنيره محمد على محمد يوسف عامر8547

ناجح274إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةهاجر ابراهيم السيد عبدالسالم السيد المغازى8548

ناجح248إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةهاجر رزق محمد رزق يوسف8549

ناجح271إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةهاجر على محروس على8550

ناجح272إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةهاجر محمد يوسف ابراهيم قطب عامر8551

ناجح278إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةهايدى رضا على محمدعلى الزينى8552

ناجح277إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةهدير عبدالرؤف مغربي ابراهيم علي المغربي8553

ناجح275إدارة سيدى غازىالحالفى اإلعداديةوالء فتحى بسيونى غنام8554

ناجح236إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةاحمد ابوشعيشع عثمان ابوشعيشع على نجم8555

ناجح269إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةاحمد انور حلمي السيد سليمان8556

ناجح244.5إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةاحمد حمدي عبدالسميع عبدالسالم محمد نعمه هللا8557

ناجح223إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةاحمد حمدى عبدالعاطى عبدالجليل عبدالعاطى8558

ناجح226إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةاحمد رزق عبدالسميع محمد ابوشعيشع8559

ناجح261.5إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةاحمد عبدالفتاح غازي عبدالفتاح شحاته8560

ناجح247إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةاحمد فرحات ابراهيم ابوشعيشع عبدهللا8561

ناجح270.5إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةاحمد محمود انيس احمد8562
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ناجح236.5إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةالسيد جمعه عبدالسميع محمد ابوشعيشع8563

ناجح254إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةحازم عاطف عبدالسالم يوسف النجار8564

ناجح240.5إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةرضا ابراهيم عبدالعظيم ابراهيم العشرى8565

ناجح235.5إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةصبرى ممدوح حسن مصطفى احمد8566

ناجح254إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةضياء عابد صبرى محمد الجندى8567

ناجح210إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةعبدالحميد رضا عبدالحميد عثمان منيسى8568

ناجح254.5إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةعبدالرحمن فاروق السيد عطيه السيد فرج8569

ناجح187إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةعبدالكريم يوسف عبدالكريم عبدالستار ابوشعيشع8570

ناجح261إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةعبدالمنعم انور احمد محمد شادى8571

ناجح268إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةعلى محمود محمد خميس احمد8572

ناجح253.5إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةفارس محمد مرسي عبدالواحد مرسى8573

ناجح257إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةكمال علي عبدهللا عبدالمجيد اسماعيل8574

ناجح227إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةمحمد احمد ابوالفتوح محمد محمد العجمى8575

ناجح267إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةمحمد حسن منصوور عبدالهادى حسن8576

ناجح198إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةمحمد عبدالواحد محمد الغنيمى فرج8577

ناجح267.5إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةمحمد فهمي مرسي عبدالواحد مرسى8578

ناجح279إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةمحمد لطفي السيد احمد حسن8579

ناجح213إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةمحمود اشرف فتحى ذكى عبدالغنى محمد نده8580

ناجح222إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةمحمود السيد محمد عبداللطيف عبدالغني محمود8581

ناجح272إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةمحمود صبحي عبدالخالق عبداللطيف عبدهللا سليم8582

ناجح252إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةمحمود عبدالفتاح عبدالعزيز علي عبدالفتاح زرد8583

ناجح274.5إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةمصطفي رضا مصطفي عبداللطيف عبدهللا8584

ناجح264إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةمصطفي كامل عبداللطيف عبدالغني محمود8585

ناجح242إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةمصطفى محمد عابدين محمود شادى8586

ناجح274إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةاماني عصام عبدالرؤف احمد ابوالعنين8588

ناجح278إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةامنيه اشرف محمد عبدالونيس عثمان8589
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ناجح275إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةايه جمعه عبدالجواد صالح عبدالجواد8590

ناجح274إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةايه عبدهللا صابر عبدهللا محمد8591

ناجح242إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةايه عبدهللا عبدالكريم عبدهللا عبداللطيف8592

ناجح278إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةحبيبه هشام فاروق توفيق طلبه8593

ناجح278إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةدينا رضا عبدالفتاح محمد سليمان8594

ناجح257إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةرحمه سالم عبدالفتاح عبدالعظيم عبدالفتاح8595

ناجح279إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةروان محمود غازى احمد حسن دراز8596

ناجح270.5إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةروان ياسر عبدالرحمن فهمي عبدالرحمن8597

ناجح274إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةريهام محمد سليمان احمد سليمان8598

ناجح277إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةساره محمود احمد محمد الفخرانى8599

ناجح279إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةسلمى السيد يوسف ابراهيم موسى8600

ناجح277إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةسلوي ابراهيم مبروك عبدالعاطي عامر8601

ناجح277إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةشمس احمد عزت منيسي8602

ناجح276.5إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةشهد جمعه على عبدالسالم ابوشعيشع8603

ناجح278إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةشهد عبداللطيف محمد غازي جاب هللا الغنيمى8604

ناجح265إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةشهد محمد عبداللطيف طلبه سيداحمد8605

ناجح276إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةشهد محمد محمد عبدالجيد بحر8606

ناجح279إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةفاطمة عبدالفتاح احمد خميس احمد8607

ناجح272إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةفاطمه ابراهيم عبدالمعطى على احمد حلوه8608

ناجح278.5إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةفاطمه عبدالوكيل عبدالناصر عبدالجيد8609

ناجح277إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةمنار محمود عبدالستار على محمود8610

ناجح246إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةميادة احمد حجازى السيد احمد رجب8611

ناجح278.5إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةنانسي عادل عبدالحكيم محمود حامد الشرقاوى8612

ناجح258إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةنورهان محمود عبدالفتاح طه حامد محمود8613

ناجح274إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةنيجار حسام احمد جاد الدمراوي8614

ناجح235إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةهاجر محمد عبدالستار ابوشعيشع عبدهللا8615
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ناجح268إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةهبه محمد عبدالهادي محمد بسيونى8616

ناجح207.5إدارة سيدى غازىابو منيسى اإلعداديةهيام طه السيد ابراهيم الصيفى8617

ناجح181إدارة سيدى غازىالرملة اإلعداديةاحمد عيد رمضان عبدالقادرالجمل8618

ناجح214إدارة سيدى غازىالرملة اإلعداديةاحمد محمود عبدالواحد بسيونى ابوشعيشع8619

ناجح248إدارة سيدى غازىالرملة اإلعداديةالسعدى عاطف فتوح ابراهيم رفاعى8620

ناجح204إدارة سيدى غازىالرملة اإلعداديةحسن رضا حسن عبدالفتاح حسن8621

ناجح207إدارة سيدى غازىالرملة اإلعداديةرضا محمد عبداللطيف بسيونى محمد8622

ناجح228إدارة سيدى غازىالرملة اإلعداديةطارق السيد عبدهللا عبدالونيس8623

ناجح207إدارة سيدى غازىالرملة اإلعداديةعبدالغنى حماده حسن ابوالفتوح الشال8624

ناجح224إدارة سيدى غازىالرملة اإلعداديةعلى رمضان عبدالتواب عبدالفتاح حسن8625

ناجح208إدارة سيدى غازىالرملة اإلعداديةفارس رجب شوقي امام بسيونى8626

ناجح216إدارة سيدى غازىالرملة اإلعداديةمحمد ذكريا محى الدين محمد محمد8627

ناجح255إدارة سيدى غازىالرملة اإلعداديةمحمد شحاته يونس ابوالخير حسبو8629

ناجح207إدارة سيدى غازىالرملة اإلعداديةمدحت صالح سعد ابراهيم سالم8630

ناجح272إدارة سيدى غازىالرملة اإلعداديةمصطفي حماده ذكريا محمد ابراهيم مغازى8631

ناجح239إدارة سيدى غازىالرملة اإلعداديةهشام حماده محمد على عبدالحميد8632

ناجح273إدارة سيدى غازىالرملة اإلعداديةايمان محمد عاصم غازى ابوالقمصان8633

ناجح264إدارة سيدى غازىالرملة اإلعداديةحبيبه مجدى ابوشعيشع بسيونى ابوشعيشع8634

ناجح196إدارة سيدى غازىالرملة اإلعداديةرشا محمد بدر محمد البلتاجى8635

ناجح275إدارة سيدى غازىالرملة اإلعداديةشمس منيسى جالل منيسى عبدالحميد8636

ناجح260إدارة سيدى غازىالرملة اإلعداديةشهد مسعود فوزى شحاته ابوالخير8637

ناجح274إدارة سيدى غازىالرملة اإلعداديةشيماء نظمى سعد عبدالعال محمد8638

ناجح277.5إدارة سيدى غازىالرملة اإلعداديةفتحيه فتوح محمد احمد محمد8639

ناجح263إدارة سيدى غازىالرملة اإلعداديةمنار نصر فضل حسين حميده8640

ناجح271.5إدارة سيدى غازىالرملة اإلعداديةمنه عبدالعزيز عبدالوهاب امين عبدالعزيز8641

ناجح265إدارة سيدى غازىالرملة اإلعداديةهاجر المعداوى سعد عبدالعال محمد8642
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ناجح243إدارة سيدى غازىالرملة اإلعداديةهاجر حماده محمد بسيونى عبدالحميد8643

ناجح245إدارة سيدى غازىالرملة اإلعداديةهاجر محمود عبدالستار خليل شعبان8644

ناجح220إدارة سيدى غازىالرملة اإلعداديةهانم صالح عبدالنبى محمد البرهامى8645

ناجح237.5إدارة سيدى غازىالرملة اإلعداديةيارا حسين فضل حسين حميده8646

ناجح258إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةابراهيم عاطف مصطفى فهمى عفيفي8648

ناجح232إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةاحمد السيد السيد عبدهللا عبدالقادر8649

ناجح213إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةاحمد حمدان على عبدالغنى راشد8650

ناجح273إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةاحمد سامى عبدالفتاح عبدالدايم محمد8651

ناجح203إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةاحمد فتحي صالح السيد الليثي8654

ناجح223إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةاحمد نصر عبدالسالم حسن محمود8655

ناجح204إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةالجوهرى مصطفى السيد محمود الجوهري8657

ناجح232إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةالسيد طارق عبدالغنى مصطفى ابراهيم8658

ناجح175إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةالسيد فتحي مسعد حسن محمد8659

ناجح270إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةامير احمد محمد عبدالدايم محمد8660

ناجح165إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةايهاب عبدالوهاب السيد احمد ابراهيم عفيفي8661

ناجح256إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةجمال محمد عاطف محمد عبدون8662

ناجح244إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةحسن على مصطفى احمد الفخراني8663

ناجح236إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةذكى ابراهيم عطيه محمد علي8664

ناجح277إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةزياد احمد ابراهيم محمد احمد ابراهيم8665

ناجح212إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةعبدالحكيم اللبيشي عبدالغفار بركات ابراهيم8666

ناجح267إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةعزت سامى عزت عبدهللا احمد8667

ناجح204إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةعصام وليد صبحى جمعه عبدالعال8668

ناجح259إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةعالء محمد ابراهيم على حماد8669

ناجح276إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةعمار ياسر شعيب علي احمد8670

ناجح244إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةفادى محمد السيد على حماد8671

ناجح227إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةفوزى طارق شعبان عبدالرازق عبدالعال8672
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ناجح270إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةماجد نشات محمد عبدالدايم محمد8673

ناجح273إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةمحمد ابراهيم شعبان ابراهيم نصر8674

ناجح162إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةمحمد احمد عمر نصر احمد8675

ناجح265إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةمحمد احمد فوزي حسن السيد8676

ناجح212إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةمحمد السيد مصطفى فؤاد مرسي8677

ناجح226إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةمحمد حسن خالد حسن محمد8678

ناجح274إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةمحمد عبدالفتاح محمد ابراهيم سليمان8679

ناجح272إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةمحمد عزت السيد الشاملى عبدالحميد8680

ناجح276إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةمحمد هانى ربيع عبدالقادر حسن8683

ناجح268إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةمحمد وائل راضى ابراهيم فهمي8684

ناجح180إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةمحمود عبدالعزيز احمد الشاملى عبدالحميد8685

ناجح236إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةمصطفي الشحات مصطفي فهمي عفيفي8686

ناجح278إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةمصطفى جمال ابراهيم سالمه8687

ناجح196إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةمصطفى حامد عبدالغفار بركات عيشه8688

ناجح278إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةمصطفى سامى ابراهيم محمد سعفان8689

ناجح264إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةمصطفى سعد السيد محمد سالم اللبيشى8690

ناجح267إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةمصطفى عبدالقادر مصطفى عبدالحميد ابراهيم8691

ناجح181إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةنادر عبدالرحمن فوزى عبدالفتاح8692

ناجح178إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةوائل مصطفى حامد مصطفى نصرالدين8693

ناجح278.5إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةاسماء سعد يوسف ابراهيم سليمان8694

ناجح277إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةاسماء محمد منصور محمد خطاب8695

ناجح187إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةاالء عبدالعزيز عبدالعزيز يونس شهاب8696

ناجح262إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةاالء محمد عيد عبدالرحمن محمد8697

ناجح278إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةامنيه عصام عبدالمطلب حسن محمود8698

ناجح257إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةانجى شكرى علي عبدهللا حماد8699

ناجح266إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةانوار رضا محمد محمد الحمادي8700
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ناجح238إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةايمان على شعبان على ابوعتاقى8701

ناجح255.5إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةايمان مصطفى اسماعيل محمد سالم8702

ناجح250إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةايه رمضان عبدالغنى مصطفى8703

ناجح208.5إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةايه محمد فكرى حلمى محمد ابوسمر8704

ناجح275إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةبسمله عالء فرج عبدالمنصف ابراهيم داود8705

ناجح270إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةبسمه بدر محمد موسى ابراهيم8706

ناجح245إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةبسمه يونس البسطويسي جاد بركات8707

ناجح247.5إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةحبيبه ياسر السيد على حماد8708

ناجح185إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةحنان صبرى السعيد شعبان علي8709

ناجح265إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةحنين عبدالغفار الجوهرى محمد ابراهيم العبد8710

ناجح249إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةدنيا محمد عبدالحميد ابراهيم محمد الشافعي8711

ناجح219.5إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةرانيا ابراهيم سيد احمد ابراهيم عفيفي8712

ناجح236.5إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةرباب فرج شلبي فرحات8713

ناجح252إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةرحاب بهيج فتحى بهيج احمد8714

ناجح230إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةرحاب حامد ابراهيم فهمى على8715

ناجح271.5إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةرحمه رضا حسن عبدالحميد حسن جبر8716

ناجح238إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةريتاج احمد ابراهيم محمد سليمان8717

ناجح253.5إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةريهام السعيد السيد محمد ابراهيم عفيفي8718

ناجح274إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةساره مصطفى عوض هللا عبدالعاطى الشوكى8719

ناجح251إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةسنيه محمد سليمان ابوشعيشع سالم8720

ناجح274إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةسومه ياسر محمود شعبان محمود8721

ناجح245.5إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةشروق احمد محمد عبدهللا احمد8722

ناجح251إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةشهد ابراهيم احمدابوشعيشع بدير8723

ناجح225إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةشهد عبدالحميد الدسوقى عبدالقادر السيد8724

ناجح259إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةشهد فتوح السيد الطنطاوى الجدع8725

ناجح240إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةشهد محمد غازى نيل شبانه8726
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ناجح245إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةشيرين محمد سليمان ابوشعيشع سالم8727

ناجح226إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةصباح رمضان عباس محمد عبدهللا8728

ناجح258إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةعليه ابراهيم احمد ابراهيم علي8729

ناجح261إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةغاده رافت عبدالعزيز امين حسن8730

ناجح257إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةفاطمه ايمن عبدالنبى احمد السيد الحمادي8731

ناجح204.5إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةفرحه شلبى فرج فرحات فرج8732

ناجح209إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةلطيفه رمضان عبدالمحسن حسن محمد8733

ناجح277إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةمروه عبدالعزيز سعد عبدالعزيز سالم8734

ناجح210إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةملك محمد محمد احمد8735

ناجح271إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةمنار السعيد الشافعي احمد الشافعى8736

ناجح217إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةمنار راضى عطيه سعد عطيه8737

ناجح201.5إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةمنار طارق عبدالغنى مصطفى ابراهيم8738

ناجح273.5إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةمنة هللا جمال ابراهيم سالمه ابراهيم8739

ناجح267إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةندى احمد سيد احمد ابراهيم عبدالهادي8744

ناجح245إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةندى بسيونى عبدالحميد بسيونى حسن8745

ناجح253.5إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةنورهان عبدالعزيز سعد عبدالعزيز سالم8746

ناجح241إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةنيره شريف السيد شعبان السيد8747

ناجح241إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةنيره صبحى اسماعيل محمد سالم8748

ناجح260إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةهناء رضا صابرعبدالسالم مختار8750

ناجح278.5إدارة سيدى غازىمنشة الشرقية اإلعداديةوالء اسماعيل الجوهرى اسماعيل مندور8751

ناجح200.5إدارة سيدى غازىأ. المالحة تاحمد عزت محمد احمد شلبي8752

ناجح202إدارة سيدى غازىأ. المالحة تاسامه عبدالنبى محمد بسيونى سليمان8753

ناجح212إدارة سيدى غازىأ. المالحة تالسعيد حمدى السعيد احمد ابراهيم8754

ناجح258إدارة سيدى غازىأ. المالحة تالسيد حسيب السيد محمد ابراهيم الشافعى8755

ناجح262إدارة سيدى غازىأ. المالحة تامير محمد صبحى عبدالفتاح خميس8756

ناجح167إدارة سيدى غازىأ. المالحة تحسن حسام حسن محمد على8757
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ناجح217إدارة سيدى غازىأ. المالحة تحسين نصر حسين رزق حسين8758

ناجح213.5إدارة سيدى غازىأ. المالحة تطارق رضا عطيه موسي شريف8759

ناجح189إدارة سيدى غازىأ. المالحة تعبدالرحمن احمد عبدربه عبدالعزيز مرسي8760

ناجح268إدارة سيدى غازىأ. المالحة تعبدالوهاب عبدالفتاح يونس خميس سليمان8761

ناجح196إدارة سيدى غازىأ. المالحة تعالم عبدالحميد هالل حسن على8762

ناجح228إدارة سيدى غازىأ. المالحة تمحمد الشربينى محمد ابوشعيـشـع الشربيني8763

ناجح227إدارة سيدى غازىأ. المالحة تمحمد رشدي حرزهللا حسين8764

ناجح242.5إدارة سيدى غازىأ. المالحة تمحمد شريف عطية موسى شريف8765

ناجح204إدارة سيدى غازىأ. المالحة تمحمد فتحى يوسف ابراهيم حسن8766

ناجح229إدارة سيدى غازىأ. المالحة تمحمد محمود محمد علي طه8767

ناجح217.5إدارة سيدى غازىأ. المالحة تمحمود احمد عبدالفتاح احمد مرسى8768

ناجح227إدارة سيدى غازىأ. المالحة تمحمود عبدالستار متولى محمد زياده8769

ناجح250.5إدارة سيدى غازىأ. المالحة تمصطفي عبدالحميد عبدهللا زكي الرخ8770

ناجح256إدارة سيدى غازىأ. المالحة تممدوح على ممدوح قطب قطب8771

ناجح258إدارة سيدى غازىأ. المالحة تمهند مراد على سعد عبدالعزيز8772

ناجح271إدارة سيدى غازىأ. المالحة تهيثم احمد الشحات احمد مصطفي8773

ناجح226إدارة سيدى غازىأ. المالحة تياسر صالح احمد غازى رحيم8774

ناجح224.5إدارة سيدى غازىأ. المالحة تاسراء السعيد السيد احمد ابوالعنين8775

ناجح271إدارة سيدى غازىأ. المالحة تاسراء السيد احمد السيد محمد علي ابراهيم8776

ناجح269إدارة سيدى غازىأ. المالحة تاسماء علي السيد احمد ابوالعنين8777

ناجح210.5إدارة سيدى غازىأ. المالحة تامانى عبدالحميد حامد احمد الضاوي8778

ناجح249إدارة سيدى غازىأ. المالحة تامنيه عبدالستار متولى محمد زياده8779

ناجح226إدارة سيدى غازىأ. المالحة تبديعه محمد حلمى ابراهيم حسن8780

ناجح247.5إدارة سيدى غازىأ. المالحة تبسمة سليمان احمد سليمان علي8781

ناجح265إدارة سيدى غازىأ. المالحة تتغريد السعيد صابر عبدالمجيد سليم8782

ناجح272إدارة سيدى غازىأ. المالحة تحنان احمد لطفي احمد عمار8783
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ناجح269إدارة سيدى غازىأ. المالحة تروان بركات خطاب بركات محمد8784

ناجح230.5إدارة سيدى غازىأ. المالحة تروضه عل فهيم على محمد8785

ناجح252إدارة سيدى غازىأ. المالحة تزين علي صالح الدين ابوشيعيشع محمد8786

ناجح275إدارة سيدى غازىأ. المالحة تساره رمضان فؤاد اسماعيل سيد احمد8787

ناجح235إدارة سيدى غازىأ. المالحة تشروق السيد عيد السيد غازي رحيم8788

ناجح269.5إدارة سيدى غازىأ. المالحة تشروق سامي محروس محمد عوض8789

ناجح231إدارة سيدى غازىأ. المالحة تشرين جمعه السيد محمد قطب8790

ناجح270إدارة سيدى غازىأ. المالحة تشهد محمود متولى محمد زياده8791

ناجح226.5إدارة سيدى غازىأ. المالحة تشيماء السعيد صبحى عبدالفتاح خميس8792

ناجح257.5إدارة سيدى غازىأ. المالحة تندى احمد عاكف السيد محمد عبدهللا8794

ناجح232إدارة سيدى غازىأ. المالحة تنورهان حامد ابراهيم على محمد ناصف8795

ناجح197.5إدارة سيدى غازىا.زهران تاحمد السيد محمد عبدالونيس عيد8796

ناجح182إدارة سيدى غازىا.زهران تاحمد انور محمد سليمان غاذى8797

ناجح185إدارة سيدى غازىا.زهران تاحمد حمدين ابراهيم ناصف ابوعرب8798

ناجح202.5إدارة سيدى غازىا.زهران تاسالم عبدهللا احمد محمد ابراهيم يدك8800

ناجح195إدارة سيدى غازىا.زهران تالسيد محمد عبدالرازق محمد السيد8801

ناجح270إدارة سيدى غازىا.زهران تحماده ناصف ابراهيم ناصف اسماعيل8802

ناجح201.5إدارة سيدى غازىا.زهران تخالد محمد كمال سالمه بدوى8803

ناجح198إدارة سيدى غازىا.زهران ترضا ابراهيم عبدالوهاب عبدالعال حسن8804

ناجح185إدارة سيدى غازىا.زهران ترمضان مؤمن رمضان عبدالمنعم8805

ناجح185إدارة سيدى غازىا.زهران تزياد فضل بالل السيد8806

ناجح196إدارة سيدى غازىا.زهران تصابر كمال ابراهيم السيدعبدالدايم8808

ناجح223.5إدارة سيدى غازىا.زهران تعبدالرحمن بدير كامل عبدالسالم حيدر8809

ناجح216إدارة سيدى غازىا.زهران تعبدالرحمن جمال حنفى عبدالرحمن على8810

ناجح201إدارة سيدى غازىا.زهران تعبدالرحمن عادل عبدالفتاح طه احمد8811

ناجح191إدارة سيدى غازىا.زهران تعبدالرحمن عبدالسالم عبدالرحمن مصطفى متولى8812
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ناجح197إدارة سيدى غازىا.زهران تعبدالرحمن معوض محب معوض درويش8813

ناجح188إدارة سيدى غازىا.زهران تعبدهللا رضا عبدهللا عبدربه شريف8814

ناجح190.5إدارة سيدى غازىا.زهران تعبدالمولي صبحي عبدالمولى حموده8815

ناجح244إدارة سيدى غازىا.زهران تعلى فرج على عبدالعظيم محمد8816

ناجح207.5إدارة سيدى غازىا.زهران تفارس وليد عبدالرحمن مصطفى متولى8817

ناجح190إدارة سيدى غازىا.زهران تمحمد السيد محمد السيدعبدالدايم8820

ناجح257إدارة سيدى غازىا.زهران تمحمد راشد سامي رشيد احمد الرفاعى8821

ناجح225إدارة سيدى غازىا.زهران تمحمد عبدالرحمن على عبدالرحمن8822

ناجح183إدارة سيدى غازىا.زهران تمحمد عبدالعزيز عبدالفتاح عبدالعال حسن8823

ناجح189إدارة سيدى غازىا.زهران تمحمود طاهر محب معوض درويش8825

ناجح168إدارة سيدى غازىا.زهران تمحمود موسى صابرعلى حسن8826

ناجح254إدارة سيدى غازىا.زهران تاالء نشات احمد عبدالفتاح القادوم8827

ناجح247إدارة سيدى غازىا.زهران تاميرة حمدى فتوح السيد زعفان8828

ناجح225.5إدارة سيدى غازىا.زهران تاية ناصر احمد طه8829

ناجح242.5إدارة سيدى غازىا.زهران تايه حمدى فتوح السيد زعفان8830

ناجح261إدارة سيدى غازىا.زهران تحبيبة محمود عيد احمد متولى8831

ناجح258إدارة سيدى غازىا.زهران تحبيبه ابراهيم محمد ابراهيم8832

ناجح267.5إدارة سيدى غازىا.زهران تحنين هشام عبدالرحمن محمد ابراهيم يدك8833

ناجح272.5إدارة سيدى غازىا.زهران تدينا محمد سعد عبدالواحد مصطفى8834

ناجح263.5إدارة سيدى غازىا.زهران ترانيا رضا حلمي غازي السيد8835

ناجح270.5إدارة سيدى غازىا.زهران ترحمه فتحي صبحي محمد عطيه8836

ناجح266إدارة سيدى غازىا.زهران تسارة ايهاب عبدالرحمن مصطفى داود8837

ناجح230.5إدارة سيدى غازىا.زهران تسعيده عبدالمنعم سعد عبدالعزيزحسين8838

ناجح263إدارة سيدى غازىا.زهران تعلياء عالء الدين محمداحمد جمعه8839

ناجح261إدارة سيدى غازىا.زهران تفاطمة على محمد الشناوى8840

ناجح266إدارة سيدى غازىا.زهران تفرياله هانى سعد عبدالعزيز حسين8841
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ناجح258إدارة سيدى غازىا.زهران تمنار على مختار عبدالوهاب موسى8842

ناجح261إدارة سيدى غازىا.زهران تمي محمد طلعت عوض محمد ابراهيم8843

ناجح256.5إدارة سيدى غازىا.زهران تندا ماهر نجاح عبدالعال على8844

ناجح230.5إدارة سيدى غازىا.زهران تهاجر محمد عبدالواحد ابراهيم8845

ناجح201.5إدارة سيدى غازىا.زهران تياسمين رافت كامل عبدالسالم حيدر8846

ناجح214إدارة سيدى غازىا.السرايا تابراهيم السيد ابراهيم عبدالمجيد حسين8847

ناجح172إدارة سيدى غازىا.السرايا تابراهيم سامح السيد محمد عبدالعزيز8848

ناجح239.5إدارة سيدى غازىا.السرايا تاحمد تامر عبداللطيف بيلى منيسى8849

ناجح183.5إدارة سيدى غازىا.السرايا تاحمد حسن محمد محمد عبدالعزيز8850

ناجح206.5إدارة سيدى غازىا.السرايا تاحمد عادل عبدالعزيز على قنديل8851

ناجح212.5إدارة سيدى غازىا.السرايا تاحمد مجدى محمود عبدالمعطى عبدالنبى8852

ناجح223.5إدارة سيدى غازىا.السرايا تاسالم اشرف عبداللطيف راتب محمد8853

ناجح174إدارة سيدى غازىا.السرايا تالزاهى صبحى الزاهى السعيد محمود8854

ناجح202.5إدارة سيدى غازىا.السرايا تامير احمد بسيونى عبدهللا على8855

ناجح148إدارة سيدى غازىا.السرايا تامير احمد عبدالمنعم حسين ابراهيم8856

ناجح222إدارة سيدى غازىا.السرايا تايمن السيد ابراهيم السيد ابوزيد8857

ناجح238.5إدارة سيدى غازىا.السرايا تبدر السيد على عبدربه محمد8858

ناجح227إدارة سيدى غازىا.السرايا تحمزه ايمن مصطفى عبدالعزيز ابوغربيه8859

ناجح191.5إدارة سيدى غازىا.السرايا ترومانى وهبه عزوز وهبه ابراهيم8860

ناجح237إدارة سيدى غازىا.السرايا تسعد شعبان محمد عبدالمجيد حسين8862

ناجح204إدارة سيدى غازىا.السرايا تسلطان عبدهللا ابراهيم على القصبى8863

ناجح213إدارة سيدى غازىا.السرايا تعادل وائل عادل عبدالسالم8864

ناجح204.5إدارة سيدى غازىا.السرايا تعبدالرحمن جمال محمد احمد المغازى8865

ناجح248.5إدارة سيدى غازىا.السرايا تعبدالرحمن خالد محمد ابراهيم السيد خليل8866

ناجح271إدارة سيدى غازىا.السرايا تعبدالرحمن محمود ابراهيم فرج8867

ناجح256إدارة سيدى غازىا.السرايا تعبدالرحمن هالل ممدوح احمد عبدالعزيز8868
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ناجح231.5إدارة سيدى غازىا.السرايا تعبدالسالم سعد ابراهيم غازى منصور8869

ناجح268إدارة سيدى غازىا.السرايا تعلى احمد السعيد محمود الزاهى8870

ناجح258إدارة سيدى غازىا.السرايا تعلى محمود عبدالباسط محمود عطية8871

ناجح222إدارة سيدى غازىا.السرايا تعمار سمير قطب فايد على8872

ناجح206.5إدارة سيدى غازىا.السرايا تعمار عبدالسالم صبحى احمدعلى فايد8873

ناجح263إدارة سيدى غازىا.السرايا تعمر محمود عبدالمجيد السيد مصطفى8874

ناجح194إدارة سيدى غازىا.السرايا تعمرو موسى يوسف الجوهرى اسماعيل8875

ناجح244.5إدارة سيدى غازىا.السرايا تفارس رضا رمضان رمضان القديم8876

ناجح207.5إدارة سيدى غازىا.السرايا تفارس رمضان سالم عبداللطيف8877

ناجح256.5إدارة سيدى غازىا.السرايا تكرولس ابراهيم عزت يوسف8878

ناجح267.5إدارة سيدى غازىا.السرايا تكريم بسيونى محمد بسيونى السيد8879

ناجح161إدارة سيدى غازىا.السرايا تماجد عطية عبدالمنعم عطية8881

ناجح212إدارة سيدى غازىا.السرايا تماريو عماد عطية غالى عطا هللا8882

ناجح245إدارة سيدى غازىا.السرايا تمحمد ابراهيم محمد ابراهيم8883

ناجح149إدارة سيدى غازىا.السرايا تمحمد احمد عبدهللا احمد بسيونى8885

ناجح235إدارة سيدى غازىا.السرايا تمحمد السيد فتحى حسين الشافعى8887

ناجح236إدارة سيدى غازىا.السرايا تمحمد ايمن محمد غازى الصياد8888

ناجح255إدارة سيدى غازىا.السرايا تمحمد رشدى رمضان ابراهيم8889

ناجح156إدارة سيدى غازىا.السرايا تمحمد صبحى نصر عبدالغنى معوض8890

ناجح253إدارة سيدى غازىا.السرايا تمحمد عبدالخالق عبدالسميع عبدالسالم عبدهللا8891

ناجح247إدارة سيدى غازىا.السرايا تمحمد عبدالفتاح رمضان محمد الشناوى8892

ناجح233إدارة سيدى غازىا.السرايا تمحمد عبدالقادر محمود حامد ابوالقاسم8893

ناجح207إدارة سيدى غازىا.السرايا تمحمد عبدهللا بسيونى عبدهللا8894

ناجح224.5إدارة سيدى غازىا.السرايا تمحمد على عبدالسالم حسين الشافعى8895

ناجح172إدارة سيدى غازىا.السرايا تمحمد محب عبدالعاطى حسن مرسى8896

ناجح258.5إدارة سيدى غازىا.السرايا تمحمود السيد رزق رجب مكاوى حسن8897
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ناجح245.5إدارة سيدى غازىا.السرايا تمحمود سعدون عبدالعزيز على قنديل8898

ناجح269إدارة سيدى غازىا.السرايا تمحمود عابد نصر عبدالغنى معوض8899

ناجح210إدارة سيدى غازىا.السرايا تمروان السيد عبدالحى على الصياد8900

ناجح270.5إدارة سيدى غازىا.السرايا تمسعد محمد مسعد محمود محمد الزاهى8901

ناجح253إدارة سيدى غازىا.السرايا تمصطفى حمزة مصطفى عبدالعزيز ابوغربية8902

ناجح244إدارة سيدى غازىا.السرايا تمينا موريس عزت يوسف8903

ناجح262إدارة سيدى غازىا.السرايا تاسراء عاصم مدحت بيلى محمد8904

ناجح218إدارة سيدى غازىا.السرايا تاسراء عبدة السيد يونس غازى8905

ناجح268.5إدارة سيدى غازىا.السرايا تاسماء محمد فهمى محمد محمد8906

ناجح245إدارة سيدى غازىا.السرايا تامل عبدالوهاب احمد ابراهيم8907

ناجح221إدارة سيدى غازىا.السرايا تايه جمعه عباس جمعه احمد8908

ناجح275إدارة سيدى غازىا.السرايا تايه رجب محمد احمد المغازى8909

ناجح181إدارة سيدى غازىا.السرايا تجواهر يحيى اسماعيل محمد احمد8910

ناجح241.5إدارة سيدى غازىا.السرايا تحبيبة سعد احمد ابراهيم8911

ناجح211إدارة سيدى غازىا.السرايا تحمدية اشرف محمود عبدالنبى محمد السيد8912

ناجح240.5إدارة سيدى غازىا.السرايا تحنين على حسن عبدهللا شاهين8913

ناجح268.5إدارة سيدى غازىا.السرايا تخلود كمال مصباح احمد دراز8914

ناجح270إدارة سيدى غازىا.السرايا ترغدة رضا محمد احمد المغازى8915

ناجح274إدارة سيدى غازىا.السرايا تروان السعيد محمد يوسف الجوهرى8916

ناجح236.5إدارة سيدى غازىا.السرايا تروان عبدالفتاح رمضان محمد  الشناوى8917

ناجح276إدارة سيدى غازىا.السرايا تروان وليد فتوح عبدالحميد محمد8918

ناجح279إدارة سيدى غازىا.السرايا تسارة جابر عبدالحميد عويس8920

ناجح215.5إدارة سيدى غازىا.السرايا تساندى عبده ابراهيم عبدالمجيد محمد8921

ناجح266إدارة سيدى غازىا.السرايا تسما عبدالحميد بدير عبدالحميد ابونعامة8922

ناجح199إدارة سيدى غازىا.السرايا تسميرة احمد مصطفى على السيد8923

ناجح239.5إدارة سيدى غازىا.السرايا تسناء السادات كمال احمد حسن الشرقاوى8924
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ناجح240إدارة سيدى غازىا.السرايا تشرين نبيل السيد قاسم8925

ناجح276إدارة سيدى غازىا.السرايا تشهد ابراهيم محمد ابراهيم حسين8927

ناجح193إدارة سيدى غازىا.السرايا تشهد تامر محمد رزق محمد سعد8928

ناجح254إدارة سيدى غازىا.السرايا تشهد صبحى عيد فايد على8929

ناجح242.5إدارة سيدى غازىا.السرايا تشهد محمد عبداللطيف حافظ محمد فرج8930

ناجح265.5إدارة سيدى غازىا.السرايا تعبير صبحى محمد ابراهيم حسين8931

ناجح273إدارة سيدى غازىا.السرايا تعزة مصطفى مرشدى حسين الشافعى8932

ناجح274إدارة سيدى غازىا.السرايا تفرح محمد احمد غازى منصور8933

ناجح270إدارة سيدى غازىا.السرايا تمريم ايمن السيد المهدى الدمراوى8934

ناجح203إدارة سيدى غازىا.السرايا تمى صبرى فتحى حسين الشافعى8935

ناجح187إدارة سيدى غازىا.السرايا تندا عالء الدين عبدالسالم ابواليزيد السيد8936

ناجح253.5إدارة سيدى غازىا.السرايا تندى رجب محمد احمد المغازى8937

ناجح233إدارة سيدى غازىا.السرايا تندى عبدالعليم ابراهيم غازى منصور8938

ناجح242إدارة سيدى غازىا.السرايا تنيجار اشرف ابراهيم على السيد8939

ناجح224.5إدارة سيدى غازىا.السرايا تهنيات شعبان عبدالعزيز جمعه اسماعيل8940

ناجح233إدارة سيدى غازىا.السرايا تيوستينا باسيلى عزت يوسف حنا8941

ناجح179إدارة سيدى غازىا.منشة الغربية تاحمد محمد محمود محمد ابراهيم8943

ناجح264إدارة سيدى غازىا.منشة الغربية تالسعيد السيد ابراهيم عباس عبدالمجيد مبروك8945

ناجح272إدارة سيدى غازىا.منشة الغربية تحافظ طارق حافظ متولى عبدالرحيم8946

ناجح258إدارة سيدى غازىا.منشة الغربية ترشاد عبدالرحمن محمد على مصطفى8947

ناجح172إدارة سيدى غازىا.منشة الغربية ترضا السيد ابراهيم مصطفى حبيب8948

ناجح266.5إدارة سيدى غازىا.منشة الغربية تسعد محمود فوزى ذكى جمعه عبدالدايم8949

ناجح191.5إدارة سيدى غازىا.منشة الغربية تعبدالباسط محمد السيد محمد على جاد8950

ناجح207.5إدارة سيدى غازىا.منشة الغربية تعبدالرحمن احمد عبدالوهاب محمد ابراهيم8951

ناجح216إدارة سيدى غازىا.منشة الغربية تعبده السعيد عبدربه السعيد سيد احمد8952

ناجح165إدارة سيدى غازىا.منشة الغربية تفتحى محمد احمد يوسف احمد8953
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ناجح193.5إدارة سيدى غازىا.منشة الغربية تمازن رضا السيد محمد مصطفى متولى8954

ناجح209إدارة سيدى غازىا.منشة الغربية تمحمد احمد احمد مصطفى احمد سيد احمد8955

ناجح240إدارة سيدى غازىا.منشة الغربية تمحمد السيد محمد على غازى8956

ناجح266إدارة سيدى غازىا.منشة الغربية تمحمد جمعه عبدالنبى على على غالى8957

ناجح240.5إدارة سيدى غازىا.منشة الغربية تمحمد رافت شعبان ابراهيم احمد8958

ناجح175إدارة سيدى غازىا.منشة الغربية تمحمد رضا شعبان بديوى عبدالمجيد8959

ناجح254إدارة سيدى غازىا.منشة الغربية تمحمد رفعت احمد محمد ابوالمجد8960

ناجح276إدارة سيدى غازىا.منشة الغربية تمحمد عبدالوهاب محمود ابراهيم جاد8961

ناجح178إدارة سيدى غازىا.منشة الغربية تمحمد فاروق ممدوح عبدالسالم جاد8962

ناجح172إدارة سيدى غازىا.منشة الغربية تمحمد كمال على ابراهيم محمد8963

ناجح189إدارة سيدى غازىا.منشة الغربية تمحمد نصر ابراهيم محمد نصرالدين8964

ناجح238إدارة سيدى غازىا.منشة الغربية تمحمد هشام رياض حماد صالح فراج8965

ناجح156إدارة سيدى غازىا.منشة الغربية تمصطفى رضا مصطفى سيد احمد رمضان8966

ناجح273.5إدارة سيدى غازىا.منشة الغربية تاحسان مصطفى ابراهيم مصطفى حبيب8967

ناجح249إدارة سيدى غازىا.منشة الغربية تاسالم السيد محمد عزب بيومى8968

ناجح264إدارة سيدى غازىا.منشة الغربية تاشرقت احمد محمد عبدالعزيز ابراهيم8969

ناجح250إدارة سيدى غازىا.منشة الغربية تاالء خالد فتحى مغازى على8970

ناجح277إدارة سيدى غازىا.منشة الغربية تايمان محمود فتحى عبدالرحمن عبدالعاطى جاد8971

ناجح264إدارة سيدى غازىا.منشة الغربية تايه ايمن حافظ متولى عبدالرحيم8972

ناجح276إدارة سيدى غازىا.منشة الغربية تساره غازى جوهر غازى8974

ناجح268إدارة سيدى غازىا.منشة الغربية تسميره غازى عبدالحكيم جوهر غازى8975

ناجح271إدارة سيدى غازىا.منشة الغربية تشمس رياض ممدوح عبدالسالم ابراهيم جاد8976

ناجح206إدارة سيدى غازىا.منشة الغربية تشهد ابراهيم يوسف على ابراهيم8977

ناجح232إدارة سيدى غازىا.منشة الغربية تشهد الشهاوى محمد محمود الشهاوى8978

ناجح177إدارة سيدى غازىا.منشة الغربية تعدالت رضا محمود محمد ابراهيم8979

ناجح264إدارة سيدى غازىا.منشة الغربية تفاطمه يوسف سعد مصطفى الصباغ8980
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ناجح275إدارة سيدى غازىا.منشة الغربية تمريم محمد فوزى ذكى جمعه8981

ناجح274إدارة سيدى غازىا.منشة الغربية تمنار عبدالغفار على رمضان على جاد8982

ناجح260إدارة سيدى غازىا.منشة الغربية تنورا وائل واصف عبدالسالم ابراهيم جاد8983

ناجح209.5إدارة سيدى غازىا.منشة الغربية تهبه الشحات السيد احمد ابراهيم محمد8984

ناجح268.5إدارة سيدى غازىا.منشة الغربية توفاء على ابراهيم على غازى8985

ناجح265.5إدارة سيدى غازىا.منشة الغربية تياره محمد عبدالحميد محمد طه8986

ناجح270إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةاسراء ابراهيم محمد محمود الغريب8987

ناجح227إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةاسراء عالء محمد السيد حافظ8988

ناجح206.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةاسراء محى الدين محى الدين ابراهيم خضر8989

ناجح218.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةاسماء اشرف ابراهيم محمد حجازى8990

ناجح246إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةاسماء عبدالعزيز الدسوقى عبدالفتاح سيد احمد8991

ناجح254.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةاسماء محمود حماده عبدالحميد حسن8992

ناجح263إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةافنان حسن فاروق حسن رمضان8993

ناجح278.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةاالء السيد عبدالحميد عيد مصطفى8994

ناجح246إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةاالء حسن يوسف احمد غازي عبدالعاطي8995

ناجح209إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةاالء سامح عبدالرحمن عبدالصمد اللقانى8996

ناجح265إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةاالء عاصم صالح مصطفى العيسوى8997

ناجح270إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةاالء عاطف مطاوع ابراهيم الصاوي8998

ناجح227إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةامل محمد احمد توفيق الحداد8999

ناجح222إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةامنيه السيد بدير محمد على نعيم9000

ناجح164إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةامنيه سعد زيد ابوالنورين محمد9001

ناجح265إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةانجى حازم السيد محمد اسماعيل9002

ناجح235إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةايمان السيد غانم شلبى رجب9003

ناجح279إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةايمان على مصطفي محمد كشك9004

ناجح190إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةايمان وائل لبيب محمد بركات9005

ناجح235إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةايه عبدالمعبود عبدالجواد زكى النمكى9006
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ناجح267إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةايه عزت رمضان محمد السمسار9007

ناجح160إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةايه محمد عبدالوهاب محمد ابراهيم9008

ناجح245إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةايه مختار عبدالمعطى حسن نصار9009

ناجح219إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةبرديس محمد شحاته محمد فاوي9010

ناجح272إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةبسمله السيد محمد السيد المتبولى9011

ناجح216إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةبسمله سامى صبحى زكريا على يونس9012

ناجح276إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةبسمله سعد صالح احمد ابوسمرة9013

ناجح274إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةبسمله محمد عبدالفتاح عبدالجواد جودة9014

ناجح271إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةبسمله محمد فوزى مفتاح محرم9015

ناجح267إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةبسمه ابراهيم صالح ابراهيم احمد الروينى9016

ناجح277إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةبسنت خالد محمد محمد ابراهيم9017

ناجح275إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةتقى محمد حامد محمد البحيرى9018

ناجح234إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةتقى وليد محمد ابراهيم خليل9019

ناجح270إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةجنه السعيد محمد عبدالهادى االمبابى9020

ناجح269إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةجنه هللا عادل محمد على الصعيدى9021

ناجح260إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةجنه هشام فؤاد محمود كامل9023

ناجح276إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةجنى احمد فاروق احمد عبدالغفار9024

ناجح268إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةحبيبه احمد ابراهيم مصطفى محمد9025

ناجح183إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةحبيبه اشرف محمد عبدالسالم محمد9026

ناجح279إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةحبيبه السعيد عيد حسن عبدالقادر9027

ناجح278.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةحبيبه السيد السيد عبده محمد9028

ناجح218إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةحبيبه بدوى محمد رياض الشيتانى9029

ناجح183إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةحبيبه حسين الدسوقى معوض عقل9030

ناجح269إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةحبيبه حسين محمدى حسين الفره9031

ناجح147إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةحبيبه خليل طلحه السيد صقر9032

ناجح176إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةحبيبه عاطف محمد ابراهيم سعد نايل9033
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ناجح187إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةحبيبه عبدالعزيز مصطفى عبدالعزيز عامر9034

ناجح273إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةحبيبه عثمان احمد عثمان محمود9035

ناجح273إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةحبيبه عطيه يونس خميس سليمان9036

ناجح227إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةحبيبه على عبدالجواد على شومان9037

ناجح264إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةحبيبه فوزى مرجان طه اسماعيل البزاوى9038

ناجح263إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةحبيبه كمال سيد اليمانى السيد9039

ناجح275إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةحبيبه محمد احمد كامل االلفي9040

ناجح260إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةحبيبه محمد حمدته محمد العافى9041

ناجح276إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةحبيبه محمد عبدالسالم طه عبدالسالم9042

ناجح261إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةحبيبه محمود طه محمد عبدالسالم9043

ناجح273إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةحبيبه مصطفى محمد بدير الشين9044

ناجح269إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةحبيبه ناصر على احمد على9045

ناجح270إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةحبيبه هانى سعد عبدالسالم غرابه9046

ناجح274إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةحبيبه وليد محمد طه الصباغ9047

ناجح274إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةحسناء عماد صالح السيد مليكه9048

ناجح268إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةحنان محمد على محمد احمد السيد9049

ناجح278إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةحنين احمد السيد محمود محمد الغنام9050

ناجح269إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةحنين احمد فخرى مصطفى محمد حسن9051

ناجح190إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةحنين احمد مصطفي احمد سعيد9052

ناجح225.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةحنين خالد احمد ابراهيم سليمان9053

ناجح212.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةحنين خالد محمد محمود محمد9054

ناجح233إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةحنين درويش احمد الشافعى9055

ناجح272.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةحنين عالء الدين محمد عبدالراضى السيد عبدالرحمن9056

ناجح268إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةحنين عماد اسماعيل حسن احمد الجلمه9057

ناجح267إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةحنين عمرو محمد بدير السيد العدوي9058

ناجح277إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةحنين محمد عبدالرحمن احمد خليل9060
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ناجح227.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةحنين محمد عبدالمنعم طه المالح9061

ناجح249إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةحنين محمد محمد بيومى البنا9062

ناجح254إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةحنين محمد مصطفى ابراهيم محمد9063

ناجح274.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةحنين محمود راشد محمود عبدهللا راشد9064

ناجح262إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةحنين هانى سعد عبدالسالم غرابه9065

ناجح247.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةحنين وائل جابر ابراهيم عبداللطيف9066

ناجح253إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةدارين اشرف نور الدين عبدالحميد حسن الحبال9068

ناجح272.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةدعاء رضا توفيق طه عبدالعزيز الروخ9069

ناجح254إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةدميانه رمزى فرج ابراهيم دميان9070

ناجح228إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةدنيا صبرى مسعد سيد احمد عوض9071

ناجح227إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةدنيا طلحه عادل صالح الديب9072

ناجح206.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةدنيا عادل مصطفى خليل شنح9073

ناجح261.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةديانا منير فرج حبيب يعقوب9074

ناجح184إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةدينا سمير الشحات على ابوزيد9075

ناجح239إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةذكرى احمد ابوالعال احمد محمد9076

ناجح208.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةرانيا محمد شوقي محمد مرجان9077

ناجح194.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةرحمه اشرف عرفه محمد العباسى9078

ناجح273إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةرحمه السيد حسيب عبدالخالق خفاجي9079

ناجح161.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةرحمه محمود عوض قطب شاهين9081

ناجح264إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةرضوى السيد عنتر السيد الحداد9082

ناجح251.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةرغد محمد عبدالفتاح احمد حسن قوره9083

ناجح259.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةرقية عصام الدين محمد احمد مصطفى خفاجى9084

ناجح250.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةرنا اشرف محمد عبدالعزيز عثمان9085

ناجح248.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةرنا عالء احمد محمد نصر الدين9086

ناجح257.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةرنا محمد عبدالحميد محمد عبدالحى9087

ناجح273.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةرنا محمد محمود عزت محمود ابراهيم9088
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ناجح260إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةرناد محمد عبدالكريم عبدالمنعم ابوزيد9089

ناجح261.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةروان اشرف حسن على عوض9090

ناجح276إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةروان العارف السيد عمر حسان9091

ناجح228.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةروان محمد عبدالحميد اسماعيل الحناوي9092

ناجح216.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةروان محمد محمد احسان كامل راغب9093

ناجح224إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةروان نبيل محمود محمود الباهى9094

ناجح261إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةروان ياسر ممدوح محمد مشعل9095

ناجح263.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةروضه احمد محمد احمد البرهامى9096

ناجح250.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةريتاج رافت ابوالوفا احمد9097

ناجح259إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةريم ناصر صالح عبدالعزيز الحمامصى9098

ناجح177إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةريماس مصطفى السيد عبدالقادر محمد9099

ناجح265.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةريناد هانى السيد محمد موسي9100

ناجح277إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةزينب اسامه عبدالسالم رجب جعفر9101

ناجح257إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةساره ابراهيم محمد فراج محمد9103

ناجح252إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةساره رمزى فرج ابراهيم دميان9104

ناجح244إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةساره عبدهللا محمد ابراهيم محمد حسين9105

ناجح270إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةساره عالء محمد سعد محمد9106

ناجح254إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةساره علي المغاوري متولي بسيوني محمد9107

ناجح264إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةساره محمد العراقى محمد البشرى9108

ناجح225إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةساره مصطفى احمد محمد عوض9109

ناجح270إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةسالمين محمد عبدهللا الدسوقي عبدالعال9110

ناجح187إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةسحر سعد عبدهللا محمد احمد سالمه9111

ناجح267إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةسحر محمود ابراهيم ايوب نوار9112

ناجح272إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةسلسبيل السعيد على ابراهيم قطب9113

ناجح260إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةسلمى مصطفى سعيد مصطفى عاصم9114

ناجح181.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةسلوى اشرف محمد عبدالوهاب درويش9115
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ناجح277.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةسما حسام الدين محمد محمد عبدالرحيم9116

ناجح275إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةسما حمدي مصطفى بيومي البنا9117

ناجح277إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةسما خالد احمد احمد ابوجبل9118

ناجح256.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةسما محمد متولى السيد الزواوى9119

ناجح189.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةسماح اشرف احمد ابراهيم البزاوى9120

ناجح180إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةسميحه احمد السيد محمد الجندى9121

ناجح213إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةسناء محمود ابراهيم عبدالحى المالح9122

ناجح259إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةسندس رمضان عبدالدايم محمد عبدالدايم9123

ناجح270إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةسهير طلحه السيد احمد سعد9124

ناجح267إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةشاهنده شبل حسن عبدهللا حسن9125

ناجح208إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةشروق هشام محمد الحصافى فؤاد صيرة9127

ناجح252.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةشرين عماد محمد سعيد العادلى السيد9128

ناجح260.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةشهد احمد محمد فتحى محمد البزاوى9131

ناجح272إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةشهد السيد رجب متولى كامل9132

ناجح261.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةشهد السيد سعد محمود سالمه9133

ناجح232إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةشهد خالد السعيد بسيونى جوده9134

ناجح271إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةشهد طه على طه عكاشه9135

ناجح249إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةشهد عبدالمنصف حسن عبدالفتاح الزفتاوى9136

ناجح253إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةشهد عصام محمود توفيق الدسوقى9137

ناجح251إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةشهد عطيه ممدوح حامد محمد عبده9138

ناجح241إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةشهد محمد اسماعيل حسن احمد9139

ناجح249إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةشهد محمد قطب محمد صقر9140

ناجح263إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةشهد محمود رشيد علي حساتين9141

ناجح270إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةشيماء محمد جابر امين عويس9142

ناجح273إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةصباح على محمد على احمد9143

ناجح242.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةعائشه محمد فرج محمد ابراهيم جالل9144
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ناجح260.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةعبير ايمن محمد كارم نصار9145

ناجح275إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةعزه اسماعيل عبدالسالم محمد عبدالسالم9146

ناجح277.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةعزه حسام حسن على احمد9147

ناجح254إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةعزيزه خالد محمد عيسى9148

ناجح265.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةفاطمة سامح محمد بيومى خلف هللا9149

ناجح265إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةفاطمه الزهراء خالد محمد عبدالحكم مصطفى هاشم9150

ناجح277إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةفاطمه بهاء محمد عبداللطيف محمد سكران9151

ناجح223إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةلقى محمود محمد احمد ابراهيم النجار9153

ناجح215إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةليلى على رمضان على جاد محمد9154

ناجح232.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةليلى عماد عبدالعزيز محمد محفوظ9155

ناجح278إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةمادلين ميالد عزت سعد بسخرون9156

ناجح279إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةمرام خالد الششتاوى سليمان على9157

ناجح278إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةمروه جالل عبدالسالم يونس ابراهيم9158

ناجح278إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةمروه مدحت محمد السيد صيام9159

ناجح271.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةمريام سالم حسن السيد النمر9160

ناجح241.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةمريم احمد حسن السيد متولى9161

ناجح259إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةمريم اشرف يوسف جرجس عبدالمسيح9162

ناجح252إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةمريم حسن السعيد طلحه البزاوي9163

ناجح265.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةمريم حسين فاروق فتوح جعفر9164

ناجح261.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةمريم حماده محمد فتحى شريف جالل9165

ناجح260.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةمريم حمدى فاروق محمد الجريدى9166

ناجح273إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةمريم عمرو محمد عبدالهادي الخرصاوي9167

ناجح237.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةمريم متولى على عبدالعظيم شنح9168

ناجح269.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةمريم محمد فريج محمد حسن الخشن9169

ناجح265إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةمريم مدحت اسماعيل حسن عامر9170

ناجح264إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةمريم هشام السيد محمد مرسى النجار9171
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ناجح265إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةمريم وائل شعبان محمود الشهاوى9172

ناجح254إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةملك ايهاب ابراهيم محى الدين خضر9173

ناجح266إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةملك بشير محمد عبداللطيف عثمان الجندي9174

ناجح245إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةملك سامح مسعد خطاب محمد خطاب9175

ناجح267إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةملك مصطفي كريم محمد كريم النحاس9176

ناجح246.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةملك وائل عبدالمجيد فتوح عبدربه9177

ناجح266.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةمنة هللا السيد شريف فتحى محمد شريف9178

ناجح270.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةمنة هللا شريف عادل حامد خليل9179

ناجح266إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةمنة هللا محمود احمد محمود القاضى9180

ناجح159.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةمنة هللا محمود علي علي محمود9181

ناجح252إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةمنة هللا مصطفى عبدهللا سليمان عبدهللا9182

ناجح218.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةمنة هللا وليد عثمان ابوعرب يوسف9183

ناجح267.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةمنة مصطفى عيد ياسين عيد9184

ناجح217.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةمنه ابراهيم على على شلبى9185

ناجح261.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةمنه خالد محمد طه احمد الصباغ9186

ناجح267.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةمنى تامر مختار رمضان محمد9187

ناجح268.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةمنيره رافت عرفه سيد احمد الخطيب9188

ناجح211.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةمى خالد محمد خالد يوسف9189

ناجح270.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةمى عالء عبدالرحمن عبدالحميد مصطفى9190

ناجح256.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةمى محمود محمود حسين حمد9191

ناجح273إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةمى وائل جبر السيد محمود9192

ناجح278.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةناردين سامى حنا سعد عطيه9193

ناجح244.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةناريمان خالد بدير ابراهيم نايل9194

ناجح268إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةناريمان فارس عبده محمود عطوة9195

ناجح266.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةنجاه شريف محمود محمد محمد9196

ناجح263.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةندى احمد ابراهيم توفيق حسن9199
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ناجح258.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةندى حسن عبدالمنعم زكي عبدالباري9200

ناجح279إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةندى سعد على احمد على احمد9201

ناجح279إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةندى فارس عبده محمود عطوة9202

ناجح277إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةندى مجدى اسماعيل محمد صقر9203

ناجح278إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةندى مدحت جاد هللا سعيد نشوان9204

ناجح209إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةندى مصطفى محمود صدقى محمود9205

ناجح261إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةنرمين ابراهيم محمد سمير عبدالحميد ابوجبل9206

ناجح216إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةنعمة محمد على امين9207

ناجح221إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةنهى محمد سليمان محمد الدمرداش عطا هللا9208

ناجح228إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةنهى ناجى بسيونى عبدالمنعم عبدالحميد9209

ناجح144إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةنور احمد بدير السيد قابل9210

ناجح278.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةنور الحسينى مصطفى طه الطنطاوى9211

ناجح210إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةنور شريف عبدالمنعم جاد هللا عبدالعاطي9212

ناجح265إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةنور مجدى اسماعيل محمد صقر9213

ناجح276إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةنوران انور عثمان محمد عبدالهادي9214

ناجح261إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةنوران حمدى محمد احمد محمد الزواوى9215

ناجح270إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةنوران خالد ابراهيم يوسف درويش9216

ناجح269إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةنوره عمرو فتوح محمد طه العافى9217

ناجح273إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةنوره مسعد فتحى عبدهللا فرغلى9218

ناجح271إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةنورهان هانى محمود عبدالعزيز الطوخى9219

ناجح266إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةنورهان ياسر محمد محمد شعبان9220

ناجح266إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةنورين محمود محمد عزت هالل9221

ناجح256إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةهاجر احمد احمد محمد مصطفي هيكل9222

ناجح199إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةهاجر عماد لبيب رافت الصعيدى9224

ناجح263إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةهاجر كمال كمال عبدالخالق رضوان9225

ناجح174إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةهاجر محمد اسماعيل اسماعيل الفقى9226
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ناجح274إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةهاجر محمد السيد على مصطفى الزواوى9227

ناجح178إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةهاجر محمود السعيد درويش البزاوى9228

ناجح272إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةهاجر هشام بدير محمد نعيم9229

ناجح276إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةهاجر وليد فاروق عبدالنبى محمد عيشه9230

ناجح273إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةهدى احمد حسن محمد البربرى9231

ناجح274إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةهدى محمد عبدالحميد عبدالحليم عبداللطيف9232

ناجح273إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةهمسه وليد حيد ر بسيونى جوده9233

ناجح278إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةهنا اكرامى محمد توحيد عبدالحميد شنح9234

ناجح248إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةهنا محمد ابوالعباس كامل الشناوى9235

ناجح265إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةهناء مصطفى عبدالحميد السيد حسن9236

ناجح219إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةوداد سامح محمد عبدالنبى محمد حسن9237

ناجح170إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةوسام يوسف عبدالعظيم محمد عكاشه9238

ناجح185إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةوفاء محمد السيد محمد امين9239

ناجح271إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةوالء محمد حسن على احمد9240

ناجح278إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةيارا عبدالرحمن محمود ابراهيم عبدالرحمن9241

ناجح276إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةيارا عمر عبدالعزيز احمدعبدالحليم9242

ناجح272إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةياسمين احمد محمد احمد  محمد الشاذلي9243

ناجح273إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةياسمين محمد السعيد محمود يوسف9244

ناجح260إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةياسمين محمد عبداللطيف احمد ابراهيم اللقاني9245

ناجح273إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةياسمين محمد فخرى سيد عمران9246

ناجح270إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةياسمين منتصر على عبدالعزيز السقا9247

ناجح269إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةيمنى عصام صالح عبدالعزيز الحمامصى9248

ناجح270إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةيمنى ممدوح مختار سيد احمد9249

ناجح264إدارة غـــــرب كفر الشيـخالقومية بكفرالشيخاحمد سامح عبدالرحمن محمود مصطفى الخياط9250

ناجح244إدارة غـــــرب كفر الشيـخالقومية بكفرالشيخاحمد سامح عبدالنبى محمد الخياط9251

ناجح239إدارة غـــــرب كفر الشيـخالقومية بكفرالشيخاحمد على انور عبده صالح الجندى9252
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ناجح264.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالقومية بكفرالشيخاحمد محمد على على شلبى9253

ناجح270إدارة غـــــرب كفر الشيـخالقومية بكفرالشيخادهم عمرو محمد المنشاوى9254

ناجح250.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالقومية بكفرالشيخادهم محمد اسماعيل محمد الشرقاوى9255

ناجح277إدارة غـــــرب كفر الشيـخالقومية بكفرالشيخاسر ايمن ابراهيم محمد بكرى9256

ناجح253إدارة غـــــرب كفر الشيـخالقومية بكفرالشيخاسماعيل عيد محمدى طه الزواوي9257

ناجح275إدارة غـــــرب كفر الشيـخالقومية بكفرالشيخالريان محمد عبدهللا قاسم محى الدين9258

ناجح274إدارة غـــــرب كفر الشيـخالقومية بكفرالشيخبجاد ماجد عطيه عبدالسالم سليمان9259

ناجح247إدارة غـــــرب كفر الشيـخالقومية بكفرالشيخخالد يوسف محمد يوسف خليفة9260

ناجح261.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالقومية بكفرالشيخعبدالخالق احمد عبدالخالق مصطفى مصطفى ابوالسعود9261

ناجح254إدارة غـــــرب كفر الشيـخالقومية بكفرالشيخعمر بكر رمضان السيد زهران9262

ناجح244إدارة غـــــرب كفر الشيـخالقومية بكفرالشيخعمر رافت سالم بدران سالم9263

ناجح262إدارة غـــــرب كفر الشيـخالقومية بكفرالشيخعمر عبدالفتاح السعيد ابراهيم عبدالسالم9264

ناجح260إدارة غـــــرب كفر الشيـخالقومية بكفرالشيخعمرو حامد حامد الشوادفى الهياتمى9265

ناجح253إدارة غـــــرب كفر الشيـخالقومية بكفرالشيخماهر احمد ماهر الحديدى عبدالونيس اسماعيل9266

ناجح268.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالقومية بكفرالشيخمحمد ابراهيم عبدالباسط محمود رمضان9267

ناجح248إدارة غـــــرب كفر الشيـخالقومية بكفرالشيخمحمد عادل ابراهيم سليمان محمد9268

ناجح265.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالقومية بكفرالشيخمحمد عبده انور عبده صالح9269

ناجح179.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالقومية بكفرالشيخمحمد محمود جيوشى محمود السيد9270

ناجح178إدارة غـــــرب كفر الشيـخالقومية بكفرالشيخمعاذ محمد ابراهيم محمد ابوطالب9271

ناجح254إدارة غـــــرب كفر الشيـخالقومية بكفرالشيخاسماء عبدالسالم السيد عبدالغنى ابوعلفه9272

ناجح265.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالقومية بكفرالشيخايمان حامد حامد الشوادفى الهياتمى9273

ناجح261.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالقومية بكفرالشيخحال محمد السيد احمد سيد احمد9274

ناجح269إدارة غـــــرب كفر الشيـخالقومية بكفرالشيخساره الجوهرى محمد يوسف9275

ناجح274.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالقومية بكفرالشيخسلمى عبدالسالم مصباح عبدالسالم عبدالعاطى9277

ناجح265.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالقومية بكفرالشيخشذا وليد محمد عبدالعزيز9278

ناجح264إدارة غـــــرب كفر الشيـخالقومية بكفرالشيخشهد السيد صبرى متولى السيد جمعه9279
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ناجح270إدارة غـــــرب كفر الشيـخالقومية بكفرالشيخملك طارق سيد احمد مصطفى ابوخديجه9280

ناجح269إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تاحالم رفيق سيد محمد المليجى9281

ناجح278إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تاروى محمد انور احمد عبدالمنعم9282

ناجح220.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تاروى محمد مبارك صالح العمودى9283

ناجح270.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تاسراء احمد عزيز راضى على9284

ناجح275إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تاسراء على على متولى سليمان الحداد9285

ناجح273إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تاسراء على عمران عبده محمد9286

ناجح272إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تاسماء جابر عبدالفتاح ريحان فرج9287

ناجح276إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تاسماء عبده عبدالجليل محمد نصار9288

ناجح253إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تاسماء مجدى محمد على ابواحمد9289

ناجح228إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تاسماء محمد عبدالمنعم رمضان احمد9290

ناجح271.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تاسماء محمد مرسى الشناوى الحداد9291

ناجح278إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تاالء اسماعيل عبدالحميد محمود الشربينى9292

ناجح275.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تاالء محمد السيد محمد على9293

ناجح276إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تاالء محمود مصطفى محمد ابوعلى9294

ناجح272.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تالهام فهيم فؤاد عبدالرازق ابراهيم9295

ناجح276.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تامانى اشرف ممدوح عبدالرحمن خليل9296

ناجح278إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تامل مبروك ابراهيم مبروك مبروك9297

ناجح252.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تاموره ايهاب محمد عبده محمد غازى9298

ناجح272إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تاميره طلحه عبدالنبي خليل حسن عبدالعال9299

ناجح275إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تاميره عالء على على الزواوى9300

ناجح275إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تايتى محمد عبدالعظيم عبدالسالم عماره9301

ناجح254.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تايمان عمرو مصطفى عبدالعزيز امام9302

ناجح269.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تايه السيد عبدالحليم السيد عطيه9303

ناجح265.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تايه السيد محمود حسن عبدهللا9304

ناجح267إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تايه ايمن سليمان احمد احمد نعيم9305



كفرالشيخ16/06/2021

328صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح246إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تايه حماده ابراهيم مصطفى الشوادفى9306

ناجح257إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تايه رمضان بسيونى يوسف السيد9307

ناجح262إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تايه مجدى السيد ابواليزيد اغا9308

ناجح253.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تبسمله اشرف محمد فرج اللقانى9309

ناجح181إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تبسمله ايمن فهمي محمود شتله9310

ناجح277إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تبسمله فرحات شحاته السيد ابراهيم9311

ناجح278إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تبسمله محمد السيد حسن احمد الجريدى9312

ناجح214إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تبسمله محمد درويش جابر درويش9313

ناجح227إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تبسمله محمد محمد صبرى عبدالقوى قطب9314

ناجح249إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تبسمله محمود كمال محمود يوسف9315

ناجح262إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تبسمه وليد رشاد سعد هيكل9316

ناجح221إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تبسنت ابراهيم السيد يوسف شميس9317

ناجح272إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تبسنت عاطف محمدي ابراهيم االشوح9318

ناجح247إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تجنه عماد فرج ابراهيم الهوارى9319

ناجح276إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تجنى عبدالسالم عزت عبدالسالم سليمان9320

ناجح231.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تحبيبة السيد محمد عطية احمد خليل9321

ناجح231.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تحبيبه ابراهيم محمد رجب احمد9322

ناجح201.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تحبيبه السيد عبدالمنعم ابوالفتوح الشامى9323

ناجح243إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تحبيبه صبحى محمود محمد محمد9324

ناجح263.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تحبيبه عادل شعبان فهمى شعبان9325

ناجح230إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تحبيبه عزام طه محمود احمد9326

ناجح215.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تحبيبه مجدى السيد عبدالحميد حميده9327

ناجح242إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تحبيبه محمد السيد شعبان ابراهيم9328

ناجح277إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تحبيبه محمد رجب محمد سيداحمد9329

ناجح248إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تحبيبه محمد غازى محمد اسماعيل عامر9330

ناجح260إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تحبيبه مصطفى منصور السيد محمد9331
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ناجح269إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تحنين ابراهيم ابراهيم محمود عبدهللا9332

ناجح255إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تحنين اسامه السيد محمد موسى9333

ناجح274إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تحنين اشرف عبدالمولى عبدالحميد المسيرى9334

ناجح267.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تحنين عالء حسنى غازى9335

ناجح270إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تحنين ماجد السيد ابواليزيد خليل9336

ناجح241.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تحنين محمد محمد محمد حسان9337

ناجح257.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تخلود عمرو عبدالمنعم حسن احمد9338

ناجح263إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تخلود محمد رشاد عبدالوهاب عطاهللا9339

ناجح250إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تدعاء ابراهيم وحيد محمد محمد سالمه9340

ناجح254.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تدعاء عادل احمد ابراهيم سالمة9341

ناجح183.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تدنيا ابراهيم السيد فرج الحجرى9342

ناجح220.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تدنيا محمد على حسن بدوى9344

ناجح201.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى ترحمه قناوى احمد على شنح9345

ناجح228إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى ترحمه ناصر محمود محمود الباهى9346

ناجح278إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تروان احمد محمد حسين المصرى9347

ناجح243إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تروان جابر احمد محمد عوض9348

ناجح275إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تروان محمد حامد احمد ابراهيم سالمه9349

ناجح279إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تروان محمد سعيد طه محمد عكاشه9350

ناجح154.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تروان يسرى احمد عبدالفتاح عبدهللا شنح9351

ناجح234إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تريم احمد احمد ابوالفتوح محمد بدوى9352

ناجح256إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تريناد احمد عبدالعزيز بسيونى الغنام9353

ناجح159إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تريهام محمد عبده عبدالخالق احمد9354

ناجح234.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تريهام نسيم عبدالحميد الصاوى الطرابلسي9355

ناجح260.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تزينب فتحى اسماعيل محمد السماحى9356

ناجح182إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تزينب محمد السعيد حسن خليل9357

ناجح273.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تساره ابراهيم طلب راجح طلب9358



كفرالشيخ16/06/2021

330صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح237إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تساره زين العابدين كمال عبده البزاوى9359

ناجح277.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تساندى مصطفى كامل غازى الشافعى9360

ناجح227إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تسلسبيل شريف عبدالمنعم رمضان احمد9361

ناجح275.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تسلمى احمد عبدالحميد عبدالحميد شريف9362

ناجح191.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تسلمى تامر صالح حامد عوض هللا خليفه9363

ناجح206إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تسلمى محمد امين على محمدين9364

ناجح278إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تسماح بالل محمد عبدالرحيم9365

ناجح256.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تسماح محمد احمد حسين خليل9366

ناجح258إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تسمره السعيد عبدالحى عبده درويش9367

ناجح245إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تسميه احمد حافظ حسن بدوى9368

ناجح277.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تسميه حازم احمد السيد الحصاوى9369

ناجح258إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تسهير هشام مقلد حسنين على9370

ناجح262إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تسهيله ابراهيم السيد السيد الشيتانى9371

ناجح271.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تسهيله عبدالفتاح عبدالفتاح ابوشعيشع عبدالسميع9372

ناجح263.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تشاهنده صالح محمد الجارحى غنيم9373

ناجح277إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تشذا عزت محمد احمد احمد9374

ناجح219.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تشروق صبرى محمد محمد عبدالرحمن9375

ناجح275.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تشروق طاهر صبحى محمد محمد9376

ناجح218إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تشريفه على محمد عبدالحليم9377

ناجح240.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تشرين وائل السيد محمود محمد9378

ناجح269إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تشهد احمد سعد مصطفى حمود9379

ناجح253إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تشهد السيد الغريب عبدالحميد محمود9380

ناجح256إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تشهد السيد على عبدهللا زيتون9381

ناجح236.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تشهد حسن ابراهيم حسين العافى9382

ناجح250.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تشهد زين العابدين مصطفى ابواليزيد حسن اغا9383

ناجح267.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تشهد شريف على السيد شريف9384
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ناجح236.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تشهد عمرو حامد حامد الخطيب9385

ناجح260.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تشهد فيصل محمد سليمان فارس9386

ناجح241.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تشهد محمد عبدالعزيز عبدالفتاح الجندى9387

ناجح270.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تشهد محمد عبدالفتاح ابراهيم عامر9388

ناجح268إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تشهد مختار حسن طلحه البرقى9389

ناجح264.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تشهد مهران سامى سالمه مهران9390

ناجح193.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تشيماء محمد عبدالقادر محمد عطيفى9391

ناجح242إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تضحى وائل السيد بسيونى الفار9392

ناجح264إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تفاطمه تامر محمد عباس9393

ناجح263.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تفاطمه خالد شوقى عنتر الماريه9394

ناجح275.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تفاطمه يوسف حسن لطفى يوسف9395

ناجح271.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تفرحه شعبان عبدربه شعبان خضراوى9396

ناجح272.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تكريمان شعبان احمد شعبان ابوشارب9397

ناجح272إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تمريم السعيد بدير ابراهيم شريف9398

ناجح266.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تمريم السيد سعد بسطويسى احمد نعيم9399

ناجح271.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تمريم ايمن السيد اسماعيل الشيتانى9400

ناجح233.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تمريم حماده زكريا طه الجريدى9401

ناجح260إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تمريم رضا يوسف احمد الشافعى9402

ناجح279إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تمريم صفوت السعيد السيد الديب9403

ناجح271إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تمريم عزت واصف عزيز عطاهللا9404

ناجح256إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تمريم محمود مصطفى اسماعيل المغربى9405

ناجح261.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تمريم وائل فوزي حسن علي جزر9406

ناجح212إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تملك عطية محمد طلحة عطية ابوزاهر9407

ناجح226إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تملك عمرو ابراهيم اسماعيل عبدالفتاح الزفتاوى9408

ناجح195إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تملك محمد حسن عبدالحميد9409

ناجح235.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تملك محمد عبدالوهاب على حماد9410
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ناجح250.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تملك محمد فكرى عبدالفتاح على عيطة9411

ناجح251.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تملك محمد محمد فوزى عبدالمقصود9412

ناجح251.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تملك محمد مصطفى محمود شريف9413

ناجح245.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تملك مصطفى محمود جوده9414

ناجح267.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تمنار محمد فتحى عراقى عبدالعاطى9415

ناجح274.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تمنة هللا اسماعيل اسماعيل محمد ابراهيم9416

ناجح271.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تمنة هللا السيد محمود عبده صالح الجندى9417

ناجح276إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تمنة هللا محروس عبدالحليم سيداحمد االفندى9418

ناجح256.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تمنه هللا اسالم محمد محمد بسيونى9419

ناجح255إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تمنه هللا شعبان عبداللطيف السيد مكاوى9420

ناجح197إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تمنه هللا طارق السعيد ابوالعال عبدالعال9421

ناجح266إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تمنه هللا محمود محمد محمود الكردى9422

ناجح225.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تمنه حلمى رمضان ابراهيم زهران9423

ناجح273إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تمنه ياسر ذكريا رمضان حماد9424

ناجح272إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تمى محمد زهير رمضان جاد9425

ناجح269إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تمى محمد طه طه احمد العافى9426

ناجح241.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تميار السيد محمد جمعه بسيونى9427

ناجح264إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تميرنا مصطفى مندوه ابوالعز السيد9428

ناجح245إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تميرنا ميخائيل صالح كمال فرج9429

ناجح278إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تميسون مبروك غازى عبدالفتاح غازى طلى9430

ناجح257إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تناديه ابراهيم رشدى السيد عمر9431

ناجح255.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تندى اشرف السعيد طلحه مصطفى9432

ناجح246.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تندى ايمن جمعه عبدالفتاح النواصره9433

ناجح229.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تندى رضا عبدالسالم ابراهيم على9434

ناجح246إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تندى طه عبدالفتاح ريحان فرج9435

ناجح174إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تندى عبده احمد شريف جالل9436
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ناجح248.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تندى محمد رشدى احمد مرسى9437

ناجح240إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تندى محمود طه ابراهيم سعيد9438

ناجح246إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تنهى عيد مرسى السيد رمضان9439

ناجح270إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تنورا هانى محمد اسماعيل ابوالنجا شامه9440

ناجح279إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تنوران رضا مصطفى مصطفى الجبالى9441

ناجح274إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تنوران عبدالرحمن السيد محمد الزقازيقى9442

ناجح260إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تنورهان محمد عبدالحميد احمد احمد حسين9443

ناجح256إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تنورهان محمد فوزى الشوادفى محمد الهياتمى9444

ناجح247.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تنورهان نبيل العجمى ابراهيم سيداحمد9445

ناجح274.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تنورين ايمن غريب محمد السيد9446

ناجح242إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تهاجر باسم رزق محمد النوسانى9447

ناجح275إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تهاجر بسيونى عبدالخالق حسن داود9448

ناجح240.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تهاجر عاطف شعبان فهمى شعبان9449

ناجح265إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تهاجر محمد ابراهيم عيد ابوجمعه9450

ناجح272إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تهاجر محمد السيد محمد محمد9451

ناجح243إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تهاجر محمد مصطفى رفعت يوسف ابراهيم9452

ناجح262.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تهاجر هيثم حازم حمدون سليم9453

ناجح261إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تهاله ابراهيم عبدالغنى ابراهيم شنح9454

ناجح241.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تهايدى حسام عماد حمدى فتوح احمد9455

ناجح272إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تهند حسام غريب محمد عامر9456

ناجح249إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تهند رفعت عابدين ابراهيم احمد9457

ناجح160.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى توفاء عادل زكريا رمضان9458

ناجح260إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تيارا السيد محمد السيد جبر رفاعى9459

ناجح260إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تيارا رضا ابراهيم السيد احمد غنيم9460

ناجح265.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تيارا طلحه ابراهيم معوض سالمه9461

ناجح268إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تياسمين سامح احمد اسماعيل الصعيدى9462
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ناجح275إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تيمنى محمد وهيدى احمد عياد9463

ناجح267إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.هدى شعراوى تيمنى هشام محسن حامد بركات9464

ناجح278إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينابراهيم ايهاب بسيوني حسن مصطفي9465

ناجح268إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينابراهيم زكي ابراهيم عبدالحميد نجم9466

ناجح259إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينابراهيم محمد عبدالفتاح محمد حاتم9467

ناجح257إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينابراهيم نصر السعيد محمد ابراهيم والى9468

ناجح248إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينابراهيم هشام احمد محمد9469

ناجح258.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنيناحمد ابراهيم الشناوى ابراهيم الشناوى الحداد9470

ناجح256إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنيناحمد ابراهيم سعد محمود الشاذلي9471

ناجح279إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنيناحمد ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم عبدالواحد9472

ناجح267.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنيناحمد احمد حامد فتح هللا خليل9473

ناجح261إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنيناحمد اشرف محمد حامد ابراهيم هربيد9474

ناجح273إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنيناحمد السعيد محمد السعيد احمد9475

ناجح268إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنيناحمد ثروت صبحى السيد فرج الغنيمى9476

ناجح250.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنيناحمد جمال محسن محمد محمود9477

ناجح265إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنيناحمد درويش فتح هللا درويش فتح هللا9478

ناجح242إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنيناحمد رجب ابراهيم ابراهيم عمار9479

ناجح278.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنيناحمد سامى محمود قطب على بدوى9480

ناجح236إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنيناحمد سمير صبرى محمد بسيونى9481

ناجح241.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنيناحمد صبحى طلحة محمد مرسى9482

ناجح270.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنيناحمد عصام احمد يوسف النجار9483

ناجح168.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنيناحمد على احمد عبدهللا ابووردة9484

ناجح238إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنيناحمد فاروق محمد عبده غازي9485

ناجح278.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنيناحمد محمد عبدالبديع محمود قلموش9486

ناجح254إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنيناحمد محمد عبدالرؤف السيد ابوشعيشع9487

ناجح179.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنيناحمد محمد محمد ابراهيم سعد9488
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ناجح176.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنيناحمد محمد محمد خليفه سلومه9490

ناجح205.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنيناحمد ناجى جمعه طلب احمد9492

ناجح212إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنيناحمد يحى عبدالقادر جمعة الشناوى9493

ناجح210إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينادهم بهاء الشناوى ابراهيم الشناوى9494

ناجح277إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنيناسامة مدحت فوزى ابراهيم عبداللطيف9495

ناجح242إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنيناسماعيل محمد اسماعيل ابوشعيشع متولي9496

ناجح265إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينالبراء ابراهيم فتحى عبدالمقتدر محمد9499

ناجح223إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينالسيد ابراهيم السيد خليل العدوي9500

ناجح241إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينالسيد علي السيد عيد فراج9501

ناجح231.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينالسيد محمد بدير كامل محمد الشناوي9502

ناجح228إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينالسيد وليد السيد بسيونى احمد الخطيب9503

ناجح249.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينانس السيد على زايد9504

ناجح153إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنيناياد السيد محمد حمودة الزواوى9505

ناجح187.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينايهاب احمد مصطفى مبارك احمد9506

ناجح275.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينباسم وليد رشاد سعد هيكل9507

ناجح219.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينتامر محمد ابوعجيلة محمد ابوعجيلة9508

ناجح219.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينتوفيق فتوح توفيق سعد الحداد9509

ناجح190.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينحاتم مصطفي محمود محمد حاتم9510

ناجح174.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينحازم ابراهيم توكل حامد عبدهللا9511

ناجح251.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينحامد احمد على حسن بدوى9513

ناجح239إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينحسام سمير صابر عبدالتواب محمد9514

ناجح150إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينحسام وليد عبدالفتاح عبدهللا النجار9515

ناجح260.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينحمزة احمد عبدالفتاح عبدالفتاح غازى9516

ناجح273إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينخالد شكري فهمي محمد ابراهيم9517

ناجح268.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينخالد طارق صالح شحاته مصطفي9518

ناجح273.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينخالد محمد السيد محمد عيد فراج9519
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ناجح222.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينرءوف محسن عبدالرؤف محمود الجريدى9520

ناجح239.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينرامى احمد ذكى محمد الشاعر9521

ناجح238إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينرمضان طلحه عبدالفتاح امين بركات9522

ناجح204.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينزياد ابوحطب محمد مصطفى حطب9523

ناجح234.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينزياد رمضان عنتر السيد الحداد9524

ناجح264إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينزياد صابر طلحه محمد النواصره9525

ناجح277إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينسمير عمرو سمير محمد الجبالوي9526

ناجح235إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينسمير فرج ذكي فرج الحجري9527

ناجح185إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينسيد محمد محمود حسين9528

ناجح230إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينطارق السعيد عبدالنبي خليل حسن9529

ناجح172إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينطلحه محمود غازى ابوالعنين9530

ناجح200.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعادل محمد سيف النصر محمد بدر9531

ناجح213إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعبدالرحمن ابراهيم السيد مصطفي حشيش9532

ناجح254إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعبدالرحمن احمد بدوي بدير عليوه9533

ناجح246.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعبدالرحمن جمال ابراهيم كيالنى محمد العوضى9534

ناجح219إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعبدالرحمن جميل محمد محمد عويضه9535

ناجح192.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعبدالرحمن حسن محمد حسن عبدالعال9536

ناجح196إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعبدالرحمن سالم اسماعيل ابراهيم شنح9537

ناجح249.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعبدالرحمن صبرى حامد متولى البحيرى9538

ناجح259إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعبدالرحمن صبرى على بسيونى على الفار9539

ناجح268إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعبدالرحمن عصام مرسى محفوظ محمد المرسى9540

ناجح269إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعبدالرحمن على طلبه على طلبه9541

ناجح210.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعبدالرحمن على يوسف على9542

ناجح190إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعبدالرحمن عمرو الدسوقي معوض عقل9543

ناجح169إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعبدالرحمن كرم عزوز حامد ابوعماه9544

ناجح233إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعبدالرحمن كمال غازى ابراهيم السيد9545
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ناجح234إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعبدالرحمن محمد السيد حامد هميسه9546

ناجح263إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعبدالرحمن محمد سعد بسطويسى نعيم9547

ناجح222إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعبدالرحمن محمود فرج محمد فرج9548

ناجح258.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعبدالرحمن منتصر فؤاد عبدالعليم السعودى9549

ناجح241إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعبدالرحمن يوسف سعيد يوسف حسن9550

ناجح194إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعبدالعال محمد عبدالعال محمد عبدالعال9551

ناجح191إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعبدالعزيز احمد اسماعيل على الخياط9552

ناجح189إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعبدالعزيز محمد كمال احمد ابوجبل9553

ناجح225إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعبدهللا ايهاب توفيق ترفيق عطية9554

ناجح269إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعبدهللا عادل ابراهيم جزر9555

ناجح240.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعبدهللا مجدى ابراهيم على هند9556

ناجح258.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعبدهللا محمود اسماعيل محمود شحاته البرقي9557

ناجح203إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعبدالهادى خالد عبدالنبي يحى عبيد9558

ناجح245إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعدي محمد سرور محمد ابوجبل9559

ناجح181إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعصام عماد رمضان على جاد9560

ناجح256.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعلى احمد على محمد سعد9561

ناجح201.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعلى ايهاب عبدالرحمن على الذكرى9562

ناجح188إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعلى عماد على حلمى داود9563

ناجح262إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعماد احمد احمد محمود السيد9564

ناجح187إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعماد ممدوح زكى عبدالجيد السماحى9565

ناجح236.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعمار احمد صبحى مصطفى السيد9566

ناجح234.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعمار محسن ابراهيم توفيق9567

ناجح238.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعمر احمد رجب طلحة الشامي9568

ناجح202إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعمر احمد شفيق محمد اسماعيل9569

ناجح260إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعمر احمد عبدالبارى محمد عبدالبارى9570

ناجح199إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعمر انور ابراهيم ديب عبدالحفيظ9571
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ناجح274إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعمر ايمن ابراهيم السيد ابراهيم9572

ناجح275إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعمر حمادة احمد محمد احمد عوض9573

ناجح279.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعمر رضا فتحى بدراوى ابراهيم عامر9574

ناجح183إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعمر سعد موسى دياب الحداد9575

ناجح226إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعمر محمد حيدر علي محمد9576

ناجح230إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعمر محمد فرج محمد ابراهيم جالل9577

ناجح232إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعمر محمود يوسف علي ابوالعنين9578

ناجح214إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعمرو محمد جابر محمد الرشيدي9579

ناجح183إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينعمرو محمود محمد فوزى محمد9580

ناجح275إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينفارس محمد احمد البندارى محمد على9581

ناجح161إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينفتحى احمد فتحى محمد عطية9582

ناجح201إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينفتحي صالح فتحي مصطفي الروينى9583

ناجح168إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينفكرى هشام فكرى على حسين9584

ناجح199إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينكريم ابراهيم صبرى على زين9585

ناجح210إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينكريم ابراهيم عبدالفتاح قطب محمد الشيتانى9586

ناجح242إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينكريم احمد بدوى ابواليزيد بدوى9587

ناجح198إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينكريم ايمن السعيد محمود يوسف9588

ناجح241إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينكريم شريف فوزي محمد النجار9589

ناجح215إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينكريم فوزي محمد السيد حموده الزواوي9590

ناجح159إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينكريم مجدى منير محمد حسن9591

ناجح242إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينكريم محمد حسن محمد الشيتاني9592

ناجح238إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينكريم محمد زغلول صالح اللقانى9593

ناجح225إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينكريم محمد محمود بيومي جالل9594

ناجح203إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينكريم محمود السيد السيد ابوشارب9595

ناجح252إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينكريم هانى مصطفى محمود والى9596

ناجح225.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمازن ياسر جابر محمد عبدالعزيز9597
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ناجح149إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينماهر حسين طلبه على السيد9598

ناجح265إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمجدى محمد محمد السيد سالمه9599

ناجح165إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد ابراهيم صبحى زكريا على يونس9600

ناجح245إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد ابراهيم عبدالنبى احمد عيسى9601

ناجح222.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد ابراهيم محمود ابراهيم البرقى9602

ناجح235.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد احمد السيد احمد غازي9603

ناجح216إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد احمد عبدالحميد حسن عبدالهادى9604

ناجح260إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد احمد عبدالفتاح بدوى محمد9605

ناجح255.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد احمد على محمد مصطفى الخياط9606

ناجح224.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد احمد محمد احمد احمد9607

ناجح273إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد احمد معوض عبدالمولي علي9608

ناجح253إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد اسماعيل ابراهيم يوسف شبانة9609

ناجح246إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد اشرف احمد اسماعيل احمد الحشاش9610

ناجح213إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد اشرف اسماعيل مصطفى النحاس9611

ناجح250.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد اشرف حسن على عوض9612

ناجح186إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد اشرف عبدالحميد حسين على شريف9613

ناجح239.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد السيد محمود السيد محمد9614

ناجح245إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد الشناوى على السيد غنيم9615

ناجح247.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد ايمن احمد على جاد9616

ناجح257.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد ايمن محمد على الصعيدى9617

ناجح241.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد ايمن مرسى عوض شريف9618

ناجح194.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد بدر محمد السيد على9619

ناجح230إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد بدير حسن ابراهيم حمد9620

ناجح277إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد بسيوني بدير ابراهيم اللقاني9621

ناجح216.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد بسيونى مرسى بسيونى مرسى9622

ناجح259إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد حسيني احمد الحسيني مصطفي9623
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ناجح193.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد حميدو عبدالقادر عبيد احمد9624

ناجح269إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد رضا ابراهيم محمد والى9625

ناجح258.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد رضا ممدوح محمود سيف الدين9626

ناجح230إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد رمضان عبدالهادي محمد مؤمن9627

ناجح185إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد سراج السعيد حسن الزواوى9628

ناجح262.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد سمير السيد يوسف على يونس9629

ناجح264إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد صابر طلحه محمد النواصره9630

ناجح241إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد صابر عبدربه عبدالمهدى السيد9631

ناجح218.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد صبرى فرج عبدالرحيم اللقانى9632

ناجح277إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد صالح عبدالرءوف عبدالمنعم السعدى9633

ناجح273.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد عادل احمد احمد عيسي9634

ناجح242.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد عادل محمد محمود الشرقاوى9635

ناجح255إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد عاطف السعيد حسن عبدالقادر9636

ناجح253إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد عبدالمنعم زكريا طه اسماعيل عامر9637

ناجح230إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد عالء الدين ابوبكر غازى على9638

ناجح207.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد عالء محمود شوقي علي سالم9639

ناجح241إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد على حسن على ابوسمره9640

ناجح244إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد عماد عبدالعزيز محمد محفوظ9641

ناجح227إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد عماد محمد محمد عبدااعال9642

ناجح247.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد قطب عبدالحميد حسن البزاوى9643

ناجح272إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد ماهر سنوسي عبدهللا الطرابلسي9644

ناجح188إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد محمد على محمد راشد9647

ناجح193إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد محمود السيد محمود شريف9648

ناجح255.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد محمود عبداللطيف محمود غانم9649

ناجح215إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد مصطفى ابراهيم مصطفى حجازى9650

ناجح177إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد مصطفى عبدالغنى عبدالقادر سلومة9651
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ناجح270إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد مصطفى محمد السعيد فهمى الشوادفى9652

ناجح249إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد هانى شاكر شرف درويش9653

ناجح257إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد هشام عبدالرءوف احمد الصاوى9654

ناجح276.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد وائل عبدالسميع ابراهيم البسيونى9655

ناجح257.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمد يونس ابراهيم يونس السيد9656

ناجح212.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمود ابراهيم محمود اسماعيل عبدالسالم9657

ناجح228إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمود ابراهيم محمود عبدالوهاب ابراهيم الدربالي9658

ناجح199.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمود ابراهيم مرسى محمد الديب9659

ناجح180.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمود احمد ابراهيم سعد جاد9660

ناجح246.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمود اشرف محمد احمدعبدالرحمن9661

ناجح242.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمود تامر محمود عبده عبدالوهاب9662

ناجح262.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمود طه محمد عطية عيسى9663

ناجح267إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمود عبدالفتاح عبدالفتاح محمد ابراهيم9664

ناجح274إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمود عيد رجب عبدالواحد الشيخ9665

ناجح212.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمود كمال عبدالفتاح محمد المعداوى9666

ناجح166إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمود مجدي محمد محمود الشرقاوي9667

ناجح196إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمود محمد حسن محمود محمد9668

ناجح274إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمود محمد علي محمود داود9669

ناجح237.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمود محمد محمود عفيفى البربرى9670

ناجح265.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمود مرسى مرسى ابراهيم عامر9671

ناجح260إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمود مصطفى محمد عبدالكريم النحاس9672

ناجح224إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمود هانى السعيد عبدالهادى االمبابى9673

ناجح238إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمود وليد محمود السيد محمود الحجر9674

ناجح227إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمحمود ياسر عبدالستار محمد عبدالفتاح9675

ناجح229.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمصطفي احمد السيد عبدالنبي القصاص9676

ناجح200إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمصطفى اشرف خيرى مصطفى على9677
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ناجح230.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمصطفى رضا مصطفى خليل شنح9678

ناجح257.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمصطفى عادل احمد احمد عيسى9679

ناجح257إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمصطفى على مبروك عبدالسالم مبروك9680

ناجح223.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمصطفى محمد احمد محمد عبدالفتاح9681

ناجح247إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمصطفى محمد محمد امين بدوى9682

ناجح167إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمصطفي محمد مصطفي لبيب جالل9683

ناجح223إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمصطفى محمود غازى ابوالعنينين9684

ناجح225.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينممدوح محمد مندوه ابوالعز السيد9685

ناجح235إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمهند حسنى اسماعيل محمود على9686

ناجح241.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينمهند ناصر صالح عبدالعزيز الحمامصى9687

ناجح225.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينهانى محمد عبدالنبى محمود االشوح9688

ناجح233.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينهانى محمود السعيد عبدالهادى على االمبابى9689

ناجح265إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينهشام محمد حسين محمد حسين الشهاوي9690

ناجح229.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينيحي محمد فرج محمد ابراهيم جالل9691

ناجح206إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينيوسف ابراهيم احمد محمد عيد9692

ناجح270إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينيوسف اسالم محمد محمود محمود9693

ناجح242إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينيوسف تامر سعيد محمد منصور9694

ناجح227إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينيوسف جمال محمد غريب محمود9695

ناجح208إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينيوسف خليل محمد مصطفى الخياط9696

ناجح257إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينيوسف صبرى محمد محمود عوض هللا9697

ناجح263إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينيوسف عيد سمير عثمان محمد9698

ناجح247.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينيوسف كمال سيد اليمانى السيد9699

ناجح252.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينيوسف محمد ابراهيم مصطفي ابراهيم القفاص9700

ناجح263.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينيوسف محمد ذكريا رمضان حماد9701

ناجح264إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينيوسف محمد محمود احمد العاصي9702

ناجح253.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينيوسف محمد مصطفى البسيونى9703
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ناجح261إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينيوسف محمود السيد محمد على حسين9704

ناجح258إدارة غـــــرب كفر الشيـخالسادات بنينيوسف هاني سالم محمود ابراهيم النجار9705

ناجح171.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةابراهيم سعد الزاهى احمد علي9706

ناجح194.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةاحمد الشحات منير محمد محمود9707

ناجح216.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةادم خالد ابراهيم حسن جمعه9709

ناجح191إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةتامر محمد السيد عطاهللا9714

ناجح230إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةحسن زين العابدين حسن عبدالمحسن حسن9715

ناجح236إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةحسن يوسف بكر يوسف حسن9716

ناجح161إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةزياد عبدالعظيم على عبدالعظيم علي9719

ناجح238إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةعبدالرحمن حماده احمد ابراهيم يوسف9720

ناجح236.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةعبدالرحمن رمضان عيد سعد مشاحيت9721

ناجح276.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةعبدالرحمن عصام محمد رفاعى9722

ناجح277إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةعبدهللا نادر صادق ابراهيم بركات9723

ناجح255إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةعبدالمحسن تامر عبدالمحسن السعيد محمد9724

ناجح184.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةعلى محمود على عزالدين محمد9725

ناجح254إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةفؤاد وليد فكرى ابوالمكارم محمد9726

ناجح222إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةكريم حماده عبدالكريم عبدالنافع محمد9727

ناجح256إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةكريم ناصر جمعه سعد احمد9728

ناجح246إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةمحمد حماده فتوح احمد عرفة9729

ناجح270إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةمحمد رضا على يوسف حسين9730

ناجح205إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةمحمد عبدالخالق رشاد كيالنى فودة9731

ناجح275إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةمحمد عبدالعاطى محمد السعيد محمد9732

ناجح260إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةمحمد عبدالفتاح شعبان احمد شعراوي9733

ناجح181إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةمحمود رمضان محمود رمضان شعراوي9734

ناجح186إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةمحمود عبدهللا عبدهللا يونس9735

ناجح196إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةمحمود عيد رمضان عبدالفتاح بليح9736
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ناجح166إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةمحمود محمد محمد احمد بسيونى9737

ناجح188إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةمحمود هانى محمد احمد خزعل9739

ناجح273إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةاروي حسام جمعه بدير محيرب9740

ناجح185إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةالهام ايهاب على احمد احمد علي9741

ناجح192إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةاميره اشرف محمد احمد عبدهللا9742

ناجح192إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةبسمه رمضان عيسوى محمد عيسوي9743

ناجح168إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةحبيبه حسين محمد عبدالمنصف غالب9744

ناجح197إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةحنين مصباح محمد رجب محمد هيكل9745

ناجح247.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةخلود حمدي زهدي محمد م صطفي9746

ناجح270.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةخلود رضا فتح هللا على السيد9747

ناجح216إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةدنيا عقل عبدالمحسن عقل يوسف9748

ناجح210إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةرباب احمد الزاهى احمد علي9749

ناجح201إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةرحمه صالح الشوادفي عبدهللا9750

ناجح255إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةروان محمد جمعة مسعود مبارك9751

ناجح275.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةسماح سامح محمد الشوادفى يوسف9752

ناجح254إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةسهيلة رمضان راتب محمد علي9753

ناجح232إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةشروق عبدالرحمن حسن عبدالرحمن علي9754

ناجح271إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةشهد السعيد رمضان محيرب محجوب9755

ناجح279إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةشهد سعد محمد رجب هيكل9756

ناجح271إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةشهد شعبان رشاد ابراهيم عوض9757

ناجح276.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةشهد فرحات على ابواليزيد علي9758

ناجح255إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةفاطمة سعد علي محمد علي9759

ناجح259.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةفاطمة عالء عبدالسميع محجوب محيرب9760

ناجح239.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةليلى رمضان على اسماعيل9761

ناجح262.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةمريم احمد بسيونى انور علي جاد هللا9762

ناجح231إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةمنه هللا رجب سعد عبدالرحيم مشاحيت9763
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ناجح251.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةمنه انور عبدالسالم رشوان9764

ناجح221.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةمنه عبدالستار ابوزيد محمد علي9765

ناجح271إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةنورهان محمد احمد يوسف عقل9766

ناجح264.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةهاجر الحسيني سعد الدين ابراهيم شرف الدين9767

ناجح276.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةوالء محمد الشوادفي عبدهللا بلتاجي9768

ناجح152إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةياسمين السيد سعد احمد9769

ناجح156إدارة غـــــرب كفر الشيـخالباز بالكفر الجديد اإلعداديةياسمين محمد محمد اسماعيل منصور9770

ناجح165إدارة غـــــرب كفر الشيـخالتعاون اإلعداديةابراهيم محمد عبدهللا عبدالعزيز9771

ناجح198.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالتعاون اإلعداديةحسام ابراهيم شوادفي محمد9772

ناجح260.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالتعاون اإلعداديةخالد محمود عبده محمد9773

ناجح241إدارة غـــــرب كفر الشيـخالتعاون اإلعداديةعبدالرحمن محمود عبدة محمد9775

ناجح218إدارة غـــــرب كفر الشيـخالتعاون اإلعداديةعبدهللا السعيد سيد محمد9776

ناجح208إدارة غـــــرب كفر الشيـخالتعاون اإلعداديةعمار خالد خفاجى احمد9777

ناجح213إدارة غـــــرب كفر الشيـخالتعاون اإلعداديةعمر محمد حميدة محمد9778

ناجح185إدارة غـــــرب كفر الشيـخالتعاون اإلعداديةعمرو السيد الشوادفي السيد9779

ناجح226إدارة غـــــرب كفر الشيـخالتعاون اإلعداديةعمرو خالد مصطفي احمد9780

ناجح189إدارة غـــــرب كفر الشيـخالتعاون اإلعداديةمحمد سامي محمد احمد9783

ناجح261.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالتعاون اإلعداديةمحمد عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز9784

ناجح267إدارة غـــــرب كفر الشيـخالتعاون اإلعداديةوائل محمد محمود محمد9787

ناجح267.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالتعاون اإلعداديةاسراء محمد سعيد محمود9788

ناجح234إدارة غـــــرب كفر الشيـخالتعاون اإلعداديةاسراء مصطفي سالم محمد9789

ناجح246.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالتعاون اإلعداديةاالء محمد احمد السيد9790

ناجح229إدارة غـــــرب كفر الشيـخالتعاون اإلعداديةامل رضا سعيد عبدهللا9791

ناجح241.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالتعاون اإلعداديةاميرة صابر محمد عبدالحميد9792

ناجح273.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالتعاون اإلعداديةحبيبه سعيد حافظ محمد9793

ناجح220إدارة غـــــرب كفر الشيـخالتعاون اإلعداديةدعاء يوسف احمد السيد9796
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ناجح258.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالتعاون اإلعداديةسارة ايمن محمود عبدالعاطي9797

ناجح248إدارة غـــــرب كفر الشيـخالتعاون اإلعداديةسارة عادل رمضان عبدهللا9798

ناجح231.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالتعاون اإلعداديةسلمي خالد ابراهيم اسماعيل9799

ناجح220.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالتعاون اإلعداديةشهد محمد صادق السعيد عطيه فوده9800

ناجح210.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالتعاون اإلعداديةشيماء عطية فوزي عبدالقوي9801

ناجح243إدارة غـــــرب كفر الشيـخالتعاون اإلعداديةفاطمة فكرى احمد محمد9802

ناجح230.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالتعاون اإلعداديةفاطمه محمد ابراهيم مصطفي9803

ناجح220.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالتعاون اإلعداديةميرفت محمد عبدالفتاح السيد9804

ناجح236إدارة غـــــرب كفر الشيـخالتعاون اإلعداديةناديه احمد محمد السيد9805

ناجح163.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالتعاون اإلعداديةندى مصطفي عبدالجواد احمد9806

ناجح240إدارة غـــــرب كفر الشيـخالتعاون اإلعداديةياسمين اكرم سعيد علي9809

ناجح237.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالتعاون اإلعداديةياسمين سعيد حسن ابوالسعود9810

ناجح259.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالتعاون اإلعداديةياسمين محمد مصطفي احمد9811

ناجح190إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةابراهيم اشرف محمد ابراهيم على9812

ناجح270إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةابراهيم مصطفى ابراهيم ابراهيم طاحون9813

ناجح262.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةاحمد ابوشعيشع عبدالنبى ابوشعيشع حسن9814

ناجح255إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةاحمد الزناتى احمد محمد السيد حامد9815

ناجح270.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةاحمد بدر فتحى محمد على9816

ناجح172.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةاحمد جمال حامد السيد سالمه9817

ناجح213.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةاحمد سعد محمود السيد مصطفى9818

ناجح222.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةاحمد شعبان محمد يوسف على محمد9819

ناجح217إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةاحمد محمد الصاوى الصاوى حماد9820

ناجح236إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةاحمد محمد مسعود عبدالجواد مسعود9821

ناجح274إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةاحمد مدحت شوقى عباس عبده9822

ناجح219.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةاحمد مصطفى عبدالجيد السيد سالمه9823

ناجح229إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةاحمد يوسف السيد محمد حماد9824
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ناجح271إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةادهم ايهاب محمد محمد الشراكى9825

ناجح141إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةاسالم محمد جالل بسيونى ابراهيم9826

ناجح176.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةاشرف شعبان شحاته يوسف الشراكى9827

ناجح269إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةباهر محمد عوض عمر ميره9828

ناجح161إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةجالل محمد جالل عيسى منجد9829

ناجح195إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةحمدى نجم محمد نجم سيداحمد9830

ناجح265.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةخالد رمضان عبدالفتاح طه موسى9831

ناجح140إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةرامى احمد محمد محمد البانوبى9832

ناجح145إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةصبحى رضا محمد صبحى محمد نصر9834

ناجح152.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةصدام رضوان حسين احمد غزاله9835

ناجح160.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةعبدالحميد احمد عبدالحميد فتح هللا الشاعر9836

ناجح187.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةعبدالرحمن طه ابراهيم ابراهيم طاحون9837

ناجح232.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةعبدالرحمن عمر كمال محمد عمر9838

ناجح274.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةعبدالرحمن محمد عبدالجواد هاشم9839

ناجح171إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةعبدالرحمن محمد عبدالفتاح محمد بسيونى9840

ناجح228.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةعبدالرحمن يسرى محمود محمد محمود9841

ناجح144إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةعبدالمحسن محمد عبدالمحسن عبده حميده9843

ناجح222إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةعبده ايمن عبدالمعطى قطب عبدالاله9844

ناجح277.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةعمر شعبان السيد حسين عطاهللا9845

ناجح251.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةعمرو ايمن عبدالمولى عبداللطيف اسماعيل9846

ناجح244إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةفتحى طارق فتحى محمد على9847

ناجح222إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةمحمد اسماعيل سعد عبدالسالم حسن الجراونى9850

ناجح205إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةمحمد اسماعيل فؤاد ابراهيم عوض9851

ناجح203إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةمحمد السعيد ابراهيم محمد الروينى9852

ناجح231إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةمحمد السيد شحاته يوسف الشراكى9853

ناجح238إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةمحمد ايمن رشاد احمد حشيش9855
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ناجح250.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةمحمد ايمن عبدهللا على محمد9856

ناجح218.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةمحمد بدران محمد ابراهيم منجد9857

ناجح256.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةمحمد ربيع محمد على عبدالفضيل9858

ناجح189إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةمحمد رضا بسيونى مليجى عوض9859

ناجح224.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةمحمد رمضان عبدالفتاح محمود شاهين9861

ناجح232.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةمحمد عاشور ممدوح محمد على النجار9863

ناجح243.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةمحمد عالء محمد مجاهد نصر9864

ناجح227.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةمحمد مفرح محمد عبدالعزيز على غزال9866

ناجح248إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةمحمد ممدوح عبدالرحمن ابراهيم حامد9867

ناجح223.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةمحمد نصر سعيد محمد ابراهيم الهوارى9868

ناجح216.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةمحمود رمضان هالل محمد حسنين9870

ناجح223إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةمصطفى رجب منصور على الباز9871

ناجح254إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةمصطفى محمد مصطفى محمد صالح9872

ناجح225إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةمعاذ سعد محمد حسين غازى9873

ناجح214إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةهادى مسعد ابراهيم توفيق عثمان9874

ناجح212إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةابرار وائل قطب عبدالحميد مسعود9875

ناجح188.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةاسراء احمد محمد ابراهيم مطاوع9877

ناجح278.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةاسماء السيد زكريا حماد الهوارى9878

ناجح187.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةاسماء الغمرى رجب عبدالفضيل الغمرى9879

ناجح277.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةاسماء انور مسعود عوض هللا حسن9880

ناجح268.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةاسماء ربيع عبدالمحسن عبده حميده9882

ناجح250.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةاسماء رشاد عبدهللا على محمد يوسف9883

ناجح248.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةاسماء رمضان جمعه ابوشعيشع حسن9884

ناجح274إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةاسماء شعبان عزت بسيونى ابراهيم9885

ناجح275.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةاسماء ياسر ابراهيم السيد عيسى9886

ناجح261إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةاالء رضا عبدالنبى ابوشعيشع حسن9887
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ناجح224.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةاالء صبرى زغلول عبدالعزيز السخاوى9888

ناجح274إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةاالء عبده عبداللطيف عبده حميده9889

ناجح277.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةاالء محمد سعداوى اسماعيل صالح9891

ناجح267إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةاميره حسين عبدالفتاح حسين الوهيدى9892

ناجح271إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةايات عيد ابراهيم السيد يوسف9894

ناجح243إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةايمان عبدالجيد كمال عبدالجيد منصور9895

ناجح273إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةايمان عماد عبدالحميد ابراهيم ابوزيد9896

ناجح266إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةتسنيم عبده عبدالوهاب حسين قنديل9897

ناجح253.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةجميله بكر بسيونى عبدالرؤف يوسف9898

ناجح278.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةجهاد محمد ابراهيم عمر عمر ميره9899

ناجح263.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةحبيبه احمد عبداللطيف عبده حميده9900

ناجح196إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةحبيبه خيرى رمضان احمد شلبى9901

ناجح236إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةحبيبه عصام شفيق محمد الصباغ9902

ناجح274إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةحبيبه على محمد على عيسى9903

ناجح189إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةحبيبه محمد احمد مليجى عوض سالم9904

ناجح278.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةحنان حمدى احمد عبدالحميد احمد9905

ناجح277.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةحنين احمد عبدهللا احمد على9906

ناجح277.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةحنين حماده احمد منصور الهواري9907

ناجح277.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةخلود عبدهللا صالح قنديل حسين9908

ناجح251إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةخلود فرحات السعيد على ابراهيم9909

ناجح238إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةرانيا ابراهيم يوسف محمد يوسف9910

ناجح216إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةرانيا عبيد عيد ابراهيم على9911

ناجح188إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةرحاب اسماعيل فتحى يوسف الهوارى9912

ناجح184إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةرحمه حسنى السعيد محمد مطاوع9913

ناجح213.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةرحمه عصام شفيق محمد الصباغ9914

ناجح269.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةرشا اشرف احمد محمد على متولى حماد9915
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ناجح273إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةرنين جابر كامل احمد عثمان9916

ناجح186إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةرويدا صبرى جادهللا مسعود ضيف هللا9917

ناجح253إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةزينب حاتم سعيد ابراهيم موسى9918

ناجح209إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةساره عبدالخالق سعيد محمد الهوارى9919

ناجح230إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةساره ياسر محمد ابراهيم يوسف عبدالاله9920

ناجح213.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةسالمه عبدالسالم على حسن طاحون9921

ناجح218إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةسعاد سعد بسيونى قطب على9922

ناجح186إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةسعيده ابراهيم مصباح طه الشاذلى9923

ناجح253إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةسلمى على عبدالمنعم على شعيب9924

ناجح273إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةسماسم محمد خميس محمد عثمان9925

ناجح259إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةسوسن محمد رجب محمد ابراهيم عبدالمجيد9926

ناجح279إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةشروق خالد محمد ابراهيم حماد9927

ناجح215إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةشهد ايمن فكيه ابراهيم عمار9929

ناجح231إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةشهد محمد احمد عبدالحميد احمد9931

ناجح261إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةشيماء ذاكى محمد اسماعيل على احمد9932

ناجح271إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةشيماء راغب كمال عمر ميره9933

ناجح153إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةصباح حسن حميده حسن على طاحون9934

ناجح245إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةعال اشرف احمد عبدالوهاب يوسف9935

ناجح245إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةفاتن مجدى محمد مليجى عوض9936

ناجح182إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةفاطمه عالء صبحى ذكريا الحناوى9937

ناجح227إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةفاطمه كامل مصطفى غازى احمد9938

ناجح269إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةفداء محمد مسعود عبدهللا حماد9939

ناجح232إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةفرح فتحى على اسماعيل الروينى9940

ناجح279إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةمريم محمد ابراهيم ابراهيم بسيونى9941

ناجح266إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةملك ابراهيم محمود منصور نصر9942

ناجح269.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةمنار احمد ابراهيم يوسف على9943
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ناجح278.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةمنار محمود حسن محمود قنديل9944

ناجح245إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةمنار نصر عبدالمعطى قطب على عبدالاله9945

ناجح275إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةمنه هانى رمضان عبدالباسط محمد9946

ناجح257إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةمياده عادل نصر على عبدالقادر9947

ناجح278.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةميار فيصل عبدالوهاب محمد حماد9948

ناجح257إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةنجاة على رجائى على صالح9950

ناجح236.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةندا محمد احمد غازى محمد9951

ناجح262.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةندى ابراهيم السيد فتح هللا حماد9952

ناجح267.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةندى السيد راضي عبدالجواد المحاربى9953

ناجح235.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةندى عصام محمد يوسف الهوارى9954

ناجح211إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةنها سمير عبدالمولى عبدالطيف اسماعيل9955

ناجح202.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةنوره احمد السعيد محمد مطاوع9956

ناجح184إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةنورهان حسنى محمد يوسف على9957

ناجح166إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةنورهان فرج عبدالنبى محمود شاهين9958

ناجح257.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةهاجر ابراهيم محمد عبده حميده9959

ناجح255إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةهدير محمود حسن ابراهيم منجد9961

ناجح244إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةهناء هانى محمد عبدالحميد محمد ابوزيد9962

ناجح262.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةوسام عبدالرحمن عبدالحميد حسين قنديل9963

ناجح207إدارة غـــــرب كفر الشيـخالبخانيس اإلعداديةوالء عبدالجواد عيد ابراهيم على الهوارى9964

ناجح181إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةاحمد حمدى عبيد عبدالباعث السيد9968

ناجح181إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةاحمد سعد ابوالمكارم سعدالمغنى9970

ناجح170إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةاحمد محمد بدران عثمان البغدادى9971

ناجح177إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةالحسين اسامه مصطفى عبدالمحسن مصطفى9975

ناجح181.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةامجد محمد عنتر عبدالمقصود عبدالسالم9977

ناجح230إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةامير عاطف محمد احمد ابوالعال9978

ناجح151.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةايمن ابراهيم علي مرسي محمد9979
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ناجح253.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةحسام عبدالسالم عطية حسن الوهيدى9982

ناجح180إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةحماده محمد الشحات محمدالبديوى9984

ناجح171.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةرامى عبدالغفار سعد احمد ابوالعال9985

ناجح220إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةرضا ايمن لطفى عطا هللا المغنى9986

ناجح180إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةسعد عالم محمد احمد عالم9987

ناجح213إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةشريف جمعة جمعة محمد المغنى9989

ناجح164إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةعبدالرحمن رضا محمد سيداحمد موسى9990

ناجح218.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةعبدالرحمن شوقى رزق السيد الغالى9992

ناجح273.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةعبدالرحمن عصام نور ابراهيم التاجر9993

ناجح245إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةعبدالعزيز محمد بسيونى عبدالعزيز النقيب9995

ناجح256إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةعبدهللا احمد السيد احمد عالم9996

ناجح172إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةعبدهللا صابر محمود بسيونى دسوقى9997

ناجح188إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةعمار ابراهيم مصطفى اسماعيل الشهاوى9999

ناجح166إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةعمرو صابر عاشور عطية مرسى10001

ناجح277.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةعيد خالد سعيد عبدهللا احمد10002

ناجح197إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةمحمد احمد محمد احمد الشناوى10004

ناجح208.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةمحمد اكرم عبدالعزيز على خزعل10005

ناجح193إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةمحمد جمعة يوسف السبكى10007

ناجح173.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةمحمد حمدى محمد مصطفى قاسم10008

ناجح275إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةمحمد رضا رزق السيد الغالى10010

ناجح175إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةمحمد سالم محمود محمد عطاهللا10012

ناجح232.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةمحمد سعد عطية بدوى العادلى10013

ناجح276إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةمحمد كريم على عبدالمعطى الشناوى10016

ناجح177إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةمحمد نصر يوسف يوسف السبكى10019

ناجح270إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةمحمود السيد ابوالمكارم سعد اسماعيل10020

ناجح185إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةمحمود محمد ابراهيم متولى محمد10022
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ناجح269إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةمراد طارق محمد عبدالحميد الروينى10023

ناجح233إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةاحالم ممدوح مختار عبدالسالم10025

ناجح167إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةاسراء هالل جمعة فرج ابوحجاب10026

ناجح155.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةاسماء حسنى حامد مغازى بدوى10027

ناجح204.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةاسماء عنتر درويش محمدالروينى10028

ناجح227إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةاسماء كرم بسيونى يوسف محمد10029

ناجح154إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةاسماء مصباح فتح هللا محمد الشناوى10030

ناجح253.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةاالء امين خميس احمد عبده10031

ناجح276إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةامانى يوسف الصاوى احمد محمد زايد10032

ناجح175إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةاميرة وليد على احمد عوض10033

ناجح235.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةاية بدر محمد عبدالحميد الصباغ10034

ناجح163إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةايمان محمد عوض محمد مقلد10035

ناجح197إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةايه سعد اسماعيل محمد محمود10036

ناجح166.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةبسنت اشرف بسطويسى رجب10037

ناجح215إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةحبيبة احمد احمد متولى فيوض10038

ناجح273.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةحبيبة امين احمد محمد حسن عيد10039

ناجح191إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةحبيبة حمدين مبروك حسين الروينى10040

ناجح189إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةحبيبة مسعود حماد الهوارى10041

ناجح187إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةحبيبة هادى دمرداش نصارمحمد10042

ناجح174.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةحسناء ماهر عبدهللا سعد10043

ناجح170.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةحنين رشوان على رشوان عطا10044

ناجح194إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةحنين شعبان جمعه محمد مصطفى10045

ناجح241.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةداليا سعد مصطفى احمد الشافعى10046

ناجح269.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةدنيا محمد فوزى فؤاد10048

ناجح213إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةدنيا هشام على فهمى السماحى10049

ناجح257.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةرانيا رضا على احمد الروينى10050
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ناجح252.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةرحمة على مصطفى محمد ابراهيم10051

ناجح259.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةرقية وليد صابر قطب حالوه10052

ناجح225إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةروان عالءالدين محمد سيد احمد زيتون10053

ناجح219.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةروضة رمضان ابراهيم بسيونى عمر10054

ناجح189إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةريهام محمود يوسف خميس نصار10055

ناجح173.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةسارة صبرى رزق احمد عالم10057

ناجح240إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةساره عادل فهمى على مرسى10058

ناجح174إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةسامية عالء ممدوح الشافعى10060

ناجح173إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةسعاد جمعة عبدالنبى على الهوارى10061

ناجح178إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةسعاد حاتم مصطفي عبدالرحيم دسوقى10062

ناجح193إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةشروق خالد محمد محمد ابراهيم10063

ناجح209إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةشروق سامى ابراهيم ابراهيم محمد فيوض10064

ناجح232إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةشروق عبدالستار بسيونى محمد الهوارى10065

ناجح263إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةشروق عزت صابر احمد الكومى10066

ناجح267إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةشروق عيد السيد ابراهيم البغدادى10067

ناجح160إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةشمس يوسف فريد عبيدالشافعى10068

ناجح279إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةشهد الشاذلى صالح الشاذلى محمد10069

ناجح153إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةشهد ايمن فوزى فرج حجاب10070

ناجح228.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةشهد رشدى محمد مصطفى عطية10071

ناجح229إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةشهد محمد يوسف جمعة شميس10072

ناجح255.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةشيماء عماد متولى محمدالسبكى10074

ناجح193.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةفاتن الزاهى محمد عبدالباعث السيد10075

ناجح268إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةفاطمة السيد محمود السيد الغالى10076

ناجح237إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةفاطمة محمود السيد عبدالموجود10077

ناجح276إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةلمياء باسم عبدالتواب محمد عبدالواحد خليل10078

ناجح276إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةمريم عبدالنبى عبدالعزيز محمد ابراهيم10079
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ناجح228.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةمريم محمد عبدالعزيز على خزعل10080

ناجح233.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةملك حمادة مختار عبدالسالم مقلد10081

ناجح216إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةمنار محمد ابراهيم ابراهيم فيوض10082

ناجح187إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةمنة محمد احمد ابراهيم مرسى10083

ناجح253إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةنداء نبيل عبدالعزيز محمد ابراهيم سعد10084

ناجح268إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةندى عنتر درويش محمد الروينى10085

ناجح269.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةندى محمد سعد محمدالبغدادى10086

ناجح179إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةندى مصطفى السيد عبدهللا محمد10087

ناجح146إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةنرمين رضا عبدالواحد محمد عثمان10088

ناجح168إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةنشوى رضا عبدالواحد محمد عثمان10089

ناجح270.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةنورهان جمعة رضوان محمد رضوان10090

ناجح273إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةهاجر رضا جمعة على عبدهللا سعد10091

ناجح245إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةهاجر عاطف ابراهيم ابراهيم فيوض10092

ناجح257.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةهبه عبدهللا صالح الشاذلى محمد10093

ناجح270إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةهدي نور يسري السيد محمد10094

ناجح218.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةوداد مصباح محمد محمد البغدادى10095

ناجح181.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالحمراء اإلعداديةوسام رضا شحاتة عبدالمطلب حسن10096

ناجح207.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةابراهيم ابراهيم محمود محمدعبدالقادر10098

ناجح262إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةابراهيم محمد ابراهيم ابراهيم جمال الدين10099

ناجح173.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةابراهيم محمد على عامر احمد10100

ناجح240.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةاحمد جمال السيد عطيه عبدهللا عيسى10101

ناجح270إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةاحمد جمعه رمضان محمد عبدالفتاح10102

ناجح247إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةاحمد خفاجى فتوح ابراهيم خفاجى10103

ناجح252إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةاحمد سامح ابراهيم احمد حسن10104

ناجح231إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةاحمد صابر حسن محمد عسل10105

ناجح243إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةاحمد عيد ناصف عطيه حبشى10106
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ناجح254.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةاحمد ماهر فراج السيد حسن10107

ناجح262.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةاحمد محروس خليل محمد عبده10108

ناجح151إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةاحمد محمود احمد بسيونى عبدهللا10109

ناجح246.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةاحمد محمود محمد محمود رضوان10110

ناجح232إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةاسالم خالد بسيونى عبدالرحمن حسن10113

ناجح169إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةاسماعيل محمد اسماعيل يونس محمد10114

ناجح171إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةاشرف رجب محمود عبدالعزيز سليمان10115

ناجح188.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةاكرم انور عبدالعاطى مرسى عبدالعاطى10116

ناجح163إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةالسيد احمد محمد احمدصالح10117

ناجح246.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةبالل محمود فتحى محمودخليفه10118

ناجح182إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةبهاء الدسوقى عطية ابراهيم حسن10119

ناجح211.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةحسام محمد ذكى ابراهيم سليمان10120

ناجح237إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةحسنى محمد مصباح السيد شلبى10121

ناجح212إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةرجب محمد كيالنى عبدالفتاح سليمان10122

ناجح262.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةزياد عبدهللا فوزى عبدالعزيز على10124

ناجح177إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةشادى عبدالمحسن كمال عوض طلبه10125

ناجح171إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةشادى محمد شوقى احمد حسن10126

ناجح208إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةشادى محمد عبدالحميد خميس ابراهيم10127

ناجح229إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةشريف ابوزيد محمود ابوزيديوسف10128

ناجح209.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةشوقى الخطيب شوقى احمدحسن10129

ناجح249إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةعبدالرحمن السيد حمدى محمدجمال الدين10130

ناجح239إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةعبدالرحمن حاتم حسن محمدعبدالسالم10131

ناجح162إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةعبدالرحمن حسام الدين محمد محمدجنيدى10132

ناجح201إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةعبدالرحمن ماجد عبدالونيس عبداللطيف ابراهيم10133

ناجح202.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةعبدهللا السيد فكيه السيدمحمد10134

ناجح197إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةعبدهللا محمد احمد السعداوي10135
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ناجح208.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةعبدالمنعم الشاذلى محمد الشاذلى ابراهيم10136

ناجح198.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةعالء اشرف كامل محمودمصباح10137

ناجح223إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةعلى وليد على مصطفى على10138

ناجح234.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةعماد محمد محمد على حسن10139

ناجح230إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةعمار عالء عبدهللا السيدمكاوى10140

ناجح276.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةعمر زين العابدين فتوح ابراهيم10141

ناجح227إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةعمرو حسن ابراهيم حسن جمال الدين10142

ناجح237إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةعمرو خالد مصباح سليمان على10143

ناجح181إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةعمرو محمد رمزى عبدالواحد الشرقاوى10145

ناجح219إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةقدرى عماد محمد رجب احمدعبدالسالم10146

ناجح191.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةمحمد احمد عبدالعزيز السيدعاصى10153

ناجح176إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةمحمد حسن احمد عبدالعاطى عبدالرحمن10156

ناجح193إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةمحمد رمضان عبدالنبى مصطفى المغنى10160

ناجح200إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةمحمد سعيد محمد رياض سعيد10161

ناجح178.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةمحمد عابد ناصف عبدالعاطي ندا10163

ناجح203إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةمحمد عثمان فوزى عبدالعزيز على10165

ناجح170إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةمحمد على فوزى عبدالمعبود عبدالسالم10166

ناجح183إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةمحمد عمران عوض راشد10168

ناجح190.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةمحمد فؤاد توفيق باشا محمد10169

ناجح253إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةمحمد فايز محمد كمال محمدكيالنى10170

ناجح230.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةمحمد محمود فهمى حسن على10171

ناجح242.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةمحمد مصباح ابراهيم محمدمتولى رضوان10172

ناجح234.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةمحمد وائل ابراهيم عبدالنبى عبيد10173

ناجح234.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةمحمود خميس شعبان خميس ابراهيم10174

ناجح241إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةمحمود سامى محمود محمدبكرعيد10175

ناجح202إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةمحمود عادل محمد ابراهيم اسماعيل10176
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ناجح189إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةمحمود فرج عبدالحميد عبدالمنطلب الخشاب10177

ناجح250.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةمحمود محمد بسيونى محمدمحمود10178

ناجح250.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةمعاذ محمد مصباح ابراهيم عبدهللا10183

ناجح164.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةنبيل عبدالمحسن نبيه محمد الليثى10185

ناجح266إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةنور ثابت مصطفى على محمد10186

ناجح208.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةهانى محمد عطا داودابوالعيد10187

ناجح208.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةهيثم حسن محمد حسن زيد10188

ناجح237.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةيوسف عبدالحميد احمدابراهيم ابراهيم عبدهللا10189

ناجح278.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةاسراء عبدالرحمن حسن عبدالرحمن حسن10190

ناجح209إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةاسراء عالءالدين محمد محمد ابوالنور10191

ناجح229إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةاسماء حسن محمد مصطفى زرير10192

ناجح278.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةاسماء رجب ابراهيم عقل نورالدين10193

ناجح279.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةاسماء سعد صالح السيد على10194

ناجح218إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةاسماء عابد عبدالفتاح احمداسماعيل10195

ناجح256.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةاسماء عبدالحميد محمد عبدالحميد ابوزيد10196

ناجح196إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةاسماء محمد السيد رشوان سعد10197

ناجح279إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةاسماء محمد عبدالمحسن محمدحسن10199

ناجح278.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةاالء احمد فهمى حسن عاصى10200

ناجح211إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةاالء جمال بسيونى عبدالرحمن حسن10201

ناجح243إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةاالء جمعه مصطفى على محمد10202

ناجح239إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةاالء رمضان شحاته رمضان سيداحمد10203

ناجح219.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةاالء صالح عبدالرحمن مصباح جمال الدين10204

ناجح258إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةاالء عاطف السعيد محمد عويس10205

ناجح266إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةاالء عبدالنبى ابراهيم عبدالنبى محمد10206

ناجح278إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةاالء عصام لطفى فرج والى10207

ناجح165إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةامل ابراهيم احمد ابراهيم ابوعلى10208
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ناجح169إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةاميرة خيري حسن حميدعبدربه10209

ناجح249.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةاميره عبدالرؤف عبدالرؤف عبدالكريم حجازى10210

ناجح250إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةانتصار محمد صبحي محمد يوسف الشهاوى10211

ناجح263إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةانجى احمد عنتر مصطفى الشاذلى10212

ناجح163إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةاية شعبان محمود محمدبكر10213

ناجح168.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةبثينة محمد اسماعيل يونس محمد10215

ناجح273.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةبسملة محمد مختار محمد السيد10216

ناجح272إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةتقا عبدالسالم محمد هنداوى السباعى10217

ناجح265إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةحبيبة سامح فتحى عبدالحكيم محمد10218

ناجح191إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةحبيبة عاطف محمد حميدة يوسف10219

ناجح157إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةحبيبة عبدالناصر عبدالعليم عبدالعزيزاسماعيل10220

ناجح183.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةحبيبه السيد ابراهيم السيدعلى عاصى10221

ناجح183.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةحبيبه نسيم عبدهللا عبدالغفار الشرقاوى10222

ناجح279.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةحنين خالد السيد احمدمحمد10223

ناجح233إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةحنين رمضان عزت شحاته يونس10224

ناجح238إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةخلود معوض رشاد سالمه معوض10225

ناجح278.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةداليا رجب عبدالنبى محمد عبدالفتاح10226

ناجح221إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةدنيا خالد السيد مصطفى سالم بكير10228

ناجح224.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةدنيا يوسف مصطفي يوسف الشهاوى10230

ناجح213إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةرحمة بدير عبدالكريم محمداحمد10231

ناجح205.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةرحمه يسرى السيد ابراهيم الهوارى10234

ناجح247.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةروضه ربيع عبدالونيس عبدالقادر ابراهيم10237

ناجح254إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةروميساء مدحت الشوادفى عبده حجازى10238

ناجح276إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةزينب محمد دسوقى محمد السيد10239

ناجح209إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةزينب محمد شحاته محمد ابراهيم10240

ناجح264.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةسارة ابراهيم السعيد بهجات محمد10241
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ناجح267إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةسارة محمد السيد طلبة عبدالقادراليثى10242

ناجح260إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةسارة محمد فتحى محمد على خاطر10243

ناجح267إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةساره جابر ناصف هنداوى محمد على10244

ناجح275.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةساره عبدالسالم الشناوى الشناوى متولى10245

ناجح274.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةساره محمد عبدالحميد محمدعالم10246

ناجح270.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةساره محمد فراج السيد حسن10247

ناجح274إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةساره نسيم ابراهيم محمدمتولى رضوان10248

ناجح269.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةساره ياسر محمد السيدجمال الدين10249

ناجح253.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةسعده محمود بسيونى محمدمحمود10250

ناجح248إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةسعديه محمد السيد ابراهيم موسى10251

ناجح266إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةسماح شريف السعيد معوض العسوى10252

ناجح250إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةسمر محمد عبدالواحد بسيونى عبدالفتاح10253

ناجح279إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةسمر مصباح عبدالنبى ابراهيم الشاذلى10254

ناجح277إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةشروق عبدالعزيز اسماعيل عبدالعزيز عبده10255

ناجح277إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةشروق عماد عبدهللا ابراهيم10256

ناجح218إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةشمس محمد رشاد عبدالجواد وهبه10257

ناجح276إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةشهد ابراهيم محمد محمد الفاو10258

ناجح219إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةشهد ابراهيم ندا عبدالعاطي ندا10259

ناجح268إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةشهد سامح فكرى عبدالجواد ابراهيم10260

ناجح279إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةشهد عادل شعبان عطيه عبدهللا10261

ناجح278إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةشهد على حسن محمد عاصى10262

ناجح280إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةشهد ماهر فراج السيد حسن10263

ناجح274.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةشهد وائل احمد علي عبدهللا محمد10264

ناجح185إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةعلياء محمد عبدالنبى ابراهيم الشاذلى10265

ناجح277.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةفاطمة سالمة ابراهيم السيد على10266

ناجح208إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةفتحيه فؤاد توفيق باشا محمود10267
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ناجح273إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةمريم اسامه محسب عبدالغفار ابوزيد10268

ناجح275إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةمريم السيد حسن محمدحسن10269

ناجح188إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةمنار عصام بسيوني محمدابراهيم10270

ناجح246إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةمنة هللا السيد لطيف سعيد مسعود10271

ناجح277.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةمنت هللا ايهاب عبدهللا ابوزيدابراهيم10272

ناجح278.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةمنه هللا فكرى بسيونى محمد ابوعلى10273

ناجح177إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةنداء كامل عبدالسال م احمد مسلم10276

ناجح270إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةنورا صابر سالم على حسن عاصى10277

ناجح201إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةنورهان رضا عبدالشفيع مسعود عبدالشفيع10278

ناجح210إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةهايدي علي محمد عبدالواحد الشرقاوى10279

ناجح162إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةهايدى مدحت رجب على سعد10280

ناجح276إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةوفاء ناصف عبدالعزيز عبدالستارمحمود10281

ناجح227إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةوالء خيرى راغب سعيد يوسف10282

ناجح210إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةوالء مدين عامر عباس خفاجى10283

ناجح279إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةياسمين حسن نبيل حمدين يوسف10284

ناجح266إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةياسمين شريف رمضان شعبان العسيوى10285

ناجح172إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةياسمين عبدالعزيز نصر محمد عاصى10286

ناجح279إدارة غـــــرب كفر الشيـخصندال اإلعداديةياسمين محمد احمد عبدالمالك مغازى10287

ناجح166إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.المتينى تاحمد السعيد بسيونى السيد فرج10288

ناجح269إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.المتينى تاحمد ايمن محمد محمد العشرى10289

ناجح178إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.المتينى تاحمد حسنى قاسم محمد عبده قاسم10290

ناجح222إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.المتينى تاحمد حمدبن اسماعيل الشرقاوى10291

ناجح234إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.المتينى تاحمد شريف ابراهيم حسين الصباغ10292

ناجح225إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.المتينى تاحمد محمد رمضان محمد العشرى10293

ناجح223إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.المتينى تجمال محمد محمد ابراهيم حجازى10294

ناجح207إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.المتينى تخالد جمعه محمود اسماعيل الشرقاوى10295
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ناجح269إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.المتينى تسعد محمد سعد احمدالشرقاوى10296

ناجح249إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.المتينى تعبدهللا السيد عبدهللا السيد فرج10297

ناجح230إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.المتينى تعلى عبدالمعطى عبدالحفيظ احمد حسانين10298

ناجح182إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.المتينى تعمر عادل سيداحمد ابراهيم10299

ناجح222إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.المتينى تمحمد احمد حمدي ذكي10300

ناجح261.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.المتينى تمحمد اسامه محمد محمد حسن الخولى10301

ناجح255.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.المتينى تمحمد رمضان محمد منصور10302

ناجح223إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.المتينى تمحمد عباس اسماعيل جالل محمد10304

ناجح242.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.المتينى تمحمد عبدالجليل محمد احمد الزميتي10305

ناجح271إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.المتينى تمحمد عزت عبدالمنعم الشرقاوى10306

ناجح258إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.المتينى تمحمد فؤاد عبدالعزيز محمد10307

ناجح266.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.المتينى تمحمود محمد محمود الشرقاوى10308

ناجح201.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.المتينى تاسماء ابراهيم عبدالفتاح السيدعلى10309

ناجح262إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.المتينى تايمان ادهم نبيل عبدالجيد اسماعيل10310

ناجح260إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.المتينى تايمان سامى رمضان عبدالجواد الشرقاوى10311

ناجح249.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.المتينى تايه ايمن عبدالمقتدر السيد العطار10312

ناجح257إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.المتينى تحنين محمد عزيز حامد10313

ناجح204إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.المتينى تدنيا محمد قاسم محمد عبده10314

ناجح279إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.المتينى تساره منصور محمد حجازى10316

ناجح271.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.المتينى تسحر نسيم السيد عبدالجليل العشرى10317

ناجح278إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.المتينى تليلى هشام احمد عبدالمعطى الخولى10318

ناجح216.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.المتينى تمبروكه عبده رزق عبدربه على10319

ناجح222.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.المتينى تمنه محمد عبدالنبي محمد رضوان10320

ناجح277إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.المتينى تنعيمه مبروك غريب محمد فرج10321

ناجح242إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.المتينى تنورهان وليد على احمدالشرقاوى10322

ناجح232إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.المتينى تنورين عالء الدين عبدالفتاح ابراهيم10323
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ناجح246.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.المتينى تهايدى يوسف عطيه ابراهيم10324

ناجح232إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.المتينى توسام محمود عبدالستار كامل10325

ناجح244إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةاحمد ابراهيم عرفات ابراهيم10326

ناجح241.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةاحمد اسامه عيدالبديع محمد10327

ناجح250إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةاحمد خالد احمد عبدالوهاب10328

ناجح277إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةاحمد سامى محمد السيد10329

ناجح187إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةاحمد عبدالنبى الشاملى على10330

ناجح248.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةاحمد محمد شحاته ابراهيم زيدان10331

ناجح187إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةاحمد نجاح شوقى عبدهللا10332

ناجح245.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةادم مراد ابراهيم هنداوى10333

ناجح201.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةاسالم محمد زايد محمد10334

ناجح211.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةامجد شريف محمد خليل10335

ناجح267إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةخالد محمد على الدميرى10336

ناجح268إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةسامح وصفى عباهلل جبريل10337

ناجح274إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةسفيان صالح صالح احمد صقر10338

ناجح273إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةشاهين جميل عنتر عبدالقادر10339

ناجح250إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةضياء وجيه عبداللطيف احمد10340

ناجح260إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةعبدالرحمن عبيد رمضان انبيوه10341

ناجح251.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةعبدالعزيز محمود صالح محمود10342

ناجح272إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةعبدهللا ابراهيم صبحى احمد عبدهللا10343

ناجح275إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةعبدهللا عامر محمد عامر10344

ناجح275إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةعبدهللا ياسر عباهلل حموده10345

ناجح276إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةعمر عبدالعزيز حسين عبدالعزيز10346

ناجح269.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةعمر محمود سالم ابراهيم10347

ناجح261إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةعمرو سعد فريج ابراهيم10348

ناجح171إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةكريم محمد زكى محمد10349
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ناجح217إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةمحمد رمضان معوض محروس10350

ناجح195إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةمحمد وجيه عبدالقوى عبدالقوى10351

ناجح228.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةمحمود على رجب عبدالوهاب10352

ناجح165.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةمصطفي رمضان محمد عامر10353

ناجح248إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةمصطفى على محمد عماره10354

ناجح273إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةنور طارق محمد السيد10355

ناجح278إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةوليد صالح الدين متولى عبدالجيد10356

ناجح258إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةيوسف عبدالسالم عوض عبدالسالم10357

ناجح240.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةاسراء شعبان السعيد سبيمان10358

ناجح262.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةاسراء محمد عبدالجواد محمد10359

ناجح273إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةبسمله عبدالمجيد السعيد عبدالمجيد10360

ناجح247إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةحنان صالح رمضان حسن10361

ناجح270.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةرحمة هانى بدير بدير10362

ناجح279إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةرحمه احمد صبحى احمدعلى10363

ناجح270إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةرحمه رجب اسماعيل عبدالحميد10364

ناجح277.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةزينب محمد محمود ابراهيم10365

ناجح208.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةساره فكرى محمد سالمه ابوالعينين10366

ناجح254.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةسهيله ربيع كمال شعبان10367

ناجح252.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةشروق اشرف سالم ابراهيم10368

ناجح250إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةشهد اشرف سالم ابراهيم10369

ناجح271إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةشهد عبدالجواد محمد محمد10370

ناجح268إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةفاطمه محمد عبدالوهاب ابوالمكارم10371

ناجح270.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةلمياء حسن شعبان محمد10373

ناجح278إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةمريم كمال اتهم احمد10374

ناجح224إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةمنة هللا خليل معوض محروس10375

ناجح221.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةناهد ياسر فهمى ابوالريش10376
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ناجح224.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةندى عنتر عبدالجليل احمد10377

ناجح255.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةنها صبحى ربيع عبده عبدالعزيز10378

ناجح267إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةنهاد حلمى كمال ابراهيم رشوان10379

ناجح259إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةنورهان عبدالفتاح قاسم مصطفى10380

ناجح261إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةهاجر السعيد محمد جبريل10381

ناجح250إدارة غـــــرب كفر الشيـخالطواحنية اإلعداديةهايدى عالء كمال الدين محمد10382

ناجح173إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تاحمد عبدالحميد بسيوني عبدالحميد ايو شنب10384

ناجح200.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تاحمد عالم الرفاعى محمد الغنام10386

ناجح202إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تاحمد محمد السيد كمال نصار10387

ناجح186إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تاحمد يدير صالح بدير الجنادي10388

ناجح196إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تالسيد محمد محمد عبدربه نصار10389

ناجح190إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تحسام ياسر صبحى احمد ابوريه10390

ناجح193إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تعبدالرحمن احمد عبدالرحمن احمد ابومباركة10391

ناجح193إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تعبدالرحمن ياسر طلعت فرحات الجمل10393

ناجح227.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تعبدالرحمن ياسر عبدالحليم قطب الجنادى10394

ناجح226إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تعبدهللا السعيد لبيب حسن ابوشنب10395

ناجح219.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تعلي محمد علي ظريف المسيري10396

ناجح196إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تعمرو خالد محمود عثمان العقداوي10397

ناجح225إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تعمرو محمد منصور حسن السقا10398

ناجح212إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تفارس ابراهيم محمد ابراهيم عبدالسميع10399

ناجح207إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تفارس محمد احمد محمد المنياوى10400

ناجح203إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تفتحى صبحى محمد يوسف الشنشورى10401

ناجح190.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تمحمد ابراهيم محمد غازي الطناحي10402

ناجح155.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تمحمد السيد امين البربرى10403

ناجح206.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تمحمد رشاد محمد حسن الكتامي10404

ناجح206إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تمحمد محمود محمد ابوزيد10406
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ناجح165.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تمحمد يوسف عبدالرحيم محمد سليمان10408

ناجح209إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تمحمود علي محمد حسن الكتامي10409

ناجح177.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تمحمود ياسر محمد البحيرى10410

ناجح184.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تمنصور عبدالرازق منصور عبدالرازق الكتامي10411

ناجح259إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تاجالل ابواليزيد محفوظ ابواليزيد ادريس10412

ناجح239.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تاسراء احمد ابراهيم احمد عوض10413

ناجح205إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تاسراء يسرى عبدالمجيد محمد الدسوقى10414

ناجح232.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تاسماء ابراهيم سالمة الكتامى10415

ناجح234إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تاسماء ابراهيم محمد عبدالونيس يونس10416

ناجح221إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تاسماء جمال محمد ابراهيم سعد10417

ناجح183.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تاسماء محمد احمد محمد الدسوقي10418

ناجح272إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تاالء رمضان محمد مصطفى خطيب10419

ناجح267إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تامال طه يحي عبدالفتاح عوض10420

ناجح204إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تامانى صادق الحسينى يوسف الطناحى10421

ناجح256إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تايمان رضا عبدالفتاح السبد العشري10422

ناجح248إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تايمان عبدالفتاح صبرى عبدالفتاح الطباخ10423

ناجح266إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تبسنت ابراهيم محمود عبدالمجيد الدسوقي10425

ناجح276.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تجيهان عبدالحميد محمد الشيخ10426

ناجح149.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تحبيبة حسن السيد محمد سليم10427

ناجح213إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تحبيبة عبدهللا يوسف عبدالحميد حمد10428

ناجح248.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تحنين احمد عابدين محمد ابوزيد10430

ناجح215.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تحنين محمود فؤاد محمد بهنسي10431

ناجح179إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تخلود خالد محمد محمد الغنام10432

ناجح188.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تخلود دياب جمال دياب الفخراني10433

ناجح271إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تدنيا حسن وهبه حسن ابوشنب10434

ناجح152.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تدنيا وليد احمد مصباح المسيرى10435
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ناجح230.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة ترحمه محمد محمد على الكتامى10436

ناجح275إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تروان رزق ابراهيم رزق عبدالخالق10437

ناجح241.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تروان عادل عرفة عبدالحميد حنبل10438

ناجح214إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تزينب محمد السيد ابراهيم عوض10440

ناجح238.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تساره محمد مصطفى محمود ابوشنب10441

ناجح205إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تسكره احمد السيد ابراهيم ابورية10442

ناجح227إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تسماح مختار صالح دياب الفخراني10443

ناجح236.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تشهد علي صابر علي السيد10445

ناجح225إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تشهد قطب عبدالفتاح قطب الهنى10446

ناجح203.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تشهد وليد السيد السيد العشرى10447

ناجح167إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تشهنده محمود ابراهيم عبدالعال الغنام10448

ناجح211.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تضحي عبدالواحد ابواليزيد محمد ادريس10449

ناجح273إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تعبير السيد ابراهيم مصباح المسيري10450

ناجح143إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تفاطمة ابراهيم السيد عبدالمقصود بهنسي10451

ناجح273.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تفاطمة حسن السيد حسن الكتامي10452

ناجح215إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تفاطمة ماهر عرفة احمد شرف10453

ناجح278إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تمنار صبري مصطفي السيد الجنادي10455

ناجح257.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تمنه هللا فتحى احمد مصطفى المعروف10456

ناجح269إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تمنه هللا محمد محمد احمد الهنى10457

ناجح227.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تنبيلة رضا محمد محمد البهلول10459

ناجح164إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تندى منصور عبداللطيف ريحان عوض10460

ناجح271إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تنعمة محمد عبدالعزيز معوض10461

ناجح246.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تنوران ابراهيم سعد غازى بهنسى10462

ناجح246.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تهاجر فتحي محمد حسن البربري10463

ناجح226.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تهاله صبرى محمد السيد بحيرى10464

ناجح271إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تهدي سامي ممدوح ندا الغنام10465
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ناجح227إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.روينة تياسمين سعيد غازي عبدالحميد الفخراني10466

ناجح264.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تابراهيم عالء الدين فرحات بسيونى علم الدين10468

ناجح272.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تابراهيم محمد عبدالحميد ابراهيم زايد10469

ناجح255.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تابراهيم ناصر ابراهيم على طلحه10470

ناجح209إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تاحمد حمدى حسين عبداللطيف حسين10471

ناجح168.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تاحمد حموده السيد عبدالواحد ادريس10472

ناجح249.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تاحمد عبدالمنعم محمد موسى خضر10473

ناجح272إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تاحمد محمد سليمان ابراهيم عبدالكريم10474

ناجح258إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تاحمد محمد عبدالواحد سعيد عبدالكريم10475

ناجح213إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تاشرف محمد فضل احمد علم الدين10478

ناجح241.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تانس رجب نصر خير على10479

ناجح271إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تانس محمد مرسى صالح الجبالى10480

ناجح204.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تايمن محمد السيد محمد يا سين10481

ناجح179إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  ترجب يسرى مبروك عبدالخالق زايد10482

ناجح263إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تزياد محمود ابراهيم يوسف الغايش10483

ناجح247إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تصالح احمد محمد عبدالسالم هواش10484

ناجح258إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تصالح ماهر صالح عبدالمنعم ياسين10485

ناجح180إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تعبدالجليل صابر حمدى عبدالجليل عبده10486

ناجح171.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تعبدالحميد احمد عبدالحميد احمد الجندى10487

ناجح213إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تعبدالحميد ياسر صابر عبدالحميد شريف10488

ناجح249.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تعبدالرحمن احمد فرحات احمد بريش10489

ناجح174إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تعبدهللا بهاء على على عطيان10492

ناجح238إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تعبدالمنعم حسانين عبدالمنعم حسانين يونس10493

ناجح270إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تعبدالواحد السيد عبدالواحد سعيد عبدالكريم10494

ناجح228إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تعلى وائل نبيل على يونس10495

ناجح231إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تكريم محمد جمعة السباعى حسين10496
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ناجح174إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تماجد محمد شوقى عبدالقادر يوسف10497

ناجح189.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تمالك كمال هالل محمد كسبر10498

ناجح222إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تمحسن امير محمد محمود احمد10499

ناجح224.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تمحمد السيد فهمى زكى بديوى10500

ناجح211.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تمحمد رضا السيد سالمه الجبالى10501

ناجح240.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تمحمد شعبان مصطفى احمد يونس10503

ناجح167.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تمحمد صبرى جودة حامد خير10504

ناجح160.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تمحمد صبرى محمد يوسف الشراكى10505

ناجح211إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تمحمد عبدالغنى عبدالقادر حسين زايد10506

ناجح175إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تمحمد عزت ابراهيم يوسف ريان10507

ناجح244إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تمحمد عطيه عبدالعليم ابراهيم عبدالكريم10508

ناجح214إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تمحمد عمر محمد ابراهيم حسين10509

ناجح253.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تمحمد هانى على محمود عسكر10510

ناجح148إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تمحمود حسين محمود ابراهيم السيد10511

ناجح186.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تمصطفى سمير عبدالمنعم حسانين يونس10512

ناجح176.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تمصطفى محمد مصطفى محمود سيف الدين10513

ناجح266إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تمعاذ هنداوى فتحى محمد المنشاوى10514

ناجح208إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تنبيه رمضان نبيه ذكى بديوى10515

ناجح225إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تيحيى الوهيدى عبدالحليم محمد داود10516

ناجح158إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تيوسف ابراهيم فتوح يوسف الغايش10517

ناجح159إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تيوسف حسن يوسف حسن الغايش10518

ناجح279.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تيوسف محمد عبداللطيف عبدالحميد طلحه10519

ناجح237إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تاسماء السيد جمعة محمد عبدالكريم10520

ناجح270إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تاسماء عطيه محمد عطيه علم الدين10521

ناجح250.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تافنان السيد محمد محمد بديوى10522

ناجح172.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تامينه يسرى صالح بسيونى علم الدين10523
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ناجح259إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تانجى ابراهيم محمد محمد بيومى10524

ناجح254إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تايات جمعه بسيونى محمد الجبالى10525

ناجح241.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تايمان احمد متولى احمد فايد10526

ناجح277إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تايمان عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن الجبالى10527

ناجح252إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تايه فرحات محمد عبدالستار طلحه10528

ناجح218.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تبسمله صالح خميس صالح الجبالى10529

ناجح243.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تبسمله عبدهللا ابراهيم عبدالخالق زايد10530

ناجح264.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تبسنت عزت فؤاد الزاهى طلحه10531

ناجح245.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تحبيبه حسن سعيد السيد حالوه10532

ناجح267إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تحسناء سمير حسنى ندا الغنام10533

ناجح278إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تحنين نظمى فرحات جاد الفقى10534

ناجح242.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تدنيا اسماعيل شوقى مصطفى شريف10535

ناجح216إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  ترحمه خالد خليفه مصطفى دويدار10536

ناجح251إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  ترنيم رجب عبدالفتاح على حالوه10537

ناجح276.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  ترواء رافت حسن محمد حلفاية10538

ناجح246.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تسارة ابراهيم رافت ابراهيم بيومى10539

ناجح251إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تسارة عبدالنبى عبدالعظيم حسن الغايش10540

ناجح245.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تسها خالد عبدالعزيز محمود سيف الدين10541

ناجح219.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تسهر ناجى محمد عبدالسالم الجد10542

ناجح279إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تسهيله سمير زهران مصطفى زايد10543

ناجح224.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تشمس عبدالحى فرغلى يوسف الغايش10545

ناجح231إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تشهد مهنى عبدالعاطى عبدالمعطى طلحه10546

ناجح202.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تضحى مجدى ابراهيم يوسف10547

ناجح219.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تعايدة محمد عبدالعظيم عبدالرازق العبادى10548

ناجح254.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تعايده الشحات ابراهيم قطب الغايش10549

ناجح264.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تفاطمه السعيد السيد قطب الغايش10550
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ناجح177إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تمريم عاصم مصطفى عبدالعاطى طلحه10551

ناجح196إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تملك ابراهيم رجب ابراهيم القط10552

ناجح240إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تملك حمدى نجاج ابراهيم علوان10553

ناجح200إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تمنال السيد مصطفى احمد يونس10554

ناجح274إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تمنه ناصر محمد عبدالرحمن عبدالجواد10555

ناجح243إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تمنى السيد فرحات مصطفى طلحه10556

ناجح278إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تمنى مصطفى كرم مصطفى عبدالكريم10558

ناجح203إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تنور محمد مصطفى احمد يونس10559

ناجح187.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تنورا حسن محمد يوسف شراكى10560

ناجح264.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تنورالهدى السيد ابراهيم سالمه عبدالحميد10561

ناجح260إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تنورهان ابراهيم محمد عبدالستار طلحه10562

ناجح278.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تهايدى عاطف عبدالنبى احمد المنشاوى10563

ناجح224.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.النطاف  تهنا رضا السيد سالمه الجبالى10564

ناجح229إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةابراهيم رضا ابراهيم عبدالغنى10565

ناجح261إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةاحمد ابراهيم فؤاد خليل الفقي10566

ناجح223.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةاحمد بسيوني عبدالعزيز فريج حسب هللا10567

ناجح158.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةاحمد صبحي علي ابراهيم اسماعيل10568

ناجح262.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةاحمد عاصم يوسف حسن10569

ناجح275إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةاحمد عبدالطيف عبدالمنعم عبدالحفيظ عرفه10570

ناجح277إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةاحمد عطا موسي شعبان عسس10571

ناجح153إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةاحمد ماهر على محمد حسن10573

ناجح219إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةاحمد محمد شوقى حسن10574

ناجح200إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةاحمد محمد عبدالفتاح احمد فرج10575

ناجح260.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةاحمد محمد موسى موسى10576

ناجح253.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةادهم احمد مختار عبدالمقصود نمشه10577

ناجح206.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةاسالم الشوادفى صبحى عبدهللا ابوالخير10578
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ناجح234.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةاسالم متولى دسوقى متولى10579

ناجح244إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةاسماعيل ابراهيم اسماعيل بكر الشرقاوى10580

ناجح246إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةاشرف جمال محمد محمد سيد احمد10581

ناجح261.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةاكرم احمد خيري ابراهيم عسكر10582

ناجح271إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةبدر علي طه محمود بطاح10583

ناجح279إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةجالل عصام الدين عبداللطيف محمد عرفه10585

ناجح186إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةرجب احمد رجب عبدالخالق محمد10586

ناجح203إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةسالم وليد عبدالنى سالم10587

ناجح151إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةصبحى راشد على عبدهللا حمد10588

ناجح278إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةطاهر محمد عبدهللا محمد حمد10589

ناجح257إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةعبدالرحمن توفيق محمود ابراهيم موسي10590

ناجح277إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةعبدالرحمن شعبان نجاح شعبان رمضان10591

ناجح273إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةعبدالرحمن عبده رجب عبده حمد10593

ناجح229إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةعبدالفتاح محمد عبدالفتاح عبدالحى عياد10594

ناجح274.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةعبدهللا حمدي فوزي عبدهللا علي10595

ناجح279إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةعالء السيد مبروك عطا هللا البدوي10596

ناجح272.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةعلي محمد علي محمدالبيلي10597

ناجح275إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةعمرو محمد اسماعيل بكر الشرقاوى10598

ناجح171.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةفارس ابراهيم محمود موسى10599

ناجح266.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةفارس عيد شحاته حسن10600

ناجح279.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةكارم محمد عبدهللا محمد حمد10602

ناجح218.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةكريم تامر عبدالعليم محمد مصطفي عوينه10603

ناجح241.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةمؤمن سامى فتحى احمد حجاج10604

ناجح259إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةمؤمن محمد محمد علي غباشى10605

ناجح229إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةمحمد اسماعيل محمد اسماعيل10606

ناجح251إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةمحمد السيد السعيد عبدالفتاح الجمل10607
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ناجح224إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةمحمد انور محمد محمد فخري10608

ناجح256إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةمحمد حمدي احمد محمود مصطفي10610

ناجح253إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةمحمد رضا فتحى حسن يوسف الجمل10611

ناجح234إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةمحمد سامى ابراهيم على كرشه10612

ناجح251إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةمحمد عبدالحميد عثمان عبدالحميد محمد10613

ناجح274إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةمحمد عبدالنبى سيد احمد ابراهيم الطباخ10614

ناجح252إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةمحمد عصام علي عبدالرحمن رمضان10615

ناجح236إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةمحمد على عبدالحميد عبده10616

ناجح215إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةمحمد عنتر ابراهيم محمد رجب10617

ناجح267.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةمحمد محسن عبدالحليم حسن10618

ناجح203إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةمحمد والء الدين محمد عياد ذكى عبدالبارى10620

ناجح226إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةمحمد يوسف صبحى يوسف10621

ناجح229إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةمصطفى محروس مصطفى فرج10622

ناجح219إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةمصطفى محمد اسماعيل عبدالعال10623

ناجح261إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةهادي احمد هالل علي خفاجي10624

ناجح266إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةاسراء عبدالسالم مهدى عمر10625

ناجح265إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةاسراء وليد محمد حلمي فايد10626

ناجح273إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةاسماء السيد كمال فتوح عوض10627

ناجح249إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةاسماء الشناوي السيد الرفاعي ادم10628

ناجح255إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةاسماء بكر السيد بكر10629

ناجح278إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةاسماء حسن شحاته حسن10630

ناجح234إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةاسماء رضا محمد احمد10631

ناجح257إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةاسماء سعد ماهر محمد رمضان10632

ناجح263إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةاسماء فكيه صبحي فتحي حماد10633

ناجح274إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةاعتماد محمود نبيه محمد10634

ناجح211إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةاماني علي رمضان علي ابوعامر10635
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ناجح253إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةايمان حسن احمد بسيونى10636

ناجح263إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةايمان محمد ابراهيم سعد راشد10637

ناجح269.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةبسنت محمد متولي الشاملي فايد10639

ناجح275.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةثناء محمد بسيونى محمدعيد10640

ناجح158إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةجنه محمد عيد السيد عابده10641

ناجح274إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةحبيبه ايمن فؤاد دياب حسن الدربكلى10642

ناجح242إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةحبيبه رمضان محمود عبدالغني عامر10643

ناجح278إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةحبيبه نعبم عطية عبدالستار10644

ناجح255إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةحبيبه هشام متولي ابراهيم عبدالغني10645

ناجح258.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةحنين اشرف اسماعيل اسماعيل10647

ناجح276إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةحنين السيد محمد دياب الدربكلى10648

ناجح263إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةحنين جمال مصطفي الشناوي الحداد10649

ناجح277.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةحنين حربي احمد قاعود سليم10650

ناجح261إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةحنين رشدى سعد راضى ابراهيم10651

ناجح234إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةدنيا السيد مصطفى عبدالعاطى10652

ناجح276إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةرحاب احمد محمد علي غباشي10653

ناجح199إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةرحمه خالد عبدالحليم عبدالهادي مغنم10654

ناجح266.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةرحمه رجب زكي ابراهيم غازي10655

ناجح279إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةروان عطا سلطان عطا ابراهيم10656

ناجح258إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةروان مبروك نبيه محمد10657

ناجح255إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةريهام فايز طه محمود10658

ناجح270.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةريهام محمد محمود عبدالخالق10659

ناجح263.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةزكري السيد السيد عبدالخالق بريش10660

ناجح267إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةساره بدر محمد عمر رمضان10661

ناجح250إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةساميه محسب محمد محمد اللمعى10662

ناجح262إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةسهير محمد علي ابرهيم جوهر10663
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ناجح279إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةشهد انور ابراهيم محمود حميده10664

ناجح264إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةشهد سامى عبدالعزيز عباس الشحات10665

ناجح208.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةشهد شريف هالل الشناوى الشرقاوى10666

ناجح260إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةشهد عصام ابراهيم احمد10667

ناجح273.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةعلياء عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الشيخ10668

ناجح259.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةغاده موسى عصام موسى عسس10669

ناجح263إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةفاطمه رجب فتحي علي عامر10670

ناجح193.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةمروة ابراهيم رشاد عبده10671

ناجح247.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةمروه ناصر بسيونى يوسف حماد10672

ناجح262إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةملك ياسر فتحى احمد حجاج10673

ناجح262إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةمنه بسيونى احمد بسيونى10674

ناجح212.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةمنه عمر فوزى موسى غازى10675

ناجح278.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةمنه مصطفى عبدهللا الجوهرى10676

ناجح267إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةنداء عنتر محمد عبدالرازق سعد10677

ناجح245إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةندي عصام منصف اسماعيل حماد10678

ناجح204.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةنسمه عبدالهادي عزت محمد سعد10679

ناجح279إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةنور الهدي فوزي سمير فهمي جاد10680

ناجح212.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةنورا عبده رشاد عبده10681

ناجح256.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةنورهان علي احمد عبده قطب10682

ناجح235إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةهدير رضا الدسوقي عبدالمجيد10683

ناجح262.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةهدير كرم محمد عطا هللا حماد10684

ناجح246إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةوعد عمر محمد عبدالفتاح الطباخ10686

ناجح272.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةياسمين عادل ابراهيم موسي عسس10687

ناجح214.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخمحلة موسى  اإلعداديةياسمين عبدالعزيز حسين علي محمد سلطان10688

ناجح190إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةابراهيم محمد عثمان محمد مرجان10689

ناجح190إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةاحمد ابراهيم محمد رمضان عبدالجليل10690
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ناجح168إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةاحمد جمال صالح خليل محمد10691

ناجح169إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةاحمد فايق امين محمد على10692

ناجح211.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةاحمد محمد اسماعيل حسن ابوهيدى10693

ناجح219إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةاحمد محمد الصاوى محمد محمد الزهيرى10694

ناجح221.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةاحمد محمد رمضان محمد مرسى10695

ناجح227.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةاحمد محمد عبدالغنى عبدالسيد العربى10696

ناجح249.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةاحمد محمد قطب محمد على موسى10697

ناجح258.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةاحمد هانى لطفى فرج محمد والى10698

ناجح186.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةاسالم جمعه سعد ابراهيم عفيفى10700

ناجح173إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةاسالم محمد ابراهيم محمد شهاوى10701

ناجح144إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةالدسوقى عبدالسالم محمد عبدالسالم الدسوقى10702

ناجح164.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةالسيد محمد محمد حسن ابوهيدى10704

ناجح273.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةايمن الصاوى محمد على محمد10705

ناجح224إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةايمن عبدالعزيز عبدالغفار متولى عبدالغفار10706

ناجح275إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةحسين محمد حسن محمود عبدالحافظ10708

ناجح252إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةضياء هشام خضر مصباح عبده10710

ناجح272إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةعبدالرحمن محمد رمضان على محمد الصباغ10712

ناجح261إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةعبداللطيف عيسى صالح عبداللطيف محمد عيسى10713

ناجح255إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةعبدهللا عالء عبدهللا عبدالقادر فرج10714

ناجح219إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةعبدهللا محمد احمد محمد عبدالحميد10715

ناجح192إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةعزت احمد عزت ابراهيم الشهاوى10716

ناجح227.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةعالء سامي عبدالمنعم اسماعيل بدوى10717

ناجح276إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةعلى الصاوى محمد على محمد10718

ناجح273.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةعلى مدحت على على على رزق10719

ناجح255.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةعمرو عصام جمعه الشاملى هاشم10720

ناجح187.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةفارس فتح هللا ابوالفتوح فهمى احمد رزق10721
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ناجح260إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةفاروق محمد فاروق ابراهيم علي مليكة10722

ناجح265.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةكريم احمد صابر ابراهيم دياب10723

ناجح254إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةكريم اشرف محمد عيسى10724

ناجح211.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةمحمد السيد رمضان محمد مرسى10725

ناجح262.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةمحمد بهاء عبدالعزيز عبدالعزيز عبدالرازق خضر10726

ناجح173إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةمحمد جمعة سعد محمد احمد10727

ناجح268.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةمحمد رزق محمد رزق سالم10729

ناجح244إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةمحمد رمضان بهنسى محمد محمد الشال10730

ناجح206إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةمحمد زكريا بدر بسيونى على10731

ناجح190.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةمحمد شعبان ابراهيم بسيونى10732

ناجح257.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةمحمد شعبان محمد علي رزق10733

ناجح253.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةمحمد عبدالنبي ابراهيم عبدالرؤوف ابراهيم10734

ناجح218.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةمحمد محروس عبدالرازق ابوشعيشع10735

ناجح177إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةمحمد محمد ضيف عبدالسالم ضيف10736

ناجح248إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةمحمد مفرح محمد حامد بدوى10737

ناجح258إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةمحمد نشات محمود عطيه مليكه10738

ناجح209.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةمحمود ابراهيم عبدالغنى عثمان10739

ناجح245إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةمحمود رمضان شعبان يونس حسانين10741

ناجح218إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةمحمود عبدالنبي احمد مصطفى سعد10742

ناجح200.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةمحمود محمد محمد عيسى عيد10743

ناجح267إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةمصطفى متولى سعيد متولى عبدالغفار10744

ناجح268إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةمنصور ابراهيم ابراهيم السيد عبدالهادى10745

ناجح183إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةهشام عبدالحميد الشحات حارس عطا هللا10747

ناجح252إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةياسين محمد عبده محمد حسن10748

ناجح269.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةيوسف ابراهيم محمد يوسف مليكه10749

ناجح275.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةاسراء مصطفى ابراهيم السيد ابراهيم10750
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ناجح261.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةاسماء ابراهيم محمد ابراهيم الوهيدى10751

ناجح257إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةاسماء على عيسى حسن حواش10752

ناجح267إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةاسماء وحيد ابراهيم زكي ابوشعيشع10753

ناجح249إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةامنيه ابراهيم محمد على حسن الشال10754

ناجح254.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةامنيه رزق رزق عيسى10755

ناجح239إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةامينة السيد ابراهيم محمد محمد10756

ناجح256إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةحبيبة وحيد ابراهيم زكي ابوشعيشع10757

ناجح268.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةحبيبة يحى عبده عبدالعزيز عيسى10758

ناجح270إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةحبيبه نشات محمود عطيه مليكه10759

ناجح182إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةحنان محمد رزق زكى فراج10760

ناجح218إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةحنين مصطفى احمد فهمى احمد حسن10761

ناجح244إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةدعاء محمد عبدهللا ابراهيم بركات10762

ناجح201إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةدينا صابر عبدالعاطى عبدالعزيز القزاز10763

ناجح265إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةرحمه احمد عبدالحميد احمد الربه10764

ناجح159إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةروان محمد على اسماعيل حواش10765

ناجح240إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةروضه السعيد محمد سالمه غازى10766

ناجح220.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةروضه عطيه مصباح محمد مصباح10767

ناجح221إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةسعاد صابر ابراهيم محمد الشهاوى10768

ناجح228إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةسماح حماده منصور جمعه شعبان10769

ناجح257إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةسميه نصر السيد ابراهيم شعبان10771

ناجح208.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةشروق عنتر على ابراهيم بالل10772

ناجح234إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةشهد مدحت رمضان محمد اسماعيل10773

ناجح205إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةشيماء ايمن لطيف ابراهيم عيسى10774

ناجح244.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةصباح رمضان محمد مرسي10775

ناجح222إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةعزيزه عبدالنبى رمضان محمد رمضان10776

ناجح268إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةعال صبرى على محمد اسماعيل10777
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ناجح230إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةفاطمة بدر يوسف محمد بدر10778

ناجح214إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةفاطمه ناصف فرحات عبدالمجيد عفيفى10779

ناجح191إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةفرحه على فرج على خليفه10780

ناجح202إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةلمياء سعد فؤاد محمد بريقع10781

ناجح277.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةمنة هللا ابراهيم محمد ابراهيم الشهاوى10782

ناجح278.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةمنة هللا محمود احمد رمضان قمر10783

ناجح228إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةمنه هللا حسين عبدالفتاح عبدالعزيز محمد10784

ناجح277إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةمنه هللا محمد محمد احمد مناع10785

ناجح254إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةمنه حسن ربيع عيسى حواش10786

ناجح213.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةندى ايمن قطب ابراهيم عفيفى10787

ناجح251إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةهاجر رشدى رمضان على الصباغ10788

ناجح279إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةهاجر محمد صالح خليل محمد10789

ناجح273إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةهاجر محمد محمد حامد ابراهيم رضوان10790

ناجح261إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةهدى محمد عبدالسالم عبدالخالق عيسى10791

ناجح257.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةهدير ابراهيم على عبدالواحد ابراهيم10792

ناجح250إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةهدير عرفه محمد احمد ابوشعيشع10793

ناجح256إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةياسمين ايمن حسين حامد بدوى10794

ناجح264إدارة غـــــرب كفر الشيـخبلشاشة اإلعداديةياسمين محمد عبده محمد حسن10795

ناجح147إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تابراهيم سعيد مختار فهمى شريف10796

ناجح277إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تابراهيم فريد مبروك عبده ابراهيم10798

ناجح152إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تاحمد اسماعيل رزق عبدهللا بهنسى10800

ناجح268إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تاحمد حافظ رزق حافظ بهنسى10802

ناجح176إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تاحمد حسين محمد ابراهيم سالم10803

ناجح273.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تاحمد رضا احمد محمد الشاعر10804

ناجح199إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تاحمد رضا محمد عوض المسلمانى10805

ناجح177إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تاحمد سعد شحاته ابراهيم سعد10806
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ناجح273.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تاحمد فوزى السيد محمد بلتاجى10807

ناجح233.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تاحمد محمد احمد مهدى القصبى10808

ناجح179إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تاحمد محمد حسين محمد نصرهللا10809

ناجح250إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تاحمد مسعد عيد مرشدى احمد10810

ناجح220.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تاحمد هانى مبروك يوسف البهبيتى10812

ناجح195إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تادم سعد السيد طه زغلول10813

ناجح225.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تادم هانى ابراهيم رمضان عبدالرؤف10814

ناجح159إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تادهم حسين محمد ابراهيم سالم10815

ناجح180إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تاسامة انس محمود سعيد سالم10816

ناجح231.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تاسالم السيد حلمى اسماعيل عبدالفتاح10817

ناجح197إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تاسالم حماده احمد احمد سالم10818

ناجح162.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تاسماعيل رضا اسماعيل ندا الشهاوى10819

ناجح274.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تاشرف عمرو حلمى محمد محمد10820

ناجح172إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تالدسوقى عادل محمود مصطفى بكير10821

ناجح189.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تالسيد محمد السيد محمد الرحمانى10822

ناجح269إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تامين واصف احمد ابراهيم ضبيش10824

ناجح222إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تانور صالح انور احمد البهبيتى10827

ناجح261.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تانور محمد انور حسن بسطويسى10828

ناجح211.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تباهر محمد ابوالخير ابراهيم ابوالخير10829

ناجح279إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تبالل ظريف محمد عبده محمد10830

ناجح191إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تبالل عطيه السيد عبده حجازى10831

ناجح205.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تثروت رجب عبدالعاطى على احمد10832

ناجح159إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تحسام واصف يوسف عبدالحميد القصاص10833

ناجح148.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تحمدان رضا السعودى عبدالهادى السيد10834

ناجح256إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تخالد محمد بدير السيد النشرتى10835

ناجح164إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تخالد محمد عبدالفتاح عبدالهادى القاضى10836
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ناجح164إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تذياد ايمن بدوى محمد عبده غانم10837

ناجح168إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تذياد محمد بسيونى محمد عبدالعزيز10838

ناجح200.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تزكريا محمد حسن عبدالعظيم منسى10839

ناجح176.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تسالم مصطفى محمد سالم حسين10840

ناجح141إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تسيد محمد سيد خليفة احمد10841

ناجح256إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تشحاته رضا شحاته ابراهيم حسن10842

ناجح167إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تشريف عبده جميل شريف شريف10843

ناجح265.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تصابر عامر السيد صابر القصاص10844

ناجح216إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تطارق تامر فهمى حسين جادهللا10846

ناجح272.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تعادل على سالم نصرهللا حسونه10847

ناجح255.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تعاطف عبدالعزيز سعد محمد القاضي10848

ناجح231إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تعبدالحميد ابراهيم عبدالحميد محمد عالم10849

ناجح204.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تعبدالرحمن ابراهيم محمود احمد شلبى10850

ناجح165.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تعبدالرحمن السيد محمد احمد السكرى10851

ناجح247إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تعبدالرحمن بسيونى ناجى بسيونى شلبى10852

ناجح242.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تعبدالرحمن تامر احمد محمد الشهاوى10853

ناجح267إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تعبدالرحمن شعبان محمد عبدالعزيز ابوعيشه10854

ناجح268إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تعبدالرحمن كامل عبداللطيف بدير سيد احمد10855

ناجح252.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تعبدالرحمن محمد عبدالمعطى سعد رحيم10856

ناجح148إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تعبدالرحمن محمد عبدالنبى السيد بكير10857

ناجح229إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تعبدالرحمن محمد ناجي محمد حسب هللا10858

ناجح250.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تعبدالرحمن منصور فؤاد ابراهيم حسانين10859

ناجح249إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تعبدالعاطى ابراهيم عبدالعاطى راشد الجندى10860

ناجح222.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تعبدهللا حسنى كمال محمد الشباسى10861

ناجح220إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تعبدهللا صالح كمال عبدالواحد السباعى10862

ناجح236.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تعبدهللا عصام محمد مرسى عيسى10863
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ناجح258إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تعبدهللا محمد عبدالعزيز عبدالحميد مرشدي10864

ناجح242إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تعبدهللا محمد مغربى سالم محمد10865

ناجح148إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تعبدهللا مصطفى ذكى قطب حجازى10866

ناجح148إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تعالء رضا بدير ابراهيم محمد10868

ناجح247إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تعمر عبدالرحيم قاسم عبده عبدالكريم10870

ناجح243إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تعمر مصطفي محمد قنديل قنديل10871

ناجح253إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تعمرو حمدين حسن عبدالحميد حالوة10872

ناجح214.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تعنتر رمضان ابراهيم عنتر الجندى10873

ناجح190.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تفارس الشوادفى السيد الشوادفى السيد10874

ناجح203إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تفارس خالد احمد سليمان على10875

ناجح151.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تفارس سامى يوسف عبدالحميد القصاص10876

ناجح273إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تفارس سمير عبده شريف خضير10877

ناجح179إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تكريم ابراهيم عبدالواحد ابراهيم الجندى10879

ناجح272إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تكريم هانى ابراهيم بسيونى ابراهيم10881

ناجح272إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تكريم يوسف مصطفى مصطفى عبيد10882

ناجح218.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمؤمن محمد عبدالمحسن يوسف10883

ناجح169.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمحمد ابراهيم فتحى بسيونى محمد10884

ناجح259.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمحمد احمد انور احمد محمد10885

ناجح189إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمحمد احمد سعد عبدالرحمن دحدوح10886

ناجح164.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمحمد احمد شوقى عواض هللا الطناحى10887

ناجح204إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمحمد اسامه محمد بركات بدوى10888

ناجح210.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمحمد اسماعيل محمد عبدالغفار الرحمانى10889

ناجح252.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمحمد اشرف ابراهيم السيد ابراهيم10890

ناجح237.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمحمد اشرف عبدالعزيز مصطفى عبيد10891

ناجح158إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمحمد السيد ابراهيم السيد ابوالعنين10892

ناجح238إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمحمد ايهاب فكرى عبدالقادر الشاعر10893
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ناجح203إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمحمد بسيونى بدير الشراكى المزين10894

ناجح255.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمحمد بسيونى عيسوى بسيونى شلبى10895

ناجح262.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمحمد جمال محمد حسان محيسن10896

ناجح177.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمحمد حماده السعيد مليجى عوض10897

ناجح261إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمحمد خالد محمد عبدالواحد حسين محمد عوض10898

ناجح261إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمحمد رضا محمد محمد القاضى10899

ناجح269.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمحمد زين العابدين ابراهيم الدمرداش10900

ناجح223إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمحمد شوقى محمد عشماوى احمد10901

ناجح242إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمحمد صبرى محمد عبدهللا ريحان10902

ناجح241.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمحمد طاهر محمد ابراهيم حسن10903

ناجح269.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمحمد عبدالعاطى عبدالعاطى راشد الجندى10904

ناجح230إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمحمد عبدهللا محمد عشماوى احمد10905

ناجح253إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمحمد عبدالواحد الشراكى سالم الشهاوى10906

ناجح153.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمحمد عالم محى الدين السيد سيد احمد10907

ناجح203إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمحمد عيد احمد حسن شلبى10908

ناجح146إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمحمد ماهر عبدالهادى ابراهيم محمد10909

ناجح203.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمحمود اشرف محمد ذكى محمد10911

ناجح211.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمحمود انس محمود سعيد سالم10912

ناجح233.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمحمود حمادة محمود احمد احمد10913

ناجح200.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمحمود خضر حسونه نصر هللا حسونه10914

ناجح272إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمحمود رضا محمد محمد الخولى10915

ناجح195إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمحمود كمال ابراهيم شريف قنديل10916

ناجح274إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمحمود محمد صبرى عباس محمد10917

ناجح264إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمحمود محمد على فرج ابراهيم10918

ناجح261.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمصطفى تامر رزق عبدهللا اسماعيل10919

ناجح175إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمصطفى فهمى بسيونى حامد الجندى10920
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ناجح158إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمصطفى كامل عبدالمعطى عبدالهادى يوسف10921

ناجح271.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمعتز محمد حسين عبدالحميد محمد مكاوى10922

ناجح250إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمعتز ممدوح مصطفى احمد الجندى10923

ناجح264.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تممدوح خالد ممدوح حسن عمر10924

ناجح223إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تناصر رضا عيد حسن الشهاوى10925

ناجح178إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تهانى ممدوح احمد مصطفى احمد10926

ناجح148إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تياسر السبعاوى يوسف ابراهيم10927

ناجح269إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تيوسف احمد السيد محمد احمد10928

ناجح168إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تيوسف احمد مصطفى مرسى عواض10929

ناجح263.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تيوسف بسيونى السيد يوسف الشهاوى10930

ناجح246إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تيوسف خالد عبدالفتاح عبدالفتاح النجار10931

ناجح238إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تيوسف عبده يوسف محمد يوسف10932

ناجح216إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تابتسام ايهاب صالح غازى مجاهد10933

ناجح231إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تاروى خالد محمد محمودشلبى10934

ناجح273إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تاروى عادل احمد بسيونى الخطيب10935

ناجح279إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تاسراء ابراهيم نجيب ابراهيم عيسى10936

ناجح279.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تاسراء حلمى احمد محمد المزين10937

ناجح249.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تاسراء سمير كمال محمد اسماعيل10938

ناجح275إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تاسراء عبدالعزيز صبرى عباس محمد10939

ناجح263.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تاسراء وليد السيد احمد محمد10940

ناجح200إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تاسماء جمال حلمى اسماعيل شريف10941

ناجح239إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تاسماء راضى كمال فهمى شريف10943

ناجح216.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تاسماء عبدهللا سالم مصطفى حجازى10944

ناجح212إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تاسماء محمد بسيونى على عبدالكريم10945

ناجح279.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تاصاله ابراهيم صبحى عبدالعزيز درويش10946

ناجح279إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تاالء جهاد صالح غازى مجاهد10947
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ناجح278.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تاالء يسرى السيد ابراهيم سعد10948

ناجح279إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تالهام صبحى عبدالهادى ابراهيم محمد10949

ناجح276.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تالهام محمود حسن جادهللا كريم10950

ناجح265إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تاميرة رضا عبدالعزيز ابواليزيد الجوهرى10951

ناجح253.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تاميره حمودة رجب حمودة الطويل10952

ناجح165إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تايمان ابراهيم مصطفى ابراهيم الشهاوى10953

ناجح275.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تايمان بكر كامل احمد ابراهيم10954

ناجح276إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تايمان عصام يحى عباس محمد10955

ناجح235إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تايمان مختار عبدالواحد محمد السباعى10956

ناجح175إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تايه ابراهيم محمد عبدالعزيز احمد10958

ناجح275.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تايه حماده احمد ابراهيم فرج10959

ناجح246إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تايه هشام محمد ابواليذيد ابوشعيشع10960

ناجح164إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تباسنت عبدالمحسن السيد احمد الخطيب10961

ناجح275.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تبسملة عبدالعاطى يوسف عبدالواحد يوسف10962

ناجح274.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تبسنت ايمن محمد مصطفى10963

ناجح273.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تجنات تامر محمد احمد عبدالرحمن10964

ناجح277إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تحبيبه ابوالمجد عيسوى عبدالهادى ابوصالح10965

ناجح277.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تحبيبه حسام محمد ذكى محمد10966

ناجح179إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تحبيبه صابر جابر عزوز كروان10967

ناجح200.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تحبيبه عبدالناصر بسيونى حامد الجندى10968

ناجح248إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تحبيبه عبدالنور احمد شعبان عمر10969

ناجح182.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تحبيبه عمرو ابراهيم محمد محمد10970

ناجح227إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تحبيبه فوزى صادق فوزى ابراهيم10971

ناجح164إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تحبيبه محروس قاسم محمد البهبيتى10972

ناجح250.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تحبيبه محمد السيد محمد شوشه10973

ناجح266إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تحكمت عصام محمد عبدالرازق سعد10974
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ناجح273.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تخلود خالد ابراهيم عبدالمحسن السروجى10975

ناجح178.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تخلود وحيد رمضان صالح شريف10977

ناجح186إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تدنيا احمد السيد احمد يوسف10978

ناجح222.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تدنيا سمير فتح هللا محمد نصار10979

ناجح278إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تدنيا فوزى عطيه عطيه حسن10981

ناجح205.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تدنيا محمد رضا حامد احمد10982

ناجح279إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تدنيا ياسر ابراهيم عبدالعزيز مصطفى10983

ناجح279.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب ترانيا يحى طه يوسف اسماعيل10985

ناجح228.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب ترحاب الدسوقى فتحى بسيونى خزعل10986

ناجح219إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب ترحاب خالد امين امين الشهاوى10987

ناجح234إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب ترحمه ابراهيم كامل ابوالنجا دحدوح10988

ناجح254.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب ترحمه احمد محمد بسيونى الخطيب10989

ناجح232.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب ترحمه السيد يوسف مرسى عواض10990

ناجح264.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب ترحمه جمال عبدالمعطى عيسوى بلتاجى10991

ناجح265إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تروان الششتاوى حامد ابراهيم السكرى10994

ناجح233.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تروان زهران حسن غازى محمد10995

ناجح275إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تروان صبحى محمد فهيم بسويسى10996

ناجح250إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تروان عادل عبدربه يوسف اسماعيل10997

ناجح275إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تروان عطا رمضان زكى عبدالقادر10998

ناجح265إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تروضه فرحات مصطفى مصطفى عبيد10999

ناجح274.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تريم مجدى ابراهيم عبدالمحسن السروجى11000

ناجح268إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تريم محمد ابوشعيشع عبدالفتاح ابراهيم11001

ناجح265إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تزينب الدسوقى السيد عيدالجواد11002

ناجح207إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تسارة احمد حسن جادهللا سيد احمد11003

ناجح270إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تساره سعد حسن محمود دحدوح11004

ناجح183إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تساره شعبان عماد شعبان عبده11005
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ناجح264إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تساره محمد عبدالحميد محمد عالم11006

ناجح263إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تسلمى فكرى احمد حسن شلبى11007

ناجح255إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تسلوى محمد عاطف ابوالمكارم سعد11008

ناجح243إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تسناء سعد محمد عبدالرازق سعد11009

ناجح265إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تسهيله عادل رزق محمد ابراهيم11010

ناجح265إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تشروق شعبان عبدهللا ابراهيم ابوالخير11011

ناجح254إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تشروق محمد عبدالمجيد عبدالفتاح حسن11012

ناجح159إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تشروق مصطفى محمد اسماعيل محمد11013

ناجح249إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تشرين فؤاد فؤاد عبدهللا ضبيش11014

ناجح270إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تشهد خالد غانم ذكى محمد11015

ناجح168.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تشهد صالح محمود عبدالرحمن عبداللطيف11016

ناجح268.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تشهد فرحات رمضان بسيونى خزعل11018

ناجح204إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تشهد متولى محمد عبداللطيف دحدوح11019

ناجح173.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تشهد مدحت ابراهيم ابراهيم بلتاجي11020

ناجح262إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تشيماء ياسر السعداوى على ابراهيم صالح11021

ناجح175.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تشيماء ياسر عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن11022

ناجح275.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تصفية هانى مصطفى عبدالرازق محمد11023

ناجح217إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تعائشه محمد السيد محمد احمد11024

ناجح174.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تعبير السيد سعد اسماعيل رمضان11025

ناجح215.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تعبير عبدهللا رزق عبدهللا بهنسى11026

ناجح162.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تفاتن احمد السيد محمد بلتاجى11027

ناجح273إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تفاطمه فتحى صبحى مصطفى الرشيدى11028

ناجح278إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تفيروز رضا رجب السيد مسلم11029

ناجح194إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تلبنى عبدالعزيز مصطفى حسين محمد11030

ناجح279.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تلينا السيد مصطفى محمد المكاوى11031

ناجح226.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمروه ايسم سمير عبدالقادر اسماعيل11032
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ناجح264.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمريم سعد السعيد سعد رحيم11034

ناجح269إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمريم صابر بسيونى السيد عبدالكريم11035

ناجح163.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمريم فرحات بدير محمد القصاص11036

ناجح173إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمريم مغربى عبدالوهاب السيد السكرى11038

ناجح148إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمريم مهدى اسماعيل ابراهيم نصار11039

ناجح268إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تملك السيد مصطفى ابراهيم سالم11040

ناجح276.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تملك مامور الشراكى يوسف البهبيتى11041

ناجح272إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تملك محمد ابراهيم مصطفى دحدوح11042

ناجح140إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمنال يوسف رمضان صالح عبدالفتاح11043

ناجح273إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمنة هللا محمد رمضان بسيونى خزعل11044

ناجح229.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمنة هللا محمد صبرى عباس محمد11045

ناجح183إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمنه هللا السيد ابوالفتوح سالم درويش11048

ناجح221.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمنه هللا خالد اسماعيل ذكى احمد11049

ناجح212.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمنه هللا محمد مغربى سالم محمد11051

ناجح160.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمنه خميس عبدالحى ذكى عمر11052

ناجح266إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمنه عبدالحميد حسن عبدالحميد حالوه11053

ناجح147إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمنه عصام محسن احمد احمد11054

ناجح279إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمنه يسرى حسن محمد محمد11055

ناجح275.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تمى الدسوقى بدير يوسف اسماعيل11056

ناجح224إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تنادية حمدان على بسيونى محمد11057

ناجح265.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تندى ابراهيم عبدالمنعم عبدالحميد حالوه11058

ناجح257إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تندى السعيد محمد مصطفى محمد11059

ناجح259إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تندى محمد صابر عبدالفتاح حالوه11060

ناجح278.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تندى محمد محمد سالمه ابوعنايه11061

ناجح279إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تندى مصطفى ممدوح مصطفى الجندى11062

ناجح201.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تنرمين احمد عبدالفتاح يوسف مرسى11063
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ناجح243إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تنعيمه وليد السيد احمد محمد11064

ناجح250.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تنوران عبدالفتاح محمد بيلى منيسى11065

ناجح248.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تنوره محمد شحاته بسيونى موسى11066

ناجح278.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تنورهان ابراهيم محسن محمد حسن11067

ناجح249.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تهاجر احمد حسن شحاته شلبى11068

ناجح235إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تهاجر سعد محمد ابراهيم ابوحشيش11069

ناجح252.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تهاله حماده محمود احمد حسن11070

ناجح197.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تهبه حماده يوسف محمد مكاوى11071

ناجح200.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تهويدا محمد عزيز الدين محمد ابراهيم11072

ناجح264إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تورده السيد محمد احمد السكرى11073

ناجح274إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.محلة القصب تيارا وائل على احمد محمد11074

ناجح277إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.الحدود تابراهيم محمود مصطفى ذنقور11075

ناجح204إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.الحدود تاحمد زين رمضان عبدالحميد11076

ناجح278إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.الحدود ترضا ابراهيم مجاهد رزق محمد11078

ناجح250.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.الحدود تسعد عالء سعد على حسن11079

ناجح249.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.الحدود تصالح جمال فتحى احمد خالد11080

ناجح269.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.الحدود تعبدالرحمن ابراهيم محى الدين ابراهيم11081

ناجح169.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.الحدود تعلى عبدالباعث مصطفى احمد11082

ناجح179إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.الحدود تمؤمن رضا سعد عبدالجواد11083

ناجح154إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.الحدود تمحمد جمعه رزق على الشناوى11084

ناجح260إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.الحدود تمحمد عالء عبدالنبى احمد بسيونى11085

ناجح194إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.الحدود تمصطفى هشام غريب غريب11086

ناجح276إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.الحدود تاسراء وائل حمدين مصطفى بركات11087

ناجح218إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.الحدود تاالء ابراهيم ابوالفتوح عبدالقادر11088

ناجح208.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.الحدود تحبيبه محمد عبدالحى عبدالمجيد عطيه11089

ناجح254إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.الحدود تخلود سمير مهدى المغنى11090
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ناجح278إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.الحدود ترحاب محمد مبارك على خالد11091

ناجح180.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.الحدود ترحمه مسعد محمد محمد الكردى11092

ناجح271إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.الحدود تروان اسامه فريد السعيد احمد11093

ناجح273.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.الحدود تشروق عبدالاله مصطفى مصطفى المغنى11094

ناجح214.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.الحدود تشهد محروس بسيونى السيد11095

ناجح221.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.الحدود تليلى هشام غريب غريب11099

ناجح196إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.الحدود تندى اشرف عبداللطيف محمد الحصاوى11100

ناجح195.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.الحدود تيارا حميده محمد حسن11101

ناجح279.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخكفر الشيخ بنات الجديدةايه هللا على صالح على سيف11102

ناجح228.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تمحمد هالل عبدالبارى ابو المجد عشماوى11103

ناجح217.5إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.ميزار تمنه هالل عبدالبارى ابو المجد عشماوى11104

ناجح224إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشابراهيم احمد فتحى السيد محمد11201

ناجح197إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشابراهيم محمد طاهر عبدالجليل محمد11202

ناجح224إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشاحمد ابراهيم ابراهيم المنسى11203

ناجح269إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشاحمد ابراهيم بيومى على شعبان11204

ناجح197إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشاحمد السيد عبدالقادر عمر حمد11205

ناجح241إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشاحمد السيد يوسف طلبه غازى11206

ناجح259إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشاحمد جميل بدير صقر سيداحمد11207

ناجح254إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشاحمد رضا مصطفى عبدالسالم11208

ناجح205إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشاحمد رمضان سيداحمد محمود شعيب11209

ناجح210.5إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشاحمد عابد ابوالقاسم سالم يس11210

ناجح274إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشاحمد عبدالحميد فهمى شيحه11211

ناجح273إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشاحمد عبدالفتاح بدير الصاوى محمد الشرقاوى11212

ناجح258إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشاحمد عرفه محمد غازى هليل11213

ناجح269إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشاحمد عصام الدمرداش عبدربه خليل11214

ناجح268إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشاحمد على شاكر عبداللطيف اللواتى11215
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ناجح251إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشاحمد فتحى فوزى محمد سليمان11216

ناجح272إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشاحمد ماهر عيد على سعاده حنيش11217

ناجح230إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشاحمد مجدى فتح هللا عبدالواحد خشوعى11218

ناجح274إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشاحمد محمد السيد عبدالواحد خشوعى11219

ناجح253إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشاحمد محمد انور احمد عبدالرحمن11220

ناجح255.5إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشاحمد محمد رزق موسى احمد سالم11221

ناجح276إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشاحمد محمد زكريا حسن يوسف جاب هللا11222

ناجح254إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشاحمد محمد فؤاد مصطفى احمد11224

ناجح278إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشاحمد محمد فكرى السعيد عبدالمجيد ندا11225

ناجح260إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشاحمد منير قطب عبدالعاطى متولى11226

ناجح264إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشاحمد هشام عبدالعليم على حسانين11227

ناجح262إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشاسامه حسام عبدهللا عبداللطيف الزهيرى11228

ناجح262إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشاسالم عبدالناصر احمد عمر11229

ناجح226إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشاسالم هانى رضوان محمدى رضوان11230

ناجح178إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشاسماعيل اسامه اسماعيل عبدالخالق القصاص11231

ناجح255إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشالسعيد مجدى محمد احمد القارب11232

ناجح200إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشالسيد ذكرى السيد احمد السيد11233

ناجح278إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشالسيد على عبدهللا كامل الحايس11234

ناجح203إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشالسيد ياسر محمود حسن محمود11235

ناجح278إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشايهاب احمد ابراهيم محمود حافظ11236

ناجح213إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشحامد رمضان حامد على شتات11237

ناجح176إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشحجازى محمد على عبدالعزيز محمد11238

ناجح271إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشحسام الدين خيرى بسيونى سالم مرعى11239

ناجح266إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشحسام مجدى الشوادفى خليل ياسين11240

ناجح164إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشخالد السيد عبدالمنصف على سعاده11241

ناجح259إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشخالد محمد عبدالحى ابراهيم سلطان11242
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ناجح179إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشرمضان عالء رمضان رجب محمد11243

ناجح269إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشزياد تامر صالح عبدالونيس صالح11244

ناجح161إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشزياد سامى عبدالهادى على اسماعيل11245

ناجح224إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشزياد محمد شحاته الشوادفى عبدالمجيد11246

ناجح177إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشزياد وحيد فكيه حلمى احمد11247

ناجح219إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشسيف عادل محمود محمد عبدهللا11248

ناجح192إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيششادى نبيل جالل اسماعيل درباله11249

ناجح204إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشصبحى ابراهيم صبحى طلبه غازى11250

ناجح199إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشصبحى محمد ابراهيم خليفه محمد دشيش11251

ناجح182إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشعابد محمد السبع العشرى الغنام11252

ناجح263إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشعبدالتواب احمد سالمه عبدالتواب ابراهيم11253

ناجح248إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشعبدالرحمن اسالم ابراهيم حسن دشيش11254

ناجح237إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشعبدالرحمن السعودى منصور عبدالرحمن منصور11255

ناجح261إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشعبدالرحمن السيد احمد السيد يوسف11256

ناجح258إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشعبدالرحمن السيد عبدالجواد عبدالعاطى الديك11257

ناجح278إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشعبدالرحمن ايمن ابراهيم سالم عويضه11258

ناجح168إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشعبدالرحمن عاطف عبدربه عبدربه خليل11259

ناجح215إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشعبدالرحمن محمد راشد محمد عبدربه11260

ناجح266إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشعبدالرحمن محمد عبدهللا عبدالعزيز خميس11261

ناجح243إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشعبدالرحمن مراد محمد احمد سيداحمد11262

ناجح261إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشعبدالرحمن وائل عبدالرحمن نصر عبدهللا11263

ناجح237إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشعبدالرحمن يسرى اسماعيل الشناوى11264

ناجح195إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشعبدالعزيز خالد احمد موسى11265

ناجح278إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشعبدالعزيز مصطفى عبدالعزيز محمد فرج11266

ناجح153إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشعبدالعزيز نصر عبدالعزيز حسن دشيش11267

ناجح271إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشعبدالغنى اسماعيل عبدالغنى اسماعيل11268
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ناجح147إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشعبدهللا السيد عبدالمعبود عبدالعاطى11269

ناجح278إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشعبدهللا امين رمضان امين محمود ريحان11270

ناجح276إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشعبدهللا عبدالباسط فؤاد احمد11271

ناجح220إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشعبدهللا عبدالرحمن محمد عبدالجواد الفقى11272

ناجح194إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشعبدهللا محمد عبداللطيف عبدالمنعم11273

ناجح220إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشعبدالهادى نوح عبدالهادى عبدالرحمن الجبارسى11274

ناجح209إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشعبدالوهاب حمدى شحاته محمد الجزار11275

ناجح205إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشعلى محمد عبدالباقى على محمد11277

ناجح239إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشعمار محمد السيد مصطفى11278

ناجح230إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشعمر احمد طه البسيونى محمد11279

ناجح212إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشعمر احمد عمر احمد بريش11280

ناجح212إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشعمر حسين احمد اسماعيل11281

ناجح273إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشعمر عبدالكريم بركات عبدالسالم بركات11282

ناجح248إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشعمر على احمد على عفيفى عمر11283

ناجح254إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشعمر كمال صالح عبدالعظيم خميس11284

ناجح255إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشعمرو احمد عبدالحفيظ محمود حافظ11285

ناجح200إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشعمرو النميرى الجلبى ناجى على الدين11286

ناجح195إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشفارس حسين فارس حسين عبده11288

ناجح163إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشفارس على فوزى رياض على11289

ناجح250إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشكريم حسام الدين محمد عيد سيف الدين11291

ناجح228إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشكريم محمد ابراهيم محمد مرعى11292

ناجح254إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشكريم محمد محمد عبدالحميد مقيدم11293

ناجح252إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشكمال طلحه ابواليزيد عبدالعزيز يوسف11294

ناجح211إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشمؤيد محمد على حسن طه11295

ناجح244إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشمحمد ابراهيم رمضان ابراهيم السعدنى11296

ناجح201إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشمحمد احمد عوض احمد متولى11297
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ناجح277إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشمحمد اسامه على فرج مفتاح11298

ناجح180إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشمحمد السعيد حسنى عثمان زايد11299

ناجح207إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشمحمد السيد عبدالحميد محمد ابوزيد11300

ناجح208إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشمحمد بدر عبدالجيد محمد بدر الغنام11301

ناجح213إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشمحمد بسام رمضان بسيونى على11302

ناجح231إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشمحمد حماده ممدوح حسن11303

ناجح246إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشمحمد خالد محمد محمد ابراهيم القطان11304

ناجح251إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشمحمد رفاعى ياسين الرفاعى ابراهيم11305

ناجح214إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشمحمد شوقى لبيب عطيه بهنسى11306

ناجح178إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشمحمد عبدالسميع حامد ابواليزيد عمر سرحان11308

ناجح235إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشمحمد عالء محمد طلبه غازى11309

ناجح247.5إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشمحمد عالءالدين شعبان عباس ابراهيم11310

ناجح229إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشمحمد عماد عبدالعاطى السيد السيد11312

ناجح178إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشمحمد كمال الظريف محمد حنيش11314

ناجح195إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشمحمد مجدى يوسف ابواليزيد سليمان11315

ناجح246إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشمحمد محمد مرسى عبدالخالق القصاص11316

ناجح241إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشمحمد محمود شحاته اسماعيل شريف11317

ناجح231إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشمحمد محمود على خضر خليل11318

ناجح178إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشمحمد مصطفى احمد على ابراهيم11319

ناجح238إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشمحمد وجيه عبدالفتاح حسين خضر11320

ناجح181إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشمحمود احمد عبدالفتاح السيد  مجاهد11321

ناجح269إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشمحمود على جالل عطيه حمدان11322

ناجح253إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشمحمود قطب عطيه ابراهيم مبروك11323

ناجح279إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشمحمود محمد عبدالدايم بسيونى11324

ناجح260إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشمحمود محمد مصطفى محمد بدوى11325

ناجح187إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشمحمود نصير مصطفى مصباح الجبالى11326
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ناجح205إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشمصطفى عطاء محمد ابراهيم ابراهيم11327

ناجح214إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشمصطفى كامل بدير محمد متولى11328

ناجح253إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشمصطفى محمد بركات عبدالسالم بركات11330

ناجح265إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشمصطفى ياسين مصطفى قطب ياسين11331

ناجح264إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشمعتز خيرى عبدهللا عبدهللا حنيش11332

ناجح271إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشمنير سامى منير مرقص مسيحه11333

ناجح198إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشنادر رجب عبدالباسط محمد سعاده11334

ناجح256إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشهشام وائل حسين على عبدهللا11335

ناجح193إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشياسر ممدوح محمد محمد عبده11337

ناجح176إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشيوسف تامر السيد متولى عبدالرحمن11338

ناجح239إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشيوسف شاهين رمضان عبدالمجيد موسى11339

ناجح220إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشيوسف محمد جمال مصطفى على11340

ناجح269إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشيوسف هدرا عادل زكى مهاود11341

ناجح253إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشاسالم مصطفى صبحى ابراهيم ابراهيم11342

ناجح194إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشاسماء عبدالسيد عبداللطيف حسن طه11343

ناجح278.5إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشاسماء محمد عبداللطيف عبدالمنعم11344

ناجح182إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشاالء ايمن فؤاد احمد النجار11346

ناجح203إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشاالء حموده السيد متولى عبدالعاطى11347

ناجح268إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشاالء صبرى حسين حسن طوالن11348

ناجح266إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشاالء لطفى مصطفى السيد غزال11349

ناجح250إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشاالء محمد انسان محمد راضى11350

ناجح277إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشاالء محمد بهنسى عباس منصور11351

ناجح259إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشامانى على عبداللطيف السيد متولى11352

ناجح211إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشامانى نشات بركات عبدالسالم بركات11353

ناجح263إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشامل شعبان عبدالمطلب ابوالعنين المقدم11354

ناجح255إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشاميره ناجى عبدالجواد مبروك على11355
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ناجح239إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشايمان محمود عبدالتواب محمود فرج11356

ناجح259إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشايمان هانى عبدالغفار السيد زايد11357

ناجح278.5إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشايه احمد جميل محمد ابراهيم حنيش11358

ناجح237إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشايه حسن عبدالمعطى عبدالخالق القصاص11359

ناجح260إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشايه عرفه محمد محمد حنفى11360

ناجح279إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشايه على سيداحمد على السقا11361

ناجح275إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشايه محمد على محمود سيداحمد11362

ناجح258إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشايه منير العدوى السيد11363

ناجح236إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشبسنت اسامه فكرى محمد محمد مرعى11364

ناجح202إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشبشرى رشدى عنتر سعد احمد11365

ناجح250.5إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشحبيبه على موسى على موسى11366

ناجح274إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشحبيبه عماد محمد فرج على11367

ناجح274إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشحبيبه محمد فهيم عبدالواحد خشوعى11368

ناجح266إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشحنين ابراهيم رجب شعبان السيد11370

ناجح257إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشحنين فتحى عبدالجواد مصطفى11371

ناجح250إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشحنين محمد احمد رمضان ابراهيم11372

ناجح259إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشحنين محمد محمود اسماعيل حسانين11373

ناجح252.5إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشحنين يسرى محمد محمد ابراهيم القطان11374

ناجح264.5إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشخلود حسن السعيد حسن عامر11375

ناجح276إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشخلود هانى محمد السيد الشناوى11376

ناجح272إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشدنيا سمير احمد محمد حسنين11377

ناجح274إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشدنيا محمد الدمرداش عبدربه11378

ناجح255إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشدنيا محمد على على محمد مرعى11379

ناجح275إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشدنيا مرسى محمد مرسى شتات11380

ناجح203إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشدينا محمد عبدالهادى عطيه عبدربه11381

ناجح248إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشرحاب فتحى عبدالحميد عبدهللا السيد11382
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ناجح245إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشرحاب هانى جالل اسماعيل مبروك11383

ناجح226إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشرحمه رمضان السيد خليل ياسين11384

ناجح258إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشرحمه طارق صابر عبدالمجيد الشريف11385

ناجح259إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشرحمه عبدالعزيز عبدالعاطى عبدالفتاح مبروك11386

ناجح259إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشرحمه محمد السيد مصطفى احمد11387

ناجح267إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشرنا وحيد اسماعيل محمد عمر11388

ناجح278إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشروان رمضان محمد مرسى شتات11389

ناجح236إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشزهراء اسامه محمد حسنين النحراوى11390

ناجح255إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشزينب خميس محمد احمد مرسى11391

ناجح278إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشزينب عبدالستار عبدالجواد عبدهللا على11392

ناجح276إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشساره ايمن على جمعه مبروك11393

ناجح273إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشساميه عصام الدمرداش عبدربه خليل11394

ناجح265إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشسلمى عبدالمنعم حامد عبدالحميد شراكى11395

ناجح222إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشسلمى فريد عطيه ابراهيم مبروك11396

ناجح260إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشسلمى محمد على خضر خليل11397

ناجح171إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشسلوى على محمد على مبروك11398

ناجح274إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشسما السعيد محمد عبدالحميد مقيدم11399

ناجح270إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشسهيله السيد انسان محمد راضى11400

ناجح259إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشسهيله محمد عبدالجواد حسن عبدالحى11401

ناجح202إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيششاهنده السعيد درويش محمد على درويش11402

ناجح197إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيششروق اشرف عبدالحليم عبدالفتاح مبروك11403

ناجح277إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيششروق عبدالبر بالل محمد زايد11404

ناجح268إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيششهد ابراهيم السبع العشرى الغنام11405

ناجح165إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيششهد احمد مصطفى ادريس مصطفى11406

ناجح265إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيششهد اسماعيل عبدالعزيز عوض القلينى11407

ناجح239.5إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيششهد حماده ممدوح السيد الشامى11408
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ناجح256إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيششهد عبدالفتاح مبروك محمد زايد11409

ناجح266إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيششهد عبدهللا السيد عبدالواحد خشوعى11410

ناجح261إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيششهد عبده عطيه غازى ابراهيم11411

ناجح273إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيششهد عيد مختار على سعاده11412

ناجح272إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيششهد محمد احمد غازى سالم القزاز11413

ناجح275إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيششهد مصطفى ابراهيم مصطفى ابراهيم11414

ناجح273إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيششهد هانى عبدهللا عبدهللا على11415

ناجح267إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيششهد وائل عبدالحميد نصار سليمان11416

ناجح207إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيششهد ياقوت محمد عبدالمجيد دندش11417

ناجح258إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشصفاء عباده بسيونى الشوادفى عبدربه11418

ناجح270إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشعبير بكر رزق يوسف محمد11419

ناجح167إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشفاطمه اكرم صالح ابراهيم راشد11420

ناجح277إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشفاطمه صالح محمود صالح السباعى11421

ناجح274إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشفاطمه محمد بركات عطيه فرج11422

ناجح234إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشفاطمه مدحت لبيب عطيه بهنسى11423

ناجح275إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشكوكب فؤاد عبدالمعطى عبدالخالق على11424

ناجح270إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشمنار محمود عبدالمقتدر عبدهللا11425

ناجح279إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشمنه الشحات عبدالعاطى عبدالجواد حلفايه11426

ناجح228إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشمنه ماهر عبدالتواب ابراهيم شاهين11427

ناجح215إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشمنه محمد معوض علوانى معوض11428

ناجح174إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشندا عبدالمرضى محمد محمد مبروك11429

ناجح191إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشندا ماهر فؤاد عبدالعزيز محمد11430

ناجح240إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشندا وائل محمد محمد حنفى11431

ناجح279إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشندى حسن صبرى حسن على11432

ناجح252إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشندى فريد عبدالحى ابراهيم سلطان11433

ناجح188إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشنهى هانى ابراهيم هالل الدسوقى11434
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ناجح167إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشنورهان مصباح ابراهيم احمد الشهاوى11435

ناجح228إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشهاجر رضا مختار على11436

ناجح214إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشهاجر عبدالوهاب عبدالواحد مصطفى احمد11437

ناجح277إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشهايدى هانى على فرج مفتاح11438

ناجح231إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشهدى ياسر عرفات عبدالجواد على11439

ناجح207إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشهدير صالح ابوالعال السيد ابوالعال11440

ناجح248إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشهند محمد محمد احمد مخلوف11442

ناجح215إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشوفاء درباله رمضان درباله مبروك11443

ناجح245إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشوالء طاهر على ابوطالب السيد11444

ناجح236إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشوالء محمد احمد مصطفى عبدالكريم11445

ناجح200.5إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشياسمين رضا الشاملى محمد محمد مرعى11446

ناجح265إدارة الريــــاضالشهيدين طوالن وحشيشياسمين رمضان السعيد عيد مرشدى11447

ناجح189إدارة الريــــاضالبريه االعداديةاحمد السيد عبدالجواد مصطفى الجبالى11448

ناجح272إدارة الريــــاضالبريه االعداديةالسيد اسماعيل السيد مصطفى11449

ناجح192إدارة الريــــاضالبريه االعداديةرشاد رفعت محمد يوسف11450

ناجح171إدارة الريــــاضالبريه االعداديةضياء حاتم حسنى على11451

ناجح207إدارة الريــــاضالبريه االعداديةعبدالعزيز ياسر محمد بريش11452

ناجح262إدارة الريــــاضالبريه االعداديةعلى يوسف على سعد11453

ناجح245إدارة الريــــاضالبريه االعداديةفارس جالل محمود حسن11454

ناجح212إدارة الريــــاضالبريه االعداديةكريم رضا عبدالمقصود عبدالمجيد11455

ناجح267إدارة الريــــاضالبريه االعداديةمحمد عابد عبدالسالم السيد هليل11456

ناجح220.5إدارة الريــــاضالبريه االعداديةمحمد على محمد مصطفى11457

ناجح183إدارة الريــــاضالبريه االعداديةمحمد مجدى عبدالخالق عبدالفتاح11458

ناجح276إدارة الريــــاضالبريه االعداديةمحمد وليد محمد عبدالسالم11459

ناجح249إدارة الريــــاضالبريه االعداديةمحمود عبدالعزيز كامل السيد11460

ناجح207إدارة الريــــاضالبريه االعداديةمصطفى بسيونى محمد بسيونى11461
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ناجح254إدارة الريــــاضالبريه االعداديةمصطفى طارق مصطفى السيد11462

ناجح254إدارة الريــــاضالبريه االعداديةمصطفى محمد عبدالسالم عبدالعزيز11463

ناجح271إدارة الريــــاضالبريه االعداديةالزهراء شفيق عبدالحليم عطيان11464

ناجح263إدارة الريــــاضالبريه االعداديةامنيه ابراهيم جمعه على طلحه11465

ناجح233إدارة الريــــاضالبريه االعداديةحبيبه رشاد ابراهيم حسين11466

ناجح265.5إدارة الريــــاضالبريه االعداديةحسناء محمد عبدالحليم محمد11467

ناجح278.5إدارة الريــــاضالبريه االعداديةسارة هيثم الدسوقى يونس11468

ناجح176إدارة الريــــاضالبريه االعداديةسمر مدحت حسنى على11469

ناجح188إدارة الريــــاضالبريه االعداديةشهد اسامه حلمى اسماعيل11470

ناجح264إدارة الريــــاضالبريه االعداديةشيماء احمد محمد ابراهيم11471

ناجح278.5إدارة الريــــاضالبريه االعداديةمنةهللا سمير على طلحه11472

ناجح269.5إدارة الريــــاضالبريه االعداديةمنه محمد فيصل عبدالعاطى11473

ناجح277إدارة الريــــاضالبريه االعداديةندا حماده محمد سعد11474

ناجح270إدارة الريــــاضالبريه االعداديةنور محمد ممدوح عوض11475

ناجح244إدارة الريــــاضالبريه االعداديةنوران ابراهيم محمد احمد11476

ناجح277إدارة الريــــاضالبريه االعداديةنورهان رفيق محمد السيد11477

ناجح250إدارة الريــــاضالرياض بناتابراهيم اسماعيل ابراهيم محمد صقر11478

ناجح245إدارة الريــــاضالرياض بناتابراهيم عبداللطيف ابراهيم الصافى11479

ناجح223إدارة الريــــاضالرياض بناتابراهيم عبدالناصر ابراهيم محمد11480

ناجح279إدارة الريــــاضالرياض بناتابراهيم ناصر ابراهيم محمد11481

ناجح276إدارة الريــــاضالرياض بناتاحمد احمد محمد عبدالحميد11482

ناجح275إدارة الريــــاضالرياض بناتاحمد اسامة نبية عبدربة11483

ناجح261إدارة الريــــاضالرياض بناتاحمد الشوادفى جمعه سليمان11484

ناجح276إدارة الريــــاضالرياض بناتاحمد ايهاب فوزى حماد11485

ناجح262إدارة الريــــاضالرياض بناتاحمد سليمان قطب يوسف11486

ناجح278إدارة الريــــاضالرياض بناتاحمد سليمان مصطفى سليمان11487
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ناجح271إدارة الريــــاضالرياض بناتاحمد شعبان محمد الجداوى11488

ناجح162إدارة الريــــاضالرياض بناتاحمد عادل عبدالحميد عبدالعزيز11489

ناجح279إدارة الريــــاضالرياض بناتاحمد عباس محمد محمد11490

ناجح275.5إدارة الريــــاضالرياض بناتاحمد عبدالوهاب مصطفى عبدالوهاب بديوى11491

ناجح261إدارة الريــــاضالرياض بناتاحمد عزت ابراهيم محمد عبدهللا11492

ناجح257إدارة الريــــاضالرياض بناتاحمد عماد عبدالمولى قطب11493

ناجح170إدارة الريــــاضالرياض بناتاحمد محمد على النادى11495

ناجح278إدارة الريــــاضالرياض بناتاحمد محمود متولى عزب احمد11496

ناجح275إدارة الريــــاضالرياض بناتاحمد نبيه متولى ابراهيم11497

ناجح215إدارة الريــــاضالرياض بناتاسامه محمد فتحي محمد عبدالحميد11498

ناجح277إدارة الريــــاضالرياض بناتاسامه هشام نصر رزق11499

ناجح179إدارة الريــــاضالرياض بناتاسماعيل طارق محمد فريد احمد11500

ناجح217إدارة الريــــاضالرياض بناتاسماعيل محمد السيد محمد11501

ناجح167إدارة الريــــاضالرياض بناتالسيد احمد عزاز اسماعيل عزاز11502

ناجح247إدارة الريــــاضالرياض بناتالسيد شعبان السيد عوض رمضان11503

ناجح279إدارة الريــــاضالرياض بناتانس احمد عبدالقادر بدوى11504

ناجح278إدارة الريــــاضالرياض بناتانس خالد بدير ابراهيم11505

ناجح260إدارة الريــــاضالرياض بناتانس عالء محمد منصور عبدالحميد11506

ناجح179إدارة الريــــاضالرياض بناتبسيونى السيد بسيونى عبدالمجيد الزهيرى11507

ناجح278إدارة الريــــاضالرياض بناتبهاء ابراهيم حامد محمد الشربينى11508

ناجح276إدارة الريــــاضالرياض بناتبوال اسامه سمير جرجس11509

ناجح262إدارة الريــــاضالرياض بناتتوماس وديع فوزى وهبه اسعد11510

ناجح271إدارة الريــــاضالرياض بناتحامد حماده حامد محمد يوسف هيبه11511

ناجح252إدارة الريــــاضالرياض بناتخالد سمير عبدالغنى مصطفى اسماعيل11513

ناجح255.5إدارة الريــــاضالرياض بناتخالد محمود عرفه عبدالمقتدر عبدالكريم11514

ناجح234إدارة الريــــاضالرياض بناترشاد عصام حسين عبدهللا11515
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ناجح211إدارة الريــــاضالرياض بناترومانى عبدالمالك بشاره يوسف11516

ناجح278.5إدارة الريــــاضالرياض بناتزياد احمد محمود خيرهللا11517

ناجح266إدارة الريــــاضالرياض بناتزياد خيرى منير اسماعيل11518

ناجح278إدارة الريــــاضالرياض بناتزياد رضا وهبه محمد وهبه11519

ناجح273إدارة الريــــاضالرياض بناتسامح محمد طه عبدالسالم11520

ناجح234إدارة الريــــاضالرياض بناتسعد العتريس عقل ناجى11521

ناجح274إدارة الريــــاضالرياض بناتسعد مصطفى سعد مصطفى11522

ناجح257إدارة الريــــاضالرياض بناتسيف بهاء الدين مرسى غازى11523

ناجح182إدارة الريــــاضالرياض بناتصبرى الطبالوى عبدالواحد جابر11524

ناجح277إدارة الريــــاضالرياض بناتعبدالحليم محمد عبدالحليم عبدالمقتدر11525

ناجح273إدارة الريــــاضالرياض بناتعبدالرحمن احمد رفاعى محمد الخياط11526

ناجح278إدارة الريــــاضالرياض بناتعبدالرحمن السيد عيسي علي11527

ناجح191إدارة الريــــاضالرياض بناتعبدالرحمن محمد محمد مصطفي11528

ناجح214إدارة الريــــاضالرياض بناتعبدالرحمن ممدوح حسين زهران11529

ناجح265إدارة الريــــاضالرياض بناتعبدالونيس مبروك العمده عبدالونيس11530

ناجح275.5إدارة الريــــاضالرياض بناتعصام السيد عصام الدين ابوطالب11531

ناجح279إدارة الريــــاضالرياض بناتعمر ابراهيم محمد ابوالروس11532

ناجح215إدارة الريــــاضالرياض بناتعمر حسين يوسف ابراهيم الزهيرى11533

ناجح278.5إدارة الريــــاضالرياض بناتعمر صابر سعد بسيونى11534

ناجح278إدارة الريــــاضالرياض بناتعمر عبدالعزيز سالم عبدهللا11535

ناجح275إدارة الريــــاضالرياض بناتعمر مدحت حسن يوسف11536

ناجح177إدارة الريــــاضالرياض بناتعمر يسرى سالمه ابراهيم11537

ناجح238إدارة الريــــاضالرياض بناتفارس كرم مصلح عبدالسالم11538

ناجح271إدارة الريــــاضالرياض بناتفارس وليد محمد محمد11539

ناجح206إدارة الريــــاضالرياض بناتفتحى حمدى على ابراهيم11540

ناجح259إدارة الريــــاضالرياض بناتفتحى عصام الدين فتحى السيد11541
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ناجح256إدارة الريــــاضالرياض بناتكريم اشرف حسين الزهيري11542

ناجح279إدارة الريــــاضالرياض بناتكريم محمد السيد احمد اسماعيل11543

ناجح278.5إدارة الريــــاضالرياض بناتكريم مسعود عوض بسيونى متولى11544

ناجح147إدارة الريــــاضالرياض بناتكريم هانى ابراهيم عبدالوهاب11545

ناجح273إدارة الريــــاضالرياض بناتكمال ابراهيم كمال ابراهيم11546

ناجح265إدارة الريــــاضالرياض بناتكيرلس سامى فهمى بشاى سليمان11547

ناجح168إدارة الريــــاضالرياض بناتمحمد ابراهيم عبدالخالق بدير11548

ناجح278.5إدارة الريــــاضالرياض بناتمحمد ابراهيم مصطفى محمد ابراهيم11549

ناجح279إدارة الريــــاضالرياض بناتمحمد احمد داود احمد11550

ناجح247.5إدارة الريــــاضالرياض بناتمحمد احمد زكى محمد11551

ناجح253إدارة الريــــاضالرياض بناتمحمد اسماعيل محمد السيد الحايس11552

ناجح216إدارة الريــــاضالرياض بناتمحمد السيد عبدالمنعم السيد11553

ناجح276إدارة الريــــاضالرياض بناتمحمد تامر فكري محمد11554

ناجح210إدارة الريــــاضالرياض بناتمحمد جالل احمد محمد11555

ناجح275إدارة الريــــاضالرياض بناتمحمد صبحى جابر فرج ادم سليمان11556

ناجح275إدارة الريــــاضالرياض بناتمحمد عادل احمد بيومي11557

ناجح256إدارة الريــــاضالرياض بناتمحمد عاطف عبدالمنعم خليل خليل الضبه11558

ناجح202إدارة الريــــاضالرياض بناتمحمد عاطف محمود محمد ابراهيم11559

ناجح266إدارة الريــــاضالرياض بناتمحمد عباس محمد عباس سيداحمد الجداوي11560

ناجح279إدارة الريــــاضالرياض بناتمحمد عبدالسالم ضيف هللا عبدالونيس11561

ناجح220إدارة الريــــاضالرياض بناتمحمد عزت محمد سيد11562

ناجح208إدارة الريــــاضالرياض بناتمحمد عالء مصطفى ابراهيم11563

ناجح278إدارة الريــــاضالرياض بناتمحمد مجدى عطيه موسى11564

ناجح256إدارة الريــــاضالرياض بناتمحمد محى الدين محمد ابراهيم سالمه11565

ناجح233إدارة الريــــاضالرياض بناتمحمد نزيه محمد عبدالمجيد محمد11566

ناجح270.5إدارة الريــــاضالرياض بناتمحمد نشات السيد حسين عبدهللا الزهيرى11567
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ناجح279إدارة الريــــاضالرياض بناتمحمد نشات عيسى عبدالحميد11568

ناجح279إدارة الريــــاضالرياض بناتمحمد نشات متولى نصر الدين11569

ناجح258إدارة الريــــاضالرياض بناتمحمد هالل محمد عبدالحميد11570

ناجح218إدارة الريــــاضالرياض بناتمحمد وائل عيد بسيونى11571

ناجح268إدارة الريــــاضالرياض بناتمحمد وليد عبدالرؤف عبدالمقصود11572

ناجح262.5إدارة الريــــاضالرياض بناتمحمود ابراهيم حسن راتب حسن11573

ناجح250إدارة الريــــاضالرياض بناتمحمود انور عبدالحفيظ حسين11574

ناجح164إدارة الريــــاضالرياض بناتمحمود عبدالحميد عبدالعزيز اسماعيل11575

ناجح275إدارة الريــــاضالرياض بناتمحمود محمد السيد عبدالحميد11576

ناجح260إدارة الريــــاضالرياض بناتمحمود محمد السيد محمود11577

ناجح271إدارة الريــــاضالرياض بناتمحمود وجيه حسن عبدالحميد11578

ناجح155إدارة الريــــاضالرياض بناتمحمود وليد الصادق الصادق القمحاوى11579

ناجح246إدارة الريــــاضالرياض بناتمروان محمد عبدالعزيز محمد11580

ناجح191إدارة الريــــاضالرياض بناتمصطفى احمد يحى محمود11581

ناجح154إدارة الريــــاضالرياض بناتمصطفى محمود عبدالفتاح سعد منجى11582

ناجح254إدارة الريــــاضالرياض بناتمهند وائل عبدالجليل عبدالفتاح11583

ناجح264إدارة الريــــاضالرياض بناتموسي مالك بشرى توفيق11584

ناجح241إدارة الريــــاضالرياض بناتميالد انور حلمى وهيب محارب11585

ناجح221إدارة الريــــاضالرياض بناتنادر خيرى شاكر حسن عثمان11586

ناجح203إدارة الريــــاضالرياض بناتهادى حاتم وهبه محمد وهبه11587

ناجح232إدارة الريــــاضالرياض بناتهانى محمد ابراهيم محمود11588

ناجح271إدارة الريــــاضالرياض بناتيوسف السيد ابراهيم الليثى11589

ناجح278إدارة الريــــاضالرياض بناتيوسف السيد السيد احمد11590

ناجح193إدارة الريــــاضالرياض بناتيوسف عادل السيد محمد11591

ناجح278إدارة الريــــاضالرياض بناتيوسف عبدالرازق فوزى عبدربه11592

ناجح278.5إدارة الريــــاضالرياض بناتيوسف فتحي يوسف عبدالفتاح بلتاجى بلتاجى11593
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ناجح214إدارة الريــــاضالرياض بناتيوسف محمد السيد علي11594

ناجح271إدارة الريــــاضالرياض بناتيوسف محمد رجب ابراهيم11595

ناجح275إدارة الريــــاضالرياض بناتيوسف محمد عبدالهادى طلحه11596

ناجح236إدارة الريــــاضالرياض بناتيوسف محمد قاسم عبدالحميد عوض11597

ناجح263إدارة الريــــاضالرياض بناتيوسف نصر احمد بيومى11598

ناجح278إدارة الريــــاضالرياض بناتاروى السيد حسن يوسف الخميسى11599

ناجح277إدارة الريــــاضالرياض بناتاروى عبدهللا عبدالعاطى محمد11600

ناجح166إدارة الريــــاضالرياض بناتاسراء اسماعيل زكى رجب سيد احمد11601

ناجح276إدارة الريــــاضالرياض بناتاسراء صالح عطيه غازى11602

ناجح269.5إدارة الريــــاضالرياض بناتاسراء عبدالرحمن مصطفى موسى11603

ناجح272إدارة الريــــاضالرياض بناتاسراء عمرو عيسوي عبيد11604

ناجح275إدارة الريــــاضالرياض بناتاسراء مصطفى محمد محمد البيومى11605

ناجح277إدارة الريــــاضالرياض بناتاسماء ابوالعزايم السيد مصباح11606

ناجح266إدارة الريــــاضالرياض بناتاسماء جمال حسن محمد11607

ناجح273إدارة الريــــاضالرياض بناتاسماء فتحى محمد عبدالوهاب جوده11608

ناجح276إدارة الريــــاضالرياض بناتاسماء محمد سعد هللا ذكى بيلى11609

ناجح236إدارة الريــــاضالرياض بناتاسماء محمد عبدالوهاب عبدالحميد11610

ناجح279إدارة الريــــاضالرياض بناتاسماء ياسر رفعت مبروك الرفاعي11611

ناجح225إدارة الريــــاضالرياض بناتاالء ابراهيم بسيونى الزهيرى11612

ناجح277إدارة الريــــاضالرياض بناتاالء تامر عبدالرؤف عبدالمقصود11613

ناجح215إدارة الريــــاضالرياض بناتاالء محمد علي عبدالمجيد11614

ناجح189إدارة الريــــاضالرياض بناتاالء ممدوح بهنسي عطية11615

ناجح271إدارة الريــــاضالرياض بناتاماني محمد رمضان عبدالحميد11616

ناجح270إدارة الريــــاضالرياض بناتامنيه صبحى محمد عبدالوهاب جوده11617

ناجح266إدارة الريــــاضالرياض بناتاميره سامى حلمى وهيب محارب11618

ناجح271إدارة الريــــاضالرياض بناتاميره عبداللطيف عبدالمنعم خليل11619
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ناجح183إدارة الريــــاضالرياض بناتامينه محمود اسماعيل بسيونى11620

ناجح244إدارة الريــــاضالرياض بناتايمان جمال ابراهيم محمد11621

ناجح242إدارة الريــــاضالرياض بناتايمان حماده فوزى توفيق11622

ناجح249إدارة الريــــاضالرياض بناتايمان صابر ابراهيم محمد11623

ناجح259إدارة الريــــاضالرياض بناتايمان محمد عبدالستار عامر11624

ناجح263إدارة الريــــاضالرياض بناتايه احمد عبدالباسط سالم المرسى11625

ناجح243إدارة الريــــاضالرياض بناتايه احمد يوسف حسين الزهيرى11626

ناجح266إدارة الريــــاضالرياض بناتايه خالد محمد برعى11627

ناجح266إدارة الريــــاضالرياض بناتايه خير حامد عبدالحميد خير11628

ناجح274إدارة الريــــاضالرياض بناتايه صفوت عيسوى عبيد11629

ناجح271إدارة الريــــاضالرياض بناتبسمله محمد مختار فتحي11630

ناجح275إدارة الريــــاضالرياض بناتبسمه خالد عطيه ابراهيم11631

ناجح266إدارة الريــــاضالرياض بناتبسنت خالد محمد طه11632

ناجح278إدارة الريــــاضالرياض بناتبسنت صبحى ابراهيم السيد فرج11633

ناجح239إدارة الريــــاضالرياض بناتتسبيح محمد ابراهيم محمد مبروك الشورة11634

ناجح268إدارة الريــــاضالرياض بناتتسنيم رجب على سعد11635

ناجح275إدارة الريــــاضالرياض بناتحبيبه احمد السعيد علي11636

ناجح279إدارة الريــــاضالرياض بناتحبيبه احمد صالح عبدالمقصود طوالن11637

ناجح256إدارة الريــــاضالرياض بناتحبيبه احمد عزت حامد11638

ناجح266إدارة الريــــاضالرياض بناتحبيبه خالد احمد الشاملى11639

ناجح225إدارة الريــــاضالرياض بناتحبيبه خليل بسيونى الشوادفى11640

ناجح242إدارة الريــــاضالرياض بناتحبيبه خيرى احمد قطب سيداحمد11641

ناجح226إدارة الريــــاضالرياض بناتحبيبه ماهر صبحي محمد11642

ناجح212إدارة الريــــاضالرياض بناتحبيبه محمد عبدالعزيز شعبان11643

ناجح151إدارة الريــــاضالرياض بناتحسناء محى الدين عبدالمحسن الدخاخنى11644

ناجح279إدارة الريــــاضالرياض بناتحنين ابراهيم غريب عبدالحليم مرجان11645
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ناجح247إدارة الريــــاضالرياض بناتحنين ايمن السيد احمد11646

ناجح216إدارة الريــــاضالرياض بناتحنين حماده محمد محمد عبدالرحيم11647

ناجح222إدارة الريــــاضالرياض بناتحنين خالد احمد محمد11648

ناجح244إدارة الريــــاضالرياض بناتحنين رافت اسماعيل الشناوى11649

ناجح259إدارة الريــــاضالرياض بناتحنين محمد فتحى سعد الدين11650

ناجح235.5إدارة الريــــاضالرياض بناتحنين منير ابراهيم على11651

ناجح265إدارة الريــــاضالرياض بناتحنين هايم امين السيد11652

ناجح248إدارة الريــــاضالرياض بناتخلود محمد جمال ابراهيم11653

ناجح224إدارة الريــــاضالرياض بناتدعاء على احمد ابراهيم على11654

ناجح264إدارة الريــــاضالرياض بناتدعاء يوسف ابراهيم علي11655

ناجح251إدارة الريــــاضالرياض بناتدميانه زكريا اسحاق غالى سالمه11656

ناجح256.5إدارة الريــــاضالرياض بناتدنيا محمد اسماعيل حسين11657

ناجح263إدارة الريــــاضالرياض بناتدينا ابراهيم محمد ابراهيم على11658

ناجح278إدارة الريــــاضالرياض بناترحمه احمد عبدالغنى حشيش11659

ناجح277إدارة الريــــاضالرياض بناترحمه جمعه عبدالمعطى عبدالرسول11660

ناجح278.5إدارة الريــــاضالرياض بناترحمه حامد ابرهيم علي11661

ناجح276إدارة الريــــاضالرياض بناترحمه عادل عبدالستار محمد رماح11662

ناجح268إدارة الريــــاضالرياض بناترحمه عادل عبدالعزيز اسماعيل11663

ناجح170إدارة الريــــاضالرياض بناترحمه هانى ابراهيم عبدالوهاب الشاعر11664

ناجح277.5إدارة الريــــاضالرياض بناترحمه هانى عطيه محمود11665

ناجح249إدارة الريــــاضالرياض بناترغد اشرف ابوالقاسم محمد ابوالروس11666

ناجح270.5إدارة الريــــاضالرياض بناترقيه رشاد منصور محمد11667

ناجح278إدارة الريــــاضالرياض بناترنا السيد حسني محمد11668

ناجح271إدارة الريــــاضالرياض بناترنا كمال عبدالفتاح محمود11669

ناجح277إدارة الريــــاضالرياض بناترنيم عمرو فكرى محمد السخاوى11670

ناجح267إدارة الريــــاضالرياض بناتروان ابراهيم عبدالفتاح السيد11671
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ناجح273إدارة الريــــاضالرياض بناتروان السيد حسن السيد11672

ناجح275إدارة الريــــاضالرياض بناتروان السيد رمضان السيد محمد11673

ناجح271.5إدارة الريــــاضالرياض بناتروان كرم مصلح عبدالسالم11674

ناجح278إدارة الريــــاضالرياض بناتروان وائل محمد عبدالفتاح11675

ناجح272إدارة الريــــاضالرياض بناترويدا السعيد عبدالعزيز رخا11676

ناجح278إدارة الريــــاضالرياض بناتريهام مختار عبدالفتاح محمود11677

ناجح231إدارة الريــــاضالرياض بناتزهراء وحيد عبدالشافي محمد سليمان11678

ناجح278إدارة الريــــاضالرياض بناتساره احمد محمود على عبدهللا11679

ناجح268إدارة الريــــاضالرياض بناتساره ايمن عبدالرحمن عبدالجواد11680

ناجح149إدارة الريــــاضالرياض بناتساره عبدالقادر عبدالخالق السيد محمد11682

ناجح278إدارة الريــــاضالرياض بناتساره عبدالمنعم عوض سليمان بلتاجي11683

ناجح278.5إدارة الريــــاضالرياض بناتساره عصام احمد محمد11684

ناجح279إدارة الريــــاضالرياض بناتساره محمود سليمان عبدالحميد11685

ناجح274إدارة الريــــاضالرياض بناتساندى ماهر الشوادفى على رضوان11686

ناجح278إدارة الريــــاضالرياض بناتسلمى زياد عطيه محمد11687

ناجح251إدارة الريــــاضالرياض بناتسلمى سامى حسين محمد الزهيرى11688

ناجح249إدارة الريــــاضالرياض بناتسلمى عبدهللا سالم عبدهللا11689

ناجح201إدارة الريــــاضالرياض بناتسلمى محمد عبدالحفيظ يوسف11690

ناجح278.5إدارة الريــــاضالرياض بناتسلمى محمد عبدالحميد عبدالغنى11691

ناجح270إدارة الريــــاضالرياض بناتسلمى محمود نسيم محمود11692

ناجح245إدارة الريــــاضالرياض بناتسلمى هشام محمد السعيد عبدالرحيم11693

ناجح271إدارة الريــــاضالرياض بناتسما ابراهيم محمود محمد11694

ناجح244.5إدارة الريــــاضالرياض بناتسما الشوادفى شحاته الشوادفى عبدالمجيد11695

ناجح258إدارة الريــــاضالرياض بناتسماح محمود عطيه بهنسى11696

ناجح277إدارة الريــــاضالرياض بناتسمر على عبدالمالك عبدالرازق منصور11697

ناجح270إدارة الريــــاضالرياض بناتسهله ربيع ابوالفتوح محمد11698
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ناجح276إدارة الريــــاضالرياض بناتسهيله عادل محمد مرسى غازى11699

ناجح275إدارة الريــــاضالرياض بناتسومه منصور العمده عبدالونيس11700

ناجح241إدارة الريــــاضالرياض بناتشروق حمدى محمد مرسى11701

ناجح262إدارة الريــــاضالرياض بناتشروق شحاته شاكر عتمان11702

ناجح255إدارة الريــــاضالرياض بناتشروق وليد صفوت عبدالعاطي السحماوي11703

ناجح222إدارة الريــــاضالرياض بناتشهد سمير احمد اسماعيل11705

ناجح275إدارة الريــــاضالرياض بناتشهد صبرى محمد محمد حموده11706

ناجح261إدارة الريــــاضالرياض بناتشهد عماد شلبى شعبان11707

ناجح271إدارة الريــــاضالرياض بناتشهد فرج محمد فرج11708

ناجح229إدارة الريــــاضالرياض بناتشهد محمد السيد حسين الزهيرى11709

ناجح183إدارة الريــــاضالرياض بناتشهد مصطفى عبدالمنصف عطيه11710

ناجح255إدارة الريــــاضالرياض بناتشيماء اسماعيل ابراهيم محمد صقر11711

ناجح248إدارة الريــــاضالرياض بناتشيماء صبرى محمد محمود11712

ناجح267إدارة الريــــاضالرياض بناتشيماء عصام على السيد النشار11713

ناجح179إدارة الريــــاضالرياض بناتشيماء محمود رزق عبدالحميد11714

ناجح273إدارة الريــــاضالرياض بناتصبا هشام مدح محمد عبدالقادر11715

ناجح203إدارة الريــــاضالرياض بناتعزه ربيع رمضان محمود11716

ناجح275إدارة الريــــاضالرياض بناتعفاف فهمى ربيعى فهمى11717

ناجح279إدارة الريــــاضالرياض بناتعال ماهر على منصور عبدالمجيد11718

ناجح279إدارة الريــــاضالرياض بناتفاطمه ابراهيم محمد يسن11719

ناجح268إدارة الريــــاضالرياض بناتفاطمه السيد محمد ابوالنجا11720

ناجح196إدارة الريــــاضالرياض بناتفاطمه رضا غريب شعبان11721

ناجح272إدارة الريــــاضالرياض بناتفاطمه عابد عبدالرازق فتح هللا11722

ناجح277إدارة الريــــاضالرياض بناتفاطمه محمد علي محمد11723

ناجح276إدارة الريــــاضالرياض بناتفيرنيا رومانى بشرى عزيز حنا11725

ناجح215إدارة الريــــاضالرياض بناتكريمه محمد على زيدان11726
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ناجح279إدارة الريــــاضالرياض بناتمروه محمود محمد السيد المصرى11727

ناجح181إدارة الريــــاضالرياض بناتمريم خليل ميخائيل خله11728

ناجح274إدارة الريــــاضالرياض بناتمريم عبدالمسيح مجدى وديع غبلاير11729

ناجح214إدارة الريــــاضالرياض بناتمريم عزيز شوقى جريس عبدالمالك11730

ناجح278.5إدارة الريــــاضالرياض بناتمريم مجدي عبدالفتاح يوسف الخميسي11731

ناجح252إدارة الريــــاضالرياض بناتمريم مجدى محفوظ خله11732

ناجح268إدارة الريــــاضالرياض بناتمريم محمد صالح عبدالونيس11733

ناجح273إدارة الريــــاضالرياض بناتمريم وديع فوزى وهبة اسعد11734

ناجح276إدارة الريــــاضالرياض بناتملك محى الدين عبده شراكى11735

ناجح254إدارة الريــــاضالرياض بناتملكه احمد عزت السيد11736

ناجح279إدارة الريــــاضالرياض بناتمنار عبدالباسط احمد محمد11737

ناجح274إدارة الريــــاضالرياض بناتمنار عبدالمقصود عبدهللا عبداللطيف11738

ناجح279إدارة الريــــاضالرياض بناتمنه احمد شعبان عبدالعزيز11739

ناجح279إدارة الريــــاضالرياض بناتمنه اسامه مصطفى سعد11740

ناجح277إدارة الريــــاضالرياض بناتمنه هللا احمد محمود محمد11741

ناجح253إدارة الريــــاضالرياض بناتمنه هللا السيد عبدالنبى السيد محمد11742

ناجح187إدارة الريــــاضالرياض بناتمنه هللا شفيق حسين عبدهللا11743

ناجح279إدارة الريــــاضالرياض بناتمنه هللا وليد سعد محمد ابوالمكارم11744

ناجح279إدارة الريــــاضالرياض بناتمنه هللا ياسر كمال عطية11745

ناجح279إدارة الريــــاضالرياض بناتمنه شعبان عبدالعزيز محمود11746

ناجح279.5إدارة الريــــاضالرياض بناتمنه عاطف محمد الشراكى11747

ناجح251إدارة الريــــاضالرياض بناتمنه وائل جمال محمد عبدالرحيم11748

ناجح262إدارة الريــــاضالرياض بناتمنى عبدالجواد عرفات عبدالجواد11749

ناجح277إدارة الريــــاضالرياض بناتمهرائيل عادل عبدالشهيد رزق11750

ناجح278.5إدارة الريــــاضالرياض بناتمى شعبان محمد الجداوى11751

ناجح279إدارة الريــــاضالرياض بناتمى محمد كمال اسماعيل  حجازى11752
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ناجح263إدارة الريــــاضالرياض بناتميار عمر عبدالعظيم احمد11753

ناجح274إدارة الريــــاضالرياض بناتنانسى سامى عبدالخالق سالم11754

ناجح227إدارة الريــــاضالرياض بناتنجالء فتحى عبدالحميد عبدالمجيد11755

ناجح258إدارة الريــــاضالرياض بناتندا السيد محمد السيد11756

ناجح178إدارة الريــــاضالرياض بناتندا رضا معوض كيالنى11757

ناجح241إدارة الريــــاضالرياض بناتندا زكى بسيونى الزهيرى11758

ناجح276إدارة الريــــاضالرياض بناتندى عادل احمد علي الشامي11759

ناجح267إدارة الريــــاضالرياض بناتندى محمد الشحات توفيق11760

ناجح278.5إدارة الريــــاضالرياض بناتندى وائل حسين رمضان جاد11761

ناجح231إدارة الريــــاضالرياض بناتنهى رباح عبدالعظيم عبدالعظيم شريف11762

ناجح279إدارة الريــــاضالرياض بناتنور ابراهيم فتح هللا عبدهللا11763

ناجح278.5إدارة الريــــاضالرياض بناتنور الهدى احمد لطفى عبدهللا11764

ناجح278إدارة الريــــاضالرياض بناتنور خالد احمد ابوزيد عبيد11765

ناجح253إدارة الريــــاضالرياض بناتنور فاروق عبدالحليم عبدالمولى مرجان11766

ناجح254إدارة الريــــاضالرياض بناتنور محمد عبدالوهاب رشاد11767

ناجح269إدارة الريــــاضالرياض بناتنور مصطفى عبدالقادر ابراهيم عبدالقادر11768

ناجح230إدارة الريــــاضالرياض بناتنور وليد شوقى ابراهيم11769

ناجح278إدارة الريــــاضالرياض بناتنورهان السيد سمير عبدالوهاب محمد11770

ناجح245إدارة الريــــاضالرياض بناتنورهان محمد فتحي عبدالعزيز11771

ناجح224إدارة الريــــاضالرياض بناتنورهان ياسر حسن حسين11772

ناجح256إدارة الريــــاضالرياض بناتهاجر السيد سليم احمد11773

ناجح259إدارة الريــــاضالرياض بناتهاجر ايمن عبدالرحمن عبدالجواد11774

ناجح259إدارة الريــــاضالرياض بناتهاجر محمد شعبان عبدالهادى11775

ناجح260إدارة الريــــاضالرياض بناتهاجر محمد عبدالفتاح السيد11776

ناجح277.5إدارة الريــــاضالرياض بناتهاجر محمد على عبدهللا ابراهيم11777

ناجح278.5إدارة الريــــاضالرياض بناتهاجر نادر مصطفى هلهل11778
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ناجح278إدارة الريــــاضالرياض بناتهاجر نشات السيد ابراهيم11779

ناجح253إدارة الريــــاضالرياض بناتهايدى محمد محمد محمد مغنم11780

ناجح269إدارة الريــــاضالرياض بناتهدى عبدالرحمن محمد محمد الصباغ11781

ناجح278إدارة الريــــاضالرياض بناتهدير ابراهيم احمد محمد حمد11782

ناجح204إدارة الريــــاضالرياض بناتهدير هانى محمد عبدالبديع شرف11783

ناجح278.5إدارة الريــــاضالرياض بناتهند وائل محمد عبدالمطلب11784

ناجح234إدارة الريــــاضالرياض بناتياسمين الشوادفى شحاته الشوادفى عبدالمجيد11785

ناجح258إدارة الريــــاضالرياض بناتياسمين شريف عبدالجواد محمد شريف11786

ناجح275إدارة الريــــاضالرياض بناتياسمين هشام محمد عبدالحميد11787

ناجح270إدارة الريــــاضالرياض بناتياسمين وائل بدير محمد موسى11788

ناجح278.5إدارة الريــــاضالرياض بناتيمنى عبدالحكيم عباس بسيونى11789

ناجح178إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةابراهيم محمد ابراهيم سليمان عبدهللا11790

ناجح165إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةاحمد رافت شوقى احمد النادى11791

ناجح158إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةاحمد عبدهللا سعد على رحيم11792

ناجح238إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةاحمد عنتر زيان عنتر زيان11793

ناجح202إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةاحمد محمد عيسى سليمان زيان11794

ناجح154إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةادهم عبدالفتاح محمود عبدالفتاح قطب11795

ناجح163إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةالدفراوى احمد شرف الدين عطيه11796

ناجح229إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةالسيد ابراهيم عبدالنبي سالم سالم11797

ناجح158إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةجمال عمر عزت عبدالعال عمر11798

ناجح175إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةحسام رضا حسن عطاهللا ابرهيم11800

ناجح160إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةحماده صالح يونس سيداحمد مقرونه11802

ناجح229إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةرافت عادل رمضان على ابواليزيد11803

ناجح145إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةرضا عبدالحليم عبدالحليم محمد محجوب11804

ناجح163إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةشادى محمد عبدالقادر ابراهيم غيط11805

ناجح267إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةشريف ياسر شوقى احمد رحيم11806
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ناجح258إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةعبدالرحمن ابراهيم احمد ابراهيم السالمونى11807

ناجح236إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةعبدالرحمن السيد مسعود ابوشعيشع شمس الدين11808

ناجح158إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةعبدالرحمن جمال احمد احمد عبدالواحد11809

ناجح266إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةعبدالرحمن محمد حسنى رجب مرسى11810

ناجح223إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةعبدالرحمن محمد سعد محمد الكشيدى11811

ناجح241إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةعبدالرحمن محمد غازى محمد غازى11812

ناجح165إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةعبدالرحمن محمد فوزى على ابواليزيد11813

ناجح158إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةعبدهللا جمال عوض ابراهيم حمد11814

ناجح212.5إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةعبدهللا رزق عيد على عمر11815

ناجح263إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةعبدهللا صبرى عبدهللا السيد محمد11816

ناجح237إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةعطاهللا عصام عجيب عطاهللا حنا11817

ناجح192إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةعمار عصام عمر ابراهيم  بسيونى11818

ناجح223إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةعمر احمد محمد السيد هاشم11819

ناجح172إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةفارس مالك رفعت نصيف عطاهللا11821

ناجح230إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةفتوح خالد فتوح محمد متولى11822

ناجح216إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةكريم مسعود ذكى السيد عطيه11823

ناجح226إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةمحسن وجدى عبدالمحسن السيد خلف11824

ناجح220إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةمحمد ابراهيم على غازى مرسى11825

ناجح201إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةمحمد احمد شوقى احمد النادى11827

ناجح165إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةمحمد السيد احمد شومان11828

ناجح171إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةمحمد السيد عبدالواحد محمد رمضان11829

ناجح233إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةمحمد ايهاب ناصف محمد ابوالسعود11830

ناجح236.5إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةمحمد رضا على مفتاح على11831

ناجح263إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةمحمد سمير محمد عبدالباقى بدوى11832

ناجح171إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةمحمد طارق حامد ابوالسعود11833

ناجح155إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةمحمد عبدالمجيد شحاته عبدالمجيد تمام11834
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ناجح165إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةمحمد عمرو محمد السيد ابوزيد11835

ناجح218إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةمحمد محمد عبدالحفيظ عبدالرحيم جبر11836

ناجح241إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةمحمد محمود ادريس عالم حضر11837

ناجح214إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةمحمد نسيم عزت عبدالرحمن هاشم11838

ناجح267إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةمحمد ياسر عبدالرازق محمود عبدالرازق11839

ناجح258إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةمحمود السيد نسيم محمود عبدالرازق11840

ناجح252إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةمحمود عثمان محمد عطاهللا الصياد11841

ناجح269إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةمحمود عماد احمد ابراهيم السلمونى11842

ناجح227إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةمحمود محمد احمد سيد احمد شومان11843

ناجح261إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةمحمود ياسر مبروك فتوح عيد11844

ناجح258إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةمحمود ياسر محمد محمد زيان11845

ناجح209إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةمصطفى رضا ابراهيم سليمان البنا11846

ناجح265إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةمصطفى على رمضان على ابواليزيد11847

ناجح237إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةمعاذ حسن مبارك على العربى11848

ناجح240إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةمهند حسن مبارك على العربى11849

ناجح275إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةهانى عبدالرحمن عبدالعزيز ابراهيم هلهل11850

ناجح274إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةيحى عبدهللا يحى عبدهللا المغازى11851

ناجح225إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةيوسف محسن سعد يوسف11852

ناجح253إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةاسراء محمد كمال عبدالرحمن خميس11853

ناجح221إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةاسماء عزت عبدالنور كامل محجوب11854

ناجح252إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةاسماء محمد صابر عبدالرازق بدر11855

ناجح267إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةاالء ابراهيم فهمى ابراهيم يوسف11856

ناجح259إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةاالء ايهاب عبدالدايم محمد متولى عبدالعاطى11857

ناجح258إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةالشيماء ياسر عبدالفتاح يوسف الخميسى11858

ناجح269إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةامنيه عادل عزيزالدين عبدالخالق رضوان11859

ناجح248إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةاميره محمد عبدهللا غازى عبدهللا11860



كفرالشيخ16/06/2021

415صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح240إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةايات سالمه محمد بيومى الشرقاوى11861

ناجح264إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةبسنت عماد كمال عبدالرحمن خميس11862

ناجح200إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةبشرى عبدالسالم ابراهيم حسن عبدالسالم11863

ناجح233إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةجنى محمد عونى احمد هلهل11864

ناجح215إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةحبيبه محمد حسن سعد حسن مفتاح11865

ناجح248إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةحسناء احمد حسين عبدهللا خليفه11866

ناجح235إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةحنان السيد مسعود ابوشعيشع شمس الدين11867

ناجح241إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةحنين محمد شفيق على غازى11868

ناجح214إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةدنيا عماد شعبان على ابواليزيد11869

ناجح259إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةرانيا شعبان بسطويسى بيلى الخميسى11870

ناجح262إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةرحمه جمال حمدين عبدالوهاب السباعى11871

ناجح228إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةرحمه صابر احمد السيد عاصم11872

ناجح201إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةرحمه محمد ابراهيم بيومى مصطفى11873

ناجح270إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةرغده عبدالسميع محمد سلطان11874

ناجح229إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةرقيه السيد ابراهيم عبدالرحيم11875

ناجح275إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةرنا احمد فاروق احمد ابوشعيشع11876

ناجح251إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةرندا عابد زيان عنتر زيان11877

ناجح252إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةرنيم احمد فاروق احمد ابوشعيشع11878

ناجح221إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةروان محمد محمد محمد احمد11879

ناجح255إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةروضه جمال رفعت محمد هجرس11880

ناجح263إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةروضه حسن محمد مبارك على11881

ناجح225إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةريهام ايمن شحاته محمد عبيد11882

ناجح238إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةساره السيد سعيد مرسى رزق11883

ناجح241إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةساره عالء حسن عبدهللا اسماعيل11884

ناجح238إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةساميه جمعه شعبان جمعه مقاوى11885

ناجح177إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةسعاد كمال بيومى ابراهيم مصطفى11886
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ناجح207إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةسلمى ابراهيم عبدالعزيز بيومى مصطفى11887

ناجح253إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةسلمى محمود عبدالرحمن محمد متولى11888

ناجح232إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةسهيله محمد سليمان عبدالفتاح نصار11889

ناجح238إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةشهد السعيد السعيد السيد ابوزيد11891

ناجح210إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةشهد حسن عبدالسالم محمد عرفه11892

ناجح220إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةشهد محمد حسنى غازى طلبه11893

ناجح175إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةشهد ياسر على خطاب على11895

ناجح245إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةشهيره محمد محمد عبدالفتاح نصار11896

ناجح231إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةشيماء عبدالناصر محمد سلطان السيد11897

ناجح152إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةصابرين سمير حلمى عبدالمسيح سالمه11898

ناجح249إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةفاطمه وائل حسنى رجب مرسى11900

ناجح222إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةماجده احمد محمد عبدالفتاح نصار11901

ناجح178إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةمريم ثروت حلمى عبدالمسيح11902

ناجح263إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةملك السيد الشحات يونس سيد احمد11903

ناجح259إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةمنه ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم نصار11904

ناجح263إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةمنه هيثم عبدالراضى عبدالمغنى حسان11905

ناجح244إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةمنى محمد حسين محمد  حسين11906

ناجح249.5إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةمي حسين عبدالعزيز جمعه على شمس الدين11907

ناجح274إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةمى داود محمد داود على11908

ناجح278إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةندا حسين محمد حسين عرفه11909

ناجح278إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةندا رجب حسنى رجب مرسى11910

ناجح172إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةندا عبدالعزيز اسماعيل السيد عبدالعزيز11911

ناجح225إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةندا محمد احمد احمد الفقى11912

ناجح234إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةندا هانى حسنى بيومى بسطويسى11913

ناجح264إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةندى احمد صالح عبدالفتاح عرفه11914

ناجح246إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةنوال نبيل احمد عبدالواحد11915
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ناجح167إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةنورا حسن خلف احمد عزالدين11916

ناجح162إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةنورهان عماد عبدالحليم عبدالحليم محمد محجوب11917

ناجح244إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةوالء ابراهيم صالح المغازى11918

ناجح205إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةيارا ابراهيم محمد متولى11919

ناجح246إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةياسمين احمد محمود مصطفى عبدالحميد11920

ناجح256.5إدارة الريــــاضالمثلث اإلعداديةياسمين طارق احمد سلطان السيد11921

ناجح144إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةابراهيم فرج محمد سعد11922

ناجح148إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةاحمد ابراهيم عبده ابراهيم محمد11923

ناجح155إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةاحمد الدسوقي علي فتح هللا على11924

ناجح147إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةاحمد بكر مصطفى بكر محمد11925

ناجح147إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةاحمد بيلى عبداللطيف محمد11926

ناجح142إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةاحمد توفيق احمد على عرابى11927

ناجح215إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةاحمد رشدي سليمان محمد عامر11928

ناجح234إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةاحمد عبدالباسط سعد السيد بركه11930

ناجح143إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةاحمد عبدالوهاب عبدالودود عبدالوهاب11931

ناجح187إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةاحمد على محمد محمد حسن11932

ناجح148إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةاحمد فكرى محمد غانم محمد11933

ناجح164إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةادهم محمد سالم حسين سالم11934

ناجح190إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةامير هانى محمد اسماعيل عمر11938

ناجح236إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةبيبرس اشرف عبدالرحمن عوض فايد11939

ناجح230إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةخالد ابراهيم عبدالجواد محمد ابراهيم11940

ناجح165إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةذكى سالمه رشاد سالمه ياسين11941

ناجح247إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةراضى عزت راضى عوض بسيونى11942

ناجح142إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةرضا ماجد اسماعيل عبدالحميد جمعه11943

ناجح163إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةسالم هانى سالم ابراهيم على11944

ناجح158إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةسامح عونى سعودى محمد عوض11945
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ناجح185إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةسامى رضا عبده غانم محمد11946

ناجح142إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةشريف ابراهيم السيداحمد ابراهيم11947

ناجح147إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةصدقى اشرف صدقى ابراهيم على11948

ناجح220.5إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةصالح عالء عبدالمنعم حسن11949

ناجح215إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةعادل عشرى فرج بركات11950

ناجح160إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةعبدالرحمن احمد عبدالفتاح احمد11951

ناجح167إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةعلى يسرى على السيد عوض11953

ناجح142إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةفادى فؤاد ممدوح ابراهيم عبده11954

ناجح165إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةفارس حسين حسين ابراهيم11955

ناجح270إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةفارس رضا حسن احمد ابوالمجد11956

ناجح198إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةكريم رامى رشاد سالمه ياسين11957

ناجح151إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةمحمد اسماعيل محمد اسماعيل11958

ناجح164إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةمحمد حماده عبدالدايم محمد11959

ناجح180إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةمحمد رضا صابر عبدالسالم ابواحمد11960

ناجح264إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةمحمد رضا عبده غانم محمد11961

ناجح265إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةمحمد سعد السيد السيد شريف11962

ناجح275.5إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةمحمد مصطفى عشرى فرج11963

ناجح197إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةمحمد هشام بيلي عبدالجواد11964

ناجح146إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةمحمد وائل محمد سالم11965

ناجح147إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةمحمود احمد فاروق بكر11966

ناجح212إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةمحمود ايمن الدسوقي عبدالحميد11967

ناجح247إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةمحمود رافت احمد مرسى على11968

ناجح220إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةمحمود سالم محمود سالم يوسف11969

ناجح260إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةمحمود عماد عصر فرج11970

ناجح207إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةمحمود يوسف السيد اسماعيل عمر11971

ناجح266إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةمصطفى احمد السيد ابوالفتوح جوده11972
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ناجح188إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةمصطفى احمد مصطفى مصطفى عبده11973

ناجح165إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةمصطفى عبدالفتاح السعيد بركات محمد11974

ناجح274إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةنورالدين اشرف فتحى احمد عزب11975

ناجح175إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةيوسف عبدالسالم ابراهيم احمد11976

ناجح175إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةيوسف محمد عبدالعزيز عبدالعزيز11977

ناجح244إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةاسماء الشوادفى رزق بسيونى على11978

ناجح259إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةاسماء محمود صدقى ابراهيم11979

ناجح278إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةاالء حسين ابراهيم محمد بركات11980

ناجح271إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةاالء حمدين ابراهيم السيد11981

ناجح262إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةاالء درغام منصور محمود خطاب11982

ناجح228إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةالزهراء السيد احمد مرسى على11983

ناجح179إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةامنية محمد عبدالعليم عيسوى11984

ناجح258إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةامنيه عبدالونيس صابر عبدالسالم11985

ناجح252إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةايه احمد السيد محمدالحداد11986

ناجح238إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةايه السيد زكريا محمد رباعى11987

ناجح226إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةايه هللا علي عطيه على11988

ناجح174إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةايه ناصف حبيب يوسف11989

ناجح202إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةحبيبه حماده السعيد عبدالحميد11990

ناجح272إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةحبيبه محمد السعيد عطيه شبانه11991

ناجح163إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةدنيا احمد عبدالجليل عبدالحميد عبدالجليل11992

ناجح239إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةرنا رمضان عمر احمد اسماعيل11994

ناجح204إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةرنا ياسر محمود على شاهين11995

ناجح220إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةروان بسيونى سالم حسين11996

ناجح266إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةروان بهيج صالح عبدالوهاب عليمى11997

ناجح197إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةروال ايهاب محمد صبرى حبيب11998

ناجح192إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةزهراء مدحت محمد درويش11999
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ناجح216إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةساره احمد محمد يونس محمود12000

ناجح277إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةساره حماده انور حسن مصطفى حموده12001

ناجح206إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةشاديه محمد مهدى محمود12002

ناجح171إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةشهد عادل عبدالحميد وهبه12004

ناجح191إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةشهد محمد احمد عبدالحميد12005

ناجح211إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةشهد محمد زكى عبده هليل12006

ناجح253إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةشهد محمد نبيه عبدهللا12007

ناجح224إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةشهد يسرى احمد على12008

ناجح276إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةعلياء على محمد غازى بدوى12009

ناجح257إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةفاطمه عبدالغفار عبدالمنعم الشربيني12010

ناجح241إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةفرح نشات احمد صبرى12011

ناجح279.5إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةمريم على السيد حسن قنيبر12012

ناجح248إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةمريم فتوح جمعه بيومى12013

ناجح278إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةمريم وليد محمد فتح هللا12014

ناجح280إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةمنة هللا وليد محمد فتح هللا12015

ناجح276إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةمودة محمود عبدالحي مصباح12016

ناجح223إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةميرنا وليد يوسف ابراهيم يوسف عقل12017

ناجح251إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةندى رمضان صابر على12018

ناجح278إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةندى زينهم عبدالعزيز عبدالعزيز12019

ناجح265إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةندى محمد عبيد حسن احمد12020

ناجح279إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةهبة ابراهيم السيد محمدالحداد12021

ناجح259إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةياسمين ابراهيم محمد مرسى جويلى12022

ناجح274إدارة الريــــاضابو مصطفى ق اإلعداديةياسمين السيد عبدالدايم محمد مرسى12023

ناجح275إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةاحمد حاتم جمعة فريج الرويني12024

ناجح210إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةاحمد حماده عنتر اسماعيل يوسف12025

ناجح178إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةاحمد صبري ابراهيم السيد محمد12026
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ناجح218إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةاحمد عادل عبده عبدالمعز ابراهيم12027

ناجح154إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةاحمد محمد صالح عوض الشناوي12029

ناجح267إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةاحمد محمود محمد حسن المير12030

ناجح217إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةاحمد وليد احمد موسى الشيخ12031

ناجح246إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةاشرف السيد السيد بلتاجي الشامي12033

ناجح274إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةانس حاتم زغلول محمد الكومي12034

ناجح159إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةحسام احمد عبداللطيف الرويني12035

ناجح258إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةحسين رضا صالح محمد رضوان12036

ناجح220إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةرمضان حسين عبدالعزيز مفتاح12037

ناجح155إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةسامح على الشحات على رزق12038

ناجح218إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةسعد احمد سعد محمد الشامي12039

ناجح177إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةشريف السيد بسيوني ابراهيم سليمان12040

ناجح198إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةعبدالرحمن احمد محمد عيسوي خضر12041

ناجح259إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةعبدالرحمن انور محمد شعبان سالمة12042

ناجح274إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةعبدالرحمن بسيوني قطب بسيوني علوان12043

ناجح273إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةعبدهللا عادل محمد ابراهيم الشامي12044

ناجح219إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةعلى عبدالقادر على عبدالقادر الديب12045

ناجح270إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةعلي ياسر علي يوسف شيحة12046

ناجح267إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةفارس سامي يوسف علي مصطفى12047

ناجح158إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةفارس على السيد على حسن12048

ناجح218إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةفتحي محمد فتحي الشامي12049

ناجح169إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةمحمد ابوشعيشع شعبان ابوشعيشع سالمة12050

ناجح190إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةمحمد احمد محمد على حمدان12051

ناجح237إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةمحمد حاتم عبدالصمد ابراهيم محمد12052

ناجح177إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةمحمد رضا جمعة علي حسن12054

ناجح250إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةمحمد عبدالرازق عبدالحي عبدالمجيد غربيه12055
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ناجح147إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةمحمد عنتر السيد ابراهيم محمد12056

ناجح267إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةمحمد فكري محمد ابراهيم الرويني12057

ناجح185إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةمحمود الخطيب ابراهيم عوض رضوان12058

ناجح248إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةمحمود رضا سعد محمد الشامي12059

ناجح232إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةمحمود محمد عبدالفتاح محمد مبروك12060

ناجح268إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةمحمود مرسي الشربيني السيد الشربيني12061

ناجح213إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةمحمود مصطفى بسيوني يوسف الشامي12062

ناجح200إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةمصطفى فهمي فهمي خفاجى موسى12063

ناجح188إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةمصطفى محمد احمد عطية عبود12064

ناجح149إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةمكرم زكري سيدهم عبدالملك12065

ناجح249إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةهاني محمد شاكر محمد موسى12066

ناجح225إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةيوسف رائد سعد محمد الشامي12067

ناجح202.5إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةيوسف هشام مسعد عبدالسالم الصياد12068

ناجح265إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةاالء محمد حامد محمد الجمل12069

ناجح245إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةامل ابراهيم محمد ابراهيم الرويني12070

ناجح233إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةامنية زغلول عبدالواحد ابراهيم اسماعيل12071

ناجح211إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةاميرة عبدالناصر محمد شعبان سالمة12072

ناجح197إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةاميره محمد عبده عبدالحميد عمار12073

ناجح279إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةايريني ياسر رشاد سيدهم عبدالملك12074

ناجح247إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةايمان خيري صالح محمد رضوان12075

ناجح252إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةايمان سمير جميل فتوح بسيوني12076

ناجح278إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةحبيبه ابراهيم عبدالسالم سعيد الشامي12077

ناجح278إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةدنيا السعيد عطية طه الرويني12078

ناجح159إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةدنيا حمادة مصطفى سليم12079

ناجح154إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةرحمه الشاملي عبدالعزيز عطيه سليم12080

ناجح204إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةرشا رمضان صالح عوض الشناوي12081
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ناجح218إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةريهام محمد علي عبدالقادر الديب12082

ناجح213إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةساره شعبان محمد شعبان سالمة12083

ناجح208إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةسالي السيد عبدهللا متولي فرج12084

ناجح231إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةشهد تامر وحيد طه الرويني12085

ناجح222إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةشهد فرج ابراهيم اسماعيل السيد12086

ناجح202إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةشيماء ايمن زكريا قطب علوان12087

ناجح236إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةمارتينا عادلي راشد سيدهم عبدالمالك12089

ناجح247إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةمريم ذكي سيدهم عبدالملك سيدهم12090

ناجح201إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةمنار ياسر عبدالفتاح محمد مبروك12091

ناجح217إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةمنة هللا عطية عبدالسميع رزق محمد12092

ناجح183إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةمنه احمد علي درويش علي12093

ناجح252إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةمنه محمد احمد محمد بيومي12094

ناجح246إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةمنه محمد شعبان ابوشعيشع سالمة12095

ناجح279إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةمنى خيري صالح محمد رضوان12096

ناجح228إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةمي وليد عبدالحميد ابوالحديد عمار12097

ناجح168إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةنورهان محمد زكي عبدالفتاح ابراهيم12098

ناجح239إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةهناء هاني محمود محمد عبدالحميد12099

ناجح178إدارة الريــــاضابو مصطفى ج اإلعداديةوفاء جمعه طلبه موسى الشيخ12100

ناجح256إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةاحمد السعيد محمد السعيد الصباغ12101

ناجح225إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةاحمد تامر كمال احمد السباعى12102

ناجح243إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةاحمد جمال انور سليمان بدوى12103

ناجح235إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةاحمد حسام حسين ابوالعزم الحنفي12104

ناجح262إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةاحمد عادل محمد عبدالمحسن احمد12105

ناجح170إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةاحمد لطفى السيد عطيه عبدهللا12106

ناجح217إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةاحمد محمد اسماعيل عبدالرحمن على12107

ناجح236إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةاحمد محمد سعد عبدربة عرفات12108
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ناجح175إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةاحمد محمد عبدالقادر محمد شعالن12109

ناجح201إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةاحمد محمد ممدوح ابراهيم ابراهيم12110

ناجح178إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةاحمد محمد ياسين ابراهيم ياسين12111

ناجح179إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةاحمد هانى محمد بركات سالم12112

ناجح258إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةرائد عادل توفيق شاهين عبدالعاطي12113

ناجح180إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةصالح محمود صالح محمد حسين12114

ناجح148إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةعبدالرحمن فكيه محمد ابوشعيشع اسماعيل12115

ناجح187إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةعبدالرحمن محمود بسيونى عوض بالل12116

ناجح219إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةعبدهللا هانى نوح على مطر12117

ناجح219إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةعصام محمد السيد محمد حسان12118

ناجح227إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةعمار نادر سيد احمد سيد احمد حامد12119

ناجح212إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةعمرو خالد طلبه عبدالخالق12120

ناجح221إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةغريب ابراهيم غريب جاد الرب سالمين12121

ناجح239إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةكريم محمد عبدهللا عبدهللا سالم12122

ناجح183إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةكريم وجية سعد طلحه محمد12123

ناجح263إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةمحمد ابراهيم سرور الشامي ابوشعبشع12124

ناجح144إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةمحمد ابراهيم محمد ابراهيم شعبان12125

ناجح226إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةمحمد احمد عبدهللا عبدهللا سالم علي12126

ناجح278.5إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةمحمد درويش محمود درويش عوض12127

ناجح209إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةمحمد رافت حامد زكى درويش12128

ناجح190إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةمحمد رضا عبدالمنعم محمد مصطفى الجناينى12129

ناجح218إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةمحمد عبدالحي محمد عوض عبدالحي12130

ناجح228إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةمحمد عبدهللا محمد محمد عبدالحميد12131

ناجح188إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةمحمد محمود عوض احمد سالمة12132

ناجح218إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةمحمد محمود محمد محمد شريف12133

ناجح168إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةمحمود ذكريا خليفه سيداحمد الوكيل12134
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ناجح213إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةمحمود رمضان بدير ابراهيم محمد الفقي12135

ناجح209إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةمحمود مرزوق محمود درويش عوض12136

ناجح242إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةمحمود هاني السيد عبدالواحد الشرنوبي12137

ناجح164إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةمصطفي احمد احمد عبدالقادر الشوري12138

ناجح224إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةمصطفي زياد علي مغازي احمد12139

ناجح239إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةمصطفي محمد عيد عبدالسالم12140

ناجح169إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةمصطفي محمود صالح محمد حسين12141

ناجح215إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةمصطفي هـاني مصطفى يوسف مصطفى12142

ناجح248إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةمعاذ عبدهللا ابراهيم على عبدهللا12143

ناجح246إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةوائـــــل وليـــد احمد علي مهني12144

ناجح254إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةوسيم اسامه محمود احمد موسى12145

ناجح254إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةياسر حاتم عبدالمولي حسين12146

ناجح246إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةيوسف جمال احمد احمد عبدالغنى12147

ناجح257إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةيوسف محمود سالم ابراهيم سالم12148

ناجح268إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةيوسف هاني محمد يوسف ابراهيم12149

ناجح269إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةاسراء سمير متولي نصر الدين محمود12150

ناجح242إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةاسماء طه عبدالسميع على عبدالسميع12151

ناجح240إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةاسماء عادل محمد متولي12152

ناجح233إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةاسماء عادل ياسين عبدالكريم احمد بسيونى12153

ناجح163إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةاسماء محروس مصطفى محمد مصطفى12154

ناجح236إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةاسماء محمد حسين حسن على12155

ناجح275إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةاماني محمد غريب جادالرب12156

ناجح277.5إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةاميره سليمان حلمي سليمان12157

ناجح211إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةاية محمود عبدالوهاب فرج عباس12158

ناجح275إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةايمان احمد محمد عبدالرازق خميس12159

ناجح279إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةايمان اسامه جمعه عبدالمنعم محمد12160
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ناجح270إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةايمان خالد نصر عبدالحميد جبريل12161

ناجح277.5إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةايمان عزت محمود بهجات الصباغ12162

ناجح271إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةايه صالح ابراهيم احمد الفنه12163

ناجح276إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةتهـــاني محمد رجب عبدالرحمن علي12164

ناجح257إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةحنــان عبدالعزيز ابوالفتوح سكران محمد12165

ناجح261إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةحنين اسامه عبدالمولي حسين12166

ناجح150إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةرحاب خالد عبدالعزيز محمد جمعه12167

ناجح260.5إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةرحاب كامل زهران يوسف درويش12168

ناجح278.5إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةروان خالد عبدهللا عبدهللا سالم12169

ناجح278إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةروضة حمادة فتحي محمد برج12170

ناجح267إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةزينه السيد محمد عبدالسالم12171

ناجح263إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةسارة نصر علي اسماعيل مفتاح12172

ناجح266إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةساره السيد حسن الشرنوبي12173

ناجح212إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةسلمي خالد الشوادفي علي بدر12174

ناجح279إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةسماح رمضان ناجي عيد عبدالكريم12175

ناجح269إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةشروق خالد عبدالصمد منشاوى محمد12176

ناجح248إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةشـــروق شحاتة محمد السعيد الصباغ12177

ناجح203إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةشهد خيري محمد سليمان ابراهيم12178

ناجح259إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةشهد رفيق عبدالخالق احمد الشيخ12179

ناجح266إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةشهد محمد فتوح فتوح سماحه12180

ناجح270إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةشهد محمود شعبان محفوظ عبدالرسول12181

ناجح278.5إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةشهد هاني ابراهيم عبدالمجيد12182

ناجح241إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةشيماء اسامة بخيت عبدالرحيم اسماعيل12183

ناجح275إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةشيماء عبدالباسط محمود عبدالرحيم ابراهيم12184

ناجح266إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةعبير احمد حسنين محمدالسيد12185

ناجح271إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةفاطـــــمة ابراهيم محمد توفيق عبدالمجيد12186
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ناجح225إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةفاطمه احمد محمد عبدالحميد جاويش12187

ناجح255إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةفاطمه السيد حسن السيد الشرنوبي12188

ناجح266إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةفاطمه على مسعود عبدالعزيز ابوالفضل12189

ناجح253إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةفاطمه محمد محمود حسين الصباغ12190

ناجح252إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةفـــــرحة هاني محمد توفيق المنوفي12191

ناجح260إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةمريم عبدهللا ابراهيم علي عبدهللا12193

ناجح266إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةمريم عمر عبدالعاطى عبداللطيف12194

ناجح276إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةملك حماده السيد عبدهللا يونس12195

ناجح278.5إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةملك محمد مغازى ابراهيم مغازى12196

ناجح278إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةمنار محمد على على عبدهللا12197

ناجح270إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةمنة هللا السيد عبدالحميد جبريل12198

ناجح224إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةمنة هللا محمود شحاتة بخيت عبدالرحيم12199

ناجح269إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةمنه هللا محمد محمود حسين الصباغ12200

ناجح275إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةندا احمد زقزوق محمد عبدالمجيد12201

ناجح247إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةندا خيري احمد حسن علي12202

ناجح269إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةندى السيد عبدالكريم عيد عبدالكريم12203

ناجح262إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةندى صابر حمدى عبدالهادى الطنطاوى12204

ناجح268إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةنرمــين ابراهيم ابوالفتوح احمد عبدالرحمن12205

ناجح212إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةنرمين رضوان ابراهيم حسن يوسف12206

ناجح274إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةهـــــاجر احمد توفيق السيد عبدالعال12207

ناجح258.5إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةهاجر احمد سماحه ابوالفتوح حسن12208

ناجح273إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةهاله حمدى احمد السعيد12209

ناجح260إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةهبه ياسر عبدالمولى حسين منسى12210

ناجح256إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةهدير عاطف عيد السيد العدوى12211

ناجح245إدارة الريــــاضالحصفة اإلعداديةهدير هانى طه حسن يوسف12212

ناجح209إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةاحمد ابراهيم مرسي محمد ابراهيم12214
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ناجح259إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةاحمد السعيد احمد عبدالمجيد السيد12215

ناجح250إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةاحمد صبحي محمد عبدالرازق ابراهيم12216

ناجح275إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةاحمد محمد عبدالحميد محمد شرف12217

ناجح225إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةاحمد وليد السيد غازي الحيطاوي12218

ناجح172إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةاشرف محمد صابر فتحي محمود12219

ناجح270إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةرضا وائل مجدي جودة الخولي12220

ناجح200إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةزياد الشوادفي عبدالغني زكي الدسوقي12221

ناجح186إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةسمير مدحت سمير مرسي ابراهيم12222

ناجح268إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةصالح الدين محمد الشحات ذكريا محمد12223

ناجح268إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةعبدالحميد محمد حماده على محمد12224

ناجح234إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةعبدالرحمن محمد محمد سيد احمد12225

ناجح271إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةعبدهللا احمد يوسف مطاوع12226

ناجح181إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةعبدهللا سامي محمد عبدالمنعم ابراهيم12227

ناجح234إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةعبدهللا قطب عبدالمنعم عباس مصطفي12228

ناجح143إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةعبدهللا كمال محمد عبدالسالم بسيوني12229

ناجح151إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةعلى رمضان سعد السيد العرنج12231

ناجح149إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةعلى على محي الدين على ابوالدرج12232

ناجح258إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةعمر نصر عبدالحي عبدالحميد سيداحمد12233

ناجح234إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةفريج عبدالقوي فريج محمد عبدالقوى12234

ناجح261إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةفضل محمد ابراهيم عبدالحميد مفتاح12235

ناجح270إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةمحمد احمد جبريل ابراهيم نصار12236

ناجح169إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةمحمد عبدالجواد فتحي الشحات عوض12237

ناجح181إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةمحمد عبدالقادر عطا هللا عبدالقادر احمد12238

ناجح274إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةمحمد عبداللطيف محمود اسماعيل سيداحمد12239

ناجح240إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةمحمد عبدهللا الشوادفي محمد هليل12240

ناجح188إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةمحمد محمد جبر حجازي12241
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ناجح175إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةمحمد محمد عطوه سليمان ابراهيم12242

ناجح209إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةمحمد معتز ابوالفتوح شندى السيد12243

ناجح174إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةمحمد منسي بسيوني حسين حميده12244

ناجح192إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةمحمد نزيه محمد علي عثمان12245

ناجح271إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةمحمد هاني علي احمد محمد12246

ناجح271إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةمحمود رضا محمود منصور12247

ناجح215إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةمحمود عبدالرازق محمد عبدالرازق ابراهيم12248

ناجح259إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةمرشدي طه محجوب محمد ابوزيد12249

ناجح276إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةمصطفى الشحات عبداللطيف محمود عالم12250

ناجح195إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةمصطفى عبدربه محمد عبدربه الحيطاوي12251

ناجح188إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةمصطفي عصام احمد محمد اسماعيل12252

ناجح245إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةنور ابراهيم انور ابراهيم الزرقاني12253

ناجح208إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةيوسف السعودي انور محمد فرغلي12254

ناجح187إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةيوسف رجب عبدالاله محمود مصطفي12255

ناجح264إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةيوسف طه محمود بدوي هليل12256

ناجح257إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةاروى ابراهيم محمد احمد نورالدين12257

ناجح270إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةاسراء رافت السيد محمد ابراهيم بدوى12258

ناجح279إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةاسماء اسماعيل عبدالوهاب منصور عبدالسيد12259

ناجح279إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةاسماء محمود محمد عبدربه الحيطاوى12260

ناجح219إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةاالء عادل عبدالرحمن محمد سليمان12261

ناجح275إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةاالء وائل مجدى جودت الخولى12262

ناجح264إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةالزهراء سالم بسيونى حسين حميده12263

ناجح271.5إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةاماني حسن محمد سرور منسي12264

ناجح239إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةامل رضا يوسف ابراهيم على12265

ناجح239إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةامنيه محمود محمد يوسف احمد12266

ناجح244إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةايمان محمود عبدالحميد محمد شرف12267
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ناجح261إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةايه ياسر فتح هللا ابراهيم هيكل12268

ناجح247إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةحسناء ابراهيم عبدالوهاب عبدالسالم فتح هللا12269

ناجح271.5إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةحنين عامر الزاهى محمد خطاب12270

ناجح237إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةحنين محسن ابوزيد متولى مطاوع12271

ناجح153إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةخلود خالد عبدالعزيز على ابراهيم12272

ناجح262إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةدنيا سامي محمد على حسن12273

ناجح248إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةدينا عبدهللا على نصار محمد12274

ناجح254إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةرحمه ابراهيم احمد يوسف مطاوع12275

ناجح189إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةرحمه اسماعيل السيد اسماعيل الخيارى12276

ناجح246إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةرحمه محمد محمود بيومى بالى12277

ناجح153إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةساره رضا عبدالمنصف احمد عبده12278

ناجح252إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةساره محمد عبدالونيس عطا هللا منسى12279

ناجح263إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةسمر صبرى على عامر حموده12280

ناجح265إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةشهد احمد على احمد نور الدين12281

ناجح243إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةشهد ناصر رزق ابوزيد ابراهيم12282

ناجح186إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةشيماء اشرف محمد ابراهيم شعبان12283

ناجح209إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةصباح محمد بسيوني محمد ابراهيم12284

ناجح237إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةعزه ابراهيم احمد يوسف النجار12285

ناجح244إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةفاطمه صبحي عبدهللا عبدالسالم فتح هللا12286

ناجح226إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةفاطمه طه ابراهيم توفيق شرف12287

ناجح262إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةفاطمه نصر هللا عبدهللا محمد حسن12288

ناجح259.5إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةفداء عبدهللا عبدالمولى محمد ابراهيم12289

ناجح254إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةليلي بسام فتح هللا ابراهيم علي12290

ناجح273.5إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةمنال عبدالحميد ابراهيم احمد باز12291

ناجح277إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةناهد اشرف علي الخولي12292

ناجح160إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةندا رضا ابراهيم ابوالقاسم محمد12293
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ناجح211إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةندا هنداوى بسيونى حسين حميده12294

ناجح219إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةنورا ابراهيم محمد محمود الصباح12295

ناجح244.5إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةنورا حسام على على مصطفى12296

ناجح272.5إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةنوره عبدالحميد شعبان عبدالحميد سيداحمد12297

ناجح216إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةنورهان ناصر عبدالمنعم عباس مصطفى12298

ناجح162إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةهناء السيد شعبان وردانى شرف12299

ناجح251إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةهناء هانى رفعت على ابوزيد12300

ناجح274إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةونس محمد الدمرداش ابراهيم مبروك12301

ناجح269إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةيارا عامر محمد عامر محمد12302

ناجح278إدارة الريــــاضالرصيف اإلعداديةياسمين عماد رزق احمد ابوجرز12303

ناجح246إدارة الريــــاضالنشاوى اإلعداديةاحمد ايهاب احمد محمداحمد موسى12304

ناجح190إدارة الريــــاضالنشاوى اإلعداديةاحمد طارق منير محمد12305

ناجح244إدارة الريــــاضالنشاوى اإلعداديةاحمد طلبه احمد عرفه12306

ناجح252إدارة الريــــاضالنشاوى اإلعداديةاحمد عبدهللا محمد عبدالغفار12307

ناجح163إدارة الريــــاضالنشاوى اإلعداديةاحمد عيد كمال فريج12308

ناجح227إدارة الريــــاضالنشاوى اإلعداديةاحمد محمد عبدالسالم عطية12309

ناجح267إدارة الريــــاضالنشاوى اإلعداديةاسالم حسام الدين مفتاح عبدالحميد12310

ناجح218إدارة الريــــاضالنشاوى اإلعداديةسمير شوقى سمير محمود12312

ناجح242إدارة الريــــاضالنشاوى اإلعداديةشرف ماهر حلمى عطيه12313

ناجح234إدارة الريــــاضالنشاوى اإلعداديةعلى السيد على محمد12314

ناجح271إدارة الريــــاضالنشاوى اإلعداديةعمار بدير سعد بدير12315

ناجح241إدارة الريــــاضالنشاوى اإلعداديةفؤاد بلتاجى فؤاد بلتاجي زيدان12316

ناجح185إدارة الريــــاضالنشاوى اإلعداديةمحمد احمد راضى اسماعيل12317

ناجح269إدارة الريــــاضالنشاوى اإلعداديةمحمد رفيق عيد يوسف12318

ناجح246إدارة الريــــاضالنشاوى اإلعداديةمحمد عبدالناصر احمد محمد12319

ناجح210إدارة الريــــاضالنشاوى اإلعداديةمحمود عبدالحي حامد عبدالرازق بدر12320
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ناجح214إدارة الريــــاضالنشاوى اإلعداديةمحمود مصطفى عبدالحميد السيد12321

ناجح206إدارة الريــــاضالنشاوى اإلعداديةنادر السيد عبدالمطلب حافظ12322

ناجح279إدارة الريــــاضالنشاوى اإلعداديةاروى وليد منير السيد12323

ناجح279إدارة الريــــاضالنشاوى اإلعداديةاسراء عبدالعزيز عبدالسالم سليمان12324

ناجح266إدارة الريــــاضالنشاوى اإلعداديةاالء وجيه عبدالعظيم فهيم خطاب12325

ناجح248إدارة الريــــاضالنشاوى اإلعداديةاميرة حامد السيد حامد12326

ناجح173إدارة الريــــاضالنشاوى اإلعداديةاميره طاهر عبدالسالم ابراهيم12327

ناجح278إدارة الريــــاضالنشاوى اإلعداديةايمان محمد حسن الشاذلى12328

ناجح278.5إدارة الريــــاضالنشاوى اإلعداديةايمان نبيل رافت ابواليزيد12329

ناجح215إدارة الريــــاضالنشاوى اإلعداديةايمى السيد عبدالسميع محمود12330

ناجح252إدارة الريــــاضالنشاوى اإلعداديةايه الشحات عبدالفتاح عبدالفتاح شمس الدين12331

ناجح257إدارة الريــــاضالنشاوى اإلعداديةحنين ايهاب احمد محمد احمد موسى12332

ناجح279إدارة الريــــاضالنشاوى اإلعداديةرحمه رضا عبدالستار على12333

ناجح275إدارة الريــــاضالنشاوى اإلعداديةسلمى وليد مصطفى قاسم12334

ناجح195إدارة الريــــاضالنشاوى اإلعداديةشرين عمر كمال عبدالقادر12335

ناجح279إدارة الريــــاضالنشاوى اإلعداديةشهد صابر عبدالحميد سعد12336

ناجح239إدارة الريــــاضالنشاوى اإلعداديةشيماء حماده عبدالفتاح عيد عبدالرحمن12337

ناجح279إدارة الريــــاضالنشاوى اإلعداديةمنه هللا احمد محمد عبدالعزيز12338

ناجح271إدارة الريــــاضالنشاوى اإلعداديةمنه هللا السيد عبدالوهاب عبدالحميد12339

ناجح271إدارة الريــــاضالنشاوى اإلعداديةنها محمد فتحى عبدالقادر12340

ناجح270إدارة الريــــاضالنشاوى اإلعداديةهدى محمد محمد على12341

ناجح260إدارة الريــــاضالنشاوى اإلعداديةهويدا محمود جميل ابراهيم12342

ناجح279إدارة الريــــاضالنشاوى اإلعداديةوردة جمال عبدالمنعم عبدالسالم12343

ناجح260إدارة الريــــاضالنشاوى اإلعداديةياسمين جمال محمد السيد12344

ناجح278.5إدارة الريــــاضالنشاوى اإلعداديةياسمين عبدالحميد مفتاح عبدالحميد12345

ناجح238إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةابراهيم عبدالمجيد يوسف عبدالكريم12346
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ناجح227إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةاحمد اشرف عبدالمحسن رضوان سمك12347

ناجح241إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةاحمد سامى على ابراهيم على صالح12348

ناجح172إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةاحمد عبدالمنجي عبدالفتاح ابوالفتوح هيكل12349

ناجح171إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةاحمد محمود احمد محمد صالح12351

ناجح163إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةاحمد مسعود عبالفتاح يوسف ابراهيم12352

ناجح173إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةادهم عمر سعد رمضان عبدالهادي12353

ناجح196.5إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةاسالم السيد محمد عبده السيد محمد12354

ناجح181إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةالحسينى غازى الحسينى ابراهيم12355

ناجح266إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةالسعيد عبدالخالق عبدالفتاح عبدالخالق رمضان12357

ناجح236إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةالسيد عالء السيد بسيونى سالم12358

ناجح159إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةالسيد محمد عبداللـه حسن يونس12359

ناجح205إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةامير عماد اسماعيل عبدالواهاب عزام12360

ناجح274إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةحسن محمد حسن عبدالـله محمد12361

ناجح206إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةحسن منصور حسن بدير12362

ناجح212إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةحمدى اشرف عبدالرحمن عبدالـله خليفه12363

ناجح274إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةرجب محمد رجب محمد عبدالحافظ12364

ناجح165إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةسالمه عبدالحميد معوض الشربينى12365

ناجح170إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةصالح ابراهيم فاروق محمد حسن12366

ناجح233إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةطة جمال عبدالمنعم النجار12367

ناجح246إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةطه رضا السيد ابوالفتوح جوده12368

ناجح234إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةعبدالرحمن ايمن عبدالرحمن عبدالـله خليفه12369

ناجح259إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةعبدالرحمن شريف مصباح السيد عصر12370

ناجح251إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةعبدالرحمن عيد محمد محمد المشد12371

ناجح270إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةعبدالرحمن محمد عبدالحى الدسوقى مرسى12372

ناجح231إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةعبدالرحمن محمد عبدالوهاب مصطفى درويش12373

ناجح232إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةعبدالرحمن محمود عبدالعزيز محمود احمد12374
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ناجح198إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةعبدالفتاح عمر عبدالفتاح يوسف ابراهيم12375

ناجح170إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةعبدالـله احمد عبدالعزيز محمود احمد12376

ناجح186إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةعبداللـه محمد السيد حسن السيد12377

ناجح193إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةعبدالمحسن اشرف عبدالمحسن رضوان سمك12378

ناجح169إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةعالء احمد سالمه متولى حسن12379

ناجح176إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةعلى محمد على حسن متولى12380

ناجح191إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةعلى محمد على عزب السيد12381

ناجح205إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةعمر احمد مصباح السيد عصر12382

ناجح151إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةمحسن الشحات محمد عبدالهادى رمضان12386

ناجح223إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةمحمد ابراهيم مصطفى حسن الرفاعى12387

ناجح256إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةمحمد احمد عبدالقوى محمد درويش12388

ناجح175إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةمحمد احمد عبداللـه احمد درويش12389

ناجح158إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةمحمد اشرف مصطفى عبدالمجيد مصطفى12390

ناجح152إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةمحمد الشحات على السيد عبدالـله12391

ناجح273إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةمحمد رضا محمود عبدالصمد الشحات12392

ناجح272إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةمحمد سامح محمد مطاوع12393

ناجح169إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةمحمد شعبان السيد ابراهيم صالح12394

ناجح209إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةمحمد عبدالحميد عبدالمولى عبدالجواد مصطفى12395

ناجح222إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةمحمد محمد عبدالغنى ابراهيم الكاشف12397

ناجح267إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةمحمد محمود المرشدى على المرشدى12398

ناجح184إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةمحمد هانى كمال الدين احمد حموده12399

ناجح187إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةمحمود ابراهيم جابر شبل محمد12400

ناجح201إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةمحمود محمود عرفه عبدالوهاب الحارون12401

ناجح173إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةمصطفى على سعد على عزب12402

ناجح212إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةمهند مسعود عبدالقادر ابراهيم موسى12403

ناجح232إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةيوسف عفت عزام عرفه عبدالوهاب12404
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ناجح176إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةيوسف محمد محمود احمد الكاشف12405

ناجح238إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةيوسف محمود يوسف شتات12406

ناجح206إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةاحالم محمد رمضان محمد بيلى12407

ناجح250إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةاسراء ذكى المرشدى على المرشدى12408

ناجح236إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةاسماء على عزت يوسف الفقى12409

ناجح258إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةاسماء محمد حمدى عبدالرحمن محمد12410

ناجح278.5إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةاسماء محمد غازى الحسينى عطيه12411

ناجح277إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةاسماء منصور متولى السيد محمود12412

ناجح178إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةاسماء يوسف فتحى الرفاعى يوسف12413

ناجح276إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةاالء محمد ابراهيم محمد وهبه12414

ناجح226إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةاالء محمود حسن ابراهيم الخولي12415

ناجح241إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةامل عبدالفتاح محمد احمد خليفه12416

ناجح265إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةامنيه محمد عبدالمولى عبدالوهاب الحارون12417

ناجح188إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةاميره خالد رمضان نصر شتات12418

ناجح252إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةايه محمد محمود عطيه صقره12419

ناجح259إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةبسمة مصطفى عبدالعزيز عفيفى شراره12420

ناجح267إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةبسنت احمد ابرهيم عبدالرحيم بديوي12421

ناجح262إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةتسنيم ياسر محمد شعبان الوكيل12422

ناجح231إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةحببيه عبدالفتاح عبدالعليم عبدالفتاح12423

ناجح252إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةحنان بسيونى عبدالمنعم غازى البهجى12424

ناجح231إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةدنيا عمر عبدالفتاح يوسف ابراهيم12425

ناجح221إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةدينا خالد زرق عبدالعزيز الديباوي12426

ناجح155إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةرحمه احمد عبدالفتاح يوسف ابراهيم12427

ناجح264إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةساره حماده محمد محمود احمد12428

ناجح255إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةساره محمد محمد عطيه درويش12429

ناجح264.5إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةشهد عزت احمد يوسف الفقى12430
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ناجح265إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةشهد على عبدالعزيز عفيفى شراره12431

ناجح265.5إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةشهد محمد السعيد زيدان مرسي12432

ناجح262.5إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةشيماء سعد محمد محمد بيومى12433

ناجح147إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةعزيزه فيصل عبدالفتاح يوسف ابراهيم12434

ناجح140إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةفاتن فريد ابوالغيط عبدالفتاح يوسف12435

ناجح195إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةفاطمه محمد السيد محمد صالح12436

ناجح205إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةفاطمه محمد فؤاد خليفه اسماعيل12437

ناجح240إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةمروه احمد السيد حسن السيد12438

ناجح216إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةمنار هاني مبروك حامد بيومي12439

ناجح265إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةمنه خالد عبدالفتاح احمد متولى النجار12440

ناجح222إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةنجالء ابراهيم محمد السيد الهورينى12441

ناجح238إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةندى السيد فرحات محمد الخولى12442

ناجح225إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةنسمه محمد محمود ابرهيم حسنين12443

ناجح174إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةنورهان رافت محمد السيد يونس12444

ناجح181إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةهاجر ابراهيم وهبه محمد وهبه12445

ناجح158إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةهبه جمعه عبدالسالم عطيه متولى12446

ناجح261إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةهدى احمد محمد على عزب12447

ناجح192إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةهناء سامي محروس حسين محمد12448

ناجح239إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةهناء عبدالناصر سالمه متولى حسن12449

ناجح221إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةوالء عاطف هوارى عبدالعزيز هوارى12450

ناجح217إدارة الريــــاضعزبة بكر اإلعداديةياسمين وليد احمد السيد المعداوى12451

ناجح166إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةابراهيم جمال محمد احمد متولى12452

ناجح178إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةابراهيم رضا كمال محمد عبدالمعطى12453

ناجح171إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةاحمد ابراهيم مرشدي والي12454

ناجح158إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةاحمد السيد شحاته السيد فرج12455

ناجح204إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةاحمد حسنى سعد هللا حجازى12456
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ناجح168إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةاحمد شوقى السعيد السيد ابوهيبه12457

ناجح197إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةاحمد عبدالحميد احمد عبدالحميد مبروك12458

ناجح226.5إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةاحمد عبدالعاطى سيداحمد بدوى12460

ناجح173إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةاحمد عبدهللا احمد جادو12461

ناجح274إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةاحمد كيالنى محمد على رزق12462

ناجح240إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةاحمد ماهر فخرى عبدهللا12463

ناجح151إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةاحمد محمد خميس محمد12464

ناجح142إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةاحمد محمد عبدالهادي احمد حسن12465

ناجح247إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةاحمد محمد نصر محمود فراج12466

ناجح160إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةاحمد ياسر محمد على12467

ناجح202إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةاسالم السيد الشوادفى ابراهيم عويضه12468

ناجح222إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةاشرف السيد سعد محمد حماد12469

ناجح206إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةالعمروسى اسامه عبدالنبى سعد خليل12470

ناجح158إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةامين احمد امين ابراهيم خليفه12471

ناجح191إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةحسن على حسن خلف12472

ناجح169إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةسيف عبدالحليم محمود عبدالحميد المناخلى12473

ناجح262إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةعبدالرحمن محمد احمد جادو12475

ناجح173إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةعبدهللا رافت عبدالمنصف عبدالواحد  سرور12476

ناجح160إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةعبدهللا فرج عبدالحى فرج احمد12477

ناجح157إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةكريم جمال حسن محمد12479

ناجح155إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةكمال مدحت غريب محمد عبدالمعطى12480

ناجح161إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةمحمد ابراهيم محمود سرحان12481

ناجح167إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةمحمد اسماعيل سيداحمد احمد العمروسى12482

ناجح147إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةمحمد عادل عبدالتواب سعدهللا حجازى12483

ناجح241إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةمحمد عبداللطيف عبدالفتاح حامد12484

ناجح245إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةمحمد عبدالهادى عبدالهادى محمد مصطفى12485
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ناجح154إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةمحمد عبده محمد عبداللطيف12486

ناجح166إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةمحمد على محمد محمد عيسى12487

ناجح156إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةمحمد فتحى على عطيه12488

ناجح149إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةمحمد محمد محمود محمد فرج12489

ناجح266إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةمحمد محمود محمد محمود فراج12490

ناجح143إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةمحمد نصر عبدالمنعم عبدالقادر اسماع12491

ناجح224إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةيوسف شعبان محمد محمود فراج12494

ناجح177إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةاسراء عبدالفتاح على عوف12495

ناجح215إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةاسراء محمد على مصطفى غالى12496

ناجح265إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةاسماء حمدى فتحى محمد سالمه12497

ناجح263إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةاسماء خالد عوض محمد سالمه12498

ناجح263.5إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةاسماء صبحى لطفى عباس12499

ناجح186إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةاسماء محمد عبدالحى فرج12500

ناجح267إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةامنيه محمود على محمد12501

ناجح143إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةاميرة سعد عبدالفتاح علي عبدالفتاح12502

ناجح212إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةاميره رجب عبدالحميد عبدالمقصود12503

ناجح215إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةاميره ياسر عيد محمود الغرباوى12504

ناجح184إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةايه ايمن بسيونى عيسى12505

ناجح279إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةبسمله ممدوح السعيد طلب12506

ناجح275إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةجهاد محمد حسين حامد12507

ناجح277.5إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةخلود البيومى اليمانى البيومى12508

ناجح275إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةخلود السيد عبدالسميع بيومى12509

ناجح210إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةدنيا رفيق رجب عبدالرحمن12512

ناجح204إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةدينا حماده الشحات محمد سالمه12513

ناجح200إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةرقيه محمود خميس محمد12515

ناجح241إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةريم محمد على السيد بكر12516
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ناجح149إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةسعاد عبدالجواد عبدالغنى عبدالجواد12517

ناجح168إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةشاهنده السعيد عبدالفتاح على12518

ناجح149إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةشهد محمد ابراهيم عوض بسيونى12519

ناجح239إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةشيماء سيد احمد عبدالعاطى سيد احمد12520

ناجح251إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةشيماء محمد احمد ناجى12521

ناجح186إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةعايده عباس محمود فراج12522

ناجح153إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةعبير شفيق عبدالخالق عبدالـله12523

ناجح227إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةعزه عبدالحميد احمد عبدالحميد مبروك12525

ناجح234إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةغاده بسيونى احمد الحسانين12526

ناجح261إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةمنه سعد رجب على سعد12527

ناجح260إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةندا بسيوني عبدالمنعم الشافعي12528

ناجح174إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةندا صابر محمود السيد12529

ناجح157إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةنورهان احمد محمود موسى12530

ناجح144إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةنورهان حسنى عبدهللا صابر12531

ناجح159إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةنورهان شعبان ابراهيم الدسوقى12532

ناجح190إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةهانم ناصر محمود الشافعي12533

ناجح204إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةهبه كرم سيداحمد احمد العمروسى12534

ناجح166إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةهدى ايمن محمد ابراهيم12535

ناجح171إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةهدير كمال غريب محمد12536

ناجح223إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةهند عادل رشدي محمد12537

ناجح150إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةوالء على فوزى عبدالحميد12538

ناجح162إدارة الريــــاضالناصرية اإلعداديةياسمين وائل محمد عطيه12539

ناجح197إدارة الريــــاضا.الزاوى تاحمد رجب ابراهيم محمود العطار12540

ناجح158إدارة الريــــاضا.الزاوى تاحمد محمود بسيونى عبدالرحمن12541

ناجح176إدارة الريــــاضا.الزاوى تاحمد نصر عبدالفتاح محمد احمد12542

ناجح190إدارة الريــــاضا.الزاوى تادهم سالمه عبود على سليمان12543
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ناجح184إدارة الريــــاضا.الزاوى تعبدالرحمن شحاته حسن على نصار12544

ناجح201إدارة الريــــاضا.الزاوى تعلى محمد عيد يوسف هجرس12545

ناجح224إدارة الريــــاضا.الزاوى تعمار جمال بهنسى عبدالفتاح12546

ناجح150إدارة الريــــاضا.الزاوى تكريم وليد احمد عوض حموده12548

ناجح187إدارة الريــــاضا.الزاوى تمتولى احمد متولى احمد متولى12549

ناجح158إدارة الريــــاضا.الزاوى تمحمد اسامه عبدالرازق محمد عبدالحميد12550

ناجح205إدارة الريــــاضا.الزاوى تمحمد بسطويسى عرفه على12551

ناجح198إدارة الريــــاضا.الزاوى تمحمد رفعت عبدالواحد السيد عبدالسالم12554

ناجح257إدارة الريــــاضا.الزاوى تمحمد عبدالرؤف السعيد المسيرى12555

ناجح266إدارة الريــــاضا.الزاوى تمحمد عصام السيد امام12556

ناجح225إدارة الريــــاضا.الزاوى تمحمود عصام بكرى عبدالرازق12558

ناجح271إدارة الريــــاضا.الزاوى تمصطفى شحاته محمد عبدالقوى12559

ناجح265إدارة الريــــاضا.الزاوى تمصطفى عزت محمد محمد12560

ناجح241إدارة الريــــاضا.الزاوى تمعاذ محمد عبدالخالق على محمد12561

ناجح172إدارة الريــــاضا.الزاوى تهشام عبدالحميد عبدالعاطى عبدالحميد12562

ناجح176إدارة الريــــاضا.الزاوى تيوسف على عبدالحميد احمد محمد يوسف12563

ناجح256إدارة الريــــاضا.الزاوى تاسراء جمال على ابراهيم الحنفى12564

ناجح235إدارة الريــــاضا.الزاوى تاسماء اشرف عبدالرسول محمد نصار12565

ناجح155إدارة الريــــاضا.الزاوى تالزهراء محمد عبدالخالق على محمد12566

ناجح222إدارة الريــــاضا.الزاوى تامل بخيت احمد عبدالمجيد السيد12567

ناجح203إدارة الريــــاضا.الزاوى تانغام ايمن ابوالعنين اسماعيل عبدالونيس12568

ناجح267إدارة الريــــاضا.الزاوى تايمان محمود عبدهللا محمود قنديل12569

ناجح157إدارة الريــــاضا.الزاوى تايمان مصطفى مصطفى محمد عيسوى12570

ناجح202إدارة الريــــاضا.الزاوى تايه اسام محمد امام احمد12571

ناجح189إدارة الريــــاضا.الزاوى تايه محمد سعيد حامد جاد هللا12572

ناجح259إدارة الريــــاضا.الزاوى تحبيبه عادل حسين سيداحمد12574
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ناجح231إدارة الريــــاضا.الزاوى تحنين محمد رمضان عبدالحى رسالن12575

ناجح276إدارة الريــــاضا.الزاوى ترحمه رسالن صالح ابراهيم رسالن12577

ناجح211إدارة الريــــاضا.الزاوى تروان اسامه عبدالحميد عبدالهادى اسماعيل12578

ناجح179إدارة الريــــاضا.الزاوى تسماح رجب محمد عبدالهادى12579

ناجح180إدارة الريــــاضا.الزاوى تشهد السيد حلمى السيد المعداوى12581

ناجح267إدارة الريــــاضا.الزاوى تضحى عصام محمود محمد نصار12582

ناجح154إدارة الريــــاضا.الزاوى تعلياء ابراهيم محمد عبدالرازق السماحى12583

ناجح272إدارة الريــــاضا.الزاوى تمى زغلول عبدالرازق صقر12584

ناجح204إدارة الريــــاضا.الزاوى تناريمان رزق السيد محمد عواد12586

ناجح145إدارة الريــــاضا.الزاوى تنسمه محمد محمود احمد عبدالمجيد12587

ناجح167إدارة الريــــاضا.الزاوى تنورا محمود عبدالحميد احمد12588

ناجح261إدارة الريــــاضا.الزاوى تنورا نهاد عبدالوهاب محمود اسماعيل12589

ناجح270إدارة الريــــاضا.الزاوى تنورالهدى سامى عبدالستار بيومى الخولى12590

ناجح257إدارة الريــــاضا.الزاوى تهاجر احمد السيد ابراهيم مصطفى12591

ناجح164إدارة الريــــاضا.الزاوى تورده محمد جمعه سليمان12592

ناجح204إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6احمد ابراهيم عبدالمجيد زهدى عبدالمجيد12594

ناجح159إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6احمد جمال الجوهرى محجوب سالم12595

ناجح168إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6احمد حجاج رجب ابراهيم حسين12596

ناجح164إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6احمد حماده عبدالعزيز السباعى محمد12597

ناجح230إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6احمد شوكت محى الدين محمد ابراهيم12598

ناجح243إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6احمد عبدالهادى عبدالكريم رمضان هجرس12599

ناجح266إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6احمد مليجى السيد المليجى12600

ناجح251إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6امير كمال شوقي محمد محمد12602

ناجح252إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6انس احمد ابراهيم محمد الشناوى12603

ناجح173إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6ايهاب صالح محمد محمود الطويل12604

ناجح221إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6بسام حسن سعد عويضه موسى12605
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ناجح269إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6حسن محمد حسن غازى غازي12606

ناجح172إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6حماده جالل عبدالعزيز علي محمد12607

ناجح151إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6سامح صبحى خالد دومه دومه12611

ناجح166إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6شعبان اسماعيل غازى اسماعيل غازى12612

ناجح166إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6فرحات رضا فرحات فرحات عمر12615

ناجح166إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6محمد سامى ابراهيم الالفي جاب هللا12619

ناجح171إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6محمود يوسف محمد سعد عبدالفتاح12622

ناجح189إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6مصطفي محمد صبحي محمد ابراهيم12623

ناجح156إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6يوسف ناصر عبدالمنعم يوسف ابراهيم12625

ناجح170إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6ابتسام ابراهيم عبدالحكيم محمد سعد12626

ناجح247إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6اسماء السيد ابراهيم على العربى12627

ناجح214إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6اسماء عبدالكريم عبدالجليل عبداللطيف عبدالجليل12629

ناجح227إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6اسماء ياسر محمد عبدالغنى ابوعرب12630

ناجح225إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6اشجان ابراهيم رمضان عبدالواحد السيد12631

ناجح249إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6امل شكري عبدالعزيز عبدهللا البسيوني12632

ناجح200إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6انتصار الشحات عبدالفتاح على عبدالفتاح12633

ناجح260إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6حنين عابد محمد على مرسي12634

ناجح156إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6داليا زهير محمد شرف احمد12635

ناجح154إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6رزقه سعد مسعود غريب حسن12636

ناجح161إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6سعاد عبدالمعطى فتح هللا عبدالمعطى فتح هللا12637

ناجح222إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6سلمى عبدالرحمن محمد عبدالجواد العوضى12638

ناجح237إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6شهد ياسر ابوزيد محمد غنيوه12639

ناجح274إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6شيماء حسام محمد عبدالغنى ابوعرب12640

ناجح269إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6صباح غريب البندارى حسن محمد12641

ناجح257إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6ضحى ندا رمضان مصطفى جمعه12642

ناجح228إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6علياء عالء على البيلى12643
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ناجح185إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6فايزه السيد حلمى مسعد ابوالمعاطى12646

ناجح208إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6كريمه حسين حامد مصطفى احمد12647

ناجح255إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6ليلى طاهر ابوزيد محمد غنيوه12648

ناجح241إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6مروه السيد محمد حسين عبدالرسول12649

ناجح156إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6مروه سعد ناجي عبدالمجيد12650

ناجح184إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6ملك ابراهيم االلفى عبالمالك حامد12651

ناجح187إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6منار ابراهيم بسطويسى محمد العدوى12652

ناجح150إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6منار عبده رمضان ايوب عبده12653

ناجح161إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6منال على محمد على العربى12654

ناجح255إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6نجاة السيد فؤاد محمد المهدى12655

ناجح156إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6نجوى محمد عطيه محمد عيسى12656

ناجح220إدارة الريــــاضا.اكتوبر ت6هاجر على محمد على بدر12657

ناجح204إدارة الريــــاض اإلعدادية50المجداحمد رضا احمد عبدالطيف المزين12658

ناجح180إدارة الريــــاض اإلعدادية50المجداحمد عبدالعزيز رمضان عبدالعزيزيوسف12659

ناجح225إدارة الريــــاض اإلعدادية50المجداحمد هانى الشودفى احمد12662

ناجح169إدارة الريــــاض اإلعدادية50المجداسالم محمد حسنى السعيدعبدالغنى12664

ناجح162إدارة الريــــاض اإلعدادية50المجدالسيد اشرف السيد اسماعيل احمد12665

ناجح177إدارة الريــــاض اإلعدادية50المجدرامى عالء حسنى السعيدعبدالغنى12669

ناجح186إدارة الريــــاض اإلعدادية50المجدرمضان رضا بدير بديرالسيد12670

ناجح278إدارة الريــــاض اإلعدادية50المجدشريف عبدالمنعم صبحى محمدشحاته12671

ناجح168إدارة الريــــاض اإلعدادية50المجدعبدالحميد السيد سعد عبدالحميد12672

ناجح155إدارة الريــــاض اإلعدادية50المجدعبدهللا مبروك جمعه محمدهالل12673

ناجح278إدارة الريــــاض اإلعدادية50المجدمحمود ابوزيد على عبدالرازق سليمان12680

ناجح161إدارة الريــــاض اإلعدادية50المجدمحمود خميس محمد هالل على12681

ناجح203إدارة الريــــاض اإلعدادية50المجدمحمود محمد السيد محمدالنحال12683

ناجح185إدارة الريــــاض اإلعدادية50المجدمرشدى بدير السيد محمداحمدعبداللطيف12684
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ناجح178إدارة الريــــاض اإلعدادية50المجداسماء الشافعى ياقوت حسن12685

ناجح206إدارة الريــــاض اإلعدادية50المجداسماء خيري احمد جمعه احمد12686

ناجح256إدارة الريــــاض اإلعدادية50المجداسماء مسعد عبدالوهاب حسن عبدالخالق12687

ناجح208إدارة الريــــاض اإلعدادية50المجداالء زكريا حامد اسماعيل سالم12688

ناجح249إدارة الريــــاض اإلعدادية50المجدالهام فرحات جمعه ابراهيم مصطفى12689

ناجح249إدارة الريــــاض اإلعدادية50المجدامانى رضا فرماوى محمدعلى12690

ناجح256إدارة الريــــاض اإلعدادية50المجدامل عبدالفتاح طه محمدالشهاوى12691

ناجح189إدارة الريــــاض اإلعدادية50المجدايمان عبدالناصر مبروك محمدابوزيد12692

ناجح166إدارة الريــــاض اإلعدادية50المجدتهانى منتصر سيداحمد محمودفرج12694

ناجح192إدارة الريــــاض اإلعدادية50المجدخلود منصور عبدهللا ابراهيم12695

ناجح177إدارة الريــــاض اإلعدادية50المجددنيا السيد بسيونى محمدالنحال12696

ناجح174إدارة الريــــاض اإلعدادية50المجددينا سعد بسيونى محمدعبدالمجيد12697

ناجح264إدارة الريــــاض اإلعدادية50المجدرانيا رضا عبدالعاطى عشرى مصطفى12698

ناجح276إدارة الريــــاض اإلعدادية50المجدريم رضا يوسف عبدالرحمن يوسف12699

ناجح164إدارة الريــــاض اإلعدادية50المجدزينب عبدالمنعم محمد البسيونى الحديدى12700

ناجح276إدارة الريــــاض اإلعدادية50المجدشهد مصباح محمد رزق12701

ناجح158إدارة الريــــاض اإلعدادية50المجدعزيزة محمود محروس محمودفرج12702

ناجح196إدارة الريــــاض اإلعدادية50المجدفاطمه حماده حسن حماده محمد12703

ناجح156إدارة الريــــاض اإلعدادية50المجدميرفت ابراهيم بسيونى احمدمسعود12705

ناجح176إدارة الريــــاض اإلعدادية50المجدندا على قطب المسيرى على12706

ناجح185إدارة الريــــاض اإلعدادية50المجدندى حسين فتحى محمودحرب12707

ناجح210إدارة الريــــاض اإلعدادية50المجدندى فرحات سعد عبدالحميدحميده12708

ناجح207إدارة الريــــاض اإلعدادية50المجدنرمين وليد محمد ابراهيم قطب12709

ناجح240إدارة الريــــاض اإلعدادية50المجدنورا رجب محمد عبدالجوادسليم12710

ناجح197إدارة الريــــاض اإلعدادية50المجدنورا غزال السعيد خليفه عبدالجواد12711

ناجح226إدارة الريــــاض اإلعدادية50المجدنورهان رفيق حامد محمدسليمان12712
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ناجح251إدارة الريــــاض اإلعدادية50المجدهاجر حماده صالح رمضان عبدالعزيز12713

ناجح193إدارة الريــــاض اإلعدادية50المجدهاجر سامى على محمدمحى12714

ناجح231إدارة الريــــاض اإلعدادية50المجدورده محمود جميل ابراهيم عفيفي12715

ناجح203إدارة الريــــاض اإلعدادية55المجداحمد ابراهيم عبدالحميد احمد هليل12719

ناجح170إدارة الريــــاض اإلعدادية55المجداسحاق عبدالناصر ابراهيم محمد الديباوى12721

ناجح269إدارة الريــــاض اإلعدادية55المجدحمدى سامح فوزى عبدالرحمن على12724

ناجح278إدارة الريــــاض اإلعدادية55المجدزياد احمد السيد امام احمد12725

ناجح187إدارة الريــــاض اإلعدادية55المجدزياد عبدالخالق رزق حسين منصور12726

ناجح205.5إدارة الريــــاض اإلعدادية55المجدشمس سامى عبدالحميد عبدالعاطى عبدالحميد12727

ناجح165إدارة الريــــاض اإلعدادية55المجدعبدهللا فهمى ابراهيم محمد السيد سليمان12729

ناجح231إدارة الريــــاض اإلعدادية55المجدعبدالمنعم عبدالغفار عبدالمنعم عبدالسالم فتح هللا12731

ناجح153إدارة الريــــاض اإلعدادية55المجدكريم عالء محمد عطيه محمد12735

ناجح163إدارة الريــــاض اإلعدادية55المجدمحمد ابراهيم عجمى طلبه قابيل12736

ناجح142إدارة الريــــاض اإلعدادية55المجدمحمد راضى عبدالسالم راضى محمد12737

ناجح178إدارة الريــــاض اإلعدادية55المجدمحمد عبدالحميد محمد محمود الجناينى12739

ناجح245إدارة الريــــاض اإلعدادية55المجدمحمد عبدهللا محمد مبروك الشهاوى12740

ناجح200إدارة الريــــاض اإلعدادية55المجدمحمد ناصف السعيد محمود الجناينى12741

ناجح189.5إدارة الريــــاض اإلعدادية55المجدمحمد نبيل عبدالستار محمد عبدالرؤف12742

ناجح159إدارة الريــــاض اإلعدادية55المجدمحمود احمد السيد محمد سعد12744

ناجح191إدارة الريــــاض اإلعدادية55المجديحيى محمد عبدالاله ابوالسعود محمد12747

ناجح157إدارة الريــــاض اإلعدادية55المجداسراء اسماعيل ابراهيم محمد السيد12748

ناجح167إدارة الريــــاض اإلعدادية55المجداسماء العربى محمد محمود صباح12749

ناجح172إدارة الريــــاض اإلعدادية55المجداسماء صبحى عبدالفتاح قطب متولى12750

ناجح279إدارة الريــــاض اإلعدادية55المجدالشيماء عرفه محمد السيد بدوى12752

ناجح172إدارة الريــــاض اإلعدادية55المجدايه عبدالخالق رزق حسين منصور12755

ناجح267إدارة الريــــاض اإلعدادية55المجددعاء رافت حلمى محمد الخشاب12759
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ناجح141إدارة الريــــاض اإلعدادية55المجدرحمه السيد محمد مبروك12761

ناجح199إدارة الريــــاض اإلعدادية55المجدساره السيد ابراهيم احمد محمد12764

ناجح268إدارة الريــــاض اإلعدادية55المجدشهد احمد عبدالمعطى السيد الجوهرى12768

ناجح166إدارة الريــــاض اإلعدادية55المجدشيماء منسي عبدالونيس عطا هللا منسى12769

ناجح229إدارة الريــــاض اإلعدادية55المجدفاطمه ياسر عبدالحميد يونس يونس12770

ناجح180إدارة الريــــاض اإلعدادية55المجدفرحه رضا عبدالغنى محمد صباح12771

ناجح194إدارة الريــــاض اإلعدادية55المجدمنال منصور محمد عبدالجواد12773

ناجح222إدارة الريــــاض اإلعدادية55المجدمنه هللا احمد السعيد محمود الجناينى12774

ناجح151إدارة الريــــاض اإلعدادية55المجدمنى محمد عزت محمود مصطفى12775

ناجح186إدارة الريــــاض اإلعدادية55المجدمى ابراهيم محمد سالم12776

ناجح214إدارة الريــــاض اإلعدادية55المجدندى الشناوى محمد الشناوى المسيرى12778

ناجح198إدارة الريــــاض اإلعدادية55المجدندى جمعه يوسف ابراهيم احمد12779

ناجح151إدارة الريــــاض اإلعدادية55المجدندى عادل ابراهيم احمد الشهاوى12780

ناجح249إدارة الريــــاض اإلعدادية55المجدنورهان محمد سالمه مصطفى كيالنى12781

ناجح216إدارة الريــــاض اإلعدادية55المجدهاجر عبدالرازق السعيد عبدالرازق12782

ناجح170إدارة الريــــاض اإلعدادية55المجدهاجر هانى عبدالمعطى السيد الجوهرى12783

ناجح192إدارة الريــــاض اإلعدادية55المجدهيام حسام رشاد محمود سالمه12784

ناجح148إدارة الريــــاض اإلعدادية55المجدياسمين عادل ابراهيم احمد الشهاوى12785

ناجح251إدارة الريــــاضأ. ت7طلمبات ابوزيد ابراهيم ابراهيم خطاب سيد احمد12787

ناجح211إدارة الريــــاضأ. ت7طلمبات احمد عبدالحميد ابوالسعود عبدالحميد ابوالسعود12788

ناجح181إدارة الريــــاضأ. ت7طلمبات احمد محمد محمود محمد رجب12789

ناجح162إدارة الريــــاضأ. ت7طلمبات احمد محمد مصطفى السيد نوير12790

ناجح193إدارة الريــــاضأ. ت7طلمبات احمد وجيه عبدالعزيز متولى سمره12791

ناجح197إدارة الريــــاضأ. ت7طلمبات اشرف ابراهيم السيد ابوالمعاطى12792

ناجح238إدارة الريــــاضأ. ت7طلمبات ايمن عبدالحليم محمد محمود12793

ناجح243إدارة الريــــاضأ. ت7طلمبات تامر محمد ابراهيم محمد عبده12794
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ناجح181إدارة الريــــاضأ. ت7طلمبات حسن منصور عبدالجواد عبدالاله12795

ناجح265إدارة الريــــاضأ. ت7طلمبات حلمى عالء حلمى ابراهيم ابوزيد12796

ناجح267.5إدارة الريــــاضأ. ت7طلمبات زياد احمد بدير رجب الضويني12798

ناجح177إدارة الريــــاضأ. ت7طلمبات زياد حسام احمد ابراهيم سيد احمد12799

ناجح194إدارة الريــــاضأ. ت7طلمبات عبدالغنى عبدالمجيد حسن خليل12800

ناجح166إدارة الريــــاضأ. ت7طلمبات عبدهللا رضا محمد احمد حسن12801

ناجح158إدارة الريــــاضأ. ت7طلمبات عبدهللا عبدالجليل صقر عبدالونيس اسماعيل12802

ناجح172إدارة الريــــاضأ. ت7طلمبات عمرو موسى عبدالونيس عويضه موسي12803

ناجح151إدارة الريــــاضأ. ت7طلمبات محمد السيد محمود محمد عبدالعال12804

ناجح140إدارة الريــــاضأ. ت7طلمبات محمد الشحات سعيد الشحات سعيد12805

ناجح182إدارة الريــــاضأ. ت7طلمبات محمد حماده عادل محمد ابراهيم12806

ناجح163إدارة الريــــاضأ. ت7طلمبات محمد رضا عبدالعزيز متولى سمره12807

ناجح201.5إدارة الريــــاضأ. ت7طلمبات محمد سامى حمدان ابراهيم الخولى12808

ناجح148إدارة الريــــاضأ. ت7طلمبات محمد سامى محمد عباس الضوه12809

ناجح189إدارة الريــــاضأ. ت7طلمبات يوسف محمود صالح بدوى ابوالحسن12815

ناجح180إدارة الريــــاضأ. ت7طلمبات دنيا شعبان ابراهيم حسين محمد12820

ناجح234إدارة الريــــاضأ. ت7طلمبات رشا طارق شاكر بدر بدر12821

ناجح202إدارة الريــــاضأ. ت7طلمبات سلمى مفتاح فرج عبدالعاطى عبدالقادر12822

ناجح247إدارة الريــــاضأ. ت7طلمبات شيماء مرسى مرسى عبدالنبى ابراهيم سمره12824

ناجح243إدارة الريــــاضأ. ت7طلمبات فاطمه محمد عبدالرحمن احمد سليمان12826

ناجح188إدارة الريــــاضأ. ت7طلمبات لقاء صالح شكر ابراهيم حسب النبى12827

ناجح179إدارة الريــــاضأ. ت7طلمبات مروه محمد زكى عبدالحميد شتا12828

ناجح226إدارة الريــــاضأ. ت7طلمبات منه طارق ابراهيم ابراهيم زاهر12829

ناجح231إدارة الريــــاضأ. ت7طلمبات منه محمد السيد عبدالسالم السيد12830

ناجح202إدارة الريــــاضأ. ت7طلمبات ندا عبدهللا محمد عباس على12831

ناجح211إدارة الريــــاضأ. ت7طلمبات ندى محمد قطب زكى قطب12832
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ناجح180إدارة الريــــاضأ. ت7طلمبات ندى ياسين عبدالجواد عبدالعزيز ياسين12833

ناجح201إدارة الريــــاضأ. ت7طلمبات نرمين بسيونى عبدالونيس عطاهللا منسى12834

ناجح236إدارة الريــــاضأ. ت7طلمبات نيره السيد حمدان ابراهيم الخولى12835

ناجح212إدارة الريــــاضأ. ت7طلمبات نيره رضا محمد محمد محمود12836

ناجح182إدارة الريــــاضأ. ت7طلمبات هدير سمير محمد بسيوني متولى12837

ناجح192إدارة الريــــاضأ. ت7طلمبات يارا محمد فتحي حسن الصياد12838

ناجح234إدارة الريــــاضأ. ت7طلمبات ياسمين ماهر عبدالعاطى عيد رمضان12839

ناجح263إدارة الريــــاضأ. ت7طلمبات ياسمين وليد حمدي متولى علي12840

ناجح242إدارة الريــــاضأ.طيبه تاحمد جمال مصطفي حسن بازينه12841

ناجح260إدارة الريــــاضأ.طيبه تاحمد حماده صالح السيد12842

ناجح249إدارة الريــــاضأ.طيبه تاحمد حمدي محمد ابراهيم الخولي12843

ناجح185إدارة الريــــاضأ.طيبه تاحمد عبدالحميد مصطفي احمد محمد12844

ناجح265.5إدارة الريــــاضأ.طيبه تاحمد محمد نصر الدين احمد عبدالفتاح12845

ناجح242إدارة الريــــاضأ.طيبه تالسيد فرج ابوشعيشع فرج داود12846

ناجح200إدارة الريــــاضأ.طيبه تعبدالعزيز جالل عبدالعزيز عبدالعظيم السنديونى12848

ناجح264إدارة الريــــاضأ.طيبه تعبدهللا محمود صالح محمد مفتاح12849

ناجح218إدارة الريــــاضأ.طيبه تعمرو وليد رمضان السيد12850

ناجح176إدارة الريــــاضأ.طيبه تفتحي رمضان بيومي عبدهللا العفيفي12851

ناجح229إدارة الريــــاضأ.طيبه تكريم سليمان محمد حامد ابراهيم عطيه12852

ناجح173إدارة الريــــاضأ.طيبه تكريم فتحي السيد محمد فتحي مصطفي12853

ناجح177إدارة الريــــاضأ.طيبه تمحمد اشرف محمد محمد الشربيني12854

ناجح261إدارة الريــــاضأ.طيبه تمحمد السعيد عزت السعيد12855

ناجح258إدارة الريــــاضأ.طيبه تمحمد صابر عبدهللا عبدالمجيد12856

ناجح255إدارة الريــــاضأ.طيبه تمحمد كامل حسن ابراهيم12857

ناجح256إدارة الريــــاضأ.طيبه تمحمد مصطفي السيد عبدهللا مرسي12858

ناجح251إدارة الريــــاضأ.طيبه تمحمد وليد السيد المغربي12859
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ناجح265إدارة الريــــاضأ.طيبه تمحمود السعيد عزت السعيد12860

ناجح168إدارة الريــــاضأ.طيبه تمحمود محمد حنفي السيد12861

ناجح266إدارة الريــــاضأ.طيبه تمسلم هاني عبدالستار علي االطير12862

ناجح241إدارة الريــــاضأ.طيبه تمصطفى يحيى مصطفى محمد12863

ناجح253إدارة الريــــاضأ.طيبه تمعتز علي رمضان عبدالقادر12864

ناجح195إدارة الريــــاضأ.طيبه تجيهان مرسي فتحي السيد بدران12865

ناجح248إدارة الريــــاضأ.طيبه تحبيبه السيد عبدهللا عبداللطيف12866

ناجح245إدارة الريــــاضأ.طيبه تحنان ابراهيم السيد احمد محمود12867

ناجح259إدارة الريــــاضأ.طيبه ترحمه ايمن زاكي ابوالمجد الفخراني12868

ناجح267إدارة الريــــاضأ.طيبه تسلوي عبدالفتاح فرج السيد عبدهللا12869

ناجح270إدارة الريــــاضأ.طيبه تشروق حسين سالم حسين سالم12870

ناجح271إدارة الريــــاضأ.طيبه تشمس حسين سالم حسين سالم12871

ناجح271إدارة الريــــاضأ.طيبه تشهد محمد مسعود علي حمدان12872

ناجح278إدارة الريــــاضأ.طيبه تمريم محمد السيد عبدالعظيم12873

ناجح262إدارة الريــــاضأ.طيبه تمنه علي يونس محمود يونس12874

ناجح264إدارة الريــــاضأ.طيبه تمني احمد السيد عبدالعظيم12875

ناجح279إدارة الريــــاضأ.طيبه تندي عالء الدين عبدالحميد عبدالغني غازي12876

ناجح275إدارة الريــــاضأ.طيبه تندى وليد رمضان السيد12877

ناجح189إدارة الريــــاضأ.طيبه تنضال عبدالحفيظ ابراهيم محمد ابراهيم12878

ناجح247إدارة الريــــاضأ.طيبه تنورهان محمد حلمى قطب عبدالجواد12879

ناجح237إدارة الريــــاضأ.طيبه تهاجر احمد محب مرسي حسن12880

ناجح276إدارة الريــــاضأ.طيبه تهدير عنان صالح الدين عبدالسالم خضر رضوان12881

ناجح140إدارة الريــــاضالخضراء اإلعداديةابراهيم السيد محمد عبدالصادق12882

ناجح216إدارة الريــــاضالخضراء اإلعداديةابراهيم محمد ابراهيم على درويش12883

ناجح148إدارة الريــــاضالخضراء اإلعداديةاحمد ابراهيم سعد عبدالسالم عمار12884

ناجح152إدارة الريــــاضالخضراء اإلعداديةاحمد بالل مصطفى بالل الروينى12885
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ناجح194إدارة الريــــاضالخضراء اإلعداديةاحمد ماهر عبدالفتاح عبدالفتاح محمد12886

ناجح193إدارة الريــــاضالخضراء اإلعداديةالسيد احمد السيد محروس خليفة12887

ناجح169إدارة الريــــاضالخضراء اإلعداديةرضا حمدى عبدالرحمن محمود عبدالرحمن12889

ناجح235إدارة الريــــاضالخضراء اإلعداديةعبدالرحمن عيد عبدالمنعم عبدالموجود فرج12890

ناجح244إدارة الريــــاضالخضراء اإلعداديةعبدالعزيز جوده عبدالعزيز عبدالمجيد محمد12891

ناجح164إدارة الريــــاضالخضراء اإلعداديةعبدهللا يسرى السيد محمد خيرهللا12892

ناجح177إدارة الريــــاضالخضراء اإلعداديةكريم فتحى السيد ابوالعنين12893

ناجح157إدارة الريــــاضالخضراء اإلعداديةمحمد ابراهيم غازى موسى غازى12894

ناجح160إدارة الريــــاضالخضراء اإلعداديةمحمد عزت ابراهيم موسى الحاج على12895

ناجح152إدارة الريــــاضالخضراء اإلعداديةمحمود عبدالفتاح عبدالرحمن محمود عبدالرحمن12897

ناجح209إدارة الريــــاضالخضراء اإلعداديةاحالم احمد مرسى عبدالمجيد مرسى12898

ناجح216إدارة الريــــاضالخضراء اإلعداديةازهار احمد مرسى عبدالمجيد مرسى12899

ناجح155إدارة الريــــاضالخضراء اإلعداديةاسماء ابراهيم السيد طلبة سالم مندور12900

ناجح259إدارة الريــــاضالخضراء اإلعداديةسامية احمد محمد عبدالفتاح متولي12901

ناجح265إدارة الريــــاضالخضراء اإلعداديةمريم محمد عبدالمنعم ابراهيم محمد12902

ناجح191إدارة الريــــاضالخضراء اإلعداديةنادية رجب جبر السيد جبر12903

ناجح187إدارة الريــــاضالخضراء اإلعداديةندى رجب جبر السيد جبر12904

ناجح222إدارة الريــــاضا.الزاوية تاحمد حسن احمد قطب جبر12906

ناجح147إدارة الريــــاضا.الزاوية تالسيد محمد ابراهيم السيد12907

ناجح148إدارة الريــــاضا.الزاوية تحامد محمد حامد محمد12909

ناجح156إدارة الريــــاضا.الزاوية تحمدى السعيد محمد على12911

ناجح168إدارة الريــــاضا.الزاوية ترضا فراج محروس عبدهللا غازى12912

ناجح155إدارة الريــــاضا.الزاوية تعبدالعزيز محمد عبدالعزيز سيداحمد12914

ناجح163إدارة الريــــاضا.الزاوية تفرج عبدهللا عبدهللا فرج12915

ناجح143إدارة الريــــاضا.الزاوية تفرحات نورالدين فرحات عبدالحميد مبروك12916

ناجح152إدارة الريــــاضا.الزاوية تمحمد محى السيد بسيونى عطا12926
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ناجح161إدارة الريــــاضا.الزاوية تمحمود جمال معوض عبدالهادى12928

ناجح155إدارة الريــــاضا.الزاوية تمدحت نبيل السيد على12929

ناجح154إدارة الريــــاضا.الزاوية تمصطفى نادر مصطفى عبدهللا يوسف12930

ناجح149إدارة الريــــاضا.الزاوية تاحترام احمد كمال محمد الشربينى12931

ناجح197إدارة الريــــاضا.الزاوية تدنيا ياسر صالح الدين حمدى12932

ناجح147إدارة الريــــاضا.الزاوية تذكرى السعيد السيد يونس عبدريه12933

ناجح149إدارة الريــــاضا.الزاوية تشهد محمد السيد عيد12935

ناجح277إدارة الريــــاضا.الزاوية تشيماء السيد مصطفى ابوالعنين على12936

ناجح220إدارة الريــــاضا.الزاوية تشيماء عبدالغفار حمدى عبدالغفار12937

ناجح205إدارة الريــــاضا.الزاوية تلبنى عماد ابراهيم مصيلحى ابراهيم12938

ناجح261إدارة الريــــاضا.الزاوية تمنه هللا هانى بيومى محمد بيومى12940

ناجح197إدارة الريــــاضا.الزاوية تمنى السيد اسماعيل عبدالمقصود اسماعيل12941

ناجح187إدارة الريــــاضا.الزاوية تنور السيد جمعه السيد12943

ناجح181إدارة الريــــاضا.الزاوية تهنا صبحى عبدالنبى عبدالعال12945

ناجح235إدارة الريــــاضا.الزاوية توفاء على عبدالستار على12946

ناجح166إدارة الريــــاضمصطفى محمد الرفاعى االعداديةاسالم عطيه محمد عطيه محمد12949

ناجح207إدارة الريــــاضمصطفى محمد الرفاعى االعداديةحماده حسين عبدالعليم محمود عوض الباسل12950

ناجح242إدارة الريــــاضمصطفى محمد الرفاعى االعداديةخالد عبدهللا غريب السيد عيسى12951

ناجح162إدارة الريــــاضمصطفى محمد الرفاعى االعداديةسمير احمد سمير شعبان ابوشعيشع12952

ناجح144إدارة الريــــاضمصطفى محمد الرفاعى االعداديةصالح محمد مصطفى على محمد الشربينى12953

ناجح246إدارة الريــــاضمصطفى محمد الرفاعى االعداديةعبدهللا احمد ابواالسعاد ابراهيم يوسف12954

ناجح256إدارة الريــــاضمصطفى محمد الرفاعى االعداديةعبدهللا الشحات عبدهللا يوسف عبدهللا غازى12955

ناجح208إدارة الريــــاضمصطفى محمد الرفاعى االعداديةعبدهللا عفيفى محمد عفيفى عطيه12956

ناجح206إدارة الريــــاضمصطفى محمد الرفاعى االعداديةعماد مصطفى سعد السيد محمد مصطفى12958

ناجح155إدارة الريــــاضمصطفى محمد الرفاعى االعداديةمحمود رضا الشرنوبى عبداللطيف الشرنوبى12963

ناجح143إدارة الريــــاضمصطفى محمد الرفاعى االعداديةمصطفى محمد يونس عبدالعزيز المتولى12964
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ناجح204إدارة الريــــاضمصطفى محمد الرفاعى االعداديةيوسف مصطفى محمد السيد يوسف12965

ناجح176إدارة الريــــاضمصطفى محمد الرفاعى االعداديةاميره سالمه عز العرب سالمه ابراهيم12967

ناجح204إدارة الريــــاضمصطفى محمد الرفاعى االعداديةايه السيد مغربى ابراهيم السيد12968

ناجح162إدارة الريــــاضمصطفى محمد الرفاعى االعداديةدينا كرم عطيه محمد الشربينى12970

ناجح181إدارة الريــــاضمصطفى محمد الرفاعى االعداديةرحمة صالح ابوسعيد مصطفى السيد12971

ناجح242إدارة الريــــاضمصطفى محمد الرفاعى االعداديةسمر بسيونى عنتر عبدالسالم الشرنوبى12972

ناجح198إدارة الريــــاضمصطفى محمد الرفاعى االعداديةشهد السيد عبدالعليم محمد ابراهيم12973

ناجح184إدارة الريــــاضمصطفى محمد الرفاعى االعداديةشهد عوض السيد محمد مصطفى شيحه12974

ناجح248إدارة الريــــاضمصطفى محمد الرفاعى االعداديةشهد محمد مصطفى احمد سليمان داود12975

ناجح170إدارة الريــــاضمصطفى محمد الرفاعى االعداديةمنه هللا عبدالمنعم محمد مصطفى بيومى الدسوقى12977

ناجح272إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةابراهيم رضا ابراهيم عبدالقادر يوسف12978

ناجح229إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةاحمد ابراهيم عزيز الدقم متولي12979

ناجح235إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةاحمد السيد عبدهللا محمد مرسى12980

ناجح212إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةاحمد حسام محمد هنداوي السيد12981

ناجح278.5إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةاحمد عبدالحميد محمد عبدالحميد محمد12982

ناجح275إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةاحمد على محمد احمد مرسى12983

ناجح211إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةاحمد محروس رجب الدسوقى محمد الحليسى12984

ناجح206إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةاحمد محمد بدوى عبدالفتاح الشاعر12985

ناجح250إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةاحمد محمد نجيب محمود القشاط12986

ناجح275إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةاسالم السيد عبدالنعيم السيد احمد عبدربة12987

ناجح263إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةاسماعيل احمد اسماعيل عطيه احمد12988

ناجح270إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةالحسيني مصطفى الحسيني على عطية12989

ناجح277إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةالسيد ايمن السيد محمد عبدالحميد غالى12990

ناجح275إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةبراء احمد فتحى فتوح على عيش12991

ناجح244إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةجمال على على عبدهللا محمد عبدهللا12992

ناجح199إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةجمعه مصطفى رجب احمد محمود12993
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ناجح211إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةحامد محمد عبدهللا حامد مصطفى12994

ناجح272إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةحسن مصطفى حسن دومه حميدة ادريس12995

ناجح147إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةرمضان عبدالفتاح محمد عبدالفتاح يدك12996

ناجح164إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةرمضان وائل عطيه احمد فودة12997

ناجح213إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةشعبان متولي عبدالحي ابراهيم على12999

ناجح195إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةشهاب اسامة مرسي محمد مرسى13000

ناجح274إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةطارق وليد السيد رجب احمد محمود13001

ناجح279إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةطلعت رضا طلحة محمد مغازى13002

ناجح197إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةعاصم رضا ابراهيم محمود امبابى13003

ناجح259إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةعاصم يسري محمد عمر يوسف13004

ناجح217إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةعبدالحميد عالء طلبه عبدالحميد حسن13005

ناجح189إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةعبدالرحمن رمضان محمد عبدالمقصود الخضراوى13006

ناجح216إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةعبدالرحمن عاطف محمد هاشم ابوطويله13007

ناجح265إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةعبدهللا محمد محمد محمد مرسي البربرى13008

ناجح235إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةعبدة سمير عبدالفتاح ابراهيم عبدالسميع13009

ناجح266إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةعالء شفيق مامون شفيق معوض13010

ناجح243إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةعماد العوضى جمال محمد العوضي13011

ناجح270إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةعماد صالح شعبان السيد جبر الشامى13012

ناجح266إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةفتحي صادق فتحي محمد مرسى البربرى13013

ناجح276إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةفتحي عبدالقادر السيد فتحي عباس الشافعى13014

ناجح202إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةكريم عبدهللا محمد عبدالمجيد السيد الشاعر13015

ناجح223إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةمتولي يوسف ابراهيم محمود عوض13016

ناجح236إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةمحمد ابراهيم احمد محمد متولى الدقم13017

ناجح203إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةمحمد ابوالفتوح ممدوح ابوالفتوح محمد13018

ناجح184إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةمحمد اسماعيل صابر على فودة13019

ناجح215إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةمحمد البيلى السيد على البيلى13020
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ناجح248إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةمحمد السيد عبدربه عبدالعزيز عبدالعال13021

ناجح197.5إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةمحمد بدراوي عبدالسالم احمد السيد13022

ناجح264إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةمحمد بالل سعد محمد القاضى13023

ناجح171إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةمحمد جمال على عبدهللا محمد13024

ناجح231إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةمحمد رضا السيد عبدالرحيم العرابى13025

ناجح206إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةمحمد رضا شاهين عبداللطيف على13026

ناجح272إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةمحمد سامح ممدوح عبدالرازق السيد13027

ناجح250إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةمحمد عبدهللا متولي عبدهللا محمد13028

ناجح216.5إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةمحمد علي عبدالخالق السيد محمد13029

ناجح235إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةمحمد على محمد ابراهيم يوسف جاب هللا13030

ناجح256إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةمحمد فوزى حموده فوده العطافي13031

ناجح258إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةمحمد هاني احمد عبدالقادر الشاعر13032

ناجح259إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةمحمد يوسف شعبان يوسف ابوالعباس13033

ناجح177إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةمحمود االسعيد خير هللا امبابى محمد امبابى13034

ناجح271إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةمحمود السيد عبدهللا محمد السيد13035

ناجح254إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةمصطفى احمد مصطفى يوسف الشربينيى13036

ناجح171إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةمصطفى رمضان صابر على فودة13037

ناجح254إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةمصطفى وليد عبدالفتاح محمود عوض13038

ناجح201إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةمنصور رمضان منصور محمد كساب13039

ناجح260إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةنور الدين عبدالخالق الدسوقي السيد13040

ناجح279.5إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةابتسام عبدالحميد محمد نور الدين13041

ناجح260إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةاسماء ايمن محمد عبدالفتاح متولى13042

ناجح266إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةاسماء طلعت ابراهيم سعد محمد غباشى13043

ناجح227إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةاسماء فتحي احمد البدراوى احمد الشاعر13044

ناجح278إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةاسماء محمد على قطب يلتاجى13045

ناجح254إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةالسيده على على احمد يدك13046
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ناجح269إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةامال حسام مصطفى يوسف الشربينى13047

ناجح244إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةايمان رضا احمد عبدالقادر الشاعر13048

ناجح273إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةايمان عبدالناصر كمال محمد حسن13049

ناجح279إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةايمان مصطفى ابراهيم ابراهيم مرسى ابراهيم13050

ناجح256إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةايه عاطف سعد محمد بدوى13051

ناجح237.5إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةايه عصام بيلي سالم السيد عرب13052

ناجح238إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةحنان سعد شحاته احمد ابوالعال13053

ناجح275إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةحنين صالح السيد محمد احمد منصور13054

ناجح246إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةخلود احمد عبدالباسط احمد يدك13055

ناجح278إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةدنيا محمد محمود رمضان رزق13056

ناجح275إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةرانيا احمد محمود ابراهيم محمود13057

ناجح211إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةرحاب سالم السيد سالم سالم13058

ناجح251إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةرحمه احمد متولي محمد عبدربه النجار13059

ناجح235إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةرحمه سعد عبدالفتاح محمد ليلة13060

ناجح278إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةرحمه شعبان عبدهللا محمد مرسى على13061

ناجح225إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةرحمه عادل السيد ابوالفتوح محمد13062

ناجح257إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةرحمه فوزي محمد عزيزالدين متولى13063

ناجح227إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةرحمه محمود محمد ابوالفتوح مصطفى13064

ناجح259إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةروضه السيد ابراهيم عبدالقادرابوالعباس13065

ناجح274إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةرويدا رضا بسيونى العفيفي13066

ناجح276إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةريهام عبدالمولى سعد عبدالمولى محمد الشاعر13067

ناجح276إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةسلمى شعبان محمد صالح بدر مبارك13068

ناجح264إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةسماح رجب شحاتة احمد ابوالعال13069

ناجح268إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةسماح يوسف محمد عبدالفتاح متولي13070

ناجح274إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةسمر يوسف عبدالحافظ يوسف جبر الشامى13071

ناجح248إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةشاديه ايمن السنوسي احمد السيد13072
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ناجح276إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةشروق محمد عبداللطيف عبدالعزيز عبدالعال13073

ناجح272إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةشهد احمد ابراهيم احمد غانم منصور13074

ناجح259إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةشهد الصاوى على ابوالفتوح محمد13075

ناجح275إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةشهد رضا احمد محمد محمود13076

ناجح212إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةشيماء وليد عبدالرسول محمد عبدالعال13077

ناجح260إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةعزيزه السعيد حسن غريب حسن13078

ناجح222إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةمنار عبدالحميد الدسوقي محمد احمد الشاعر13079

ناجح274إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةمنه هللا صبرى محمد عطيه محمد13080

ناجح266إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةمنه هللا مصطفى على السيد غالى13081

ناجح262إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةميار وليد عبدالفتاح محمود عوض13082

ناجح249إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةندا رضا عبدالقادر عمر يوسف13083

ناجح186إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةنرمين جمعه محمد سالم عرب13084

ناجح250إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةنرمين محمد شعبان محمد خير هللا13085

ناجح214إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةنورهان رمضان فهمى محمد علوان13086

ناجح239إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةنورهان محمد سليم حامد سليم13087

ناجح275إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةنورهان محمود عبدالوهاب عبدربه النجار13088

ناجح251إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةنيرة راضي كامل راضى سليمان13089

ناجح216إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةوداد سامى علي احمد يدك13090

ناجح277إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةوالء شعبان ابوالفتوح عزيزالدين متولى الدقم13091

ناجح217إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةياسمين فتحي عبدالحميد على فوده13092

ناجح249إدارة الريــــاضام سن اإلعداديةياسمين كامل فوده عبدالباعث فودة13093

ناجح249إدارة الريــــاضا.الزقم تابراهيم اشرف احمد احمد13094

ناجح276إدارة الريــــاضا.الزقم تابراهيم صبحي عبدالقوي علي13095

ناجح277إدارة الريــــاضا.الزقم تاحمد عبدالحميد عبدالواحد محمد13096

ناجح253إدارة الريــــاضا.الزقم ترضا السيد عبدربة ابراهيم13098

ناجح185إدارة الريــــاضا.الزقم ترضا محمد مصطفى عبدالغنى ابوطالب13099
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ناجح205إدارة الريــــاضا.الزقم تسامي سليمان الشحات عبدالعزيز13100

ناجح277إدارة الريــــاضا.الزقم تعمار محمد صالح عبدالفتاح13101

ناجح269إدارة الريــــاضا.الزقم تفارس محمود محمد حافظ13102

ناجح213إدارة الريــــاضا.الزقم تكامل ماهر كامل عبدربة13103

ناجح270إدارة الريــــاضا.الزقم تماهر محمد كامل عبدربة13104

ناجح251إدارة الريــــاضا.الزقم تمحمد الشحات محمد الشوتفي13105

ناجح278إدارة الريــــاضا.الزقم تمحمد ايمن محمد عبدالرحمن13106

ناجح214إدارة الريــــاضا.الزقم تمحمد عبدالباسط عبدالعزيز علي13107

ناجح276إدارة الريــــاضا.الزقم تمحمد عبدالستار السيد حسن13108

ناجح266إدارة الريــــاضا.الزقم تمحمد محمود محمد حافظ13109

ناجح190إدارة الريــــاضا.الزقم تمحمود صالح عباس محمود13110

ناجح276إدارة الريــــاضا.الزقم تاالء صابر عبدالخلق محمد13111

ناجح278إدارة الريــــاضا.الزقم تاية علي صبحي السيد13112

ناجح240إدارة الريــــاضا.الزقم تايمان صالح عباس محمود13113

ناجح266إدارة الريــــاضا.الزقم تبسملة طارق مصطفى مهران13114

ناجح251إدارة الريــــاضا.الزقم تحبيبة عطية الشحات زين الدين13115

ناجح276إدارة الريــــاضا.الزقم تدنيا ابراهيم ابراهيم محمد13116

ناجح276إدارة الريــــاضا.الزقم ترحاب عطية علي عبدالعزيز13117

ناجح268إدارة الريــــاضا.الزقم تسمارة محمد عبدالونيس محمد13118

ناجح275إدارة الريــــاضا.الزقم تشروق خالد علي عبدربة13119

ناجح269إدارة الريــــاضا.الزقم تعفاف عطية جمعة حسن13120

ناجح274إدارة الريــــاضا.الزقم تمروة ناجح مغازي احمد13121

ناجح158إدارة الريــــاضا.الزقم تمنة هللا خالد ربيع عبدالسيد13122

ناجح277إدارة الريــــاضا.الزقم تمنة هللا عبدالرحمن محمد عبدالرحمن13123

ناجح276إدارة الريــــاضا.الزقم تمنه اشرف الشحات عوض13124

ناجح278.5إدارة الريــــاضا.الزقم تمنه مصطفي ابراهيم احمد13125
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ناجح279إدارة الريــــاضا.الزقم تميار شكري كامل عبدربة13126

ناجح275إدارة الريــــاضا.الزقم تندي اشرف علي محمد13127

ناجح262إدارة الريــــاضا.الزقم تهاجر فؤاد علي ابراهيم13128

ناجح258إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةابراهيم احمد ابراهيم رزق رمضان13129

ناجح183إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةابراهيم السعيد عبدالمنعم سعد قاسم13130

ناجح194إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةابراهيم طه عبدالواحد محمد عمر13131

ناجح266إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةابراهيم عبدالهادى ابراهيم عبدالمقصود عبدالهادى13132

ناجح209إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةابراهيم محمد ابراهيم عبدالوهاب حسين13133

ناجح235إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةاحمد اسماعيل سليمان محمد بلتاجى13134

ناجح239إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةاحمد اسماعيل محمد عبدالقادر عبدالجليل13135

ناجح265إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةاحمد الصاوى عبدالعاطي الصاوى السيد13136

ناجح255إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةاحمد خالد ابراهيم عبدالقادر حسن13138

ناجح258إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةاحمد عبدالرازق السيد عبدالهادى بدوى13139

ناجح237إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةاحمد محمد عبدالفتاح احمد سالم13140

ناجح271إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةاحمد محمود محمد طوالن13141

ناجح276إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةاحمد هانى عبدالسالم يونس سيداحمد13142

ناجح277.5إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةاسامه ايمن عبدالهادى مصطفى رمضان13143

ناجح258إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةاسماعيل مطاوع عبدالمطلب عبدالرحمن احمد13144

ناجح239إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةالسعيد اشرف السعيد عبدالوهاب طوالن13145

ناجح178إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةجمال احمد محمد محمد  مليكه13146

ناجح212إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةجمعه ابواليزيد سالم احمد عبدالخالق حسن13147

ناجح219إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةحامد احمد بسيونى على عبدالحميد13148

ناجح223إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةحسن رفعت حسن محمد سالمه13149

ناجح242إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةحسن عصام فوزى حسن عبدالقادر13150

ناجح204إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةحسن على الدسوقى على مصطفى سعفان13151

ناجح228إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةشريف وحيد بسيونى محمد الشاذلى13152
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ناجح229إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةشوقى عامر عبدالودود ابراهيم احمد13153

ناجح270إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةطاهر محمد ابوزيد مطاوع13154

ناجح277إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةعبدالحليم محمود ابراهيم السنوسى احمد13155

ناجح265إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةعبدالحميد وائل عبدالحميد محمود عبدالحميد13156

ناجح275إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةعبدالرحمن ابراهيم بدير ابراهيم يوسف13157

ناجح275إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةعبدالرحمن محمد احمد محمد حسونه13158

ناجح278إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةعبدهللا السيد عزت عيد شطا13159

ناجح203إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةعبدالواحد السعيد عبدالواحد محمد ابوالعنين13160

ناجح271إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةعزت خيرى عزت محمد على بدوى13161

ناجح272إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةعصام ايمن السيد مرعى عطا هللا13162

ناجح248إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةعلى رافت شعبان ابراهيم13163

ناجح231إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةعلى عبدهللا محمود عبدالرحمن عبدالخالق13164

ناجح278.5إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةعمرو خالد عبدالبارى رمضان قاسم13165

ناجح278إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةعمرو يحيى مامون طوالن13166

ناجح261إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةفارس مصطفى محمد فرحات يونس13167

ناجح207إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةفريد محمد حسن محمد محمد الشربينى13168

ناجح235إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةفهد فتحى السيد فتحى السيد13169

ناجح246إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةفوزى رضا فوزى احمد احمد13170

ناجح226إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةكريم ابراهيم عبدالونيس على ابراهيم13171

ناجح246إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةكريم عبدالخالق محمد عبدالخالق يوسف13172

ناجح276إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةمحمد ابراهيم محمود عبدالمقصود بدوى13173

ناجح192إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةمحمد احمد عبدالفتاح محمد مصطفى13174

ناجح272إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةمحمد اسالم محمد عبدالمنعم محمد معوض13175

ناجح256إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةمحمد بسيونى السيد عوض بسيونى13176

ناجح264إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةمحمد صادق عزت عيد شطا13177

ناجح168إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةمحمد طلبه قطب يوسف طوالن13178
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ناجح278إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةمحمود احمد السيد على محمد الديب13180

ناجح276إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةمحمود احمد عبدالهادى السيد عبدالهادى13181

ناجح177إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةمحمود تامر رجب عبدالسالم13182

ناجح260إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةمحمود عصام الشحات سعد عوض13183

ناجح247إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةمحمود على عبدالمجيد عبدالحليم جبل13184

ناجح157إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةمحمود فريد شاكر الصاوى السيد13185

ناجح206إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةمحمود محمد محمود عبدالعزيز اسماعيل13186

ناجح276إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةمحمود محمد ناصف عبدالقادر عبدالجليل13187

ناجح277إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةمصطفى عبالقادر ابراهيم عبدالقادر حسن13188

ناجح265إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةمصطفى محمد حامد محمد ابراهيم13189

ناجح235إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةيوسف رجب عبدالمنعم محمد معوض13190

ناجح256إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةاروى محمد ابراهيم عبدهللا عمر13191

ناجح212إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةاسراء عطيه يوسف عطيه على13192

ناجح275إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةاسراء على عبدالفتاح محمود مرعى13193

ناجح164إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةاسراء محمد عبدالجواد متولى حسنين13194

ناجح274إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةاسماء اسامه عبدالفتاح محمد مصطفى13195

ناجح254إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةاسماء جمال جبره محمد منصور13196

ناجح269إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةاسماء فوزى فرحات على رمضان13197

ناجح276إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةاالء سمير صالح محمد احمد13198

ناجح183إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةامينة ابراهيم عبدالفتاح محمد  على13199

ناجح255إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةايمان عبدالسالم عبدالفتاح محمد مصطفى13200

ناجح278إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةايمان عبداللطيف عبدالعظيم عبداللطيف ابوزيد13201

ناجح233إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةايه نهاد السعيد يوسف قطب13202

ناجح278إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةبسمله ابراهيم صقر يونس محمود13203

ناجح231إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةحبيبه عبدالواحد جمعه عبدالواحد13204

ناجح250إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةحبيبه عصام سعد محمد ابوزيد13205
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ناجح255إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةحبيبه محمود عبدهللا محمد بيلى13206

ناجح247إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةحنين خالد كمال عبيد ابراهيم13207

ناجح211إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةحنين عبدالمنعم سليم محمد سليم13208

ناجح187إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةدنيا شعبان عمر شعبان يوسف بلتاجى13209

ناجح260إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةدنيا فتحي شحاته ابراهيم السيد13210

ناجح199إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةدينا عبدالفتاح محمد السيد جاد هللا13211

ناجح268إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةرؤى رمضان عبدالمنعم محمد مصطفى بلتاجى13212

ناجح183إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةراويه محمد حميده عبدالسالم الفرجانى13213

ناجح263إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةرحمه عماد الدين محمد يونس سيداحمد13214

ناجح279إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةرحمه محمود محمد فرحات يونس13215

ناجح278.5إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةرحمه هانى عبدالسالم يونس سيداحمد13216

ناجح274إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةرضوى بلتاجى ناصف عبدالقادر عبدالجليل13217

ناجح236إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةرضوى رضا عبدالغفار رمضان قاسم13218

ناجح278إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةروضه ايمن عبدالجواد ابراهيم عمر13219

ناجح233إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةروضه عبدالرحمن حامد جمعه دومه13220

ناجح275إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةريم جمعه محروس عبدالحليم13221

ناجح234إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةسلمى احمد ابراهيم فهيم الرفاعى13222

ناجح254إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةشروق محمد على ابراهيم الدسوقى13223

ناجح268إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةشرين عيد السيد الرفاعى عبدالعال13224

ناجح148إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةشيماء اسماعيل السيد شعبان يوسف13225

ناجح228إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةعايده محمود محمد على شعبان13226

ناجح237إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةعبير الدسوقى ابراهيم ابراهيم عماره13227

ناجح233إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةفاتن محمود عبدالفتاح محمود عبدالحميد13228

ناجح170إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةفاطمه ابراهيم ماهر الصاوى السيد يونس13229

ناجح280إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةفرحه رضا عوض بسيونى متولى13230

ناجح256إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةفرحه فؤاد جمال عبدالفتاح  الدسوقى13231
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ناجح240إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةفرحه محمد السيد زكي مرزوق13232

ناجح240إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةماجده محمود الشاذلى بدير السيد13233

ناجح260إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةمروه عبدالناصر حسن عبدالقادر حسن13234

ناجح269إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةمريم السيد شعبان بسيونى عبدهللا13235

ناجح262إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةملك محمود على احمد الصفطاوى13236

ناجح277إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةملك وسام حمدى احمد محمد13237

ناجح277إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةمنه هللا عبدالعزيز حسن عبدالقادر حسن13238

ناجح278إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةمنه جمال سالم عبدالمولى سالم13239

ناجح258إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةمنه عبدالواحد على عطيه على يوسف13240

ناجح245إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةمنه هشام غازى يوسف قطب13241

ناجح142إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةمى عبدهللا مغازى عبدهللا الشرقاوى13242

ناجح237إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةميرام ايمن السيد رمضان على13243

ناجح188إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةناديه ابراهيم رجب عبدالقادر السيد13244

ناجح233إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةناديه محمد عبدالعزيز محمد السيد احمد13245

ناجح278إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةندى احمد عالء عقل على عبدالعال13246

ناجح277إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةندى حماده محمد ذكى حسن13247

ناجح278إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةندى عصام السيد عبدالمحسن ابراهيم13248

ناجح267إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةندى نصر صالح محمد احمد13249

ناجح247إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةنسمه صالح طه عبدالبارى ابراهيم13250

ناجح239إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةنورا عمر مصظفى احمد محمد13251

ناجح216إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةنورهان احمد سعد الزينى غازى13252

ناجح277إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةنورين محرم كمال رمضان قاسم13253

ناجح202إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةهبه شعبان عمر شعبان يوسف بلتاجى13254

ناجح264إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةهدير محمد فتحى جبره محمد13255

ناجح277إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةوفاء وائل عونى محمد يوسف13256

ناجح208إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةوالء عبدالجواد رزق سيداحمد ابوالعنين13257
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ناجح220إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةياسمين حماده ابوالعنين محمد ابوالعنين13258

ناجح269إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةياسمين نزيه عبدالعظيم عبداللطيف ابوزيد13259

ناجح272إدارة الريــــاضالعباسية اإلعداديةيمنى صبرى كمال رمضان قاسم13260

ناجح173إدارة الريــــاضأ.المسايره تابراهيم محمد عبدالحفيظ رمضان هجرس13261

ناجح189إدارة الريــــاضأ.المسايره تاحمد السيد عطية على محمد13262

ناجح165إدارة الريــــاضأ.المسايره تاحمد صالح سعد ابراهيم عيسوى13263

ناجح163إدارة الريــــاضأ.المسايره تاحمد عبدهللا عبدالمحسن نصرجمعه13264

ناجح239إدارة الريــــاضأ.المسايره تايمن محمد عبدالرحمن السيداحمدسليمان13266

ناجح246إدارة الريــــاضأ.المسايره تحسن عصام حسن عبدالمولى السيد13267

ناجح260إدارة الريــــاضأ.المسايره تحسن قدرى ابراهيم محمدالكومى13268

ناجح247إدارة الريــــاضأ.المسايره تعبدالحميد طه عبدالحميد يوسف بسيونى13269

ناجح261إدارة الريــــاضأ.المسايره تعبدالرحمن السيد على السعيدعبدربه13270

ناجح165إدارة الريــــاضأ.المسايره تفارس على قطب على ابراهيم13271

ناجح142إدارة الريــــاضأ.المسايره تمحمد السيد اسماعيل محمدشريف13272

ناجح238إدارة الريــــاضأ.المسايره تمحمد عابد عبدالسالم محسب شادى13273

ناجح150إدارة الريــــاضأ.المسايره تمحمد على قطب على ابراهيم13274

ناجح217إدارة الريــــاضأ.المسايره تمحمد محمود محمد عبده عبدالعال13275

ناجح184إدارة الريــــاضأ.المسايره تمحمود ابراهيم محمد محمود عطيه13276

ناجح145إدارة الريــــاضأ.المسايره تمحمود اشرف محمد ا حمد متولى13277

ناجح259إدارة الريــــاضأ.المسايره تمحمود رضا على السعيدعبدربه13278

ناجح153إدارة الريــــاضأ.المسايره تمحمود عبداللطيف عبداللة رمضان مصطفى13279

ناجح184إدارة الريــــاضأ.المسايره تمحمود مجدى احمد السيداحمدسليمان13280

ناجح174إدارة الريــــاضأ.المسايره تاسراء عزت عامر متولى عامر13281

ناجح241إدارة الريــــاضأ.المسايره تحبيبه محمد مصطفى عبداللة رمضان13282

ناجح164إدارة الريــــاضأ.المسايره تساره يسرى قطب على ابراهيم13284

ناجح258إدارة الريــــاضأ.المسايره تشهد عنتر السيد على شعبان13285
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ناجح257إدارة الريــــاضأ.المسايره تشهد هشام على ابراهيم على البديوى13286

ناجح262إدارة الريــــاضأ.المسايره تفاطمة محمود سيف الدين عيدسيف الدين13287

ناجح199إدارة الريــــاضأ.المسايره تمريم سمير عبدالعزيز طه خليفه13288

ناجح278إدارة الريــــاضأ.المسايره تمنه هللا كامل على السعيدعبدربه13289

ناجح175إدارة الريــــاضأ.المسايره تندى صفوت محمد الصباحى زيدان13290

ناجح243إدارة الريــــاضأ.المسايره تندى ياسر فؤاد عبدهللا شيخون13291

ناجح186إدارة الريــــاضأ.المسايره تياسمين حسن محمد بدر عبدالسميع13292

ناجح180إدارة الريــــاضأ.المسايره تيمنى خالد احمد محمدعبدالمقصود بدوى13293

ناجح178إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةابراهيم متولى عبدالجواد متولى حسنين13294

ناجح210إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةابراهيم محمد ابراهيم محمد حسين13295

ناجح179إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةابراهيم وليد ابراهيم مرزوق ابراهيم13296

ناجح247إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةاحمد ثروت محى الدين سالمه13297

ناجح262إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةاحمد جمال صالح العتر13298

ناجح186إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةاحمد عالء احمد وهبه ابوشنب13299

ناجح252إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةاسامه محمد كمال ابراهيم مصطفى13300

ناجح261إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةاسالم طارق السباعى عبدالعظيم ناصف13301

ناجح184إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةاسماعيل سامح محمد سالم عبده13302

ناجح271إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةتوفيق سامح توفيق غازى الشرقاوى13303

ناجح262إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةحاتم جمال مصطفى ابوشعيشع البهجى13304

ناجح263إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةحسين خالد مصطفى ابراهيم مصطفى13305

ناجح228إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةسيف فرج بسطويسى يوسف هيكل13306

ناجح267إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةشحاته محمد شحاته عبدربه ابراهيم13307

ناجح241إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةعبدالحميد محمود عبدالحميد محمد غازى13308

ناجح264إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةعبدالرحمن محمود احمد محمد احمد13309

ناجح248إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةعلى عبدالحميد عبدالعزيز غازى الشرقاوى13310

ناجح169إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةعمرو السيد امين عبدالفتاح عوض13311
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ناجح266إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةعمرو على فاروق السيد13312

ناجح222إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةمحمد حسان الحسينى يوسف خليل13313

ناجح203إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةمحمد عبدهللا محمد سالم محمد13314

ناجح230إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةمصطفى رضا محمد محمد الراعى13315

ناجح275.5إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةهشام سويلم جمعه سويلم يوسف13316

ناجح279إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةيوسف شعبان عيد محمد محمود13317

ناجح278إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةاسراء خالد عبدالنبى الشناوى مصطفى13318

ناجح276إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةاسماء على محمد عثمان عبدهللا13319

ناجح276إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةالرميثاء هشام محمود احمد خليل13320

ناجح273إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةامل محمد السيد غازى الشرقاوى13321

ناجح241إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةاميره طارق سمير احمد محمد13322

ناجح263إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةحنان حماده ابراهيم محمود احمد13323

ناجح252إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةحنان شوقى ابراهيم الزينى13324

ناجح275إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةحنان محمد شحاته احمد خليل البنا13325

ناجح270إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةخلود السعيد عبدالحى مغازى رخا13326

ناجح265إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةرانيا مصباح عبدالحميد محمد خضر13327

ناجح275إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةرفاء ممدوح وحيد ابوشعيشع هيكل13328

ناجح267إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةروان عبدالفتاح احمد عبدالوهاب معوض13329

ناجح278إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةريم ايمن سعد محمد محمد13330

ناجح204إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةساره اسماعيل عبدالفتاح عبدالعزيز غنيم13331

ناجح276إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةساره خالد عبدالنبى الشناوى مصطفى13332

ناجح273إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةساره محروس على عبدالحميد خضر13333

ناجح276إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةشيماء فرحات عبدالخالق سليمان البهجى13334

ناجح277إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةشيماء واصف وديع احمد هيكل13335

ناجح277إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةماهينور السيد على محمد النجار13336

ناجح279إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةمريم السعيد سعد السعيد عبدهللا13337
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ناجح277.5إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةمنه هللا السيد محمد عبدالوهاب عامر13338

ناجح276إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةمنه يوسف يوسف ابراهيم سعيد13339

ناجح274إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةميساء رضا جالل ابراهيم13340

ناجح267إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةندى احمد عبدالكريم عبدالفتاح محمد13341

ناجح261إدارة الريــــاضابو هيكل اإلعداديةهدى محمد عبدالحميد محمد خضر13342

ناجح218إدارة الريــــاضا.الشهــداء تاحمد ابراهيم وهبه عبدالهادي عبدالوهاب13343

ناجح198إدارة الريــــاضا.الشهــداء تاحمد حلمى ابراهيم ابوزيد13344

ناجح259إدارة الريــــاضا.الشهــداء تاحمد عامر علي ابراهيم ابوحلوة13345

ناجح270إدارة الريــــاضا.الشهــداء تاحمد محمد عبدالوهاب حسانين محمد13346

ناجح239إدارة الريــــاضا.الشهــداء تمحمد السعيد جمعه محمد عثمان13348

ناجح256إدارة الريــــاضا.الشهــداء تمحمد السيد جويدة عبدالحليم13349

ناجح186إدارة الريــــاضا.الشهــداء تهيثم صالح محمد يوسف ابراهيم13350

ناجح229إدارة الريــــاضا.الشهــداء تاسماء عوض النبوي علي ابراهيم13351

ناجح234إدارة الريــــاضا.الشهــداء تاصاله محمود عبدالكريم عبدالفتاح محمد13352

ناجح174إدارة الريــــاضا.الشهــداء تاالء عبدالحليم السيد عبدالحليم جويده13353

ناجح267إدارة الريــــاضا.الشهــداء تالشيماء همام منير عبدالسالم نوار13354

ناجح268إدارة الريــــاضا.الشهــداء تامل السيد جويدة عبدالحليم13355

ناجح218إدارة الريــــاضا.الشهــداء تايمان بدر هللا جالل السيد بدرهللا13356

ناجح236إدارة الريــــاضا.الشهــداء تحمدية عزمى على ابراهيم ابوحلوة13357

ناجح247إدارة الريــــاضا.الشهــداء تحنان موسى عبدالحكيم موسى ابراهيم13358

ناجح240إدارة الريــــاضا.الشهــداء ترحمة جمعة جالل السيد بدران13359

ناجح276إدارة الريــــاضا.الشهــداء تسهر على ابوبكر محمد يوسف13360

ناجح267إدارة الريــــاضا.الشهــداء تغادة محمد حميدة عبدالسالم جمعه13361

ناجح277إدارة الريــــاضا.الشهــداء تنسمة اسماعيل محمد ابراهيم بدر13362

ناجح267إدارة الريــــاضا.الشهــداء توردة ابراهيم على محمد13363

ناجح235إدارة الريــــاضا.الشهــداء تيارا علي محمد رفعت محمود محمد شلبي13364
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ناجح161إدارة الريــــاضالعريان اإلعداديةاحمد على احمد عبداللطيف عطوه13366

ناجح167إدارة الريــــاضالعريان اإلعداديةاحمد محمد رشدي بسيونى13367

ناجح199إدارة الريــــاضالعريان اإلعداديةاحمد يوسف احمد عبدالنبي13368

ناجح178إدارة الريــــاضالعريان اإلعداديةادهم عادل عطيه بسطويسي13369

ناجح148إدارة الريــــاضالعريان اإلعداديةجمعه عزت رشاد محمد ابراهيم13370

ناجح276إدارة الريــــاضالعريان اإلعداديةزياد اسامه هانى محمود13371

ناجح154إدارة الريــــاضالعريان اإلعداديةزياد عطيه بدير عطيه سليمان13372

ناجح152إدارة الريــــاضالعريان اإلعداديةعبدهللا مسعود حامد دومه13374

ناجح173إدارة الريــــاضالعريان اإلعداديةكريم السيد على احمد العسوي13375

ناجح241إدارة الريــــاضالعريان اإلعداديةمحمد الشحات محمود عبدالحليم13376

ناجح195إدارة الريــــاضالعريان اإلعداديةمحمد سامي محمد مرسى محمد13377

ناجح199إدارة الريــــاضالعريان اإلعداديةمحمد شعبان بسطويسي شعبان ابراهيم13378

ناجح175إدارة الريــــاضالعريان اإلعداديةمحمد عبدهللا السيد محمد الشوره13379

ناجح255إدارة الريــــاضالعريان اإلعداديةمحمد محمود عبدالمحسن عطيه13380

ناجح151إدارة الريــــاضالعريان اإلعداديةمحمود رضا احمد محمد احمد13381

ناجح181إدارة الريــــاضالعريان اإلعداديةمحمود عادل مسعود جمعه13382

ناجح159إدارة الريــــاضالعريان اإلعداديةمحمود عبدالباسط عبدالرحمن محمد محمد13383

ناجح169إدارة الريــــاضالعريان اإلعداديةمحمود فتوح يوسف عبدالوهاب13384

ناجح165إدارة الريــــاضالعريان اإلعداديةمصطفى محمد فوزى محمد احمد13385

ناجح218إدارة الريــــاضالعريان اإلعداديةيوسف فؤاد يوسف محمد يوسف13386

ناجح211إدارة الريــــاضالعريان اإلعداديةاسماء شريف حامد جمعه13387

ناجح258إدارة الريــــاضالعريان اإلعداديةاماني شعبان بسطويس شعبان ابراهيم13388

ناجح260إدارة الريــــاضالعريان اإلعداديةايمان عطية السيد محمد سالمة13389

ناجح238إدارة الريــــاضالعريان اإلعداديةايمان محمد على احمد العيسوى13390

ناجح255إدارة الريــــاضالعريان اإلعداديةايمان محمد محمد شحاته سالمه13391

ناجح245إدارة الريــــاضالعريان اإلعداديةايمان هاني احمد على العريان13392
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ناجح279إدارة الريــــاضالعريان اإلعداديةايه محمود فاروق محمد محمود13393

ناجح276إدارة الريــــاضالعريان اإلعداديةرانا وحيد مصطفى عبدهللا13394

ناجح180إدارة الريــــاضالعريان اإلعداديةرحمه رضا فتحى عطيه ابراهيم13395

ناجح235إدارة الريــــاضالعريان اإلعداديةسماح صالح عبدالرحمن محمد عبدالفتاح13397

ناجح160إدارة الريــــاضالعريان اإلعداديةسمر محمد عبدالرحمن محمد محمد13399

ناجح215إدارة الريــــاضالعريان اإلعداديةشرين ممدوح محمود بريك سعد13400

ناجح253إدارة الريــــاضالعريان اإلعداديةعائشة عبدالعزيز حمد عبالعزيز13401

ناجح258إدارة الريــــاضالعريان اإلعداديةفداء احمد محمد على العريان13402

ناجح224إدارة الريــــاضالعريان اإلعداديةملك محمد مرسي محمد13403

ناجح260إدارة الريــــاضالعريان اإلعداديةمنار محمد عبدالوهاب يوسف جباره13404

ناجح258إدارة الريــــاضالعريان اإلعداديةمنه هللا وائل خنيزى مرعي13405

ناجح251إدارة الريــــاضالعريان اإلعداديةنجاة عرفه محمد محمد13406

ناجح248إدارة الريــــاضالعريان اإلعداديةنعمه ياسر ابراهيم حجازى13407

ناجح247إدارة الريــــاضالعريان اإلعداديةهاله محمود مصطفي على العريان13408

ناجح229إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةابراهيم حمدى ابراهيم غازي13409

ناجح210إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةاحمد السعيد عبدالعزيز محمد النجار13410

ناجح150إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةاحمد جمعة محمود عبدالرسول13411

ناجح168إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةاحمد حمام السيد عبدالكريم عبدالرحمن13412

ناجح234إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةاحمد رمضان السعيد احمد منصور13413

ناجح161إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةاحمد عادل محمد عبدالواحد عمر13414

ناجح218إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةاحمد عبدالناصر فرحات فرج13415

ناجح209إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةاحمد عالء محمد ابراهيم مبروك13416

ناجح195إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةاحمد محمد صابر علي السيد13417

ناجح168إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةاحمد محمد عبدالمنعم عطا حماد13418

ناجح169إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةاحمد محمد على عبدالعاطى الديب13419

ناجح211إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةاحمد منصور حمدى السيد قاسم13420
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ناجح252إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةاسالم هيثم محمد مسعود جابر13421

ناجح257إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةامير محمد نجاح عبدالعزيز النجار13422

ناجح277إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةبسيونى اسماعيل بسيونى اسماعيل13423

ناجح172إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةذياد محمد رفعت ابوشعيشع13424

ناجح278.5إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةسعد عماد سعد ابوالمكارم13425

ناجح227إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةسمعان كريم كرم كمال فرج13426

ناجح173إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةصالح ابراهيم صالح على زيدان13427

ناجح259إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةعبدالرحمن بركات محمد خفاجى13428

ناجح218إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةعبدالرحمن عبدالعزبز محمد ابراهيم سالمه13430

ناجح154إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةعبدهللا مصباح عبدهللا محمد13431

ناجح188إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةعمار سامي عبداللطيف احمدعتمان13432

ناجح177إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةفارس اسماعيل محمد صالح13433

ناجح157إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةفارس شريف سالمة فرج13434

ناجح164إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةماجد ماهر صبحى احمد النوبى13435

ناجح249إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةمامون يسرى محمد عبدالمتجلي احمد13436

ناجح190إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةمحمد السعيد على حسن عسس13437

ناجح215إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةمحمد جمعه محمد اسماعيل الديب13438

ناجح174إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةمحمد سعد عامر احمد13439

ناجح185إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةمحمد صابر على عطيه13440

ناجح209إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةمحمد عبدالفتاح عبدالعزيز عبدالفتاح الرفاعى13441

ناجح255إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةمحمد مامون محمد العربيى عبدالمتجلي13442

ناجح204إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةمحمد محمود عبدالفتاح محمد عبدالقادر13443

ناجح176إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةمحمد مصباح حسن بسيونى ابوشعيشع13444

ناجح218إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةمحمد هانى محمد حامد محمد13445

ناجح255إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةمحمود حماده عبدالقوى بهنسي محمد13446

ناجح155إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةمحمود رجب حمدى بسيونى عبدربه13447



كفرالشيخ16/06/2021

470صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح198إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةمحمود فريد شوقى شحاته مجاهد13448

ناجح234إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةمحمود ماهر السعيد احمد منصور13449

ناجح223إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةمحمود محمد السيد حسن غنيم13450

ناجح195إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةمصطفى محمد جمعه هويسى13451

ناجح212إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةمعاذ كمال عبدالنبي احمد المكاوى13452

ناجح200إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةيوسف ياسر يوسف شاهين13453

ناجح246إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةاسراء احمد عبدالفتاح حسين عويس13454

ناجح220إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةاسراء بالل محمد ذكى ابوشعيشع13455

ناجح234إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةاسراء مصطفى فرحات فرج13456

ناجح217إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةاسراء نجاح غازى الشوادفي سالمه13457

ناجح235إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةاسماء احمد جمعه عبدالمهدى13458

ناجح161إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةاسماء على محمد خميس سالم13459

ناجح175إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةالزهراء السعيد عبدالعزيز مصطفى غازى13460

ناجح215إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةامنيه عبدهللا ابراهيم السيد حسن13461

ناجح188إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةاميره محمد محمد احمد يسين13462

ناجح181إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةاميره مسعود السعيد مسعود13463

ناجح279إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةامينه حسام طلعت احمد الجداوى13464

ناجح226إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةايمان جمال الدين بدر ابراهيم13465

ناجح277إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةايمان رمضان حسن عسس13466

ناجح153إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةايمان شعبان ابراهيم السيد النحال13467

ناجح226إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةايمان عماد عبدهللا عبدالونيس13468

ناجح183إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةايمان قدري رمضان بسيوني13469

ناجح154إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةايمان ماهر شفيق عبدالواحد عمر13470

ناجح164إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةايه عبدالكريم على ابراهيم13471

ناجح217.5إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةايه محمد ابراهيم محمد قايد13472

ناجح277إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةحنان سامى على عبدالوهاب حسن13473
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ناجح273إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةحنين ايمن عبدالحميد غازى احمد13474

ناجح150إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةحنين نسيم شكري حسن شلبي13475

ناجح219إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةرحاب رمضان ابراهيم احمد ابراهيم13476

ناجح226إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةرحمة محمد فتحي محمد عبدالحميد13477

ناجح197إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةرضوه هالل مصطفى بيومي هالل13478

ناجح172إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةرنا خيرى ابراهيم محمد ابراهيم13479

ناجح199إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةريهام احمد الصادق ابوالغيط حميده13480

ناجح206إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةساره رمضان شحاته مجاهد13481

ناجح175إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةساره على عبدالقادر على محمد13482

ناجح278.5إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةسهام جالل حسين حماد13483

ناجح257إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةسوزان نزيه الشحات احمد فرج13484

ناجح269إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةسوسن عادل فرحات سعد على13485

ناجح278إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةشذى سعد لطفي عبدالرازق13486

ناجح243إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةشروق اسامه رجب يوسف عبدالمنعم13487

ناجح215إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةشروق زغلول عبدالحميد ابراهيم الهالوى13488

ناجح277إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةشهد ابراهيم محمد عبدالحليم حسنين13489

ناجح218إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةشهد الشوادفى سالمه حسن13490

ناجح232إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةشيماء غازى عبدالحميد غازى13491

ناجح164إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةعزه محمود حماد حماد13492

ناجح202إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةفاطمة عيد جمعه عبدالجواد بريك13493

ناجح234إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةمروه عبدالعليم السيد غازي13494

ناجح229إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةمنار عمرو محمد زين العابدين13495

ناجح224إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةمنه ايمن عيد حسن13496

ناجح226إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةمنه حماده ابوالمكارم محمد بلتاجي13497

ناجح199إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةمنه ياسر عبدالفتاح محمد13498

ناجح239إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةمياده جمعه محمد على سالمه13499
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ناجح187.5إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةمياده محمد حسنى محمود13500

ناجح245إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةندى بسيونى على بسيونى13501

ناجح244إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةنرمين رجب سعد محمود شعبان13503

ناجح150إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةنسمه بسيونى رمضان بسيونى13504

ناجح240إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةهاجر خميس عبدالرحمن على ابراهيم13506

ناجح225إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةيارا ابراهيم سعد ابرهيم خير13507

ناجح218إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةياسمين ابراهيم عبدهللا محمد13508

ناجح245.5إدارة الريــــاضالضبعة اإلعداديةياسمين خيرى عبدالمالك مبروك جابر13509

ناجح210إدارة الريــــاضا.محمد فرج تاحمد عماد عبدالعزيز عطيه حسنين13511

ناجح204إدارة الريــــاضا.محمد فرج تاحمد محمد فرج السيد13512

ناجح145إدارة الريــــاضا.محمد فرج تسيف الدين وائل ابراهيم سيف الدين13515

ناجح233إدارة الريــــاضا.محمد فرج تعمار محمد جمعه اسماعيل علي13518

ناجح155إدارة الريــــاضا.محمد فرج تقصي السيد زغلول عبدالحميد الشهاوي13519

ناجح161إدارة الريــــاضا.محمد فرج تمحمد السيد محمود محمد عبدالحميد13520

ناجح201إدارة الريــــاضا.محمد فرج تمحمد سامح عبدهللا حسين نصر13522

ناجح212إدارة الريــــاضا.محمد فرج تمحمود سامح عبدهللا حسين نصر13523

ناجح143إدارة الريــــاضا.محمد فرج تمحمود محمد محمود محمد عبدالحميد13524

ناجح159إدارة الريــــاضا.محمد فرج تمصطفى احمد ابراهيم سليمان13525

ناجح189إدارة الريــــاضا.محمد فرج تمصطفى احمد محمد عبدالمقتدر يسين13526

ناجح190إدارة الريــــاضا.محمد فرج تايمان رضا محمد محمد فرج13527

ناجح278.5إدارة الريــــاضا.محمد فرج تحنين عبدالستار عبدالعاطى عبدالحميد شهاوي13528

ناجح176إدارة الريــــاضا.محمد فرج تدنيا حسنى عبدالستار محمد13529

ناجح164إدارة الريــــاضا.محمد فرج تدينا يسرى سليمان بسيونى بدوي13530

ناجح226إدارة الريــــاضا.محمد فرج تزاهيه محمد ربيع مصطفى محمد13531

ناجح146إدارة الريــــاضا.محمد فرج تندى جمعه سليمان محمد سليمان13532

ناجح161إدارة الريــــاضا.محمد فرج تنسمه احمد محمد سعد شحاته13533



كفرالشيخ16/06/2021

473صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح199إدارة الريــــاضا.محمد فرج تنها ايهاب الدين فاروق على ابراهيم13534

ناجح197إدارة الريــــاضا.محمد فرج تهاديه فرحات محمد محمد فرج13535

ناجح277إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمابراهيم ايمن ابراهيم عوض رضوان13536

ناجح259إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمابراهيم سامي احمد منصور سعد13537

ناجح192إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليماحمد السيد عبدالسالم فضل زهران13538

ناجح150إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليماحمد السيد قطب يوسف سليمان13539

ناجح196إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليماحمد الشحات احمد السيد السطوحى13540

ناجح267إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليماحمد حسين بهنساوي عبدالعزيز13541

ناجح265إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليماحمد سمير احمد ابراهيم13542

ناجح172إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليماحمد عبدالباسط عبدالحي محمد13543

ناجح245إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليماحمد عبدالفتاح عبدالغنى عبدالفتاح13544

ناجح270إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليماحمد عزت ابراهيم زهران13545

ناجح275إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليماحمد محمد احمد حسن متولى13546

ناجح270إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليماحمد محمد عبدالهادي محمد عبدالرحمن13547

ناجح277إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليماحمد محمد مرسي محمد على صديق13548

ناجح278.5إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليماحمد محمد نور الدين عبدالرازق13549

ناجح271إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليماسالم ايمن محمود بسيونى13550

ناجح225إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليماسالم رائد ماهر سعد الدين13551

ناجح277إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليماسالم محمد مرسي محمد على صديق13552

ناجح278إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمالسيد فريج السيد زهران13553

ناجح277إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمامير ممدوح ابراهيم عطية13554

ناجح158إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمبسيوني يوسف على احمد يوسف13555

ناجح234إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمحامد الشوادفي محمد عبدالجليل خميس13556

ناجح266.5إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمحامد هاني حامد فتح هللا13557

ناجح256إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمخالد رمضان عبيد محمد اسماعيل13558

ناجح277إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمزكريا ابراهيم زكريا محمد13559
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ناجح277إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمزياد عطيه عبدهللا عطيه مبروك13560

ناجح207إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمشعبان فرج شعبان بيومى13561

ناجح146إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمصالح ايمن صالح عوض مرسي13562

ناجح233إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمطه على يوسف على مصطفى13563

ناجح255إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمطه محمود طه سالم عبود13564

ناجح219إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمعبدالحميد محمد حسن رجب صالح13565

ناجح259.5إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمعبدالرحمن رشاد السيد عبدالفضيل عبدالجليل13566

ناجح264إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمعبدالرحمن منصور محمد منصور سعد13567

ناجح270إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمعبدهللا محمد السيد بسيونى13568

ناجح177إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمعبدالمحسن نادر عبدالمحسن عبدالرازق13569

ناجح274إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمعلى اسامه احمد على السيد المغازي13570

ناجح279إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمعلى رضا محمد شعبان عبدالحميد13571

ناجح275.5إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمعلى نور على صالح عبدالعال13572

ناجح254إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمعلى ياسر محمد على عليوه13573

ناجح278إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمعمار عطية عوض سليمان13574

ناجح171إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمعمرو عصام عبدالحميد عبدالجليل13576

ناجح162إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمفؤاد فتحى فؤاد امين محمود13577

ناجح234إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمفارس السيد السيد عبدالرازق13578

ناجح252إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمفارس رمضان عبدالموجود عرفه محمد هالل13579

ناجح146إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمفارس محمد فيصل محمد13580

ناجح276إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليممؤمن عماد مصطفى محمد يونس13581

ناجح205إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليممحمد ابراهيم الشحات السيد عبدالرحمن13582

ناجح158إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليممحمد السيد فهمي مصطفى محمد13583

ناجح198إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليممحمد الشبراوي محمد السيد العربي13584

ناجح185إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليممحمد رجب فوزى رجب13585

ناجح213إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليممحمد رضا محمد العشري13586
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ناجح231إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليممحمد صابر ابراهيم عبالغفار ابراهيم13587

ناجح163إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليممحمد صابر عبدالعزيز يوسف13588

ناجح278إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليممحمد صبحى عبدالسالم مرسى13589

ناجح200إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليممحمد صالح صالح عبدالمنطلب محمد13590

ناجح269إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليممحمد عابد عبدالغفار فرحات13591

ناجح277إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليممحمد عبدهللا احمد عبدهللا احمد13592

ناجح177إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليممحمد عصام ابراهيم غازى13593

ناجح191إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليممحمد غازي ابراهيم محمد غازي13594

ناجح270إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليممحمد فرحات عبدالغفار زهران13595

ناجح206إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليممحمد محمود محمد مصطفى محمد13596

ناجح195إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليممحمد هاني شاكر عبدالعظيم محمد13597

ناجح194إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليممحمد هالل السيد محجوب13598

ناجح160إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليممحمد وائل رشاد السيد احمد13599

ناجح255إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليممحمد وائل عبداللطيف عبدالفضيل13600

ناجح212إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليممحمد ياسر محمد شعبان13601

ناجح161إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليممحمود جميل محمد جميل سليم13602

ناجح233إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليممحمود عماد السيد السيد شاهين13603

ناجح278.5إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليممحمود هاني عبدالسالم مرسي13604

ناجح246إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليممصطفى بكر مصطفى عبدالعزيز مصطفى13605

ناجح260إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليممصطفى رفعت ابراهيم عبدالقادر محمد13606

ناجح266إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليممصطفى رمضان عبده احمد عبدالفتاح13607

ناجح198إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليممصطفى شعبان سعد محمود13608

ناجح246.5إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليممصطفى عبدالمعطى عبدالقادر محمد13609

ناجح224إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمنادر ايمن محمد السيد محمد13610

ناجح186إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمياسين محمد محمود على اللواتي13611

ناجح193إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليميسري السيد ابراهيم عبدالحميد13612
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ناجح243إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليميوسف حسام كامل عوض13613

ناجح212إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليماسراء السيد الشحات السيد13614

ناجح278إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليماسراء خالد السيد محمد السيد عاشور13615

ناجح274إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليماسراء على لطفي عبدالحي حمزه13616

ناجح209إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليماسماء عرفات جمعه ابراهيم13617

ناجح211إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليماسماء محمد عبدهللا ابراهيم زهران13618

ناجح194إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليماالء السيد طلبه ابراهيم احمد13619

ناجح250.5إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمالهام شعبان عادل عبدالجواد13620

ناجح277إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليماماني عنتر الرفاعي العشري13621

ناجح278.5إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليماماني نشات صالح عبدالمحسن محمد13622

ناجح186إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمامل خضر خميس عبدالجليل خميس13623

ناجح173إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليماميره صالح صالح عوض الشناوي13624

ناجح269إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمامينه منصور عبدالفتاح طه ابراهيم جبل13625

ناجح242إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمايمان شريف محمود بسطويسي عبدربه13626

ناجح261إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمايمان هاني شعبان عبدالحميد  ربيع13628

ناجح247إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمايمان هشام عيد عثمان13629

ناجح237إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمايه احمد حسين على محمد النبوي13630

ناجح271إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمايه عطيه على عبدالحي حمزه13631

ناجح242إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمبسمله عبدالعزيز محمد محمد خاطر13632

ناجح235إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمبسنت سميح حمدي السيد سالمه13633

ناجح177إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمجميله احمد عبدهللا عيد شعبه13634

ناجح215.5إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمحبيبه الشحات السيد عبدالحميد حسين13635

ناجح276إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمحبيبه رياض عباللطيف عبدالفضيل13636

ناجح277إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمحنين ابراهيم عوض السيد13637

ناجح273إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمحنين ايمن السيد عوض المصرى13638

ناجح211إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمدنيا حمام سليمان بسيونى بدوى13639
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ناجح235إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمدينا فرج محمد حسن بركات13640

ناجح202إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمرانيا ابراهيم السيد ابراهيم13641

ناجح273إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمرحمة السيد صابر السيد13642

ناجح276إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمرحمه السيد محمد طه الشحات13643

ناجح278إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمرنا رامي احمد عبدالحميد حسين13644

ناجح265إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمروان عصام محمد صالح عبدالعال13645

ناجح252إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمروان ماهر محمد الشوادفي13646

ناجح261إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمريم محمد سالم عبدالعظيم13647

ناجح246.5إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمريهام عوني محمد احمد موسى13648

ناجح267إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمزينب ياسر احمد السيد عبدالرحمن13649

ناجح269إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمسحر حامدين جابرعبدالحميد الغنام13650

ناجح271إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمسماح فوزى عبدالعليم عبدالكريم13651

ناجح278إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمشاهندة محمد هالل عبدالفتاح13652

ناجح267إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمشهد السيد محمد عبدالكريم13653

ناجح271إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمشهد جمال عادل عبدالجواد13654

ناجح273إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمشهد ماهر السعيد رجب13655

ناجح258إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمشهد محمد جالل محمد اللواتي13656

ناجح256إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمشهد محمد محمد عطية13657

ناجح222إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمشيرين محمود عبداللطيف شعبان13658

ناجح270إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمشيماء ابراهيم رمضان عبدالرحمن13659

ناجح179إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمصفيه زغلول عبدالعال سليم على13660

ناجح273إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمعبير عالء عبدالحفيظ محمد13661

ناجح279إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمعزه صفوت عبدالمنعم السيد محمد13662

ناجح235إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمفاطمة ابراهيم بيومى ابراهيم13663

ناجح272إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمفاطمة احمد السعيد محمد عبدالفتاح13664

ناجح274إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمفاطمة حلمى ابراهيم احمد13665
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ناجح277إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمفرحة محمد احمد بسيونى13666

ناجح197إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليممريم جميل محمد جميل سليم13667

ناجح168إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليممريم محمد عبدالرحمن السيد عبدالرحمن13668

ناجح261إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليممشيره تامر عبدالمحسن عبدالرازق الوكيل13669

ناجح268إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليممنار محمد عيسوي محمد سليمان13670

ناجح274إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليممنة هللا ابوزيد على خلف هللا13671

ناجح268إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليممنة هللا اسماعيل اسماعيل سالمه13672

ناجح270إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليممنه رياض عباللطيف عبدالفضيل13673

ناجح269إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليممنه عبدالمجيد صبرى عبدالمجيد13674

ناجح264إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمنجالء على شحاته على13675

ناجح273إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمندا فتحى رمضان محمود13676

ناجح278إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمندى بسيونى على محمود عثمان13677

ناجح149إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمندى جمال جابر عبدالحميد الغنام13678

ناجح232إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمندى حامد رمضان عبدالمنعم13679

ناجح270إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمندى ياسر جمعه محمد13680

ناجح277إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمنهله عبدالعاطي مصطفى عبدالعاطي13681

ناجح245إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمنوال حسن محمد حسن بركات13682

ناجح275إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمهاجر محمود رمضان محمود سعد13683

ناجح273.5إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمهانم ابراهيم عبدهللا السيد13684

ناجح273.5إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمهانم عماد فتحي بسيوني13685

ناجح252إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمهبه ابراهيم عبدالكريم عبدالجليل13686

ناجح164إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمهبه عبدهللا محمد عبدالقادر ابوالعال13687

ناجح278إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليموسام السيد فيصل السيد13688

ناجح243إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليموالء جمعه محمد عبدالحميد ابوالسعود13689

ناجح264إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليموالء عبدالغفار محمد عبدالغفار علي13690

ناجح238إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليميارا عماد عبدالخالق محمد بسيوني13691
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ناجح268.5إدارة الريــــاضالشهيد عبدالجواد عبدالعليمياسمين ابراهيم السيد محمد سليمان13692

ناجح264إدارة الريــــاضا.بقلولة تابراهيم حسين صالح على غنيم13693

ناجح278.5إدارة الريــــاضا.بقلولة تاحمد ايمن محمد حميده بسيونى13694

ناجح278إدارة الريــــاضا.بقلولة تاحمد جمعة عبدالفتاح زكي سليمان الشرقاوي13695

ناجح272إدارة الريــــاضا.بقلولة تاحمد خالد متولي احمد خليل13696

ناجح278إدارة الريــــاضا.بقلولة تاحمد عالء محمد السيد ابراهيم13697

ناجح278إدارة الريــــاضا.بقلولة تاحمد محمد عبدالفتاح احمد محمد13698

ناجح164إدارة الريــــاضا.بقلولة تاسالم عماد زكي صالح ابراهيم13699

ناجح176إدارة الريــــاضا.بقلولة تاسالم محمود السيد ابراهيم عبدهللا13700

ناجح274إدارة الريــــاضا.بقلولة تالسعيد احمد السعيد ابوشعيشع محمد الجمل13701

ناجح222إدارة الريــــاضا.بقلولة تدياب احمد متولي ابوزيد حميدة13702

ناجح198إدارة الريــــاضا.بقلولة تشهاب غريب شهاب الدين عبدالمجيد شهاب13703

ناجح215إدارة الريــــاضا.بقلولة تطه عطية محمود عبدالوهب خليل13705

ناجح279إدارة الريــــاضا.بقلولة تطه محمد جمال عبدالحميد محمد مصطفي13706

ناجح262إدارة الريــــاضا.بقلولة تعبدالرحمن ابراهيم محمد ابراهيم13707

ناجح258إدارة الريــــاضا.بقلولة تعبدالرحمن محمد حامد احمد بسيونى13708

ناجح266إدارة الريــــاضا.بقلولة تعبدالرحمن محمد عبده محمد يوسف13709

ناجح231إدارة الريــــاضا.بقلولة تعبدالرحمن محمد فرج محمد علي13710

ناجح230إدارة الريــــاضا.بقلولة تعبدالرحمن محمد محمد السيد حسن13711

ناجح225إدارة الريــــاضا.بقلولة تعبدالواحد عبدالواحد فتوح محمود فتح هللا13712

ناجح161إدارة الريــــاضا.بقلولة تعزت سامح عزت محمد محمد عمر13713

ناجح269إدارة الريــــاضا.بقلولة تعلي عمرو علي بدير عطيه13714

ناجح273.5إدارة الريــــاضا.بقلولة تعمار محمد السعيد عبدالمقصود عطية13715

ناجح278إدارة الريــــاضا.بقلولة تعمر بهاء عمر زكريا عمر13716

ناجح163إدارة الريــــاضا.بقلولة تفؤاد عبدالوهاب صبري عبدالوهاب مرسي الزيات13717

ناجح151إدارة الريــــاضا.بقلولة تكرم قطب صابر محمد قطب حميدة13718
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ناجح264إدارة الريــــاضا.بقلولة تكريم رضا عبدالفتاح زكي سليمان13719

ناجح215إدارة الريــــاضا.بقلولة تكريم محمد شفيق يوسف احمد13720

ناجح164إدارة الريــــاضا.بقلولة تكريم محمد صبحي السيد حسن13721

ناجح198إدارة الريــــاضا.بقلولة تمحمد السعيد علي عطية علي يوسف13722

ناجح206إدارة الريــــاضا.بقلولة تمحمد بسيوني حمادة بسيوني حمادة13723

ناجح278.5إدارة الريــــاضا.بقلولة تمحمد حامد جمال محجوب ابراهيم13724

ناجح278إدارة الريــــاضا.بقلولة تمحمد زكرى بدير على طايل13725

ناجح243إدارة الريــــاضا.بقلولة تمحمد شوقي ابوالغيط يوسف حنيش13726

ناجح258إدارة الريــــاضا.بقلولة تمحمد هاني علي حسن قنيبر13727

ناجح236إدارة الريــــاضا.بقلولة تمحمود رضوان احمد محمد عمر13728

ناجح249إدارة الريــــاضا.بقلولة تمحمود محمد خميس كامل السيد13729

ناجح270إدارة الريــــاضا.بقلولة تمصطفى السعيد محمد يوسف يوسف البطاط13730

ناجح221إدارة الريــــاضا.بقلولة تمصطفى السيد محمد عبدالنبى الشوادفى13731

ناجح259إدارة الريــــاضا.بقلولة تيوسف احمد ابواليزيد عبدالمقصود البرعى13733

ناجح274إدارة الريــــاضا.بقلولة تاسراء فاروق عبدة شحاته احمد13734

ناجح264إدارة الريــــاضا.بقلولة تاسماء موسي صالح طه بسيوني13735

ناجح274إدارة الريــــاضا.بقلولة تاالء سعد محمد عبدالحى محمد13736

ناجح263إدارة الريــــاضا.بقلولة تاالء موسي صالح طه بسيوني13737

ناجح272إدارة الريــــاضا.بقلولة تاية ابوزيد متولي ابوزيد13738

ناجح279إدارة الريــــاضا.بقلولة تايمان احمد السعيد ابوشعيشع محمد الجمل13739

ناجح274إدارة الريــــاضا.بقلولة تايه سمير رمزى عمر محمد عمر13740

ناجح278.5إدارة الريــــاضا.بقلولة تبسملة محمد عبدالمجيد عبدالخالق13741

ناجح278.5إدارة الريــــاضا.بقلولة تبسمه خالد فتحى زيدان بدران13742

ناجح279إدارة الريــــاضا.بقلولة تحنين حاتم الشوادفي زكي سليمان13743

ناجح277إدارة الريــــاضا.بقلولة ترنا محمد احمد راغب احمد13744

ناجح275.5إدارة الريــــاضا.بقلولة تروان بشير متولي احمد خليل13745
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ناجح272.5إدارة الريــــاضا.بقلولة تريم احمد سمير مرشدى عبدالغنى13746

ناجح260إدارة الريــــاضا.بقلولة تسارة رافت فرج محمد علي13747

ناجح271إدارة الريــــاضا.بقلولة تساره فوزى عبدهللا عبدالخالق عبدالخالق13748

ناجح273إدارة الريــــاضا.بقلولة تسلمى فوزى عبدهللا عبدالخالق عبدالخالق13749

ناجح274إدارة الريــــاضا.بقلولة تسلمي هاني محمد يوسف احمد يوسف13750

ناجح209إدارة الريــــاضا.بقلولة تسما حاتم عادل محمود السيد احمد13751

ناجح259إدارة الريــــاضا.بقلولة تشهد محمد صبحي عبدهللا غازي13752

ناجح261إدارة الريــــاضا.بقلولة تشيماء شعبان عبدالمجيد رمضان عبدهللا13753

ناجح252إدارة الريــــاضا.بقلولة تصفا رشدي حماده بسيوني حماده13754

ناجح279إدارة الريــــاضا.بقلولة تفاطمة خالد عبدالفتاح احمد بلتاجى13755

ناجح279.5إدارة الريــــاضا.بقلولة تمروه جمال احمد احمد محمد13756

ناجح274إدارة الريــــاضا.بقلولة تمريم احمد مختار عبدالعزيز13757

ناجح257إدارة الريــــاضا.بقلولة تمنه السيد محمد ابراهيم عرفات13758

ناجح266إدارة الريــــاضا.بقلولة تمنه هللا ضاحي محمد محمد احمد عمر13759

ناجح266إدارة الريــــاضا.بقلولة تمنه وائل سالمه احمد عبدالخالق13760

ناجح262إدارة الريــــاضا.بقلولة تمي رضا عبدالحميد احمد يوسف هلل13761

ناجح262إدارة الريــــاضا.بقلولة تندا ناصر محمود مرسى على13762

ناجح272إدارة الريــــاضا.بقلولة تندى ماجد محمد عبدالسالم عمر محمد13763

ناجح227إدارة الريــــاضا.بقلولة تنور محمد عبدالهادى احمد حسنين13764

ناجح268إدارة الريــــاضا.بقلولة تنورا عادل لبيب قطب السيد13765

ناجح264إدارة الريــــاضا.بقلولة تهاجر رضا السيد عطية علي يوسف13766

ناجح255إدارة الريــــاضا.بقلولة تهاجر محمد عبدالعزيز بسيونى حمادة13767

ناجح273إدارة الريــــاضا.بقلولة تهاجر محمد عيد يوسف بسيوني13768

ناجح279.5إدارة الريــــاضا.بقلولة تيارا محمود محمد محمود عبدالخالق13769

ناجح277إدارة الريــــاضا.بقلولة تياسمين سامح الشربيني يوسف احمد13770

ناجح272إدارة الريــــاضا.بقلولة تياسمين محمد السيد احمدعبدالخالق13771
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ناجح262إدارة الريــــاضا.بقلولة تياسمين ياسر محمد عطية الوكيل13772

ناجح265إدارة الريــــاضا.بقلولة تياسمين يونس على محمود ابويوسف13773

ناجح235إدارة الريــــاضالعمدان اإلعداديةاحمد ايمن احمد ماهر محمد صالح عاشور13774

ناجح266إدارة الريــــاضالعمدان اإلعداديةاحمد شاهين محمود فتح هللا زهره13775

ناجح259إدارة الريــــاضالعمدان اإلعداديةاحمد صبحى محمد صابر ابراهيم13776

ناجح147إدارة الريــــاضالعمدان اإلعداديةاحمد ضيف محمد على عبدالسالم13777

ناجح266إدارة الريــــاضالعمدان اإلعداديةاحمد على سعد عمر مصطفى13778

ناجح172إدارة الريــــاضالعمدان اإلعداديةاحمد محمد عبدالفتاح ابوشعيشع خليل13779

ناجح229إدارة الريــــاضالعمدان اإلعداديةحسام السيد محمد السيد طه13780

ناجح263إدارة الريــــاضالعمدان اإلعداديةحسين محمد حسين عطيه جادهللا13781

ناجح257إدارة الريــــاضالعمدان اإلعداديةشريف فتحى محمد احمد عبدالرحمن13782

ناجح245إدارة الريــــاضالعمدان اإلعداديةعبدالرحمن محمد بسيونى عبدهللا عرب13783

ناجح270إدارة الريــــاضالعمدان اإلعداديةعبدالرحمن محمد حسين احمد حسين13784

ناجح249إدارة الريــــاضالعمدان اإلعداديةعبدهللا الحسن عبدالعزيز عاشور13785

ناجح262إدارة الريــــاضالعمدان اإلعداديةعبدهللا ضياء على سيداحمد ابراهيم13786

ناجح203إدارة الريــــاضالعمدان اإلعداديةعزمى احمد محمد ابراهيم حبسه13787

ناجح235إدارة الريــــاضالعمدان اإلعداديةعمرو شريف محمد عاشور يوسف13788

ناجح274إدارة الريــــاضالعمدان اإلعداديةمحمد الشوادفى عبدالمنعم غازى حسنين13790

ناجح183إدارة الريــــاضالعمدان اإلعداديةمحمد طه عبدالعزيز محمد متولى13791

ناجح246إدارة الريــــاضالعمدان اإلعداديةمحمد محروس محمد ابراهيم جادهللا13792

ناجح250إدارة الريــــاضالعمدان اإلعداديةمحمد هانى احمد احمد عاشور13793

ناجح276إدارة الريــــاضالعمدان اإلعداديةمحمود احمد محمود فتح هللا زهرة13794

ناجح166إدارة الريــــاضالعمدان اإلعداديةمحمود شهدى عبدالحميد محمد ابراهيم13795

ناجح269إدارة الريــــاضالعمدان اإلعداديةمحمود مرتضى السباعى البهجى13796

ناجح235إدارة الريــــاضالعمدان اإلعداديةياسين عطيه محمد شحاته الحصرى13799

ناجح249إدارة الريــــاضالعمدان اإلعداديةيزن انور زكى الصاوى ابراهيم13800
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ناجح250إدارة الريــــاضالعمدان اإلعداديةامجاد وليد على غازى على البنا13801

ناجح205إدارة الريــــاضالعمدان اإلعداديةايمان اسماعيل عبدالباسط السيد عرب13802

ناجح203إدارة الريــــاضالعمدان اإلعداديةايمان صبحى عبدالسالم محمد سالمه13803

ناجح274إدارة الريــــاضالعمدان اإلعداديةايمان عدلى محمد صابر13804

ناجح153إدارة الريــــاضالعمدان اإلعداديةايه عنتر يوسف عبدالصمد على عاشور13805

ناجح268إدارة الريــــاضالعمدان اإلعداديةبسمله محمد حسين احمد حسن13806

ناجح171إدارة الريــــاضالعمدان اإلعداديةحبيبه السيد عبدالحميد السيد ابراهيم13807

ناجح221إدارة الريــــاضالعمدان اإلعداديةحنين احمد عبدالباسط السيد عرب13808

ناجح272إدارة الريــــاضالعمدان اإلعداديةحنين خالد على محمد البنا13809

ناجح165إدارة الريــــاضالعمدان اإلعداديةدنيا سعد الدين احمد احمد عطيه13810

ناجح238إدارة الريــــاضالعمدان اإلعداديةرياحين ايمن يوسف سيداحمد عاشور13812

ناجح191إدارة الريــــاضالعمدان اإلعداديةزهراء ابراهيم صابر ابراهيم13813

ناجح188إدارة الريــــاضالعمدان اإلعداديةسجده محمود مصطفي ابورحاب13814

ناجح197إدارة الريــــاضالعمدان اإلعداديةشروق عبود احمد على الديب13815

ناجح262إدارة الريــــاضالعمدان اإلعداديةشفاء جمال فتحى يوسف محمد13816

ناجح194إدارة الريــــاضالعمدان اإلعداديةشهد عبود احمد على الديب13817

ناجح264إدارة الريــــاضالعمدان اإلعداديةشهد محمد يوسف عبدالعزيز يوسف13818

ناجح275إدارة الريــــاضالعمدان اإلعداديةمروه محمد على احمد عبدالرحمن13819

ناجح258إدارة الريــــاضالعمدان اإلعداديةمريم سعد حسن عبدالسالم يوسف13820

ناجح157إدارة الريــــاضالعمدان اإلعداديةمنه هللا عادل زكريا ابراهيم عرب13821

ناجح262إدارة الريــــاضالعمدان اإلعداديةندى محمود على محمد البنا13822

ناجح185إدارة الريــــاضالعمدان اإلعداديةنورهان عبدالصمد عزت عبدالصمد عاشور13823

ناجح270إدارة الريــــاضا.الوزارية تابراهيم الشوادفى ابراهيم حسين على13824

ناجح257إدارة الريــــاضا.الوزارية تابراهيم عبدالجواد عبدالوهاب عبدهللا بركه13825

ناجح264إدارة الريــــاضا.الوزارية تابراهيم عبدالهادى ابراهيم احمدعبدالهادى13826

ناجح270إدارة الريــــاضا.الوزارية تابراهيم ناصر ابراهيم محمودمصطفى العشماوى13827
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ناجح270إدارة الريــــاضا.الوزارية تاحمد اسماعيل احمد ابراهيم احمد13828

ناجح274إدارة الريــــاضا.الوزارية تاحمد اسماعيل عبدالهادى عبدالحميداحمد13829

ناجح249إدارة الريــــاضا.الوزارية تاحمد بسيونى عبدالقادر حسين المزين13830

ناجح263إدارة الريــــاضا.الوزارية تاحمد جابر السيد جادالسيد13831

ناجح274إدارة الريــــاضا.الوزارية تاحمد حسام الدين عبدالسالم عبدالرحيم السيد13832

ناجح265إدارة الريــــاضا.الوزارية تاحمد رفعت حسن احمد عبدربه13833

ناجح265إدارة الريــــاضا.الوزارية تاحمد محمد احمد عبدالحميدالمزين13834

ناجح240إدارة الريــــاضا.الوزارية تامين مصطفى احمد اسماعيل احمد غالب13835

ناجح245إدارة الريــــاضا.الوزارية تانور عبدالحفيظ فهمي عبدالحفيظ محمد13836

ناجح258إدارة الريــــاضا.الوزارية تايهاب محمد طة محمد سليمان13837

ناجح222إدارة الريــــاضا.الوزارية تجمال اسماعيل عبداللة محمدعلى خليل13838

ناجح248إدارة الريــــاضا.الوزارية تزكريا سامى زكريا بسيونى شهاب الدين13839

ناجح269إدارة الريــــاضا.الوزارية تزياد عبدالهادى شاكر عبدالهادى ابراهيم13840

ناجح271إدارة الريــــاضا.الوزارية تزياد يوسف السيد يوسف محمد13841

ناجح269إدارة الريــــاضا.الوزارية تعبدالرحمن احمد شهاب الدين بسيوني شهاب الدين13842

ناجح267إدارة الريــــاضا.الوزارية تعبدالرحمن احمد عبدالفتاح محمد13843

ناجح263إدارة الريــــاضا.الوزارية تعبدالرحمن احمد على احمدعلى13844

ناجح273إدارة الريــــاضا.الوزارية تعبدالرحمن محمد محمد عبدالحميديوسف ابراهيم13845

ناجح273إدارة الريــــاضا.الوزارية تعبدالرحمن هشام محمد يوسف البلقاسى13846

ناجح274إدارة الريــــاضا.الوزارية تعبدالعزيز علي عبدالحميد علي عامر13847

ناجح262إدارة الريــــاضا.الوزارية تعبداللطيف خطاب عبداللطيف حسن هيكل13848

ناجح264إدارة الريــــاضا.الوزارية تعبدهللا محمد الزكير على على13849

ناجح262إدارة الريــــاضا.الوزارية تعالء طاهر اسماعيل جمعة مصطفى13850

ناجح265إدارة الريــــاضا.الوزارية تفهمي عبدالحفيظ فهمي عبدالحفيظ محمد13851

ناجح277إدارة الريــــاضا.الوزارية تمازن راضي الدسوقي علي السيد هيكل13852

ناجح267إدارة الريــــاضا.الوزارية تمحمد ابراهيم بسيوني مصطفي بسيونى عامر13853
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ناجح158إدارة الريــــاضا.الوزارية تمحمد اسماعيل احمد بسيونى بسيونى13854

ناجح273إدارة الريــــاضا.الوزارية تمحمد اشرف فؤاد بسيونى بسيونى13855

ناجح243إدارة الريــــاضا.الوزارية تمحمد خالد على احمدعلى عبدالنبى13856

ناجح263إدارة الريــــاضا.الوزارية تمحمد صبرى عبدالجيد عوض خلف13857

ناجح269إدارة الريــــاضا.الوزارية تمحمد على ابراهيم على سيداحمدعامر13858

ناجح243إدارة الريــــاضا.الوزارية تمحمد فرج محمد عبدالسالم محمد13859

ناجح214إدارة الريــــاضا.الوزارية تمحمد محمود حسن عبدالفتاح احمد13860

ناجح263إدارة الريــــاضا.الوزارية تمحمد مسعود ابراهيم منصورالسيد13861

ناجح268إدارة الريــــاضا.الوزارية تمحمد مصطفي الزكير علي علي13862

ناجح270إدارة الريــــاضا.الوزارية تمحمد وائل اسماعيل عبدالونيس الخرصاوى13863

ناجح174إدارة الريــــاضا.الوزارية تمحمد يوسف السيد يوسف عقيبى13864

ناجح218إدارة الريــــاضا.الوزارية تمحمود احمد محمد احمدالجوهرى13865

ناجح255إدارة الريــــاضا.الوزارية تمحمود رضا جمعة عبدالهادي صالح13866

ناجح275إدارة الريــــاضا.الوزارية تمحمود محمد علي محمدسعد13867

ناجح260إدارة الريــــاضا.الوزارية تمحمود ياسر السعيد محمدحسن13868

ناجح231إدارة الريــــاضا.الوزارية تمختار هيثم مختار سليمان غازي13869

ناجح271إدارة الريــــاضا.الوزارية تمروان مصطفي فرحات عبدالسالم بلتاجى13870

ناجح256إدارة الريــــاضا.الوزارية تمعاذ عبدالخالق فتح هللا عبدالنبي احمد13871

ناجح224إدارة الريــــاضا.الوزارية تنبيل السيد نبيل السعداوي عقاب13872

ناجح259إدارة الريــــاضا.الوزارية تيوسف احمد عباس عبدهللا غازي13873

ناجح279إدارة الريــــاضا.الوزارية تاسراء عبداللة فتح اللة محمد محمود13874

ناجح276إدارة الريــــاضا.الوزارية تاسماء محمود عبدالباعث يوسف الخرصاوى13875

ناجح278إدارة الريــــاضا.الوزارية تاالء ابراهيم الدسوقي يوسف الدسوقى13876

ناجح268إدارة الريــــاضا.الوزارية تاالء تامر محفوظ عبدالهادي الخرصاوى13877

ناجح275إدارة الريــــاضا.الوزارية تاالء شحاتة عبدالهادى عبدالعال13878

ناجح272إدارة الريــــاضا.الوزارية تالشيماء محمد عطيه محمد خليل13879
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ناجح269إدارة الريــــاضا.الوزارية تاماني محمد نبيل عبدالفتاح شهاب الدين13880

ناجح251إدارة الريــــاضا.الوزارية تايمان طه حموده مصطفى حموده13881

ناجح275إدارة الريــــاضا.الوزارية تايمان ماهر فرحات على ابراهيم13882

ناجح274إدارة الريــــاضا.الوزارية تجهاد سامي عبدهللا محمد علي13883

ناجح276إدارة الريــــاضا.الوزارية تحبيبه مصطفي رياض علي ابراهيم جبل13884

ناجح279إدارة الريــــاضا.الوزارية تحنين الرفاعي الرفاعي كمال عبدالخالق13885

ناجح278إدارة الريــــاضا.الوزارية تحنين السيد سعد ابراهيم محمد13886

ناجح239إدارة الريــــاضا.الوزارية تحنين صابر مبروك ابراهيم الهوارى13887

ناجح212إدارة الريــــاضا.الوزارية تدنيا محمد محفوظ محمد بلتاجي13888

ناجح202إدارة الريــــاضا.الوزارية ترضا صفوت محمد عبدالقادراحمد13889

ناجح266إدارة الريــــاضا.الوزارية ترغدة رافت فتحي حامد محمود13890

ناجح273إدارة الريــــاضا.الوزارية ترفيدا حاتم احمد احمد ابراهيم13891

ناجح265إدارة الريــــاضا.الوزارية ترقية زيان عبدالفتاح محمد محمد13892

ناجح279إدارة الريــــاضا.الوزارية تروان نصر محمد ابراهيم عبدهللا13893

ناجح277إدارة الريــــاضا.الوزارية تزينب محمد نبية سليمان عطيه الرفاعى13894

ناجح276إدارة الريــــاضا.الوزارية تسمر السعيد عبدالحميد اسماعيل عبدربه13895

ناجح160إدارة الريــــاضا.الوزارية تسهيله حمادة زكي السيدابوالعينين13896

ناجح272إدارة الريــــاضا.الوزارية تشروق جاسر على محمد الجوهرى13897

ناجح263إدارة الريــــاضا.الوزارية تشروق مدحت اسماعيل عبدالفتاح البشبيشى13898

ناجح187إدارة الريــــاضا.الوزارية تشهد عبدالهادى خليل شمس الدين غازى13899

ناجح263إدارة الريــــاضا.الوزارية تشهد محمد بسيوني الشناوي السيد13900

ناجح276إدارة الريــــاضا.الوزارية تشيماء عوني فتحي عبدالهادي ابراهيم13901

ناجح232إدارة الريــــاضا.الوزارية تضحى السيد سالم السيد سالم13902

ناجح238.5إدارة الريــــاضا.الوزارية تغادة حسن عقيبي حسن علي13903

ناجح243.5إدارة الريــــاضا.الوزارية تفاطمة مصطفي سمير عبدهللا الخرصاوى13904

ناجح223إدارة الريــــاضا.الوزارية تفاطمة ياسر عبده محمد عبده13905
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ناجح212إدارة الريــــاضا.الوزارية تفاطمه احمد عبدالسالم عبدالمجيد محمد13906

ناجح279.5إدارة الريــــاضا.الوزارية تفاطمه سامي السيد محمد علي13907

ناجح278إدارة الريــــاضا.الوزارية تفاطمه طه حسين محمد خليل13908

ناجح253إدارة الريــــاضا.الوزارية تفايزة عبدالفتاح امام محمد امام13909

ناجح246إدارة الريــــاضا.الوزارية تكوثر محمود السيد يوسف عقيبي13910

ناجح243إدارة الريــــاضا.الوزارية تمروة حمادة عبدربه عبدالجواد عبدربه13911

ناجح274إدارة الريــــاضا.الوزارية تمريم شوقى يحى عبدالرحمن محمد13912

ناجح262إدارة الريــــاضا.الوزارية تمنار عالء الدين الحسيني محمد احمد13913

ناجح237إدارة الريــــاضا.الوزارية تنادين محمد السيد عبدالفتاح السيد13914

ناجح223إدارة الريــــاضا.الوزارية تندا مصطفي الدسوقي يوسف الدسوقى13915

ناجح271.5إدارة الريــــاضا.الوزارية تندى عادل رمضان عبدالسالم محمد13916

ناجح265إدارة الريــــاضا.الوزارية تنسمة ابراهيم سعد ابراهيم نايل13917

ناجح249إدارة الريــــاضا.الوزارية تنورا سالم على عبدالواحد حسب13918

ناجح279إدارة الريــــاضا.الوزارية تنورهان اسامة طلعت عوض السيد13919

ناجح276إدارة الريــــاضا.الوزارية تنورهان جرئ جمال ابراهيم عبدالفتاح13920

ناجح278إدارة الريــــاضا.الوزارية تنورين ياسر السيد يوسف محمد13921

ناجح240إدارة الريــــاضا.الوزارية تهاجر السيد محمد عبدالمطلب محمد13922

ناجح264إدارة الريــــاضا.الوزارية تهاجر شهاب عبدالحميد عبدالجواد عطيه13923

ناجح262إدارة الريــــاضا.الوزارية تهاجر عبدالسالم رمضان عبدالسالم محمد13924

ناجح278.5إدارة الريــــاضا.الوزارية تهبه رافت عبدالحميد عبدالجواد عطيه13925

ناجح278إدارة الريــــاضا.الوزارية تهبه عبدالهادي فتحي عبدالهادي ابراهيم13926

ناجح277إدارة الريــــاضا.الوزارية تهناء ثروت عابدين ابراهيم احمد13927

ناجح171إدارة الريــــاضا.الوزارية تهند عونى عطيه احمد حميده13928

ناجح277إدارة الريــــاضا.الوزارية توسام رمضان ابراهيم السيد هيكل13929

ناجح232إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهابراهيم محمد عبدهللا راغب جمعه13930

ناجح209إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهابراهيم مدحت حماد ابراهيم13931
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ناجح266إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهاحمد جالل نجيب علي13932

ناجح275إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهاحمد سمير كرم الشرنوبي13933

ناجح278إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهاحمد عاطف محمد عيد13934

ناجح214إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهاحمد محمد عبدالعزيز عبدالحميد13935

ناجح247إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهاحمد مطر السعيد السيد13936

ناجح279إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهخالد وليد عبدالمنطلب بسيونى13937

ناجح239إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهزياد محمد سالم زايد13938

ناجح148إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهعبدالرحمن محمد دياب يوسف13939

ناجح278إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهعبدالرحمن مصطفى رمضان عبدالسالم سيد احمد13940

ناجح253إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهفارس ايمن صبحي عبدالعاطى سليمان13941

ناجح257إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهكريم شوقي عبدالعزيز عبدالسالم13942

ناجح278إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهكمال محمد حسني عبدالحميد13943

ناجح160إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهمحمد ايهاب عبدالسالم يوسف13946

ناجح278إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهمحمد حاتم بسيوني محمد13947

ناجح215إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهمحمد حماده لطفى عبدالغنى فرج13948

ناجح276إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهمحمد داود حامد محمود13949

ناجح273إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهمحمد سيد احمد محمد13950

ناجح153إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهمحمد صبحي سعداوي صميدة13951

ناجح278إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهمحمد ماجد عطية ابراهيم13952

ناجح206إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهمحمود احمد عبدالمعبود عبدالعاطي محمد13953

ناجح193إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهمحمود محمد احمد محمد13954

ناجح180إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهمحمود محمد محمود احمد عبدالقادر13955

ناجح279إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهياسر عزت عبدهللا ابوزيد13956

ناجح278إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهياسر محمد فتحي زايد13957

ناجح273إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهاسراء محمد احمد يوسف13958

ناجح222إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهاسماء الظريف محمد علواني13959
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ناجح274إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهاسماء على منصور ابراهيم عاصى13960

ناجح257إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهاسماء محمد سيد احمد13961

ناجح278إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهاالء محمد رزق منصور الخولى13962

ناجح270إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهامنية محمد عطية محمد13963

ناجح250إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهرحمة هيبة زكي ابراهيم13965

ناجح253إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهسارة فتحي باشا عبدالعزيز13966

ناجح237إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهسالى سمير عبدالعوض يوسف13967

ناجح258إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهسعاد طارق عبدالفتاح محمد13968

ناجح271إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهسلمي فيصل ممدوح عبدالجيد13969

ناجح165إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهسميحة محمد دياب يوسف13970

ناجح278.5إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهشهد طاهر حسن محمد13971

ناجح278إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهشهد محمد شاكر عبدالرحيم13972

ناجح267إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهشيماء احمد عبدالمنعم احمد13973

ناجح247إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهعزة يوسف على يوسف13974

ناجح279إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهفاطمه عبدالمقصود شوقي عبدالمقصود13975

ناجح278.5إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهفرح نسيم لبيب عبدالعزيز على13976

ناجح278إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهمروة حامد محمد حامد13977

ناجح264إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهمريم احمد عيسي عبدالرحمن13978

ناجح235إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهمريم طلبة رفعت بسيونى13979

ناجح278إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهمريم ياسر مسعود يوسف13980

ناجح278.5إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهملك هاني منصور محمود13981

ناجح252.5إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهمنة هللا السيد محمد عبدالخالق13982

ناجح190إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهمنه محمود مصطفى محمود13983

ناجح169إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهندي ابراهيم محمد ابراهيم13984

ناجح173إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركههبه هللا السعيد عبدالمعبود عبدالعاطي13985

ناجح266إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركههنا مصباح عبدالرحمن محمد13986
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ناجح272إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركههند ابراهيم محمد حامد13987

ناجح257إدارة الريــــاضاالمل االعدادية  المشتركهوجنات مدحت علي ضيف هللا13988

ناجح276إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده تاحمد محمد عبدالعال خميس13989

ناجح197إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده تاحمد وافى الشحات خميس13990

ناجح228إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده تاسامه محمد صالح عبدالعاطى عليوه13991

ناجح218إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده تاسالم حماده فتوح حسنين غازى13992

ناجح278إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده تعبدالرحمن جميل حسن السيد عبدهللا13993

ناجح236إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده تعبدالرحمن داوود محمد سليم13994

ناجح278إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده تعبدهللا صافى عبدالحى عبدهللا13995

ناجح267إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده تعبدهللا غالب عبدالسميع عبدالقوى13996

ناجح254إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده تعلى عبدالتواب عبدالمولى عبدالعاطى13997

ناجح193إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده تعلى محمد على سعد عطيه13998

ناجح270إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده تعمرو زكى عبدالمعبود السنوسى13999

ناجح270إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده تفارس سمير السيد السيد ابراهيم14000

ناجح267إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده تقاسم جمال محمد عبدالجيد14001

ناجح275إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده تكريم على خميس على14002

ناجح269إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده تمؤيد عالء عبدالعزيز حسن14003

ناجح232إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده تمحمد ابوالمعاطى محمد ابراهيم14004

ناجح222إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده تمحمد احمد محمد عبدالفتاح14005

ناجح278إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده تمحمد اسامه السيد ابراهيم14006

ناجح216إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده تمحمد ايهاب السيد احمد محمد14007

ناجح232إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده تمحمد رجب عبدهللا عبدالجيد14008

ناجح264إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده تمحمد صبحى محمد ابراهيم خميس14009

ناجح155إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده تمحمد عبدالعزيز على السيد14010

ناجح271إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده تمحمود محمد عابد عبدالمجيد14011

ناجح279.5إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده تمروان واصف ماهر محمد العيسوى14012



كفرالشيخ16/06/2021

491صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح247إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده تمصطفى ابوالفتوح عبدهللا محمد14013

ناجح276إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده تمصطفى اسماعيل السيد عبدالعزيز عبدالجليل14014

ناجح255إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده تهانى بشير عبدالقادر منصور14015

ناجح252.5إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده توحيد محمد عابد عبدالمجيد14016

ناجح277إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده تاروى شاهر عبدالسميع عبدالقوى14017

ناجح225إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده تاسماء سعد عبدالمنعم على14018

ناجح279إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده تايمان محمد عبدالعاطى محمد عبدالحافظ14019

ناجح276إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده تايه مجدى محمد عبدهللا السيد14020

ناجح278.5إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده تبراء سعد فتوح سعد سودان14021

ناجح278.5إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده تبسمه على محمد محمد العيسوى14022

ناجح275إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده تحبيبه صالح عيسى محمد14024

ناجح270إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده تدينا عبده السيد عبدالعزيز عبدالجليل14025

ناجح279إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده تريم صابر عبده عوض جمعه14026

ناجح278إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده تفايزه محمد عطيه عبدالهادى غنيم14027

ناجح278إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده تفتحيه فايز ابراهيم عبدالكريم14028

ناجح279.5إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده تمروة السيد صالح ابراهيم حسين14029

ناجح279إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده تمنه هللا محمد شهير الدين الجالى14030

ناجح279.5إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده تمنه هللا وحيد عابد عبدالمجيد14031

ناجح279إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده تندى محمد ابراهيم عطيه14032

ناجح252إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده تنورا ابراهيم خميس محمد14033

ناجح274إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده توفاء عبدالناصر عبدهللا عبدالجيد14034

ناجح247إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده تيارا رافت صالح حسنين غازى14035

ناجح270إدارة الريــــاضا.الشهيد محمد عبده تيارا رضا خميس شعبان14036

ناجح249إدارة الريــــاضا.الثابت تاحمد عبدهللا عبدالقادر على شاهين14037

ناجح278إدارة الريــــاضا.الثابت تاحمد على بسيونى احمد السقارى14038

ناجح267إدارة الريــــاضا.الثابت تاحمد محمد عبداللطيف ابراهيم محمد14039
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ناجح277.5إدارة الريــــاضا.الثابت تاحمد محمد وهبه السيد عبدالعال14040

ناجح234إدارة الريــــاضا.الثابت تاحمد هانى الشحات عبدالباعث شحاته14041

ناجح279إدارة الريــــاضا.الثابت تاحمد وائل محمد خليل محمد14042

ناجح264إدارة الريــــاضا.الثابت تاشرف هيثم عبدالمحسن عبدالمنعم الغايش14043

ناجح257إدارة الريــــاضا.الثابت تحسين محمد حسين احمد ابوالعنين14044

ناجح271إدارة الريــــاضا.الثابت تخالد محمد حسن محروس طلحه14046

ناجح147إدارة الريــــاضا.الثابت ترامى محمود احمد احمد القارب14047

ناجح273إدارة الريــــاضا.الثابت ترضا محمد عبدالجواد رمضان موسى عامر14048

ناجح270إدارة الريــــاضا.الثابت تزياد انور الظريف عبدالعزيز مصطفى14049

ناجح274إدارة الريــــاضا.الثابت تزياد رضى محمد محمد متولى14050

ناجح222إدارة الريــــاضا.الثابت تسيد خالد السيد على السقا14051

ناجح216إدارة الريــــاضا.الثابت تعبدالرحمن سميح عونى شحاتة احمد14052

ناجح211إدارة الريــــاضا.الثابت تعبدالرحمن مجدى كامل شمس على14053

ناجح239إدارة الريــــاضا.الثابت تعبدالرحمن محمد بكر محمد خاطر14054

ناجح226.5إدارة الريــــاضا.الثابت تمحمد ابراهيم محمد عبده غازى14055

ناجح246إدارة الريــــاضا.الثابت تمحمد احمد ابراهيم مهدى احمد14056

ناجح254إدارة الريــــاضا.الثابت تمحمد احمد احمد الغايش14057

ناجح216إدارة الريــــاضا.الثابت تمحمد السيد على محمد احمد السماحى14058

ناجح256إدارة الريــــاضا.الثابت تمحمد ايمن فهمى عبدالمقتدر مصطفى14059

ناجح272إدارة الريــــاضا.الثابت تمحمد جمال محمد محمود محمد14060

ناجح268إدارة الريــــاضا.الثابت تمحمد راضى السيد محمد مخيمر14061

ناجح250إدارة الريــــاضا.الثابت تمحمد رضا جاد على جاد14062

ناجح258إدارة الريــــاضا.الثابت تمحمد رضا على عبدالغنى عبدالنبى14063

ناجح243إدارة الريــــاضا.الثابت تمحمد سالم عبدالغنى سالم الغايش14064

ناجح242إدارة الريــــاضا.الثابت تمحمد شريف محمد خير عبدالسالم14065

ناجح246إدارة الريــــاضا.الثابت تمحمد فاروق السيد مرسى احمد14066
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ناجح253إدارة الريــــاضا.الثابت تمحمد محمود عبدالحميد على بارومة14067

ناجح279إدارة الريــــاضا.الثابت تمحمد مسعد خضر عراقى صومع14068

ناجح279إدارة الريــــاضا.الثابت تمحمد مصطفى عزت ابراهيم ابوالنور14069

ناجح279إدارة الريــــاضا.الثابت تمحمد مصطفى مصطفى ابراهيم على14070

ناجح233إدارة الريــــاضا.الثابت تمحمد نجاح يوسف عبدالخالق الغايش14071

ناجح250.5إدارة الريــــاضا.الثابت تمحمد ياسر كمال عبدالهادى الشرايحى14072

ناجح217إدارة الريــــاضا.الثابت تمحمود سالمه محمد على14073

ناجح249إدارة الريــــاضا.الثابت تمحمود غمرى خضر عراقى14074

ناجح259إدارة الريــــاضا.الثابت تمعاذ اسامه محمود ابوالمعاطي السيد14075

ناجح249إدارة الريــــاضا.الثابت تمعاذ خيرى شحاته عبدالغنى حسن14076

ناجح247إدارة الريــــاضا.الثابت تهاشم ابوالمعاطى محمد احمد غطاس14077

ناجح248إدارة الريــــاضا.الثابت تاسراء جمعه عبدهللا محمد احمد14078

ناجح261.5إدارة الريــــاضا.الثابت تاسماء اسامه ابراهيم صبحى ابراهيم14079

ناجح268إدارة الريــــاضا.الثابت تالهام محمد عبدالسالم حسين احمد14080

ناجح279إدارة الريــــاضا.الثابت تامانى خالد متولى محمد متولى14081

ناجح271إدارة الريــــاضا.الثابت تاميره صبحى عبدالقادر ابوشعيشع السيد14082

ناجح278.5إدارة الريــــاضا.الثابت تايمان السيد محمد ابراهيم محمد14083

ناجح279إدارة الريــــاضا.الثابت تايمان عبدالباسط محمد السيد ابراهيم المناخلى14084

ناجح198إدارة الريــــاضا.الثابت تايمان مصطفى عبدالعاطى ابراهيم14085

ناجح279إدارة الريــــاضا.الثابت تايه ايمن بهنسى السعدنى مبروك14086

ناجح253إدارة الريــــاضا.الثابت تثريا ممدوح مصباح محمد على لبن14087

ناجح277إدارة الريــــاضا.الثابت تحبيبه عبدالعزيز حسن عبدالعزيز خليف14088

ناجح278.5إدارة الريــــاضا.الثابت تحبيبه نهاد السيد محمد طمان14089

ناجح238إدارة الريــــاضا.الثابت تحنان محمد عبدالغنى عبدالغنى اسماعيل14090

ناجح256إدارة الريــــاضا.الثابت ترحمه عمرو حلمى محمد برومه14091

ناجح154إدارة الريــــاضا.الثابت تزينب فوزى عبدالعاطى ابراهيم سالمه14092
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ناجح278إدارة الريــــاضا.الثابت تسمر محمد ابراهيم صبحى ابراهيم14093

ناجح267إدارة الريــــاضا.الثابت تسناء عماد عبدالحليم حسن الغايش14094

ناجح258إدارة الريــــاضا.الثابت تشهد محمد حلمى قطب عبدالجواد14095

ناجح260إدارة الريــــاضا.الثابت تشهد مصباح عبدالعزيز عبدالملك عامر14096

ناجح258إدارة الريــــاضا.الثابت تصباح حسن محمد حسن خليف14097

ناجح245إدارة الريــــاضا.الثابت تعزة عبدالسالم انور عوض هللا14098

ناجح278إدارة الريــــاضا.الثابت تمريم وليد حمدي ابراهيم محمد14099

ناجح278إدارة الريــــاضا.الثابت تملك احمد الشحات عبدالباعث شحاته14100

ناجح260إدارة الريــــاضا.الثابت تملك محمد عبداللطيف عبدالسالم14101

ناجح278.5إدارة الريــــاضا.الثابت تمنار طاهر كامل شمس الدين على14102

ناجح242إدارة الريــــاضا.الثابت تمنه احمد السيد اسماعيل االكشر14103

ناجح263إدارة الريــــاضا.الثابت تمنه هللا ابراهيم صالح ابوراضى ابراهيم14104

ناجح270إدارة الريــــاضا.الثابت تمنه رمضان حسب هللا مرسى الشرشابى14105

ناجح279إدارة الريــــاضا.الثابت تمى السيد محمد عبدالقادر محروس14106

ناجح251إدارة الريــــاضا.الثابت تندا ابراهيم فكرى محمد سليمان14107

ناجح274إدارة الريــــاضا.الثابت تندى عماد محمد اسماعيل بركه14108

ناجح258إدارة الريــــاضا.الثابت تندى مسعد عبدهللا محمد عبدهللا14109

ناجح266إدارة الريــــاضا.الثابت تنسمه عبدهللا مصطفى ابراهيم السماحى14110

ناجح278إدارة الريــــاضا.الثابت تنور ماهر شعبان عطيه السقا14111

ناجح279إدارة الريــــاضا.الثابت تنورا محمد عبدالقادر السيد محمد14112

ناجح248.5إدارة الريــــاضا.الثابت تنورهان السعيد النوبي بسطويسى احمد14113

ناجح277إدارة الريــــاضا.الثابت تهاجر حسام شعبان عبدالسالم الجمل14114

ناجح229إدارة الريــــاضا.الثابت تهدير اشرف محمد عبدالقادر محمد14115

ناجح242إدارة الريــــاضا.الثابت تهدير تامر عبدهللا عبدالخالق محمد الغايش14116

ناجح259إدارة الريــــاضا.الثابت توالء كمال ممدوح بسيونى احمد14117

ناجح263إدارة الريــــاضا.الثابت تياسمين عبدالعليم عبدالعليم اسماعيل الجابرى14118
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ناجح260إدارة الريــــاضا.الثابت تياسمين ياسر عبدالباقى محمد متولى14119

ناجح279إدارة الريــــاضا.الثابت تيمنى عبدالناصر متولى محمد متولى14120

ناجح253إدارة الريــــاضعزبة هالل اإلعداديةاحمد ابراهيم محمد عوض بيلي14121

ناجح228إدارة الريــــاضعزبة هالل اإلعداديةاحمد خالد السيد هالل سيد احمد14122

ناجح252إدارة الريــــاضعزبة هالل اإلعداديةحازم فتح هللا خضر هاشم محمد14123

ناجح201إدارة الريــــاضعزبة هالل اإلعداديةعبدالرحمن عبدالعال توفيق شمس الدين14124

ناجح239إدارة الريــــاضعزبة هالل اإلعداديةعبدالرحمن محمد محمود ابراهيم عطيه14125

ناجح218إدارة الريــــاضعزبة هالل اإلعداديةعلي فاروق محمود غازي احمد14126

ناجح208إدارة الريــــاضعزبة هالل اإلعداديةعمر عبدالمنعم محمود غازي احمد14127

ناجح257إدارة الريــــاضعزبة هالل اإلعداديةمحمد ابراهيم محمد ابراهيم الحمله14128

ناجح208إدارة الريــــاضعزبة هالل اإلعداديةمحمد حجازي احمد حجازي سعيد14129

ناجح200إدارة الريــــاضعزبة هالل اإلعداديةمحمد طلعت ابوالعال الشرنوبي محمد علي سالم14130

ناجح197إدارة الريــــاضعزبة هالل اإلعداديةمعاذ محمد احمد محمود عطيه14131

ناجح259إدارة الريــــاضعزبة هالل اإلعداديةاسماء احمد عبدالسالم هاشم محمد14132

ناجح257إدارة الريــــاضعزبة هالل اإلعداديةاالء السعيد عبدالعزيز عبدالخالق حماده14133

ناجح253إدارة الريــــاضعزبة هالل اإلعداديةرنا محمد عبدالطيف عبدالجواد محمد سالمه14134

ناجح211إدارة الريــــاضعزبة هالل اإلعداديةسلمي ابراهيم محمد ابراهيم عمر14135

ناجح250إدارة الريــــاضعزبة هالل اإلعداديةسميره خالد فؤاد سالمه مصطفى14136

ناجح262إدارة الريــــاضعزبة هالل اإلعداديةغاده رجب عطيه محمد ابوشعيشع14137

ناجح277إدارة الريــــاضعزبة هالل اإلعداديةمريم شاكر علي عوض سالم14138

ناجح267إدارة الريــــاضعزبة هالل اإلعداديةمنه شوقى محمد اسماعيل غانم14139

ناجح218إدارة الريــــاضعزبة هالل اإلعداديةمها محمد فتحي سالمه مصطفى حموده14140

ناجح261إدارة الريــــاضعزبة هالل اإلعداديةندي محمد عبدهللا محمود محمد14141

ناجح258إدارة الريــــاضعزبة هالل اإلعداديةنها هاني رشاد عوض بيلي الزواوي14142

ناجح174إدارة الريــــاضا.حوين تاحمد ابراهيم محمد ابراهيم14143

ناجح277.5إدارة الريــــاضا.حوين تاحمد حسن محمد عبدالعال14144
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ناجح213إدارة الريــــاضا.حوين تاحمد سمير محمد احمد14145

ناجح275إدارة الريــــاضا.حوين تاحمد صبرى بسيونى ابراهيم14146

ناجح269إدارة الريــــاضا.حوين تاحمد محمد فتحى السعيد14147

ناجح278إدارة الريــــاضا.حوين تاحمد نهاد يوسف عبدالعظيم14148

ناجح209إدارة الريــــاضا.حوين تاسلم عالء نيازى عبدالعظيم14149

ناجح218إدارة الريــــاضا.حوين تالسيد حماده السيد على14150

ناجح208إدارة الريــــاضا.حوين تايمن صالح كمال عبدالسالم14151

ناجح256إدارة الريــــاضا.حوين تبسام انور بسيونى ابواليزيد14152

ناجح172إدارة الريــــاضا.حوين تعاطف محمد عاطف محمد14153

ناجح170إدارة الريــــاضا.حوين تعالء حلمى كمال بسيونى14155

ناجح241إدارة الريــــاضا.حوين تعمرو خالد عبدالقادر السيد14156

ناجح253إدارة الريــــاضا.حوين تفارس عبدالخالق يونس عبدالخالق14157

ناجح270إدارة الريــــاضا.حوين تمحمد السعيد مختار السيد14158

ناجح267إدارة الريــــاضا.حوين تمحمد عبدالكريم صبحى عبدالكريم14159

ناجح182إدارة الريــــاضا.حوين تمصطفى غندور غندور احمد14160

ناجح272إدارة الريــــاضا.حوين تاسراء خالد اسماعيل عبدالحميد14161

ناجح273إدارة الريــــاضا.حوين تاسماء عبدالرحمن الشوادفى عبدالعظيم14162

ناجح269إدارة الريــــاضا.حوين تاصالة بالل عبدالوهاب على14163

ناجح262إدارة الريــــاضا.حوين تاالء هانى عبدالقادر السيد14164

ناجح210.5إدارة الريــــاضا.حوين تالهام طلبه محمد حماده14165

ناجح263إدارة الريــــاضا.حوين تبسمله عطيه السيد برهام14166

ناجح273إدارة الريــــاضا.حوين تحنين محمد السيد محمد14167

ناجح223إدارة الريــــاضا.حوين تخلود قطب محمد احمد14168

ناجح273إدارة الريــــاضا.حوين تسلمى محمد يوسف غازى14169

ناجح275إدارة الريــــاضا.حوين تسلمين حمدى عبدالرسول عبدالغنى14170

ناجح191إدارة الريــــاضا.حوين تشمياء مجدى الزين السيد14171
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ناجح267إدارة الريــــاضا.حوين تفاطمة محمد راتب حسين14172

ناجح211إدارة الريــــاضا.حوين تمنال منصور محمد درويش14173

ناجح279إدارة الريــــاضا.حوين تنيره عبدالكريم ابوالفتوح احمد14174

ناجح277إدارة الريــــاضا.حوين تهاله احمد رفعت ابراهيم14175

ناجح160إدارة الريــــاضا.البشاير تاحمد صبحى لطفى عبدهللا السبع14176

ناجح267إدارة الريــــاضا.البشاير تاحمد عبدالحميد محمد عبدالجليل سالم14177

ناجح213إدارة الريــــاضا.البشاير تاحمد عبدالعزيز يوسف محمد جمعه14178

ناجح153إدارة الريــــاضا.البشاير تاسامه السيد عبدالواحد عوض بيلى الزواوى14182

ناجح275.5إدارة الريــــاضا.البشاير تغانم عرفات غانم مصطفى غانم14184

ناجح158إدارة الريــــاضا.البشاير تمحمد ابراهيم محى ابراهيم مصطفى14185

ناجح144إدارة الريــــاضا.البشاير تمحمد اليمانى محمد محمود درويش14186

ناجح181إدارة الريــــاضا.البشاير تمحمود هانى احمد محمد خليفة14187

ناجح161إدارة الريــــاضا.البشاير تاحالم يسرى ابراهيم على الموافى14188

ناجح213إدارة الريــــاضا.البشاير تاسماء نشات عبدالمنعم محمد سالم14189

ناجح258إدارة الريــــاضا.البشاير تاسماء يوسف السيد يوسف مصطفى14190

ناجح213إدارة الريــــاضا.البشاير تامل ابراهيم بدير البدراوى14191

ناجح192إدارة الريــــاضا.البشاير تانتصار سمير منصور ابراهيم سعد14192

ناجح232إدارة الريــــاضا.البشاير تايمان احمد محمد اسماعيل على14193

ناجح188إدارة الريــــاضا.البشاير تبسنت عبدالجليل محمد عبدالجليل سالم14194

ناجح183إدارة الريــــاضا.البشاير تحنين على بدير بدر محمد كشك14195

ناجح268إدارة الريــــاضا.البشاير ترحمة محمود كمال محمد يوسف14196

ناجح169إدارة الريــــاضا.البشاير تشيماء شريف شعبان محمد مصطفى14197

ناجح199إدارة الريــــاضا.البشاير تفايزة صبحي احمد هليل الزكير14198

ناجح279إدارة الريــــاضا.البشاير تمنة السيد على ابراهيم محمد14199

ناجح278.5إدارة الريــــاضا.البشاير تمنة هللا احمد محمد محمد محمد14200

ناجح143إدارة الريــــاضالقادسية االعداديةاحمد السيد ابوالعز محمد14201
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ناجح140إدارة الريــــاضالقادسية االعداديةاحمد عبدالقادر الشحات عبدالقادر على السيد14202

ناجح162إدارة الريــــاضالقادسية االعداديةحسن بسيونى حسن عبدالحميد اسماعيل14204

ناجح248إدارة الريــــاضالقادسية االعداديةخالد هانى فتحى العيسوى14206

ناجح156إدارة الريــــاضالقادسية االعداديةزياد مجدى ابراهيم السيد سليم14207

ناجح157إدارة الريــــاضالقادسية االعداديةعبدالرحمن محروس حسن عبدالحميد14208

ناجح164إدارة الريــــاضالقادسية االعداديةفارس كمال عبدالحميد حسن طه14210

ناجح149إدارة الريــــاضالقادسية االعداديةفارس مصطفى احمد مصطفى14211

ناجح167إدارة الريــــاضالقادسية االعداديةفارس مصطفى عيد فايد على فايد14212

ناجح141إدارة الريــــاضالقادسية االعداديةكريم خالد عبدالرسول السيد14213

ناجح213إدارة الريــــاضالقادسية االعداديةمحمد حلمى اسماعيل حمزه14215

ناجح205إدارة الريــــاضالقادسية االعداديةمحمد عطا محمد فهمى عبدربه14216

ناجح179إدارة الريــــاضالقادسية االعداديةمحمد يسرى صالح غانم14217

ناجح171إدارة الريــــاضالقادسية االعداديةمصطفى ابراهيم عطيه الصنفاوى14218

ناجح194إدارة الريــــاضالقادسية االعداديةمصطفى حلمى اسماعيل حمزه14219

ناجح150إدارة الريــــاضالقادسية االعداديةمصطفى محمد على البرعى خداش14220

ناجح182إدارة الريــــاضالقادسية االعداديةاحالم حلمى مصباح متولى14221

ناجح191إدارة الريــــاضالقادسية االعداديةايه صبرى عطيه المتولى الكيالنى14222

ناجح246إدارة الريــــاضالقادسية االعداديةايه عبدالمعطى عبدالمجيد عبدالنبى السنباطى14223

ناجح180إدارة الريــــاضالقادسية االعداديةايه محمد عبدالعزيز عيد محمد14224

ناجح204إدارة الريــــاضالقادسية االعداديةايه هانى شفيق بسيونى حسن14225

ناجح235إدارة الريــــاضالقادسية االعداديةبسمله الخضر السيد العدوى الدوغلى14226

ناجح158إدارة الريــــاضالقادسية االعداديةساره عماد خيرى ابوالعطا14227

ناجح145إدارة الريــــاضالقادسية االعداديةفاطمة احمد عابد محمد المغازي14228

ناجح248إدارة الريــــاضالقادسية االعداديةفايزه احمد ابراهيم السيد الجوهري14229

ناجح235إدارة الريــــاضالقادسية االعداديةلبنى عصران جمعه عبدالقادر14230

ناجح223إدارة الريــــاضالقادسية االعداديةممتازه طه السيد طه االلفى14231
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ناجح175إدارة الريــــاضالقادسية االعداديةمنى على محمد على عيد14232

ناجح161إدارة الريــــاضالقادسية االعداديةندا ابراهيم محمد خليل السقا14233

ناجح150إدارة الريــــاضالقادسية االعداديةندى جمال ممدوح ذكى محمد14234

ناجح268إدارة الريــــاضالقادسية االعداديةنورا عاطف عبدالمنعم محمد سيد احمد14235

ناجح158إدارة الريــــاضالقادسية االعداديةنوره رمضان على عبدالعاطى14236

ناجح279إدارة الريــــاضالقادسية االعداديةهدير عصام بسيونى عبدالمقتدر طلحة14237

ناجح221إدارة الريــــاضالقادسية االعداديةهيام عادل عبدالخالق عبدالعزيز غنيم14238

ناجح223إدارة الريــــاضا.بشال تابراهيم حسن عبدالحكم ابوزيد محمد14239

ناجح229إدارة الريــــاضا.بشال تابراهيم نصر الدين عبدالحميد محمدعبدالقادر14240

ناجح197إدارة الريــــاضا.بشال تاحمد ابراهيم عبدالعليم ابراهيم14242

ناجح152إدارة الريــــاضا.بشال تاحمد تامر بكر حميدة محمد14243

ناجح235إدارة الريــــاضا.بشال تاحمد رضا السيد على محمد  شتا14244

ناجح226إدارة الريــــاضا.بشال تاحمد رضا سعيد ابراهيم محمد14245

ناجح237إدارة الريــــاضا.بشال تاحمد صابر الشوا دفى احمد14246

ناجح271إدارة الريــــاضا.بشال تاسالم محمود مصطفى حسنين14247

ناجح234إدارة الريــــاضا.بشال تامير سامح عبداللطيف حميدة محمد14248

ناجح168إدارة الريــــاضا.بشال تحماده عبدالـله جمعه السيد الجهرى14249

ناجح184إدارة الريــــاضا.بشال تخالد محمد احمد محمد عبدالطيف14250

ناجح206إدارة الريــــاضا.بشال تسعد فرج عبدالسالم سعيد14251

ناجح180إدارة الريــــاضا.بشال تصالح احمد ابراهيم حسنين السيد14252

ناجح205إدارة الريــــاضا.بشال تعلي رمضان عبدالقوى المصرى14256

ناجح174إدارة الريــــاضا.بشال تمحمد ابراهيم عبدهللا احمد متولي14257

ناجح147إدارة الريــــاضا.بشال تمحمد احمد كمال عبدالعليم14258

ناجح236إدارة الريــــاضا.بشال تمحمد حسين عبدالوارث حسين عبدالطيف14259

ناجح250إدارة الريــــاضا.بشال تمحمد خيرى حسان عبدالديم حسين14260

ناجح220إدارة الريــــاضا.بشال تمحمد عبده سعيد ابراهيم14261
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ناجح197إدارة الريــــاضا.بشال تمحمد عالء رمضان احمد محمود14263

ناجح239إدارة الريــــاضا.بشال تمحمود محمد محمود السيد اسماعيل14267

ناجح166إدارة الريــــاضا.بشال تمدحت سعد حسن محمد متولي شريف14268

ناجح193إدارة الريــــاضا.بشال تاسراء احمد ابراهيم فياض14270

ناجح209إدارة الريــــاضا.بشال تاسماء السيد سعيد ابراهيم محمد14271

ناجح153إدارة الريــــاضا.بشال تامل رمضان بيلى حسن حريب14272

ناجح239إدارة الريــــاضا.بشال تامنيه محمدى خضر محمد خطاب14273

ناجح171إدارة الريــــاضا.بشال ترحمه حامد حسين على سعيد14276

ناجح176إدارة الريــــاضا.بشال تزينب عبدالحميد حسن طه14279

ناجح221إدارة الريــــاضا.بشال تعبير حاتم الزهى محمد عطيه عبدالعزيز14283

ناجح237إدارة الريــــاضا.بشال تمنه هللا طارق بكر حميدة محمود14287

ناجح183إدارة الريــــاضا.بشال تمى محمد عبيد محمد السيد14288

ناجح167إدارة الريــــاضا.بشال تناديه احمد عبدالحكيم ابوزيد محمد14289

ناجح205إدارة الريــــاضا.بشال تناديه محمد محمد عيسى عبدالعليم14290

ناجح188إدارة الريــــاضا.بشال تندى عزت ابراهيم هيبه14291

ناجح277إدارة الريــــاضا.بشال تندى هانى عبدالجواد قطب بركه14292

ناجح225إدارة الريــــاضا.بشال تنرمين صالح محمد محمد حسن داود14293

ناجح227إدارة الريــــاضا.بشال تنورهان محمد على حسين14294

ناجح224إدارة الريــــاضا.بشال تهنه السعيد احمد محمود سليمان14295

ناجح174إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةابراهيم حلمى محمد محمد عبدهللا14296

ناجح271إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةابراهيم رضا ابراهيم عبدالوهاب زين الدين14298

ناجح279إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةابراهيم سامح عبدالوهاب محمد محمود14299

ناجح195إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةاحمد ابراهيم محمود ابراهيم على14300

ناجح264إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةاحمد حسين يوسف اسماعيل حسن14301

ناجح276إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةاحمد حمدى احمد حسن فوده14302

ناجح275إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةاحمد رمضان السيد حامد محمد14303
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ناجح259إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةاحمد سعد طه محمد على14304

ناجح274إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةاحمد طاهر رمضان حسن على سمره14305

ناجح262إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةاحمد عاصم عوض عيسي عوض14306

ناجح211إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةاحمد مجدى يوسف موسى السيد14307

ناجح235إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةاحمد محمد مصطفى ابراهيم كلش14308

ناجح256إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةاسامه احمد عبدالحميد احمد ابراهيم14309

ناجح258إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةاسالم عبدهللا جمعه حسن حجازي14310

ناجح277إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةاسماعيل محمد السعيد عبدالرازق14312

ناجح264إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةالسعيد محمود السعيد موسى محمد14313

ناجح248إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةالسيد ثروت السيد جمال الدين14314

ناجح228إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةالسيد غازى احمد غازى الحديدي14315

ناجح194إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةالسيد وفيق السيد منصور على14316

ناجح182إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةانور محمد احمد محمد احمد14317

ناجح274إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةحاتم محمد عبدالعزيز محمد فضلون14318

ناجح223إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةحازم مرتضى عبدالرحمن عبدهللا حجازي14319

ناجح273إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةحسان السعيد حسان احمد اسماعيل14320

ناجح151إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةحسن صفوت حسن انصارى مفتاح14321

ناجح181إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةحسن يوسف حسن يوسف الشبعان14322

ناجح268إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةحيدر حاتم محمد حسن غنام14323

ناجح263إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةدهيم محمود على اسماعيل دهيم14324

ناجح277إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةزياد ايمن صالح سعد عبدهللا14325

ناجح224إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةصابر محمد ابواليزيد عبدالفتاح فراج14326

ناجح238إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةصالح لطفي صالح الدين بيلي علي14327

ناجح274إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةعبدالحميد شحاته عبدالحميد الشحات محمد14328

ناجح278إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةعبدالرحمن محمد ابراهيم على ابوزيد14329

ناجح228إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةعبدهللا خالد محمد ابراهيم سليم14330
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ناجح260إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةعبدهللا مبروك حسن على محمد14331

ناجح278إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةعالء مبروك محمد مبروك محمد14332

ناجح267إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةعلي طه علي محمد جادهللا14333

ناجح268إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةعمار مصطفى فتحى مصباح14334

ناجح274إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةعمرو خالد محمد على14335

ناجح225إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةمحمد السيد طلبه مصباح شعيب14336

ناجح214إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةمحمد ثروت ابراهيم ابراهيم احمد14337

ناجح201إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةمحمد حسام رمزى حسن احمد14338

ناجح262إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةمحمد خالد محمد عبداللطيف موسى14339

ناجح235إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةمحمد رضا جمعه حميده عبدالعزيز14340

ناجح233إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةمحمد رمضان عبدالعزيز محمد موسي14341

ناجح236إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةمحمد سامى محمد القصبى علي14342

ناجح234إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةمحمد شعبان محمد عمر سلطان14343

ناجح259إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةمحمد عرفان عبدالنبى محمد يوسف14344

ناجح220إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةمحمد عيد صالح محمد احمد14345

ناجح256إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةمحمد محمد حسن محمد ماضي14346

ناجح256إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةمحمد محمود محمد ابراهيم سليم14347

ناجح259إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةمحمد محمود محمود محمد الشربينى14348

ناجح228إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةمحمد ياسر ابراهيم غازى بالل14349

ناجح277إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةمحمد يحي احمد طه عبدالوهاب14350

ناجح279إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةمحمود احمد رمضان حسن14351

ناجح171إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةمحمود السيد متولى ابراهيم يوسف14352

ناجح276إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةمحمود خالد مرسى محمد فراج14353

ناجح279إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةمحمود عدلى محمد على عبدالجليل14354

ناجح176إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةمحمود عطيه احمد غازى الحديدي14355

ناجح267إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةمحمود فرج عطيه عطوة الحلواني14356
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ناجح215إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةمحمود مصباح طلبه مصباح شعيب14357

ناجح239إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةمصطفى وفيق نصر خميس عليوه14358

ناجح262إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةموسي عبدهللا محمد موسي14359

ناجح209إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةناجى تامر جمعه يوسف غازي14360

ناجح278.5إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةنادر السيد احمد عيسى ابوشعيشع14361

ناجح218إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةهادى وليد فرج زكى فرج14362

ناجح276إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةوجدى يسرى رجب احمد غازي14363

ناجح278.5إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةيحى وليد عمر بسطويسى محمد14364

ناجح278إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةيوسف محمد ابراهيم محمد عبدالجليل14365

ناجح245إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةيوسف محمد يوسف موسى السيد14366

ناجح267إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةاسراء ابراهيم محمد عطيه محسوب14367

ناجح277.5إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةاسراء الشوادفى عبدالسالم محمد جبل14368

ناجح271إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةاسراء عاصم عوض عيسي عوض14369

ناجح274إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةاسراء على محمد احمد محمد الحديدى14370

ناجح277.5إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةاسماء السيد محمد السيد فراج14371

ناجح279إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةاالء عبدهللا جمعه حسن حجازي14372

ناجح275إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةامانى سعد جمعه حسن حجازي14373

ناجح278.5إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةامل محمد محمد محمد شعيب14374

ناجح222إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةاميره ثروت ابراهيم عبدالوهاب محمد14375

ناجح263إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةاميره سالمه حسن رشاد عبدالوهاب14376

ناجح240إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةايمان حسن عبدالهادى منصور علي14377

ناجح252إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةايمان ماجدى نصر الدين عبدالعزيز خيرهللا14378

ناجح278إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةايمان محمد عبدالخالق على احمد14379

ناجح272إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةايمان وائل سمير حسن فوده14380

ناجح278إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةايه السيد احمد السيد محمد14381

ناجح277.5إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةايه عبدربه يوسف عمر14382
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ناجح279إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةايه عبده يحى عبده غطاس14383

ناجح278.5إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةبسمه ياسر محمد ابراهيم علي14384

ناجح271إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةتسنيم واصف عابد ابراهيم الجناينى14385

ناجح246إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةحبيبه صبرى حسن مصطفى عثمان14386

ناجح276إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةحسناء اسماعيل على منصور14387

ناجح275إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةحنين السيد عبدالفتاح محمد موسي14388

ناجح278إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةحنين خالد السيد منصور علي14389

ناجح275إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةحنين خميس السعيد عبدالرازق مرسال14390

ناجح275إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةحنين مرتضى عبدالرحمن عبدهللا حجازي14391

ناجح254إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةحنين ناجى جمعه يوسف غازي14392

ناجح246إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةخلود عبدهللا اسماعيل بيلي احمد14393

ناجح279إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةدنيا ابراهيم حامد محمود محمد14394

ناجح215إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةدنيا محمد الشحات جابر14395

ناجح267إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةدنيا مدحت محمد عبده14396

ناجح263إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةرانيا السعيد محمد عبده موسي14397

ناجح220.5إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةرحاب اسماعيل رشاد ابراهيم التهامي14398

ناجح264.5إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةرحاب فكرى عبدالفتاح محمد موسي14399

ناجح253إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةرحمه خميس هالل عبدالعزيز عبداللطيف14400

ناجح236.5إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةزهراء جمعه ابراهيم محمد السكرى14401

ناجح186إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةزينب سمير عبدالغفار الشربينى14402

ناجح187إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةساره ابراهيم محمد عطيه محسوب14403

ناجح278إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةساره محمود محمد عبدالعزيز الشوبري14404

ناجح277إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةسماء عثمان محمد عثمان غزاله14405

ناجح278إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةشمس رافت عيسى عيسى الشافعي14406

ناجح274إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةشمس محمد مصطفى محمد الشربينى14407

ناجح278.5إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةشهد اشرف ممدوح عبدالسالم محمد14408
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ناجح243إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةشهد جمال موسى على دهيم14409

ناجح275إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةشهد حسام محمد السيد ابراهيم14410

ناجح277إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةشهد عمر فتوح محمد بيومى14411

ناجح279إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةشهد محمد ابراهيم همام14412

ناجح226إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةشيرين محمد مصطفى السيد سليمان14413

ناجح221إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةغاده رجب على حسن سمره14414

ناجح195إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةفاطمه جمعه خميس عبدالعزيز عطوه14415

ناجح245.5إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةفاطمه رضا احمد حسن علي14416

ناجح256إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةفاطمه على عمر عبدالصمد مرزوق14417

ناجح260إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةلمياء ابراهيم يونس عمر بركات14418

ناجح276إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةليلى رمضان محمد يوسف ابراهيم14419

ناجح274إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةمريم رافت محمد غازى علي14420

ناجح279إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةمريم طه احمد طه عبدالوهاب14421

ناجح221إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةمنار رافت محمد ابراهيم محمد14422

ناجح278.5إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةمنه احمد عادل عبدهللا احمد14423

ناجح273إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةندى فضل فضل عبدالمولى عليوه14424

ناجح278إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةندى يحى السيد مصباح مصطفي14425

ناجح158إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةنرمين امير عبداللطيف السعيد الكردي14426

ناجح277إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةنسمه حماده حمدون بسيونى سرور14427

ناجح278.5إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةنهله ياسر لطفى السيد عباس14428

ناجح273إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةنهى خالد زين الدين عبدالوهاب زين الدين14429

ناجح260إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةنور الهدى عزت حلمى ابراهيم14430

ناجح277إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةنور رسول منير مصطفى محرم14431

ناجح270إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةهايدى رضا محمد بسيونى رزق14432

ناجح274إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةهبه صفوت محمد السيد ابراهيم14433

ناجح273إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةوالء ممدوح عبدالعزيز محمد موسي14434
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ناجح277إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةياسمين اسماعيل فهيم محمد محمد14435

ناجح269إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةياسمين السيد احمد السيد14436

ناجح247إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةياسمين حماده عالء فتحى ابراهيم14437

ناجح273إدارة الريــــاضالرغامة اإلعداديةياسمينا محمد السيد عبدالحى قنديل14438

ناجح246إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تابراهيم محمود محمد محمد شلبى14439

ناجح211إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تاحمد ابراهيم علي السيد ابراهيم14440

ناجح227إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تاحمد جمعه حمادى محمود عبدالحميد14441

ناجح272إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تاحمد حسني عبدالواحد الرفاعي14442

ناجح211إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تاحمد خالد فوزي محمد ابراهيم14443

ناجح272إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تاحمد سالم عبدالعليم محمد صالح14444

ناجح271إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تاحمد عبدالخالق السيد عبدالخالق شمس الدين14445

ناجح277إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تاحمد عبدالغفار محمد عبدهللا مبروك14446

ناجح235إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تاحمد عبدالفتاح مجاهد عبدالعظيم محمد14447

ناجح264إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تاحمد عبدالناصر عطيه محمد حسين14448

ناجح206إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تاحمد محمد احمد محمود ياسين14449

ناجح222إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تاحمد محمد عبدهللا عبدالعزيز ابراهيم14450

ناجح236إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تاحمد هاني بيلي عبده مصطفى14451

ناجح258إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تبسام عبدالعزيز رمضان عبدالعزيز محمد14452

ناجح222إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تحسن ابراهيم احمد حسن بلتاجى14453

ناجح224إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تحسنى النميرى اسماعيل عبدالفتاح مسعود14454

ناجح244إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تحسني محمود موسى عبدالفتاح مسعود14455

ناجح241إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تشريف عبدالصمد محمد عبدالصمد عطيه14456

ناجح218إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تطه محمد طه ابراهيم طه14457

ناجح252إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تعبدالرحمن سامي فتحي محمد عطيه14458

ناجح196إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تعرفة محمد عرفة عبدالمقتدر عبدالكريم14459

ناجح177إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تعطيه محمود عطيه محمد النعمانى14460
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ناجح209إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تعمر محمد احمد السيد شحاته14461

ناجح267إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تفارس محمود بسيوني محمود السيد14462

ناجح270إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تكريم وائل سالم محمد عقيبى14463

ناجح209إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تمحمد حسن رجب عثمان على14464

ناجح265إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تمحمد رشدى محمد محمود حسين14465

ناجح242إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تمحمد شريف السيد عبدالخالق شمس الدين14466

ناجح198إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تمحمد شمس الدين السيد شمس الدين موسى14467

ناجح204إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تمحمد عبدهللا قطب محمد خليفه14468

ناجح230إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تمحمد عبدالواحد محمد عبدالفتاح الزيات14469

ناجح244إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تمحمد مسعد محمد عبدالرازق حسين14470

ناجح217إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تمحمد هالل عبدالستار عبدالعزيز هالل14471

ناجح216إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تمحمود واصف عبدربه اسماعيل يوسف14472

ناجح226إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تمحمود ياسر محمود محمد الطنطاوى14473

ناجح255إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تاسماء رضا عبدالموجود ذكي عطيه14474

ناجح242إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تاالء على عبدهللا على محمد جادهللا14475

ناجح256إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تاماني السيد محمد محمود محمد شلبى14476

ناجح255إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تامنيه مندي عبدالعال محمد زهرة14477

ناجح256إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تاميره حسن ابراهيم محمد زهرة14478

ناجح274إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تاميره طه عبدالسالم فتح هللا يوسف14479

ناجح275إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تايمان سعودي عدلي فتح هللا يوسف14480

ناجح278إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تايمان هاني عوض عبدالجواد عبدهللا14481

ناجح257إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تايه راغب العيسوي سالم محمد على14482

ناجح278إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تايه نعيم صالح سليمان عبدالعزيز14483

ناجح244إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تحنين المغاوري محمد محمود درويش14484

ناجح277إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تحنين انور عبدالحليم ابراهيم زهره14485

ناجح268إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تحنين رمضان عبدالحميد محمد صالح14486
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ناجح249إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تدعاء خالد السعيد محمد رمضان14487

ناجح256إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تدنيا عبدالرحمن السيد عيد محمد هالل14488

ناجح191إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تدينا رمضان عبدالباري سعد عبدالحميد14489

ناجح268إدارة الريــــاضا.ابو زهرة ترفا مهدي عبدالعزيز المنشاوي رمضان14490

ناجح226إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تروضه يوسف ابراهيم عبدالوهاب حبيب14491

ناجح260إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تساره عبدالمنعم عبدالعزيز علي سيد احمد14492

ناجح235إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تشهد شعبان بيلي عبده مصطفى14493

ناجح278.5إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تشهد محمد عبدالرازق ابوزيد حسين14494

ناجح259إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تشهد محمود انور ابوزيد طه14495

ناجح269إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تشيماء احمد السيد محمد النعمانى14496

ناجح233إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تشيماء رضا عبدالموجود ذكي عطيه14497

ناجح182إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تعزه محمد علي ابراهيم بركات14498

ناجح234إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تعزيزه احمد عبدالهادي احمد زهرة14499

ناجح211إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تفاطمه عالء فؤاد حسن منصور14500

ناجح222إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تكريمه محمد موسي عبدالفتاح مسعود14501

ناجح279إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تمنه جابر عبدالنبي غازي سيد احمد14502

ناجح182إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تنرمين عمرو جمعه محمد هالل14503

ناجح203إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تنيره رضا محمد حسن عبدالحافظ14504

ناجح277إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تهاجر هانى محمد مصطفى  محمد مجاهد14505

ناجح213إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تهدايه رمضان علي السيد صالح14506

ناجح274إدارة الريــــاضا.ابو زهرة تهند هاني عبدالفتاح محمد هالل14507

ناجح262إدارة الريــــاضا.عمرو بن العاص تاحمد اسماعيل فتحى محمد غازى14508

ناجح241إدارة الريــــاضا.عمرو بن العاص تاحمد عبدالوهاب مبروك احمد مبروك14509

ناجح245إدارة الريــــاضا.عمرو بن العاص تاحمد محسن محمد فتحى محمود حمد14510

ناجح186إدارة الريــــاضا.عمرو بن العاص تاحمد محمد بسيونى الكتامى14511

ناجح213إدارة الريــــاضا.عمرو بن العاص تجمال محمد السعيد محمد غازى14512
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ناجح214إدارة الريــــاضا.عمرو بن العاص ترمضان رافت عبدالبارى جبر14513

ناجح263إدارة الريــــاضا.عمرو بن العاص تعبدالرحمن محمد محمود غازى احمد14514

ناجح212إدارة الريــــاضا.عمرو بن العاص تعبيد شحاته فهمى بسيونى حسن14515

ناجح219إدارة الريــــاضا.عمرو بن العاص تعمار محمد عزت مرعى14516

ناجح278إدارة الريــــاضا.عمرو بن العاص تمحمد ابراهيم عبدالرحمن مصطفى محمد14517

ناجح196إدارة الريــــاضا.عمرو بن العاص تمحمد احمد زكريا احمد14518

ناجح229إدارة الريــــاضا.عمرو بن العاص تمحمد خالد رمضان فتح هللا14519

ناجح194إدارة الريــــاضا.عمرو بن العاص تمحمد صابر محمد حسين14520

ناجح245إدارة الريــــاضا.عمرو بن العاص تمحمد عبدالوهاب فؤاد محمد14521

ناجح169إدارة الريــــاضا.عمرو بن العاص تمحمد مهدى مرسى مصطفى على14522

ناجح244إدارة الريــــاضا.عمرو بن العاص تمحمد ناصف السعيد على موسى14523

ناجح190إدارة الريــــاضا.عمرو بن العاص تممدوح ناصر ممدوح عبدالحميد14524

ناجح200إدارة الريــــاضا.عمرو بن العاص تنصر محمد محمود فوزى محمود حمد14525

ناجح208إدارة الريــــاضا.عمرو بن العاص تاحالم عبالحليم محمد عثمان النظامي14526

ناجح255إدارة الريــــاضا.عمرو بن العاص تاسماء سعد عبدالعزيز منشاوي14527

ناجح260إدارة الريــــاضا.عمرو بن العاص تايمان عماد احمد محمد اسماعيل14528

ناجح250إدارة الريــــاضا.عمرو بن العاص تبسمله محمد احمد محمد اسماعيل14529

ناجح228إدارة الريــــاضا.عمرو بن العاص تحنين حسن محمد مجاهد14530

ناجح274إدارة الريــــاضا.عمرو بن العاص تحنين رضا عبدالسميع عبدالعليم محمد14531

ناجح235إدارة الريــــاضا.عمرو بن العاص تدعاء على محمد جبر الغنام14532

ناجح247إدارة الريــــاضا.عمرو بن العاص تدولت صبرى بسيونى عطيه على14533

ناجح275إدارة الريــــاضا.عمرو بن العاص تريهام طارق محود فوزى محمود حمد14534

ناجح257إدارة الريــــاضا.عمرو بن العاص تشيماء رشدى عبدالحميد حسن الخشت14535

ناجح278إدارة الريــــاضا.عمرو بن العاص تشيماء عبدالمولى رمضان على14536

ناجح219إدارة الريــــاضا.عمرو بن العاص تشيماء محمد ابراهيم السيد محمد14537

ناجح222إدارة الريــــاضا.عمرو بن العاص تشيماء محمود مصطفى عبداللطيف محمد14538
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ناجح267إدارة الريــــاضا.عمرو بن العاص تمرح محمد عبدالعزيز محمد الشناوى14539

ناجح274إدارة الريــــاضا.عمرو بن العاص تملك سامح ابوالعال عبدالغفار مجاهد14540

ناجح241إدارة الريــــاضا.عمرو بن العاص تمنه منصور سالم حسن على14541

ناجح267إدارة الريــــاضا.عمرو بن العاص تمنى وائل زغبى حامد محمود14542

ناجح226إدارة الريــــاضا.عمرو بن العاص تندا على على حسن يوسف14543

ناجح239إدارة الريــــاضا.عمرو بن العاص تندى فريد ابراهيم محمد عبدالعزيز14544

ناجح235إدارة الريــــاضا.عمرو بن العاص تنورا احمد التهامي عبدالعليم محمد14545

ناجح157إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةابراهيم رضا عبدالمعبود الجندى14546

ناجح152إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةابراهيم محمد مصباح سيداحمد عبدالفتاح14547

ناجح154إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةاحمد جمال محمد حسين مصطفى14548

ناجح165إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةاحمد عادل سالم هاشم احمد محرم14549

ناجح164إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةاحمد عبدالعزيز عبدالغني محمد14550

ناجح174إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةاحمد هانى معوض على14551

ناجح179إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةالسيد محمود عبدالمجيد احمد14554

ناجح155إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةامير ابراهيم سعيد امبابي محمد14555

ناجح240إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةشادى عادل فؤاد الدرينى14558

ناجح262إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةصبحى احمد صبحى محمود14559

ناجح244إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةطارق ناصر يوسف محمد14560

ناجح232إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةعبدالرحمن احمد ذكريا السعيد14561

ناجح225إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةعبدالرحمن عادل رجب عبدالسالم14562

ناجح195إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةعبدالرحمن فريد رفعت بسيونى14563

ناجح169إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةعبدالرحمن محمد محمد ابراهيم مصطفى14564

ناجح211إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةعبدهللا عبدالستار عبدالفتاح عبدالستار14565

ناجح202إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةعبدهللا لطفى ممدوح عبدالرازق قطب14566

ناجح246إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةعبدهللا محمد احمد على14567

ناجح256إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةعبدهللا محمود مصطفى عبدالعال صوان14568
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ناجح215إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةعطيه وليد عطيه يوسف14569

ناجح248إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةعلى فرج فتحى الفضالى14570

ناجح209إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةعمار محمد حمدى عطيه14571

ناجح263إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةعمرو حمزة عبدالسميع فؤاد14572

ناجح240إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةفؤاد رضا فؤاد غازى14573

ناجح165إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةمحمد احمد الشحات مجاهد اسماعيل14574

ناجح142إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةمحمد احمد حمدين محمد عبدالفتاح14575

ناجح152إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةمحمد اشرف صابر على14576

ناجح269إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةمحمد جمال الدين بلتاجى محمد محمد14577

ناجح210إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةمحمد صالح عبدالمجيد موسى14579

ناجح153إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةمحمد نجاح عبدالعزيز محمد السيد يوسف14580

ناجح169إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةمحمد نصر الدين عبدهللا درويش14581

ناجح151إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةمحمود اشرف صابر على14582

ناجح160إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةمحمود الشحات بسيونى السعداوى14583

ناجح268إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةمصطفى احمد احمد محمد14584

ناجح180إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةمعاذ عبدالفتاح عبدالحى عبدالحميد اسماعيل14587

ناجح232إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةممدوح مفرح بسيونى السعداوى14588

ناجح174إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةاسماء احمد سالمه احمد على14589

ناجح218إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةاسماء على فتح هللا احمد14590

ناجح231إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةاسماء محمود السيد محمد14591

ناجح224إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةاالء ابراهيم عبدالكريم عوض هللا14592

ناجح259.5إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةامل احمد صالح عبدالمعطى14593

ناجح250إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةامنيه محمد حسن يحيى14594

ناجح278إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةبسملة فوزى الششتاوى محمد14595

ناجح163إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةدينا محروس عبدالعزيز عبدهللا14596

ناجح245إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةرانيا السيد ابراهيم عوض هللا14597
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ناجح236إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةرحمه عبدالسميع عيد شعبان14598

ناجح217إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةساره فتحى فتحى الفضالى14599

ناجح256.5إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةسالمه فتحى فتحى الفضالى14600

ناجح264إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةسعيدة كمال طلحه بدوى محمد14601

ناجح198إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةسميحة عبدالبارى عبدالمحسن محمد14602

ناجح193إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةسميره المهدى فهمى عرفه14603

ناجح204إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةشهد ماهر عبدهللا محمد14604

ناجح275إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةشهد وائل صالح محمد حسانين14605

ناجح168إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةشيماء عبدالفتاح احمد عبدالفتاح14606

ناجح222إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةشيماء فخر الدين بلتاجى محمد14607

ناجح172إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةفاطمه رضا ابراهيم حسين14608

ناجح181إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةفاطمه سمير محمود احمد14609

ناجح167إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةفاطمه فوزى عبدالفتاح عبدالستار عطيه14610

ناجح211إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةفاطمه قنديل ابوالعنين قنديل محمد14611

ناجح194إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةمريم عقيبى على عقيبى14612

ناجح269إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةمنه هللا محمود رزق محمود14613

ناجح253إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةمى رمضان عبدالحميد يوسف14614

ناجح183إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةنعيمه محمد مصيلحى عبدالستار14615

ناجح233إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةنهله على عبدالعزيز ابراهيم على14616

ناجح237إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةنورهان اسامه عبدالنبى غازى14617

ناجح241إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةنورهان عبدالواحد منصور عبدالواحد14618

ناجح252إدارة الريــــاضام القرى  اإلعداديةياسمين محمد عبدالصمد محمد عبدالرازق14619

ناجح236إدارة الريــــاضا.الفيروز تابراهيم رضا ابراهيم عبدالمعطي يوسف14621

ناجح275إدارة الريــــاضا.الفيروز تابراهيم عبدالفتاح عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن14622

ناجح167إدارة الريــــاضا.الفيروز تاحمد عونى محمد احمد الجوهرى14623

ناجح174إدارة الريــــاضا.الفيروز تاحمد نادر عبدالمنعم احمد محمد14624
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ناجح181إدارة الريــــاضا.الفيروز تاحمد وائل محمد عبدهللا جمعه14625

ناجح253إدارة الريــــاضا.الفيروز تانس محمد عبدالحميد محمد ابراهيم14628

ناجح276إدارة الريــــاضا.الفيروز تحسين على عبدالهادى احمد عبدالرحيم14629

ناجح142إدارة الريــــاضا.الفيروز ترامى راضى رشاد عبدالمعطى عثمان14630

ناجح245إدارة الريــــاضا.الفيروز تسامى محمد فرحات عبدالعزيز ابراهيم14631

ناجح187إدارة الريــــاضا.الفيروز تصبرى السيد احمد محمد الشرقاوى14632

ناجح187إدارة الريــــاضا.الفيروز تطارق عالم منصور عالم منصور14633

ناجح153إدارة الريــــاضا.الفيروز تعبدالرحمن احمد حافظ محمد ابراهيم14634

ناجح205إدارة الريــــاضا.الفيروز تعبدالرحمن ايمن عبدالحميد على ابراهيم14635

ناجح166إدارة الريــــاضا.الفيروز تعبدالرحمن وليد صالح عوض شوغى14636

ناجح242إدارة الريــــاضا.الفيروز تعبدالعزيز عادل عبدالعزيز عبدالرحمن خليف14637

ناجح254إدارة الريــــاضا.الفيروز تعلى عادل محمد حسن البيلى14638

ناجح215إدارة الريــــاضا.الفيروز تفارس السعيد عبدالعزيز زكى14639

ناجح186إدارة الريــــاضا.الفيروز تمحمد عصام محمد عبدهللا جمعه14640

ناجح233إدارة الريــــاضا.الفيروز تمحمد كمال محمد عطيه14641

ناجح265إدارة الريــــاضا.الفيروز تمحمد محمود ابراهيم محمود محمد14642

ناجح190إدارة الريــــاضا.الفيروز تمحمد محمود سليمان ابراهيم عبدالفتاح14643

ناجح172إدارة الريــــاضا.الفيروز تمحمود السيد عطيه محمد حسن14644

ناجح180إدارة الريــــاضا.الفيروز تمصطفى وجدى مغازى محمد احمد نعيم14645

ناجح176إدارة الريــــاضا.الفيروز تيوسف حمدى يوسف احمد عمر14647

ناجح151إدارة الريــــاضا.الفيروز تيوسف سامى السيد على الشيخ على14648

ناجح240إدارة الريــــاضا.الفيروز تاسراء احمد محمود ابوالمعاطى القصاص14649

ناجح252إدارة الريــــاضا.الفيروز تاسالم رضا احمد محمد الشرقاوى14650

ناجح268إدارة الريــــاضا.الفيروز تاسماء باسم حسن عبدالسالم السيد14651

ناجح274إدارة الريــــاضا.الفيروز تاميمه انور محمد محمد الحاوى14652

ناجح273إدارة الريــــاضا.الفيروز تايه محمد السيد محمد رزق14653
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ناجح251إدارة الريــــاضا.الفيروز تحنين وحيد مغازى محمد احمد نعيم14654

ناجح279إدارة الريــــاضا.الفيروز تدينا محمد عبدالحليم عبدالعزيز محمد14655

ناجح273إدارة الريــــاضا.الفيروز ترجاء احمد محمود ابوالمعاطى القصاص14656

ناجح240إدارة الريــــاضا.الفيروز تروان كريم ابراهيم سالمه ابراهيم14657

ناجح257إدارة الريــــاضا.الفيروز ترويدا سمير رمضان محمد عدس14658

ناجح234إدارة الريــــاضا.الفيروز تشيماء جمال محمد منصور عبدالحميد14659

ناجح150إدارة الريــــاضا.الفيروز تشيماء موسى عبدالحميد على موسى14660

ناجح273إدارة الريــــاضا.الفيروز تصفاء نشات السيد محمد سعد الشيخ على14661

ناجح234إدارة الريــــاضا.الفيروز تفاطمه نادر عبدالمنعم احمد محمد14662

ناجح194إدارة الريــــاضا.الفيروز تمنه عبدهللا السيد ابراهيم14663

ناجح268إدارة الريــــاضا.الفيروز تنرمين محمد رمزى محمد ابراهيم شمس الدين14664

ناجح251إدارة الريــــاضا.الفيروز تنوسه محمد مصطفى ابراهيم الباسل14665

ناجح270إدارة الريــــاضا.الفيروز توالء احمد ابراهيم سالم على14666

ناجح169إدارة الريــــاضأ. الغابات ت6ابراهيم سعد محمد ابراهيم14667

ناجح168إدارة الريــــاضأ. الغابات ت6احمد جالل عباس محمد14668

ناجح193إدارة الريــــاضأ. الغابات ت6احمد حسين معروف مصطفى14669

ناجح190إدارة الريــــاضأ. الغابات ت6احمد عيد عبدالفتاح بسيونى14670

ناجح171إدارة الريــــاضأ. الغابات ت6احمد محمد خليل الزاهي14671

ناجح166إدارة الريــــاضأ. الغابات ت6السعيد احمد السيد عبدالرازق14672

ناجح160إدارة الريــــاضأ. الغابات ت6السيد رضا السيد محمد14673

ناجح153إدارة الريــــاضأ. الغابات ت6بليغ حمدى احمد احمد عبدالباقى14675

ناجح156إدارة الريــــاضأ. الغابات ت6جمال محمد ابراهيم محمود المرسي14677

ناجح161إدارة الريــــاضأ. الغابات ت6رجائى محمد ابراهيم محمود14678

ناجح168إدارة الريــــاضأ. الغابات ت6عمار الزاهد خليل عبده14679

ناجح165إدارة الريــــاضأ. الغابات ت6عمر محمد احمد السباعى14680

ناجح154إدارة الريــــاضأ. الغابات ت6فارس ايمن السعيد البسيوني14681
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ناجح162إدارة الريــــاضأ. الغابات ت6محمد ابراهيم البسيوني سليمان14682

ناجح153إدارة الريــــاضأ. الغابات ت6محمد عبدالكريم على مخيمر14683

ناجح151إدارة الريــــاضأ. الغابات ت6محمد عطيه منسي زكريا14684

ناجح144إدارة الريــــاضأ. الغابات ت6محمود رضا ابراهيم محمود14685

ناجح169إدارة الريــــاضأ. الغابات ت6ممدوح ايمن جمعه يوسف14687

ناجح148إدارة الريــــاضأ. الغابات ت6وليد جمال عبدالفتاح محمد بدر14688

ناجح164إدارة الريــــاضأ. الغابات ت6يوسف محمد يوسف محمد14689

ناجح211إدارة الريــــاضأ. الغابات ت6اسماء السيد على ابراهيم السيد14690

ناجح243إدارة الريــــاضأ. الغابات ت6اسماء محمد ابوالعينين على14691

ناجح254إدارة الريــــاضأ. الغابات ت6الهام مامون فتحى عباس14692

ناجح249إدارة الريــــاضأ. الغابات ت6امل خليل السيد محمد خليل14693

ناجح160إدارة الريــــاضأ. الغابات ت6ايمان سامى السمان محمد14694

ناجح245إدارة الريــــاضأ. الغابات ت6خلود حسن محمد حسب هللا14695

ناجح185إدارة الريــــاضأ. الغابات ت6دينا السيد يوسف ابراهيم14696

ناجح233إدارة الريــــاضأ. الغابات ت6رحاب ابراهيم علي ابراهيم14697

ناجح159إدارة الريــــاضأ. الغابات ت6ساره على فتحى عباس14698

ناجح231إدارة الريــــاضأ. الغابات ت6شمس عمرو خليل محمد14699

ناجح272إدارة الريــــاضأ. الغابات ت6فاطمه على عبدالنبى عبده14700

ناجح142إدارة الريــــاضأ. الغابات ت6فرحه شعبان بسيونى ابراهيم سعد14701

ناجح183إدارة الريــــاضأ. الغابات ت6مروه رضا عبدالعاطى عبدالسالم عماش14702

ناجح196إدارة الريــــاضأ. الغابات ت6مروه صبحى محمد محمد14703

ناجح183إدارة الريــــاضأ. الغابات ت6منه عاصم سامى بدير14704

ناجح204إدارة الريــــاضأ. الغابات ت6منى محمد ابوالعينين على14705

ناجح144إدارة الريــــاضأ. الغابات ت6نجوى لطفى رشاد يوسف14706

ناجح158إدارة الريــــاضأ. الغابات ت6نوران السيد محمود محمد المغربي14707

ناجح170إدارة الريــــاضأ. الغابات ت6هدى محمد عبدربه السعيد14708
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ناجح170إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينابراهيم السعيد محمد رضا السعيد القزاز14801

ناجح185.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينابراهيم عصام السيد ابواليزيد سالم14802

ناجح254إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينابراهيم عماد محمد غازى على14803

ناجح270.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينابراهيم عيد ابراهيم محمد بعطوش14804

ناجح162إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينابراهيم محمد على محمد سعيد14805

ناجح160إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنيناحمد ابوالمجد فتحى مزيد محمد السيد14807

ناجح219.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنيناحمد احمد رمزي السيد العساسى14808

ناجح214.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنيناحمد السيد ابراهيم محمد المصري14809

ناجح254.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنيناحمد ايمن محمد محي  الدين زكي الزيات14810

ناجح251.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنيناحمد تامر صالح سعيد سالم14811

ناجح200إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنيناحمد حسن احمد احمد الريفى14812

ناجح242إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنيناحمد خالد حلمي محمد عبدالكريم14813

ناجح271إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنيناحمد خالد على محمد المالح14814

ناجح268إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنيناحمد رافت ابراهيم محمد مفتاح14815

ناجح194إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنيناحمد رجب محمد محمد حجازي14816

ناجح215إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنيناحمد رضا محمد احمد مكى14817

ناجح208إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنيناحمد رفعت عطية محمد العبسي14818

ناجح222إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنيناحمد سعد سعد دسوقى عطيه الغالى14819

ناجح242إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنيناحمد صبرى حسن محمد العبد14821

ناجح209.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنيناحمد صفوت احمد محمد عبدهللا ابوكيلة14822

ناجح266إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنيناحمد عادل نصر محمد سعد العبسي14823

ناجح197.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنيناحمد عبدالناصر محمد عبدالستار غنيم14824

ناجح185إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنيناحمد عمرو محمد عبدالنبى ابراهيم عوض14825

ناجح269إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنيناحمد فتحى محمد رجب الشيخ14826

ناجح250.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنيناحمد فرج عبدالعزيز عبدالسالم الشبراوى14827

ناجح230إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنيناحمد متولى احمد متولى البدوى14828
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ناجح270.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنيناحمد محمد ابراهيم ابوالعباس دسوقى14829

ناجح246إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنيناحمد محمد جمال الدين محمد المغربى14830

ناجح234إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنيناحمد محمد سعد محمد االمام14831

ناجح260.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنيناحمد محمد غازى مصطفى14832

ناجح269.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنيناحمد محمد فاروق عبدالكريم الصايغ14833

ناجح272إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنيناحمد محمد فوزى عبدالواحد بدر14834

ناجح272.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنيناحمد محمد محمد جمعه بجول14835

ناجح258.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنيناحمد مسعد احمد محمد عبدالباقى14836

ناجح265.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنيناحمد ممدوح عبدالرازق عبدالستار عبدالرازق14837

ناجح278إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنيناحمد ممدوح فهمي بيومي ابوشوشه14838

ناجح225إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينادم انس الوجود احمد احمد محمد حامد14839

ناجح160إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينادهم جمال محمد عبدالحليم صالح14840

ناجح251إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينادهم عمرو احمد محمد البربرى14841

ناجح236إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنيناسامه احمد محمد ابراهيم الريس14842

ناجح162إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنيناسامه وليد ابراهيم عبدالفتاح محمد عرفه14843

ناجح198إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنيناسالم محمد زكي طه البيطاوي14844

ناجح256.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنيناسالم محمد محمد حسن الكايش14845

ناجح190إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنيناسماعيل احمد اسماعيل ابراهيم سرحان14846

ناجح208.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنيناسماعيل خالد اسماعيل محمد غراب14847

ناجح192.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنيناشرف مصطفى عبدالمنعم عبدالخالق عطوان14848

ناجح210إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنيناكرم ابراهيم ابراهيم دسوقى ابراهيم النجار14849

ناجح264إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينالبير تامر عطيه واصف عوض14850

ناجح227.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينالحسن احمد محمد محمود رضوان14851

ناجح250إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينالحسين احمد محمد محمود رضوان14852

ناجح171إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينالسعيد عادل محمد محمود النجار14854

ناجح270إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينالسيد رضا ابراهيم سيد احمد متولي العناني14856
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ناجح206.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينامير ايمن نظمى فام ابراهيم14857

ناجح265.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينانس ابراهيم محمود احمد رياض14858

ناجح275إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنيناياد ياسر محمد سعد الريس14859

ناجح171.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينباسم جمال محمد محمد الصمولى14860

ناجح247.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينبوال ابراهيم كامل الجندى حنا14862

ناجح258إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينحسام احمد حسن رمضان فليس14863

ناجح217إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينحسام طارق ابراهيم صالح ابراهيم عبدهللا14864

ناجح271.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينحسام محمد محمد فتوح النخالوي14865

ناجح180إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينحسن رمضان جمال عبداللطيف قاسم14866

ناجح198.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينحسن هانى ابراهيم حسن عطاهللا14867

ناجح225إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينحمدى ابراهيم حمدى ابراهيم الشابى14868

ناجح255.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينحمزه محمد خميس محمد محمد الشابي14869

ناجح228.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينخالد احمد سعيد عبدالحميد السقا14870

ناجح239.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينخالد االمير فخرى محمد اسماعيل عزيز14871

ناجح257.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينخالد حسن محمد حسن محمد منصور14872

ناجح199.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينخالد فتحى محمد مصطفى زهران14873

ناجح239.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينخالد محمد موسى موسي عبدالحميد خضر14874

ناجح268إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينخالد وحيد عبدالسالم بسيونى احمد الصعيدي14875

ناجح190.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينرامى ابراهيم نسيم منصور يوسف14876

ناجح193.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينرمضان غريب رمضان غريب الريس14877

ناجح163إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينزكى سعيد زكى حسن قطب14879

ناجح184إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينزياد خالد السعيدمحمد احمد نصرالدين14880

ناجح218إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينزياد رضا عطيه عمر الشابى14881

ناجح239إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينزياد شريف توفيق السيد محمدين14882

ناجح153إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينزياد طارق صالح الدين احمد وهبه14883

ناجح163.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينزياد عبده على عبده ابوطويله14884
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ناجح250إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينزياد مجدى عبدالمعبود عطية مندور14885

ناجح244إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينزياد ناصر دسوقي موسى الحويط14886

ناجح243إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينزياد هانى ابراهيم السيد قطب14887

ناجح241إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينزياد وليد حسن بسيونى سعدون14888

ناجح240.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينسامح بشري حبشي خليل حبشي14889

ناجح218.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينسعيد سعيد محمد عبدالمنعم خليل نصرالدين14890

ناجح179.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينسمير رجائى على حموده الزعيم14891

ناجح201.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينسمير عالء الدين ابواليزيد عبدالعزيز المغربى14892

ناجح240إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينسيف االسالم محمد مصطفى على شتا14893

ناجح176.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينشادي اشرف ابراهيم احمد شعير14894

ناجح198.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينصالح سعد على قطب حميده14896

ناجح231إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينعادل جمال احمد رجب الحايس14897

ناجح220إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينعاصم محمد السيد على التومانى14898

ناجح211إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينعاطف حماده عاطف عبدالمنعم محمد عبدالحليم14899

ناجح187إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينعبدالحميد احمد عبدالحميد عبدالعزيز عبدربه14900

ناجح271إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينعبدالرحمن احمد حلمى محمد قالوه14902

ناجح254.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينعبدالرحمن اشرف حسن سيد فريخه14903

ناجح147إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينعبدالرحمن صبرى عاطف عطيه بسيونى14905

ناجح247إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينعبدالرحمن محمد حسين ابراهيم عطيه14906

ناجح254إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينعبدالرحمن محمد عبدهللا السيد عماره14907

ناجح249.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينعبدالرحمن محمد عبدالوهاب محمد السنهورى14908

ناجح223إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينعبدالرحمن نزيه بدير ابراهيم بوشى14909

ناجح176.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينعبدهللا جابر فتحى على حسن خالد14910

ناجح268.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينعبدهللا جمال على مرسى عبدربه14911

ناجح234.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينعبدهللا عاطف محمد دسوقى ابراهيم عيسى14912

ناجح251إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينعبدهللا محمد شهدي ابراهيم الشرقاوي14913
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ناجح258إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينعبدهللا نعمان السيد محمد ابونعمان14914

ناجح248إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينعالء السعيد سعد سعد الداوودى14915

ناجح229إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينعلى احمد سعيد احمد ابوستيت14916

ناجح275إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينعلى الدين مسعد خليل عبدالعزيز حموده14917

ناجح180.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينعلى عبدالستار على عبدالسالم ابوحالوه14918

ناجح232.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينعلى محمد عبدالمجيد عبدالحميد حسن14919

ناجح206.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينعمر ابراهيم سعد محمد ابوعطية14920

ناجح229.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينعمر ابراهيم مصطفى احمد بحر14921

ناجح198إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينعمر احمد على على عبدالمقصود14922

ناجح222إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينعمر اشرف محمدالسعيد محمد ابوراس14923

ناجح248إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينعمر خالد شوقى عبدالمعطى الخطيب14924

ناجح163.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينعمر سمير السعيد محمد عماره14925

ناجح222إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينعمر عبدالسالم مصطفى توفيق القلينى14927

ناجح241إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينعمر عبدهللا ابراهيم عبدهللا العبسى14928

ناجح263إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينعمر محمد ابراهيم شلبى ابراهيم الشركس14929

ناجح220إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينعمر محمد جابر ابراهيم الجالى14930

ناجح246.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينعمر محمد عبدالمنعم كامل الساعاتى14931

ناجح242إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينعمر مصطفى وحيد مصطفى محمد زعلوك14932

ناجح239.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينعمر هشام محمد طه عيسوى14933

ناجح250.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينعمرو خالد محمد بسيونى محمدفرج14934

ناجح248.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينعمرو مصطفى محمد  مصطفى دراز14936

ناجح186.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينفارس شكري ابراهيم علي جمعه14937

ناجح203.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينفتحى ابراهيم فتحى محمد عبدالمقصود14942

ناجح259.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينفتحى عصام فتحى عبدالغنى ابوسمره14943

ناجح274إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينفتحى محمد فتحى الشوادفى غازى عطيه14944

ناجح193.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينكامل هانى كامل ابواليزيد محمد نصر14945
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ناجح160إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينكريم ابوبكر جوده ابوبكر احمد14946

ناجح262إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينكريم احمد سعد فتوح ابراهيم نصر14947

ناجح164إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينكريم محمد خليل محمد علي الشتري14948

ناجح211إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينكيرلس هانى وهبه يوسف مرقص14949

ناجح257إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينلؤى عماد ابراهيم احمد الهابط14950

ناجح270.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمؤمن مصطفى مصطفى هاشم المعناوى14951

ناجح155إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمازن محمد ابوالفتوح محمد ابونصره14952

ناجح187إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمجدى احمد محمد احمد شهاب14953

ناجح243إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمجدي رمضان عبدهللا عباس اباظه14954

ناجح258إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحسن حمدي محسن احمد شاهين14955

ناجح269إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحمد ابراهيم صبحي سعد ابوسيف14956

ناجح220.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحمد ابراهيم محمد مصيلحى الشين14958

ناجح159إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحمد احمد ابراهيم محمود الهوارى14959

ناجح270.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحمد احمد حلمى محمد قالوة14960

ناجح275إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحمد احمد صباح حسين عتش14961

ناجح268إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحمد اشرف احمد يوسف يوسف14962

ناجح274إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحمد السيد سعدالسيد العشرى14963

ناجح274إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحمد ايمن حسين شنقار14964

ناجح218.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحمد ايمن محمد زكى متولى صرصار14965

ناجح258.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحمد ايمن محمد محمود رضوان14966

ناجح249.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحمد جمعه محمد جمعه بجول14968

ناجح273.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحمد حاتم محمد محمد على ابوعيسى14969

ناجح273.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحمد حسن السيد صادق محمد رزق14970

ناجح247إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحمد حلمي رزق هاشم الورداني14971

ناجح186إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحمد خالد محمد عزمى عبدالحميد المغربى14973

ناجح236.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحمد خميس ابراهيم احمد السيد مكوك14974
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ناجح276إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحمد رزق السيد علي محمد جبر14975

ناجح204إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحمد سراج معروف نصر سراج14977

ناجح241إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحمد صالح عبدالعزيز محمد احمد الحجر14979

ناجح166إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحمد على محمد حسن مصبح14982

ناجح173إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحمد عماد محمد عبدالواحد الجمال14983

ناجح149إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحمد عمرو محمد محمد السنوسى جابر14984

ناجح260إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحمد فريد حمدى محمدعبدالرحيم عبدالعاطى14985

ناجح195إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحمد محمد كامل عطيه زيدان14986

ناجح192إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحمد محمود محمود محمد رضوان14987

ناجح153.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحمد مصطفى محمد رضا محمد محمد ابوسوسو14988

ناجح144إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحمد نصر كمال نصر محمد نصر الفوال14989

ناجح241.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحمد هانى على عبدالحميد ابراهيم غنيم14990

ناجح278.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحمد وائل ابواليزيد محمد بدر14991

ناجح276.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحمد وصفى عبدالكريم سعد ابوحالوه14992

ناجح252.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحمد وليد محمد بسيونى قشقوش14993

ناجح262إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحمود اسماعيل محمد ربيع رجب ابوالضراير14994

ناجح276إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحمود السعيد مصطفى عبدالحميد الشابى14995

ناجح279إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحمود ايمن احمد عبدالغنى خضر14996

ناجح173.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحمود حامد عزت محمد حجازى14997

ناجح198.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحمود خالد محمد البرنس محمدعبدالرحمن ابوعيشه14998

ناجح224.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحمود عباس محمد محمد شلبى14999

ناجح185.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحمود عبدهللا السيد عبده ابوالحسن15000

ناجح269إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحمود عبدالوهاب عبدالرحمن جمال الشهاوى15001

ناجح170إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحمود عثمان محمود عثمان عبدالاله15002

ناجح189إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحمود محمد االباصيرى محمد توتو15003

ناجح248إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحمود محمد السعيد محمد النويشي15004
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ناجح175إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحمود محمد نبيل عبدالعزيز حجازى15007

ناجح272.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحمود محمود سمير محمد محمود الفقى15008

ناجح272إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحمود مصطفى محمود  محمد نصر خلف هللا15009

ناجح184.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمحمود ناصر محمد محمد محليس15010

ناجح203إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمصطفى اشرف صالح حسن البنا15012

ناجح249.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمصطفى سعد ابراهيم احمد خليفه15013

ناجح236.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمصطفى محسن مصطفى محمد حسين ابوحسين15014

ناجح261إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمعاذ حسام محمد محمد موسى غانم15015

ناجح256إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمهاب السيد على محمد رضوان15016

ناجح260إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمهيمن على محمد محمد البيطار15017

ناجح245.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمينا نادر نجيب فرج هللا اسعد15018

ناجح236.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينمينا هانى وهبه يوسف مرقص15019

ناجح202إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنيننادر رضا هنداوى عبدالعاطى الورقى15020

ناجح228.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنيننادر سمير عبدالحميد محمد الخولى15021

ناجح201.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنيننبيل جمال احمد محمد النجار15022

ناجح153إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنيننور محمد رجائى محمد محمد ترك15023

ناجح163إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنيننور وليد فيروزشاه احمد يوسف15024

ناجح197إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينهادى رضا محمد عبداللطيف عبدالرحمن15025

ناجح204.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينهشام احمد السيد على الحويط15026

ناجح175إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينهشام جمال كامل اسماعيل عبدهللا15027

ناجح255إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينيحى طلعت ابراهيم على شرابى15028

ناجح232إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينيحيى ابراهيم محمد عبدالعال متولى15029

ناجح258.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينيوسف ابراهيم احمد حجاح شتا15030

ناجح273إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينيوسف ابراهيم احمد محمد احمد ابوعطيه15031

ناجح256إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينيوسف ابراهيم فؤاد  احمد الطوخى15032

ناجح250إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينيوسف اسامه صبحى عبدالجواد عبدالهادى15033
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ناجح260إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينيوسف اسامه محمد محمد الحفناوى15034

ناجح178.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينيوسف السيد ابراهيم عزمى بيومى الجابرى15035

ناجح199.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينيوسف حنفى على يوسف يوسف الشيخ15036

ناجح218.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينيوسف رضا احمد محمد سالم15037

ناجح157إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينيوسف سعد ابراهيم محمد علي الشرقاوي15038

ناجح225.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينيوسف صبرى فرج محمد العريان15041

ناجح223.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينيوسف عبدالمنعم عبدالمنعم على ابوعاصى15042

ناجح156.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينيوسف محمد احمد محمد النجار15043

ناجح212إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينيوسف محمد محمد بركات محمد يوسف15044

ناجح243.5إدارة دســــــوقالشهيد الصيحى بنينيوسف ناصر سالمه عبده نخله15045

ناجح271.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينابراهيم انس ابراهيم شلبى15046

ناجح256.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينابراهيم رجب يوسف على ابواحمد15047

ناجح270.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينابراهيم عبدهللا ابراهيم حسن جاويش15048

ناجح273.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينابراهيم محمد ابراهيم عبدالحليم حسن15049

ناجح272إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينابراهيم محمد ابراهيم على السنهورى15050

ناجح268إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينابراهيم محمد فاروق عبدالسالم ابوحمر15051

ناجح265.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنيناحمد ابراهيم محمد برهامى الهابط15052

ناجح277إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنيناحمد اسماعيل زين العابدين محمد ابوخشبة15053

ناجح272.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنيناحمد السعيد محمد احمد محمد15054

ناجح258.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنيناحمد السيد احمد قطب الجوخه15055

ناجح272.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنيناحمد حامد محمود محمد حامد15056

ناجح263.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنيناحمد دسوقي عبدالمعطي عبدالعال عبدهللا15057

ناجح257.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنيناحمد رضا ابوالمجد محمد السيد15058

ناجح259إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنيناحمد رمضان ابراهيم حسينى ابويوسف15059

ناجح276إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنيناحمد سند حمد السيد محمد الطيب ابوكيله15060

ناجح276إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنيناحمد شريف مصطفى رزق عبدالحميد15061
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ناجح249.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنيناحمد عادل ربيع احمد علي15062

ناجح279.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنيناحمد عبدالحليم عبدالمنعم عبدالحليم ابويوسف15063

ناجح237.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنيناحمد عبدالقادر توفيق عبدالعزيز مرزوق15064

ناجح279إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنيناحمد عبدالكريم محمد سعد ابراهيم سالم15065

ناجح266.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنيناحمد عصام محمد صابر االحمدى15066

ناجح279.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنيناحمد مؤمن فتحى حامد عيسى15067

ناجح277إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنيناحمد ماجد محمد السيد محمد15068

ناجح175إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنيناحمد محمد ابراهيم ابوالعزم السيد15069

ناجح246إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنيناحمد محمد السيد احمد الظن15070

ناجح238إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنيناحمد محمد عبدالسالم احمد الدقيقى15071

ناجح261.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنيناحمد محمد محمد طه سرحان15072

ناجح219.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنيناحمد محمد محمد محمد عبده برل15073

ناجح263إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنيناحمد وليد محمد البشير الشيخ امين الشهاوى15074

ناجح278.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنيناسامه مؤمن فتحى حامد عيسى15075

ناجح277إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنيناسر اشرف السيد احمد محمد جويلى15076

ناجح279إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنيناسر المعتصم مرسى ابوالعباس الخولى15077

ناجح278إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنيناسالم حاتم محمد السعيد حسن بيومي15078

ناجح275إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنيناسالم رضا عبدالرؤف فريج عون15079

ناجح263إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنيناكرم محمد السيد حسين محمد دعبس15080

ناجح268إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينالبراء عدنان اسماعيل يوسف ابوغنيمه15081

ناجح272إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينالسعيد اشرف السعيد محمد الفنه15082

ناجح208.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينالصافى ياسر على محمد الوكيل15083

ناجح275إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنيناياد محمد اسماعيل عبدالحميد ابوشلوع15084

ناجح274إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينباسم ايهاب محمد السيد عبدالال15085

ناجح261إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينبدر عالء مهدى محمد سرور15086

ناجح243.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينبالل السيد عبدالنبى احمد محمد15087
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ناجح217.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينبالل جمال شفيق عبدالسالم خضر15088

ناجح170إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينحازم عبدالقادر حمدى عبدالقادر مجاهد15089

ناجح268إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينحازم فهمى عبدالعزيز صادق فرحات15090

ناجح169.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينحسام سامح محمود كمال الدين الحسينى عبدالرازق15091

ناجح259إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينحسام سليمان محمد سليمان عبداللطيف15092

ناجح269.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينحسن اسامه محمد غريب خاطر15093

ناجح230إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينحسن هانى محمد عيسى السترى15094

ناجح269إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينحمزه السيد اسماعيل السيد الديب15095

ناجح256إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينخالد محمد عبدالفتاح محمد عبدالعظيم15096

ناجح209إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينخيري احمد عبدالرافع هنداوي منصور15097

ناجح270.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنيندياب وليد ضياء السيد مطاوع15098

ناجح261إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينزياد ايهاب محمد السعيد الحلوانى15099

ناجح273إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينزياد بهاء السيد طه دسوقي الرجيلي15100

ناجح268إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينزياد حماده محمد محمد علي عزام15101

ناجح240إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينزياد سامى حسن احمد محمد محسن15102

ناجح271.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينزياد ضياء خليل سيد احمد خليل الشيخ15103

ناجح258إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينزياد محمد عبدالكريم سالمه السيد السعداوى15104

ناجح225إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينسعيد ناصر محمد محمد المظالى15105

ناجح174إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينسمير جمعه سمير صالح الدين عبدالمنعم امين15106

ناجح278إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينسيف اسامه محمد نور القاضى15107

ناجح265إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينضياء عادل محمد محمد ابوعبا15108

ناجح248.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينطارق علي محمود السيد المالحه15109

ناجح264.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينعبدالرحمن احمد عبدالمنعم احمد الشاعر15110

ناجح278إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينعبدالرحمن احمد محمد مغازى محمود15111

ناجح277إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينعبدالرحمن السيد احمد عبدالمنعم السبكى15112

ناجح279إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينعبدالرحمن انس ابراهيم شلبى15113
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ناجح244إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينعبدالرحمن سمير محمد فوزى على ابوحالوه15114

ناجح273.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينعبدالرحمن سمير محمود محمد شميس15115

ناجح167إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينعبدالرحمن عالء صالح عبدالعاطى خاطر15116

ناجح269.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينعبدالرحمن على احمد على  البحراوي15117

ناجح277إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينعبدالرحمن على عبدالستار على محمد موسى15118

ناجح263إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينعبدالرحمن مجدى عبدالستار ابراهيم السكرى15119

ناجح248إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينعبدالرحمن محمد ابراهيم الدسوقى حسين حسن15120

ناجح266.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينعبدالرحمن محمد السعيد مرسى مرعى15121

ناجح261إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينعبدالرحمن مسعد احمد يوسف محمد خضر15122

ناجح278.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينعبدالرحمن مصطفى عبدالعزيز ابراهيم الخرزاتى15123

ناجح202إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينعبدالعزيز عصام ابراهيم محمد الخلعى15124

ناجح278.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينعبدهللا جميل محمد حفنى سالم عيسى15125

ناجح248.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينعبدهللا حلمى كمال محمد نوار15126

ناجح277.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينعبدهللا عبدالعزيز السيد عبدالعزيز احمد مرزوق15127

ناجح241إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينعبدهللا محمد ابراهيم الدسوقى حسين حسن15128

ناجح242.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينعبدهللا محمد عبدهللا سعد احمد الخطيب15129

ناجح252.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينعبدالوهاب محمد عبدالوهاب على الشافعى15130

ناجح243إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينعالء حامد البهنساوي حامد البهنساوي15131

ناجح264إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينعالء عزت مصطفى قطب عبدالكريم15132

ناجح269.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينعلى ابراهيم على ابراهيم على الشرقاوى15133

ناجح253.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينعلى خالد على محمد الهابط15134

ناجح279.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينعلي شادي فاروق يوسف الدفراوي15135

ناجح257.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينعمر شوقي رفعت محمد سيف15136

ناجح252إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينعمر محمد احمد احمد بازينه15137

ناجح277.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينعمر محمد كامل محمد عطيه15138

ناجح270إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينعمر هانى عبدالغفار عبدالغفار الصعيدى15139
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ناجح278.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينعمر وليد محمد احمد مهنا15140

ناجح270.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينعمرو اشرف محمد احمد سيد احمد محسن15141

ناجح271إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينعمرو خالد عبدالمنعم السيد محمد حموده15142

ناجح276.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينعمرو عماد شعبان على محمد15143

ناجح251إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينفارس وليد تاج عبدالمجيد جعفر15144

ناجح258.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينفاروق وليد فاروق محمد عباس15145

ناجح266إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينكريم حامد مصطفى محمد عمر15146

ناجح279.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينكريم محمد الشافعى الطحان15147

ناجح273إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمؤمن وليد محمد ابوراس15148

ناجح271.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمازن باسم السيد رزق حواش15149

ناجح260إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمازن عطيه السيد خليفه ابراهيم سعد15150

ناجح275إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمازن محمد احمد عطيه ابويدك15151

ناجح245إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمحمد ابراهيم ابواليزيد حسن الكالف15152

ناجح272إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمحمد ابراهيم عبدالغنى ابراهيم البنا15153

ناجح267إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمحمد ابراهيم محمد ابراهيم زيدان15154

ناجح265إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمحمد احمد محمود محمد بربار15155

ناجح263إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمحمد السعيد محمد احمد محمد15156

ناجح261إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمحمد المحمدي ابوالفتوح عبدالحميد جادهللا15157

ناجح238إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمحمد تامر حلمى كامل محمد الداودى15158

ناجح271إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمحمد جمال محمد عبده حجر15159

ناجح269إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمحمد جمعه ابوالمكارم مصطفى كسبه15160

ناجح273إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمحمد حاتم محمد محمد الجزار15161

ناجح254إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمحمد حاتم محمود عبدالفتاح القمارى15162

ناجح270إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمحمد حمدان متولي عبدالجواد محمد15163

ناجح254إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمحمد حمدى ابراهيم محمد الخلعى15164

ناجح263إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمحمد زين خطاب عبدالرحمن االشقر15166
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ناجح196.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمحمد سمير محمد محمد سعد خضير15167

ناجح276إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمحمد شريف محمد محمد عزيز15168

ناجح220إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمحمد صالح احمد احمد ابوالسعود15169

ناجح272إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمحمد عادل محمد عبدالعزيز ابوخطيطه15170

ناجح263إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمحمد عصام عبدالفتاح ابوالحسن15171

ناجح272إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمحمد على عبدالسالم على ابوخليل15172

ناجح269إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمحمد مجدى محمد مجد ابراهيم ابوعطوان15173

ناجح268.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمحمد محمد حسن محمد سالم15174

ناجح261إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمحمد مسعد على خيشه حسن السيد15175

ناجح271إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمحمد مصطفى عبدالباعث مصطفى الشامى15176

ناجح275إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمحمد هشام شوقى على احمد الخطيب15177

ناجح279إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمحمد هشام عبدالواحد حسن الدقدوقى15178

ناجح169.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمحمد وفا ابوالسعود وفا15179

ناجح270إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمحمد وليد عبداللطيف فرج عبداللطيف لطفى النجار15180

ناجح262.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمحمد وليد محمد حامد على ابوسعده15181

ناجح214إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمحمد وليد محمد محمد البسطويسى15182

ناجح278إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمحمود ابراهيم احمد محمود ماضى15183

ناجح275إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمحمود احمد عبدالحافظ يونس على15184

ناجح252إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمحمود خالد جمال السيد حمود صالح15185

ناجح237.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمحمود رضا ابراهيم ابراهيم غزال15186

ناجح257.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمحمود شكرى محمود على عبدالمقصود15187

ناجح270إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمحمود محمد محمود محمد دراج15188

ناجح272إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمحمود نادر محمود مرسى جاويش15189

ناجح258إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمحمود هشام عبدالرحمن محمد ابوناعم15190

ناجح229.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمصطفى فهمى عبداللطيف عبده يونس15191

ناجح258إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمصطفى محمد محسن عباس زغلول15192
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ناجح220إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمعاذ السعيد محروس محمد ابواليزيد15193

ناجح274.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمعاذ على عبدالحميد على االروش15194

ناجح276إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمهاب عبدالعزيز محمد السيد بركات15195

ناجح271إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمهند منتصر عبدالرازق بسيونى عبده15196

ناجح267إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينمينا مكرم رزق سلطان عبدالمسيح15197

ناجح275إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينهشام راضى فتحي جمعه الحصري15198

ناجح269إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينيحيى محمد عبدالسميع الشرنوبى ليمونه15199

ناجح261إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينيوسف ابراهيم قطب ابراهيم عبدهللا الورداني15200

ناجح254إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينيوسف احمد رامى محمد عبدالجليل15201

ناجح241إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينيوسف السيد عبدالنبى احمد محمد15202

ناجح250.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينيوسف ايمن صالح محمد صالح15203

ناجح277.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينيوسف طارق ابراهيم محمد الديب15204

ناجح278.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينيوسف طارق حمدى عبدالعزيز المال15205

ناجح196.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينيوسف عادل كرم على ابوالسعود15206

ناجح272.5إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينيوسف مؤمن محمد صبرى ابراهيم حسين15207

ناجح278إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينيوسف ماهر مصطفى عبدالقادر العنتبلى15208

ناجح271إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينيوسف محمد امين محمد دراج15209

ناجح240إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينيوسف محمد شعبان عطيه قنديل15210

ناجح278إدارة دســــــوقنجيب فوزى سالم بنينيوسف محمود احمد عبدالوهاب15211

ناجح168.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينابراهيم احمد حمدونى محمد السبعاوى15212

ناجح211إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينابراهيم السعيد عبدالمقصود محمد االريموتى15213

ناجح197إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينابراهيم السيد ابراهيم الدسوقى السيد زعلوك15214

ناجح187إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينابراهيم طارق ابراهيم بسيونى صالح15215

ناجح169.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينابراهيم على عرجاوى على الدفراوى15216

ناجح188إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينابراهيم عماد ابراهيم عبدالفتاح محمد15217

ناجح168إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينابراهيم عماد حمدى عباس فايد15218
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ناجح235إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينابراهيم متولى ابراهيم اسماعيل الديهى15219

ناجح240إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينابراهيم مجدى محمد السعيد فهمى ابوشوشة15220

ناجح149إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيناحمد ابراهيم السيد جامع فرحات15221

ناجح199.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيناحمد االشرفى جابر ابراهيم الجالى15222

ناجح241إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيناحمد الحسينى دسوقى عبدالسميع زعلوك15223

ناجح147إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيناحمد السيد محمد ابراهيم رمضان النشار15224

ناجح148.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيناحمد امين رزق مغازى بسيونى15225

ناجح266إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيناحمد ايمن السيد قطب عثمان15226

ناجح271.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيناحمد حازم عبدالقادر محمد شحاته15228

ناجح230إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيناحمد حسن السعيد على عرجاوى الدفراوى15230

ناجح179إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيناحمد حماده حمزه احمد نصير15231

ناجح262إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيناحمد حماده محمد محمود بكر15232

ناجح153.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيناحمد دندش ابراهيم عيسى ابراهيم15233

ناجح237إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيناحمد رضا شفيق محمود نور الدين15234

ناجح181.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيناحمد رضا محمد محمد عبدهللا15235

ناجح211إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيناحمد شوقى عبدالمنعم محمد مرزوق15237

ناجح231.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيناحمد صابر على مبروك15238

ناجح166.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيناحمد صبرى انور عباس ابوالحسن15239

ناجح242.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيناحمد صبري عبدالفتاح علي احمد15240

ناجح256إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيناحمد طارق شمس الدين محمد عثمان15241

ناجح140.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيناحمد طه السعيد محمد طه محسن15242

ناجح156إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيناحمد عبدالعزيز محمد محمد شرف15244

ناجح226.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيناحمد عزمى احمد احمد النجار15245

ناجح179.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيناحمد عصام ابراهيم عرفه محمد15246

ناجح238إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيناحمد عالء محمد عبدالجليل عمر طاسه15247

ناجح253.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيناحمد عماد محمد عباس اباظه15248
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ناجح174إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيناحمد عوض السعيد النشار15250

ناجح228.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيناحمد فاروق ابواليزيد حسن داود15251

ناجح142إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيناحمد فهمى السيد فهمى النشار15254

ناجح167.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيناحمد مجدى ابراهيم محمد السماحى15255

ناجح188إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيناحمد محمد ابراهيم علي العويسي15256

ناجح230إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيناحمد محمد الشحات ابراهيم محمد نافع15257

ناجح229إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيناحمد محمد عبدالمنعم ابراهيم الجوينى15258

ناجح244إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيناحمد محمد فريد خضر الصاوى15259

ناجح164إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيناحمد محمد فهمى ابراهيم الجوينى15260

ناجح218.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيناحمد محمد محمد عبدالكريم عامر15261

ناجح277.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيناحمد محمد محمود احمد رياض15262

ناجح177إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيناحمد محمد يوسف محمد احمد الشيمى15263

ناجح242إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيناحمد محمد يونس عنتر حسنين ضاحى15264

ناجح213.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيناحمد نبيل عبدالقادر عبدالسميع عسقالنى15265

ناجح231.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيناحمد وائل سعد حسن محمد احمد زيتون15266

ناجح208إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيناحمد ياسر عبدهللا مسعود مبروك15267

ناجح176.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينادم فتحى ابراهيم محمد الحيطاوى15268

ناجح173إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينادهم محمود خيرى محمود النشار15269

ناجح172إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيناسالم سمير ابراهيم صالح نجا15270

ناجح188.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيناسالم محمد سعد كامل عاشور15271

ناجح151.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيناشرف فتحى ابراهيم محمد الحيطاوى15273

ناجح178.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيناشرف محمد السيد محمد الحيطاوى15274

ناجح230.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيناشرف محمد عبدالعزيز بسيونى خليفه15275

ناجح241.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينالسعيد جابر السعيد على احمد بركات15276

ناجح170.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينالسعيد دسوقى السيد درويش خضر15277

ناجح164إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينالسعيد محمد حسن فرج مبروك فرج15278
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ناجح194إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينالمعتصم باهلل احمد سعيد محمد صقر15282

ناجح170إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينباسم وائل سليم فرج االبياوى15283

ناجح183إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينبدر وليد البحيرى السيد النحاس15284

ناجح171إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينبالل عيد السيد احمد اسماعيل جمال الدين15285

ناجح168إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينجابر السيد جابر ابراهيم ابوحته15286

ناجح228إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينجابر محمد جابر محمد بدر15288

ناجح158.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينجمال ابراهيم غريب عبدالسميع نصير15289

ناجح190.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينجمال فيصل عدلى خليفه محمد15290

ناجح165.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينحازم محمد جابر نعيم حفور15291

ناجح152.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينحازم محمود دسوقى محمد فضل15292

ناجح149.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينحسن ابراهيم حسن مصطفى حسن15293

ناجح263إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينحسن ايمن على احمد مسعد15294

ناجح198إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينحسن محمد مرشدى عبدالحميد ياقوت15296

ناجح254إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينحسين تامر حسين عبدالمقصود محمد الحبال15297

ناجح163.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينحسين محمد مرشدى عبدالحميد ياقوت15298

ناجح217.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينحمدى جمعه محمود ابراهيم القطان15299

ناجح238.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينخالد السيد احمد محمد السيد15300

ناجح146.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينخالد مسعد محمد ناجى ربيع عبدالقادر15302

ناجح231إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينربيع رجب ربيع عبدالوهاب محمد الخادم15303

ناجح188إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينرضا احمد اسماعيل ابراهيم مصطفى15304

ناجح255.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينزياد اشرف عارف عارف حجازى15305

ناجح258إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينزياد دياب عوض على على ابوحطب15306

ناجح190.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينزياد على السيد نصر النشار15307

ناجح240.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينزياد محمد فتحى محمد عبدالسالم البربرى15308

ناجح198.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينزياد محمود حنفي محمود جاد الجوهري15309

ناجح172إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينزياد نشات شعبان محمد البندقلى15310
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ناجح158إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينسامح عبدالمنعم محمد عبدالمنعم الصفتى15311

ناجح243.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينسعيد ابراهيم سعيد عبدهللا ابوهاشم15312

ناجح188إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينسعيد ياسر السعيد مغازى اللقانى15313

ناجح195.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينسمير احمد احمد جابر حسين15314

ناجح145إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينشريف ابراهيم على محمود السيسى15315

ناجح257إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينصبرى سمير صبرى مصطفى احمد بجول15317

ناجح183إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينصبرى يوسف عبدالنبى يوسف البدوى15318

ناجح178.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينصالح رضا صالح الديشى حسن محمود15319

ناجح205إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينصالح رضا عز الدين عرجاوى الخولى15320

ناجح271إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينصالح عصام الدين محمد ابوالمكارم الشيمى15321

ناجح154.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينضياء السيد توفيق محمد محمد ابوحالوة15322

ناجح150.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينعادل امين رزق مغازى بسيونى15323

ناجح168.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينعبدالرحمن ابراهيم السيد هاشم اسماعيل15324

ناجح248.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينعبدالرحمن احمد السعيد محمد البيسى15325

ناجح263إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينعبدالرحمن احمد محمد احمد ابويوسف15326

ناجح148إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينعبدالرحمن السعيد عبدهللا محمد عرفه15327

ناجح193.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينعبدالرحمن السيد قطب عبده قطب فايد15329

ناجح194.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينعبدالرحمن جمال الدين فتح هللا جاد الكريم15331

ناجح244.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينعبدالرحمن خالد محمد محمد رزق المسيرى15332

ناجح213إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينعبدالرحمن رمضان فتحى محمد عبدالخالق محمد15333

ناجح151إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينعبدالرحمن شحاته زكى شحاته عمران15334

ناجح238إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينعبدالرحمن صالح ابراهيم ابواليزيد العسكرى15335

ناجح148إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينعبدالرحمن عبدالمنعم احمد محمود محمد زغلول15336

ناجح192إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينعبدالرحمن غريب على غريب رجب شرابى15337

ناجح170إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينعبدالرحمن فتحي السيد خطاب عدوى15338

ناجح162إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينعبدالرحمن كمال غازى محمد السماحى15339
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ناجح233إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينعبدالرحمن محمد كيالنى شعبان كيالنى15340

ناجح224.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينعبدالرحمن محمد محمد ابراهيم شعبان15341

ناجح234إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينعبدالرحمن محمد محمد فهمى فتح هللا القشالن15342

ناجح222.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينعبدالرحمن محمد نصر عباس محمد الخلعى15343

ناجح253.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينعبدالرحمن ياسر حسن السيد عبدالعظيم15344

ناجح208إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينعبدهللا ابراهيم سعد سيد احمد عمر15345

ناجح216إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينعبدهللا احمد على ابراهيم عبدالعال15346

ناجح210إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينعبدهللا حافظ حسين محمد ابراهيم15347

ناجح225.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينعبدهللا عبدالسيد فرج عبدالسيد بركات15348

ناجح147إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينعبدهللا فريد محمد نصر زغلول15349

ناجح143.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينعبدهللا محمد صدقى محمد15350

ناجح233إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينعالء محمد على ابراهيم بدر15352

ناجح228إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينعلى احمد حمزه على عبدالسالم15353

ناجح175إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينعلى رضا السعيد بدير رفاعى15354

ناجح197إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينعلي عماد الدين عبدالرحمن محمد ابوالعال15355

ناجح245إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينعلى فتحي على عبدالمجيد ابوحالوة15356

ناجح192.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينعمار رمضان محمد متولي الصردي الريفي15358

ناجح240.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينعمار محمد صادق محمد دراز15359

ناجح222إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينعمر احمد ابراهيم احمد الديب15360

ناجح256.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينعمر الشحات فتحى محمد قنبر15361

ناجح187.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينعمر رضا رمضان محمد سرور15363

ناجح227إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينعمر عبدهللا سعد محمود عبدربه15364

ناجح251إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينعمر ممدوح عبدالعال خضير حسن15365

ناجح279إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينعمر هانى عبدالمنصف مرسى بركات15366

ناجح261إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينعمر هشام عبدالحميد يوسف حماده15367

ناجح182إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينعمرو سالمه محمد سالمه احمد ابراهيم15368
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ناجح243إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينعمرو نبيل شعبان عبدالنبى شعبان دردير15369

ناجح159إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينعنتر السيد عنتر محمود قاسم15370

ناجح161إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينفتحى صيرى فتحى احمد الشريف15371

ناجح164إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينكريم الحسينى مصطفى محمود حنفى15373

ناجح163إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينكريم علي محمود جوده ابراهيم15375

ناجح170.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينكريم محمد خميس محمد شنيط15376

ناجح276إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينكريم وليد جابر ابراهيم عبدالمجيد15377

ناجح175.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمؤمن ايمن محمد بسيونى هنداوى15378

ناجح191.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمازن غمرى عبدالفتاح عرجاوى عبدالفتاح15379

ناجح193.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمتولى عبدالنبى محمد زكى متولى البدوى15380

ناجح172إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمد ابراهيم صالح كامل ابوالعنين15382

ناجح181.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمد ابراهيم فتحى مرسى عباده15383

ناجح213إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمد احمد السعيد على على ابوعبدهللا15385

ناجح182إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمد احمد شعبان محمد الحيطاوى15386

ناجح248.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمد احمد عبدالالة عبدالظاهر سيد15387

ناجح255إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمد احمد محمود احمد الطوخى15388

ناجح261.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمد احمد مصطفى عبدالحميد سالم15389

ناجح201.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمد احمد نافع احمد البدوى15390

ناجح201إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمد السيد السيد السيد ابوالمكارم15391

ناجح175إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمد السيد حمزة محمد حمزة15392

ناجح140إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمد السيد عبدالفتاح محمد محمد عابدين15393

ناجح260إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمد ايمن السيد ابواليزيد محمد15394

ناجح253.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمد توكال ابراهيم هنداوى خضر15395

ناجح260إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمد ثروت ابوالفتوح ابراهيم عيسى ابراهيم15396

ناجح227إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمد جمال فتحى على الصعيدى15397

ناجح185إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمد جمال محمد حسن تونى15398
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ناجح184.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمد حازم صبحى جاب هللا عبدالرحمن15399

ناجح236إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمد خميس راشد دسوقى على الريس15400

ناجح186.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمد رضا على خميس على اسماعيل15401

ناجح164إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمد رمضان محمد نافع محمود النجار15402

ناجح189إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمد سعيد ربيع محمد ابراهيم15403

ناجح197إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمد سالمه عبدالباسط فرج هللا جوهر15404

ناجح187إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمد سيد محمود محمود احمد15406

ناجح140إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمد شعبان دسوقي عبدهللا عثمان15407

ناجح171إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمد شعبان محمد ابراهيم رمضان15408

ناجح187.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمد صالح عبدالمنعم القشالن15410

ناجح224.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمد طارق مسعد محمد ابراهيم هارون15411

ناجح232إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمد عادل محمد عبدالعال محمد15412

ناجح188إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمد عادل محمود على بكر15413

ناجح183إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمد عباس جابر عباس عبدالعزيز خليل15414

ناجح181إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمد عطيه فتحى مصطفى رمضان15415

ناجح176إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمد عالء الدين ابراهيم محمد محمد غراب15416

ناجح173.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمد عيد فتحى احمد خليفه15418

ناجح204.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمد كمال جابر ابراهيم الموجى15419

ناجح202إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمد محمد ابراهيم ابراهيم صالح15420

ناجح268إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمد محمد مصطفى حسين اسماعيل15421

ناجح164.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمد محمود ابراهيم عبدالمتجلى جمعه15422

ناجح159.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمد مسعد السيد محمد هنداوى15423

ناجح213إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمد هانى عبدالحميد عبدالعال ابراهيم الزنارى15425

ناجح171إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمد هانى كامل كامل الغندور15426

ناجح180إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمد هانى محمد عبدالغنى عبدالعظيم15427

ناجح182.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمد هاني محمود شعبان علي15428
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ناجح255.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمد ياسر محمد على الجندى15429

ناجح222إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمود ابراهيم السيد عيد ابوزيد15430

ناجح191إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمود ابراهيم محمود محمد عارف15431

ناجح157.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمود احمد محمود محمد محمد كامل15432

ناجح275إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمود السيد محمد السيد حسن15433

ناجح247.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمود جمال شعبان سعد ابوعصر15434

ناجح232.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمود رمضان حسنى حسن عرفه15435

ناجح212.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمود شعبان دسوقى عبدالسميع مصطفى زعلوك15436

ناجح270إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمود عالء بهنسى على النجار15437

ناجح226.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمود عماد قطب حسن حسن زيدان15438

ناجح217.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمود عمرو محمد على عبدالمقصود15439

ناجح223.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمود عيد عبدالمنعم مصطفى محمد عطيه15440

ناجح201إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمود قطب سعد محمد قطب زعلوك15441

ناجح172.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمود مبروك عبدالفتاح على الكومى15442

ناجح218.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمود محمد رمزى سعد محمد محمد15443

ناجح224.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمحمود نصر عبدالعزيز عباس عبدالعزيز خليل15445

ناجح261إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمختار ابراهيم مختار عبده العبسى15446

ناجح226.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمروان السيد مالك محمد الخادم15447

ناجح189.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمروان عاطف محمد ابراهيم مبروك15448

ناجح206.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمروان عصام محمد ابراهيم منصور15449

ناجح242.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمروان معتز على امام فراج15450

ناجح209إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمسلم ايمن محمد عبدهللا محمد الشازلى15451

ناجح209إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمصطفى ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم محمد عبدالوهاب15452

ناجح185إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمصطفى ابرهيم مصطفى ابراهيم عباس15453

ناجح220إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمصطفى احمد عبدالمنصف السعيد محمد15454

ناجح241إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمصطفى السيد مصطفى عبدالحميد السيد سالم15455
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ناجح171إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمصطفي علي عبدالحميد حسن عناني15456

ناجح156إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمصطفى محمد محمد عبدالوهاب حشيش15457

ناجح215إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمصطفى محمود عبدالجليل عبده غلمش15458

ناجح189إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمصطفى ميهاب يوسف محمد احمد الشيمى15459

ناجح257.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمصطفى نادر عبدالمجيد السباعى موسى15460

ناجح159إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمعتز ابراهيم عبدالرحيم طرشانى الجارحى15461

ناجح207إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينمهند ابوالعباس محمد محمود النجار15462

ناجح216إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيننادر عادل محمد ابراهيم غراب15464

ناجح184إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيننادر وليد يوسف بدير رفاعى15465

ناجح217إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيننور احمد محمد احمد عاشور15466

ناجح246إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيننور الدين السيد السعيد درويش مصطفى الحناوى15467

ناجح165إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنيننور هاشم فتح هللا محمد حنفي البديوى15468

ناجح168إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينهانى مصطفى دندش ابراهيم عيسى مصطفى15469

ناجح156إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينوائل فتحى السيد عبدالحميد على النجار15470

ناجح157إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينوليد محمد محمد رمضان موسى15471

ناجح207إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينياسر عبدالمنصف عبدالفصيح عبدالمنصف عبدالحميد ح15472

ناجح278إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينياسر عمر محمود محمد الفخرانى15473

ناجح261إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينياسر مدحت محمد محمد المصرى15474

ناجح172إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينيحيى احمد محمد عبده صادق البدوى15475

ناجح258إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينيحيى عماد عارف عارف حجازى15476

ناجح211إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينيوسف احمد السيد احمد جاد15477

ناجح170إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينيوسف ايمن حجاج محمود الخضرجى15479

ناجح169إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينيوسف حمدى عبدالمقصود محمد العبسى15480

ناجح233إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينيوسف عارف خميس عارف مرسى حجازى15481

ناجح241.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينيوسف على زكى على زغلول15482

ناجح259إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينيوسف فتوح احمد مصطفى على السبعاوى15483
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ناجح249إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينيوسف فريد كمال عباس داود15484

ناجح230إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينيوسف مجدى ابوالمكارم محمد احمد هاللى15485

ناجح196.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينيوسف مجدى محمد رضا حسن النجار15486

ناجح185إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينيوسف محمد توفيق محمد على حديد15488

ناجح178.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينيوسف محمد ربيع محمد شعبان دردير15489

ناجح193.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينيوسف محمد شحاته محمد عواضه15490

ناجح246إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينيوسف محمد صالح الدين محمد ابوعيد15491

ناجح226إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينيوسف محمود عبداللطيف محمود احمد الشافعى15492

ناجح220إدارة دســــــوقالشهيد محمد البدوى بنينيوسف مصطفى احمد سالمه اسماعيل15493

ناجح251.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينابراهيم احمد ابراهيم عبداللطيف الديباوى15494

ناجح276إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينابراهيم الشحات حسن على عيد15495

ناجح209.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينابراهيم الشحات محمد محمد خليل15496

ناجح207.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينابراهيم حسين عليمى ابوسريع عليمى15497

ناجح190إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينابراهيم صابر احمد رضوان عبدون15499

ناجح271إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينابراهيم عماد ابراهيم ابراهيم زبادى15500

ناجح218إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينابراهيم محمد ابراهيم محمد ابوعطيه15501

ناجح236إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينابراهيم ياسر ابراهيم محمد محمد ابوالسعود15502

ناجح244.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينابراهيم ياسين محمد محمد ابراهيم ابوعطوان15503

ناجح250.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنيناحمد ابراهيم احمد محمود قاسم15504

ناجح272إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنيناحمد ابراهيم اسماعيل محمد محمود15505

ناجح273إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنيناحمد احمد ابواليزيد النجيلى عبدالعال15506

ناجح257.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنيناحمد اسامه عبدالكريم عبدالنبى ابوشادى15507

ناجح270إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنيناحمد اشرف حسن ابراهيم العويرى15508

ناجح260.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنيناحمد السيد محمد السيد جمال  الدين15509

ناجح260إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنيناحمد ايمن احمد على مرسى15510

ناجح246.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنيناحمد جمعه محمد احمد حسب هللا15511
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ناجح261إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنيناحمد حازم ابراهيم ابراهيم الدخاخني15512

ناجح273إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنيناحمد حسن ابراهيم ابراهيم عثمان15513

ناجح273إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنيناحمد رجب السيد عبداللطيف قاسم15514

ناجح262.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنيناحمد شريف عادل عبدالعال عبدالعال عيسى15516

ناجح257.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنيناحمد شريف عبدالغفار محمد يوسف البنا15517

ناجح143إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنيناحمد صبحى خلف على ابراهيم15518

ناجح260.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنيناحمد عباس حسن محمد الشاعر15519

ناجح268إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنيناحمد عبدالمجيد عبدالعزيز عبدالمجيد غز15520

ناجح237.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنيناحمد عزت عطا احمد ابراهيم النجار15521

ناجح277.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنيناحمد عطيه احمد عطيه ابويدك15522

ناجح259إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنيناحمد عمرو سعد ابراهيم كامل15523

ناجح194.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنيناحمد غريب محمد احمد حسنين15524

ناجح276.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنيناحمد محمد ابراهيم ابراهيم المحالوى15525

ناجح204.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنيناحمد محمد ابراهيم عبدالواحد ابراهيم15526

ناجح269.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنيناحمد محمد احمد حسنين سليم15527

ناجح254إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنيناحمد محمد حسن السيد حجازى15528

ناجح270.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنيناحمد محمد زكريا محمد عبدالنبى محرم15529

ناجح152إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنيناحمد محمد سمير محمد محمد عباس15530

ناجح199إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنيناحمد محمد شعبان محمد البندقلى15531

ناجح254إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنيناحمد محمداحمد ماهر عبدالقادرالعنتبلى15532

ناجح253.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنيناحمد محمود احمد محمود جاب هللا15533

ناجح258.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنيناحمد محمود الشوادفى ابراهيم ابوسعده15534

ناجح273.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنيناحمد محمود محمد ابراهيم البسيونى15535

ناجح273.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنيناحمد مدحت مسعد عباس درويش15536

ناجح259.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنيناحمد نبيل احمد قطب عبدهللا15537

ناجح263.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنيناحمد هشام ابراهيم  على ابراهيم الحفناوى15538
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ناجح246إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنيناحمد وائل حسنى السعيد المنشاوى15539

ناجح273إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنيناحمد وليد سمير توفيق عبدهللا15540

ناجح277.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنيناحمد ياسر عبدالصادق علي يوسف15541

ناجح263.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنيناحمد ياسر عبدالمنعم بدير محمد الحيطاوي15542

ناجح266إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنيناحمد ياسر محمد رضا عبدالمنعم العزب15543

ناجح238إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنيناحمد ياسر مسعود عبدالعزيز يوسف15544

ناجح241إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينادم حاتم محمد خميس محمد عرفة السقا15545

ناجح247إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنيناسالم عبدالمجيد حسن حسن ابوخضرة15546

ناجح235.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنيناشرف ايمن محمد شعبان محمد محمد ميره15547

ناجح255.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينالسعيد مصطفى السعيد حسينى محمد زعير15548

ناجح275إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينالسيد اسماعيل عبدالعزيز اسماعيل الضنين15549

ناجح186إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينالسيد تامر السيد جامع رجب فرحات15550

ناجح238إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينالسيد طارق السيد عطيه رخا15551

ناجح275إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينالسيد ماهر السيد على شنقار15552

ناجح190.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينالسيد محمد السيد عبدالحفيظ الشاذلى15553

ناجح244.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينايهاب مصطفى عالم السيد عياد15554

ناجح178إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينباسم علي عبدالعزيز ابراهيم علي15555

ناجح195.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينبدرالدين عبدالمنعم محمد محمد جعفر15557

ناجح272.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينبيبرس نصر محمد مرسي حسانين سالم15558

ناجح277إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينبيشوى جورج وديع بولس عبدالمسيح15559

ناجح268إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينتامر حسنى حسنى محمد سالمه15560

ناجح260.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينجورج امجد وصفى فنجرى جاد15561

ناجح171إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينحامد مصطفى محمد محمد ابوالنصر15562

ناجح276إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينحسام اسامة صادق كامل شلبى15563

ناجح264إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينحسام عوض عبدالرحمن عوض الشحات15564

ناجح246.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينحسين عاطف حسين محمد حسين15567
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ناجح218.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينحماده ابراهيم ابوالفتوح على سرور15568

ناجح251.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينحمدى محمد صابرمحمد السيد قطب15569

ناجح279.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينخالد محمود حسين بحيرى حسين15570

ناجح276إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينخالد منتصر احمد عبداللطيف غزال15571

ناجح263إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينخالد وليد عيد محمودقاسم خضر15572

ناجح259إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينرامى امجد وصفى فنجرى جاد15573

ناجح171إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينرضا رمضان خلف على ابراهيم15574

ناجح256إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينرضوان عبدالقوى عبدالعاطى فريج عون15575

ناجح249إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينزياد احمد الشحات احمد بسيونى الميهى15576

ناجح223إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينزياد احمد عبدالمنعم يوسف كشك15577

ناجح268إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينزياد احمد محمد احمد مهنا15578

ناجح217إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينزياد ايهاب السيد محمد العوضى15579

ناجح245إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينزياد محمد السيد ابراهيم حنفى15580

ناجح246إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينزياد محمد عبدالحميد محمد بدران15581

ناجح251إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينزياد هانى مصطفى يوسف عابدين15582

ناجح257.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينسامح محمد محمد عبده الشوادفى15583

ناجح153إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينسعد ابراهيم حماده احمد عطوان15584

ناجح159.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينسعد محمد سعد سعد مصطفى الحديدى15585

ناجح246.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينسعيد ايمن سعيد على حسن على15586

ناجح178.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينسعيد دسوقى محمد السعيد محمد العرجاوي محمد عباس15587

ناجح251إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينسيف الدين متولى على على وحد15588

ناجح234إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينسيف الدين محمد حافظ محمد حسين سليمان15589

ناجح254إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينسيف ممدوح محمد محمد الخولى15590

ناجح244إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينسيف وليد حسين جامع ابونصره15591

ناجح263.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينشريف خالد جامع ابراهيم اللقاني15592

ناجح241.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينضياء محمد نور الدين عبدالباقى محمد15593
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ناجح278إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعادل ابراهيم احمد جمعه عبدالرسول15594

ناجح156.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعادل محمد محمود محمود العبسى15595

ناجح213إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعبدالرازق ايمن عبدالرازق عبدهللا ابوكيله15596

ناجح246إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعبدالرحمن ابراهيم السيد محمد غنيم15597

ناجح277إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعبدالرحمن ابراهيم بسيوني غازي الشهاوي15598

ناجح265.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعبدالرحمن ابراهيم حسين ابراهيم عبدالصمد15599

ناجح263.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعبدالرحمن احمد رشاد محمد احمد النجار15600

ناجح257.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعبدالرحمن احمد عبدالرحمن السيد احمد حسانين15601

ناجح275إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعبدالرحمن احمد عيسى محمد على عيسى15602

ناجح262إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعبدالرحمن اشرف محمد محمد الطويل15603

ناجح237.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعبدالرحمن الحسين كمال حسن حسن الديب15604

ناجح263.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعبدالرحمن السعيد احمد محمود عقاب15605

ناجح161.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعبدالرحمن ايمن السيد محمد زيد15606

ناجح261إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعبدالرحمن حلمى عبدالمعطى محمود ابوالروس15607

ناجح246إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعبدالرحمن سامي محمد محمد الشيمي الفخراني15608

ناجح260إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعبدالرحمن عماد عبدالعظيم محمد ابوالنور15609

ناجح189إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعبدالرحمن محمد ابراهيم حامد ابراهيم15610

ناجح269إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعبدالرحمن محمد حسنى احمد محمود عيسى15611

ناجح266إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعبدالرحمن محمد رمزى عمر الشابى15612

ناجح186إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعبدالرحمن محمد محمد احمد عرجاوى15613

ناجح263.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعبدالرحمن محمود عمر على عمر السيد15614

ناجح258إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعبدالرحمن مصطفى عبدالحميد حسن الريفى15615

ناجح184.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعبدهللا اسماعيل توفيق ابراهيم القفاص15617

ناجح211إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعبدهللا السيد سعيد محمد محمد بركات15618

ناجح192إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعبدهللا السيد محمد يوسف طباله15619

ناجح223.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعبدهللا طارق ابوالعزايم احمد احمد المناخلى15621
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ناجح265إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعبدهللا عادل السيد محمد غنيم15622

ناجح205إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعبدهللا عبدالهادى عبدهللا احمد الطنوبى15623

ناجح260إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعبدهللا على مسعد محمد على البرنس15624

ناجح253إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعبدهللا محمد محمد ابراهيم خطاب15625

ناجح273إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعبدهللا محمد محمد رشدى محمد نافع15626

ناجح241إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعبدهللا مدحت محمد عبدالعظيم محمود الدالى15627

ناجح190إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعبدهللا ناصر احمد احمد المناخلى15628

ناجح155إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعبدهللا ياسر فاروق ابراهيم عمر وحد15629

ناجح143إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعز الدين عصام السعيد محمد المصرى15630

ناجح271إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعالء اكرم على ابراهيم احمد  عامر15631

ناجح267إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعالء رائف فاروق بدوى النجار15632

ناجح236إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعالء على محمد السعيد على عياد15633

ناجح271إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعلى محمود على حسين ابوحسين15634

ناجح255إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعماد حمدى عبدالمنعم محمد معروف15635

ناجح227إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعمادالدين عادل رافت محمد ابوحسين15636

ناجح260إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعمر احمد فتحى سيد احمد متولى سعدون15637

ناجح279إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعمر احمد محمد احمد اسماعيل15638

ناجح258إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعمر اسامه عبدالسالم حماده عمار15639

ناجح269إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعمر انور محمد محمد مرشدى15640

ناجح247إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعمر سمير فتحى عبداللطيف وتيوت15641

ناجح208.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعمر شوقى محمد عبدالنبي المغيني15642

ناجح215إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعمر على على محمود غنيم15643

ناجح274إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعمر هيثم صبحي عبدالوهاب نويجي15644

ناجح268إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعمرو خالد سعيد عبدالحافظ وهدان15646

ناجح275إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعمرو عزت كمال خليل القصاص15647

ناجح274إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعمرو محمد عبدالسالم ابراهيم ابوسعده15648
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ناجح213إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعمرو محمد محمد عبدالحميد سالم15649

ناجح254إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينعمرو محمد محمد محمد ابوالسعد15650

ناجح213.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينفارس السيد مرغنى حسن حسانين15651

ناجح242إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينفتحى ابراهيم فتحى محمد اسماعيل رمضان15652

ناجح264إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينفتحى محمد فتحى محمد دسوقى النجار15653

ناجح266إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينفلوباتير يوسف نوح ابوالخير15654

ناجح262إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينكرم السيد محمداحمد عبدالفتاح عرفة15655

ناجح276إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينكريم حاتم محمد حسن مشرف15656

ناجح252.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينكريم صابر محمد غانم عبداللطيف15657

ناجح270إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينكريم محمد ابراهيم محمدعلى ريحان15658

ناجح252إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينلؤى فتحى عبدالعاطى عبدالعاطى يـونس15659

ناجح279إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينلؤى مسعد فخر الدين ربيع15660

ناجح279إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينماذن السعيد محمد ابراهيم المنياوى15661

ناجح245إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمارك هانى سعد عوض صليب15662

ناجح272إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينماهر على السيد على شنقار15663

ناجح203.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد ابراهيم رمضان محمدمحمد ميره15664

ناجح277.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد ابراهيم يوسف ابراهيم ابوخليفه15665

ناجح273إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد احمد فؤاد محمد غريب15666

ناجح256إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد احمد فاروق عبدالغفار سعيد15667

ناجح234إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد احمد محمد دياب دياب15668

ناجح266إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد اسامة ابراهيم مصطفى الحمادى15670

ناجح240.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد اسامة محمد عبدالحميدالحفناوى15671

ناجح232إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد اسامه نصر احمد الششتاوى15672

ناجح255إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد اسالم محمد عبدالمعطي شرارة15673

ناجح271إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد اشرف احمد كامل المالح15674

ناجح275إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد اشرف سالم على الصاوى15675
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ناجح276إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد السيد السيد عبده ابوالحسن15676

ناجح251إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد السيد عبدالرحمن مصطفى ابوزياده15677

ناجح253إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد ايمن رافت محمود ترابيس15679

ناجح178.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد ايمن زغلول الشربينى محمد15680

ناجح221.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد بدوى احمد محمد بدوى قنديل15681

ناجح257إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد بالل سيف الدين عبدربه سالمة15682

ناجح203.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد جمال محمد جاد قنديل15683

ناجح250إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد جمال مصطفى بسيونى بجول15684

ناجح273إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد حسن ابراهيم ابراهيم عثمان15685

ناجح223إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد حماده عبدالحميد عبدالعزيز عبدالحميد السماح15687

ناجح228إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد خالد السيد السيد ابومعبد15688

ناجح251.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد خالد محمد ابراهيم االبياوى15689

ناجح248.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد رجب السعيد محمدعبدالوهاب15690

ناجح194.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد رجب انور عبدالمبدى عبدالرحيم15691

ناجح189إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد رمضان محمد رمضان على15692

ناجح158إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد زين العابدين شوقى سويرى حسن صالح15693

ناجح222.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد سامى نصر محمد السنهورى15694

ناجح191.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد شريف احمد احمد يوسف  شلبي15695

ناجح260إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد صالح فتحى حسن بلتاجى15696

ناجح246إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد طارق عبدالسالم محمد النبيرى15697

ناجح256إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد عبدالهادي سعد محمد عبده عبدالهادي15698

ناجح240إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد عصام محمد على حسن عامر15699

ناجح278إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد عالء الدين مصطفى شوقي احمد سليم15700

ناجح169إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد فريد السيد احمد عبدالقادر15701

ناجح204.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد فكيه الرفاعى محمدعلى البيسى15702

ناجح220.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد مجاهد احمد احمد مجاهد15703
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ناجح257.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد محسن محمد محمود ابوالخير15704

ناجح264.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد محمود محمد عبدالرحيم الجوهري15705

ناجح168.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد مصطفى السعيد موسى خضير15706

ناجح218إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد منصف محمود الحسيني االبياوي15707

ناجح262إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد هاني محمد فرحات ابوحليمة15708

ناجح265.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد هانى محمد مصطفى عبدالواحد15709

ناجح233.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد هشام قطب محمد النجار15710

ناجح202.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد وائل على فاضلى على  الديار15711

ناجح260.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد وليد فتحى عبداللطيف وتيوت15712

ناجح277إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد وليد محمد سالمه عطيه15713

ناجح271.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد ياسر زكى ابراهيم السحماوى15714

ناجح276إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمد يوسف محمد عبدهللا كريت15715

ناجح276.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمود اشرف محمد ابراهيم ابوشامه15716

ناجح277.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمود ايهاب محمود محمد سالم15717

ناجح267إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمود بشير محمد محفوظ الطباخ15718

ناجح158.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمود جمال الدين محمود عبدالمنعم مطاوع15720

ناجح187إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمود حازم محمود محمد زيد15721

ناجح254إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمود فوزى متولى ابواليزيد ابوالعينين وحد15722

ناجح225إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمود محسن محمد عبدالحميد سالم15723

ناجح248إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمود محمد عبدالرحمن السيد حسان15724

ناجح230.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمحمود محمد محمود عباس شلبى15725

ناجح237.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمروان طارق كمال عجمى السويفى15726

ناجح265إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمصطفى السعيد يوسف بريك مدكور15730

ناجح215.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمصطفى ايمن مسعد جميل على ناصف15731

ناجح166.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمصطفى حمادة عبدالهادى مصطفى غباشى15732

ناجح270إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمصطفى رضا عبدالرحمن عبدالرحمن عمارة15733
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ناجح264إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمصطفى صبرى مصطفى محمد ابواليزيد فليس15734

ناجح226.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمصطفى عادل سيد احمد عبدهللا عبدربه15735

ناجح235إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمصطفى عالء محسن محمد الكومى15736

ناجح223.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمصطفى محمد اسماعيل محمد غراب15737

ناجح268إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمصطفى مسعد ابراهيم عبدالحميد وحد15738

ناجح265.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمصطفى ناجى عبدالجواد محمد  الليمونى15739

ناجح263.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينمصطفى هشام عبدالجليل مصطفى صقر15740

ناجح266إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينممدوح محمد ماهر عبدالخالق ابراهيم ابويوسف15741

ناجح238.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينممدوح محمد ممدوح محمد عوض الشرقاوى15742

ناجح258إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنيننوح ابوالخير نوح ابوالخير ميخائيل15743

ناجح186إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنيننور الدين عادل رافت محمد ابوحسين15744

ناجح149إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينهانى كرم محمد فؤاد15745

ناجح224.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينهشام ابراهيم جالل السيد السباعى العجمى15746

ناجح209إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينهشام احمد المحمدى فهمى احمد15747

ناجح268إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينيوسف احمد فريد احمد حجاج15748

ناجح266إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينيوسف احمد ماهر احمد محمد هالل15749

ناجح271إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينيوسف احمد محمود محمد محمود الجيار15750

ناجح247إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينيوسف اسامه عبدالرحمن جالل  عامر15751

ناجح259.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينيوسف دسوقى محمد محمد عطا هللا15752

ناجح169إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينيوسف عبداللطيف احمد عبداللطيف غزال15753

ناجح194.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينيوسف عمرو ابراهيم محمد الحيطاوى15754

ناجح247.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينيوسف فؤاد عادل فؤاد الفار15755

ناجح275إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينيوسف فتحى محمد طه حمام15756

ناجح245إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينيوسف محمد ابراهيم حنفى ادم15757

ناجح243إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينيوسف محمد السيد محمد كشك15758

ناجح272إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينيوسف محمد عبداللطيف ابراهيم الشالوى15759
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ناجح275إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينيوسف محمد محمود عبدالعزيز حسن15760

ناجح271إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينيوسف محمد مسعود محمد يوسف ابوحالوة15761

ناجح242إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينيوسف منصور عبدالهادى منصور الزمرانى15762

ناجح273.5إدارة دســــــوقالشهيد احمد عنتر الجمل بنينيوسف هشام محمد الحصافى محمد الهابط15763

ناجح277إدارة دســــــوقالدسوقى بناتابرار مطاوع محمد سليم مطاوع15764

ناجح255إدارة دســــــوقالدسوقى بناتاريام ابراهيم محمود محمد سالم15765

ناجح253.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتاسراء ابراهيم عرفه عبداللطيف الشابى15766

ناجح239إدارة دســــــوقالدسوقى بناتاسراء احمد محمد فهمى ربيع مصطفى15767

ناجح265إدارة دســــــوقالدسوقى بناتاسراء السعيد حمدى حسن زاهر15768

ناجح273إدارة دســــــوقالدسوقى بناتاسراء محمد قطب محمد عبدالصادق15769

ناجح236إدارة دســــــوقالدسوقى بناتاسراء ياسر مختار عبدالعليم السعودى15770

ناجح269إدارة دســــــوقالدسوقى بناتاسيل سعد محمود محمد غزال15771

ناجح262إدارة دســــــوقالدسوقى بناتاالء اشرف حلمى عبدالنبى حسن15772

ناجح205.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتاالء سعد مجدي مجدي احمد عامر15773

ناجح278إدارة دســــــوقالدسوقى بناتالشيماء عبدهللا محمد الريس15774

ناجح271إدارة دســــــوقالدسوقى بناتامل بالل عبدالفتاح عبدالعليم السعودى15775

ناجح234إدارة دســــــوقالدسوقى بناتامنيه احمد ابراهيم محمد ابوخضرة15776

ناجح241إدارة دســــــوقالدسوقى بناتامنيه محمد رمضان محمود محمد15777

ناجح218.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتاميره محمد عبدالستار ابوالمكارم فرحات15778

ناجح194.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتايمان عبدالحميد محمد عبده ابوزينه15779

ناجح279إدارة دســــــوقالدسوقى بناتايمان وليد لطفى محمد الطحان15780

ناجح279إدارة دســــــوقالدسوقى بناتايه احمد محمد السيد على دخيل15781

ناجح256إدارة دســــــوقالدسوقى بناتايه الحسيني محمد محمد غنيم15782

ناجح273إدارة دســــــوقالدسوقى بناتايه سعد السيد محمود محمد العبسي15783

ناجح266إدارة دســــــوقالدسوقى بناتايه عماد سعد محمد وهبى ابواسماعيل15784

ناجح276إدارة دســــــوقالدسوقى بناتبسمله ابراهيم الشاذلى محمد محمد زاهر15785
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ناجح252.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتبسمله احمد شوقي عبده ابراهيم15786

ناجح234.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتبسمله محمد ابراهيم حسن طبيب15787

ناجح259.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتبسمله محمد عبدالحميد نصر عبدالحميد ابوشنب15788

ناجح270إدارة دســــــوقالدسوقى بناتبسمله محمود السيد سعد منجود15789

ناجح266.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتبسمله وليد عبدالسالم محمد المغربى15790

ناجح273إدارة دســــــوقالدسوقى بناتبسمه احمد عادل محسن احمد محسن15791

ناجح277إدارة دســــــوقالدسوقى بناتبسمه ياسر لطفى معروف ابوشمس15792

ناجح263إدارة دســــــوقالدسوقى بناتبسنت حسن محمد حسن زيدان15793

ناجح273إدارة دســــــوقالدسوقى بناتتقى ابراهيم سالمه محمد عطيه15794

ناجح275إدارة دســــــوقالدسوقى بناتتقى جمعه محمد عبدالغنى مجاهد15795

ناجح265.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتجنى ابراهيم محمد محمد حسين حجاج15796

ناجح253إدارة دســــــوقالدسوقى بناتجنى محمد ابراهيم محمد محمد عتمان15797

ناجح270إدارة دســــــوقالدسوقى بناتحبيبة زكريا عاطف عبدالرؤف الفار15798

ناجح271إدارة دســــــوقالدسوقى بناتحبيبه احمد عبدالعليم احمد المحيص15799

ناجح219.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتحبيبه جمال عبدالستار عبدالحميد سليم15800

ناجح274.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتحبيبه خالد محمد محمد صالح عبدالسالم15801

ناجح251إدارة دســــــوقالدسوقى بناتحبيبه صابر محمد حسينى ابوالضراير15802

ناجح264إدارة دســــــوقالدسوقى بناتحبيبه علي علي محمد البيطار15803

ناجح214إدارة دســــــوقالدسوقى بناتحبيبه كمال جابر كمال احمد حمام15804

ناجح275.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتحبيبه نصر على محمد على نصر الدين15805

ناجح251إدارة دســــــوقالدسوقى بناتحبيبه وليد محمد بلتاجي السيد زيدان15806

ناجح275.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتحنان فتحي محمد احمد يوسف15807

ناجح203.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتحنين رمضان علي محمد ابراهيم زغلول15808

ناجح230.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتحنين محمد احمد غازى محمد15809

ناجح251إدارة دســــــوقالدسوقى بناتحنين محمد السيد محمد عقول15810

ناجح242إدارة دســــــوقالدسوقى بناتدينا محمد ابراهيم ابوالعزم السيد15811
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ناجح269إدارة دســــــوقالدسوقى بناترؤي محمد عبدهللا محمود جاد15812

ناجح266إدارة دســــــوقالدسوقى بناترحمه احمد محمد مصطفي بدوي15813

ناجح252.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناترحمه السيد محمد عمر الشابي15814

ناجح276إدارة دســــــوقالدسوقى بناترحمه الشناوى محمد المرشدى عبدالسالم الهابط15815

ناجح233إدارة دســــــوقالدسوقى بناترحمه عبدالرحمن محمد محمد الشابى15816

ناجح220.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناترشا جابر ابوزيد سالمه علي الزعبي15817

ناجح278.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناترضوى سعيد محمود محمد رضوان15818

ناجح251.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناترنا رضا احمد ابراهيم ابوالورد15819

ناجح245.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناترهف ياسر فهمى محمد حسن15820

ناجح272.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناترواء ابراهيم السيد قناوى الهوارى15821

ناجح220إدارة دســــــوقالدسوقى بناتروان احمد ابراهيم محمد السيد عبدهللا15822

ناجح232.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتروان الشحات ابراهيم عبدالغنى الهجرسى15823

ناجح276.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتروان رافت محمد حسن السيد زيدان15824

ناجح273إدارة دســــــوقالدسوقى بناتروان رفعت يوسف حامد ابوالخير15825

ناجح279إدارة دســــــوقالدسوقى بناتروان سعد مجد ابراهيم عطوان15826

ناجح230.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتروان محمد السعيد حلمى ابراهيم االحول15827

ناجح184إدارة دســــــوقالدسوقى بناتروضه شعبان احمد عامر على15828

ناجح272إدارة دســــــوقالدسوقى بناتريهام على محمد عبدهللا المدبولى15829

ناجح261إدارة دســــــوقالدسوقى بناتزينب جمال علي محمد المالحي15830

ناجح242إدارة دســــــوقالدسوقى بناتزينب سيد احمد عبدالسالم مرزوق15831

ناجح274إدارة دســــــوقالدسوقى بناتزينب هانى محمد ابوالسعد عبدهللا المغربى15832

ناجح270إدارة دســــــوقالدسوقى بناتساره ابراهيم عطيه عبدالعظيم عامر15833

ناجح203.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتساره سمسم اسحاق ايوب خليل15834

ناجح258.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتساره محمد صبري محمد محمد الخولي15835

ناجح275إدارة دســــــوقالدسوقى بناتساره نصر السيد ابوالعزم يونس15836

ناجح279.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتسلسبيل متولى ابراهيم عبدهللا الوردانى15837
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ناجح240.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتسلمى حسين عطيه عمر الشابى15838

ناجح262.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتسلمى شريف محمود ذكي سيد احمد15839

ناجح201إدارة دســــــوقالدسوقى بناتسلمى محمد الشاذلي محمد زاهر15840

ناجح227.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتسما عبدالمولى محمد محمد عبدالخالق15841

ناجح264إدارة دســــــوقالدسوقى بناتسما محمد على فؤاد البدوى15842

ناجح192إدارة دســــــوقالدسوقى بناتسميره محمد عبدالخالق مصطفى الحلو15843

ناجح243إدارة دســــــوقالدسوقى بناتسناء حيطاوي صبري حيطاوي القصاص15844

ناجح275.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتسوسن محمد عبدالعزيز محمد مرسى القصاص15845

ناجح279إدارة دســــــوقالدسوقى بناتشروق على السيد على القفاص15846

ناجح273إدارة دســــــوقالدسوقى بناتشروق محمد محمد حسن علي ابوخضره15847

ناجح262إدارة دســــــوقالدسوقى بناتشمس مجدى محمد عبدالمقصود على جعفر15848

ناجح225إدارة دســــــوقالدسوقى بناتشهد خميس ابراهيم مرسى الشابى15849

ناجح193.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتشهد سالم سالم سعد الداودي15850

ناجح254.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتشهد طارق ابراهيم محمد العزب15851

ناجح273إدارة دســــــوقالدسوقى بناتشهد محمد كمال حامد سليمان15852

ناجح234.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتشهد مصطفي ابراهيم الدسوقي مصطفى الشابي15853

ناجح233.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتصفاء ابراهيم السيد على السيد منصور15854

ناجح276إدارة دســــــوقالدسوقى بناتضي عبدالحميد حلمي مصطفى الهابط15855

ناجح258.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتعبير محمد محمد انور عبدالغني ابوسوسو15856

ناجح278إدارة دســــــوقالدسوقى بناتعبير محمد مصطفي قطب عبدالكريم15857

ناجح274إدارة دســــــوقالدسوقى بناتعهد باسم السيد السيد القصاص15858

ناجح250.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتفاطمة اشرف محمود احمد السباخي15859

ناجح246.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتفاطمه نصر محمد حسين اللقانى15860

ناجح270إدارة دســــــوقالدسوقى بناتفاطمه ياسر محمد احمد عبدالمقصود خليل15861

ناجح245إدارة دســــــوقالدسوقى بناتكنزى محمود حسين حسن على ايوب15862

ناجح268.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتلجينا عادل السعيد منصور الجوهرى15863
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ناجح261.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتلين وائل عبدالرؤف عبدالحميد عيد15864

ناجح263إدارة دســــــوقالدسوقى بناتماجده ايهاب كمال ابراهيم القطان15865

ناجح269إدارة دســــــوقالدسوقى بناتمارتينا ممدوح صادق جورجي15866

ناجح279إدارة دســــــوقالدسوقى بناتمرام يوسف صباح عطيه ابوزامل15867

ناجح238إدارة دســــــوقالدسوقى بناتمريم احمد بسيونى ابراهيم الخطيب15868

ناجح266إدارة دســــــوقالدسوقى بناتمريم جمال قطب السيد الشهاوى15869

ناجح273إدارة دســــــوقالدسوقى بناتمريم عبدالمنعم ابراهيم عبدالمنعم احمد خليفه15870

ناجح238إدارة دســــــوقالدسوقى بناتمريم محمد فريد ابراهيم غراب15871

ناجح245إدارة دســــــوقالدسوقى بناتمريم مصطفى رمضان رزق رمضان15872

ناجح277.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتملك ابراهيم الحسيني محمد محمد النويهي15873

ناجح271إدارة دســــــوقالدسوقى بناتملك عبدالرحمن محمد الشافعى محمد الطحان15874

ناجح235إدارة دســــــوقالدسوقى بناتملك محمد خميس محمد محمد الشابي15875

ناجح261إدارة دســــــوقالدسوقى بناتمنة هللا ابراهيم محمد حماده الخادم15876

ناجح229.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتمنة هللا خالد فتح هللا مرسي الدمراوي15877

ناجح258.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتمنه ابراهيم محمد محمد محمد زاهر15878

ناجح272.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتمنه هللا احمد محمد احمد سليمان15879

ناجح261.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتمنه هللا حماده فهمى محمد الهوارى15880

ناجح267.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتمنه هللا سعد ابراهيم محمد الجمال15881

ناجح279إدارة دســــــوقالدسوقى بناتمنه هللا عالء قطب محمد عبدالصادق15882

ناجح233.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتمنه هللا محمد محمد عبدالرحيم حسانين15883

ناجح273.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتمنه هللا محمود محمد محمود الحلبى15884

ناجح279.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتمنه هللا هشام شوقى على احمد الخطيب15885

ناجح275.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتمنه عبدالناصر فتحى مرسى سعيد15886

ناجح269إدارة دســــــوقالدسوقى بناتمنه محمد ابراهيم مجد بدر15887

ناجح263إدارة دســــــوقالدسوقى بناتمنى محمود صبرى محمد مقلد15888

ناجح257إدارة دســــــوقالدسوقى بناتموده السيد جمعه السيد عطيه15889
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ناجح257.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتمي رجب حلمي علي محمد عبدالغفار15890

ناجح278إدارة دســــــوقالدسوقى بناتمي عبدالعزيز صبري عبدالعزيز محمد سالم15891

ناجح278إدارة دســــــوقالدسوقى بناتمى على محمد على الصالحى15892

ناجح277.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتمى محمد اسماعيل محمد اسماعيل البيسى15893

ناجح268إدارة دســــــوقالدسوقى بناتندى السيد رجب احمد اسماعيل15894

ناجح232.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتندى السيد متولى محمد البرنس15895

ناجح275إدارة دســــــوقالدسوقى بناتندى محمد على عيسى محمد السيد15896

ناجح254إدارة دســــــوقالدسوقى بناتندى محمد فوزى عبدالرحمن الخولى15897

ناجح275إدارة دســــــوقالدسوقى بناتنرمين يسري سعيد سيد احمد العناني15898

ناجح209.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتنور ابوالمكارم احمد ابراهيم حسن النشار15899

ناجح244إدارة دســــــوقالدسوقى بناتنور احمد سعد محمد عون15900

ناجح249.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتنور محمد ابوزيد ابراهيم العسكرى15901

ناجح275إدارة دســــــوقالدسوقى بناتنوران رضا مصطفى السيد فتح الباب15902

ناجح221.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتنوران محمد ابراهيم محمد الزغبي15903

ناجح277إدارة دســــــوقالدسوقى بناتنوران محمد السيد اسماعيل ابونور15904

ناجح269إدارة دســــــوقالدسوقى بناتنورهان السيد عبدالحليم محمد الطور15905

ناجح260.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتنورهان محمد عرفه عبداللطيف الشابى15906

ناجح244.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتنورهان مصطفى سمير مصطفى طواله15907

ناجح276.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتنورين تامر نصر ابراهيم بدر15908

ناجح270إدارة دســــــوقالدسوقى بناتهاجر السعيد احمد محمد احمد الظن15909

ناجح276.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتهاجر رضا محمدى ابوخضره15910

ناجح264إدارة دســــــوقالدسوقى بناتهاجر كامل عبدالنبي محمد عامر احمد15911

ناجح252.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتهايدى محمد مرشدى نصر السيد عبدالال15912

ناجح253إدارة دســــــوقالدسوقى بناتهنا محمد ابوالمعاطى غانم ابراهيم15913

ناجح275إدارة دســــــوقالدسوقى بناتهنا هانى محمد محمد راضى الصالحى15914

ناجح255إدارة دســــــوقالدسوقى بناتوالء وليد حامد حامد سليمان عبدهللا15915
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ناجح269إدارة دســــــوقالدسوقى بناتياسمين احمد ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم15916

ناجح274إدارة دســــــوقالدسوقى بناتياسمين احمد عبدالمعطى ابراهيم خاطر15917

ناجح255.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتياسمين انور عبدالحميد حامد سليمان15918

ناجح279إدارة دســــــوقالدسوقى بناتياسمين ايمن فتحى حامد عيسى15919

ناجح261إدارة دســــــوقالدسوقى بناتياسمين رضا شهاب الدين عبدالنبي مرسي15920

ناجح257إدارة دســــــوقالدسوقى بناتياسمين محمد محمود محمد حجازى15921

ناجح236.5إدارة دســــــوقالدسوقى بناتياسمين وليد ابراهيم محمد حموده15922

ناجح277إدارة دســــــوقا.تقسيم المعلمين تاحمد ابراهيم غازى ابراهيم عليبه15923

ناجح278إدارة دســــــوقا.تقسيم المعلمين تاحمد حاتم قطب االنصارى حسن الريفى15924

ناجح268.5إدارة دســــــوقا.تقسيم المعلمين تاحمد محمد عبدالعظيم النجار15925

ناجح274إدارة دســــــوقا.تقسيم المعلمين تاحمد محمد مسعد عبدالعزيز ابوخضره15926

ناجح270إدارة دســــــوقا.تقسيم المعلمين تادم عبدالحميد اسماعيل عبدالحميد الريس15927

ناجح257.5إدارة دســــــوقا.تقسيم المعلمين تزياد ماهر محمد ابراهيم العوادلى15928

ناجح276.5إدارة دســــــوقا.تقسيم المعلمين تشريف محمد محمد محمود الصياد15929

ناجح279.5إدارة دســــــوقا.تقسيم المعلمين تعبدالحليم احمد عبدالحليم اسماعيل عبدالجواد15930

ناجح239.5إدارة دســــــوقا.تقسيم المعلمين تعبدالرحمن سعد حلمى سعد الوردانى15931

ناجح159.5إدارة دســــــوقا.تقسيم المعلمين تعبدالعزيز سمير سعد بكر على عالم15933

ناجح277إدارة دســــــوقا.تقسيم المعلمين تعالء باسم احمد عبدالغفار ابوالفضل15934

ناجح253إدارة دســــــوقا.تقسيم المعلمين تعلى عبدالحميد حسن عبدالمنعم االبياوى15935

ناجح273.5إدارة دســــــوقا.تقسيم المعلمين تعمار جالل جالل جمعه الجاويش15936

ناجح271إدارة دســــــوقا.تقسيم المعلمين تعمر عبدالمجيد يوسف عامر ابوزامل15937

ناجح277إدارة دســــــوقا.تقسيم المعلمين تعمرو وائل حمدي مرسى  فراج15938

ناجح174إدارة دســــــوقا.تقسيم المعلمين تفارس السيد محمد عبدالجليل ابوعيانه15939

ناجح201إدارة دســــــوقا.تقسيم المعلمين تمحمد احمد على حنفى على عيسى15940

ناجح278.5إدارة دســــــوقا.تقسيم المعلمين تمحمد احمد كامل محمد محمد البستاوى15941

ناجح279إدارة دســــــوقا.تقسيم المعلمين تمحمد خالد سيد احمد ابراهيم مرادن15942
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ناجح279.5إدارة دســــــوقا.تقسيم المعلمين تمحمد رجب عبدهللا درويش فضل15943

ناجح272.5إدارة دســــــوقا.تقسيم المعلمين تمحمد عبدالحميد حسن عبدالمنعم االبياوى15944

ناجح243.5إدارة دســــــوقا.تقسيم المعلمين تمحمد عبدالفتاح عبدالجواد احمد خليل15945

ناجح237.5إدارة دســــــوقا.تقسيم المعلمين تمحمد عزت حامد محمود على عالم15946

ناجح260.5إدارة دســــــوقا.تقسيم المعلمين تمحمد فتحى بكر بكر على عالم15947

ناجح278.5إدارة دســــــوقا.تقسيم المعلمين تمحمد مؤمن ابراهيم مصطفى ابوراس15948

ناجح216.5إدارة دســــــوقا.تقسيم المعلمين تمحمد ناصر السيد السيد قطب15949

ناجح252.5إدارة دســــــوقا.تقسيم المعلمين تمحمود محمد عبدالعزيز عبدالسالم الشبراوى15950

ناجح263.5إدارة دســــــوقا.تقسيم المعلمين تنادر هاني محمد عبدالفتاح عدس15951

ناجح261إدارة دســــــوقا.تقسيم المعلمين تيوسف شريف فرج محمد ابراهيم سرور15952

ناجح225إدارة دســــــوقا.تقسيم المعلمين تاميرة تامر عبدالواحد بكر عالم15953

ناجح184.5إدارة دســــــوقا.تقسيم المعلمين تخديجه شريف السيد احمد سالمه15954

ناجح276إدارة دســــــوقا.تقسيم المعلمين ترنا محمد رضا عبدالجواد مصطفى سليمان15955

ناجح265إدارة دســــــوقا.تقسيم المعلمين تروز طارق هالل محمد هالل السيد15956

ناجح266إدارة دســــــوقا.تقسيم المعلمين تسلمى ابراهيم احمد محمد الظن15957

ناجح278إدارة دســــــوقا.تقسيم المعلمين تسندس جالل جالل جمعه الجاويش15958

ناجح272إدارة دســــــوقا.تقسيم المعلمين تشهد عبدالغنى محمد عبدالفتاح الديب15959

ناجح238.5إدارة دســــــوقا.تقسيم المعلمين تشيرين صالح زكى بكر على عالم15960

ناجح224.5إدارة دســــــوقا.تقسيم المعلمين تمنار مسعد فوزى محمود على عالم15961

ناجح259إدارة دســــــوقا.تقسيم المعلمين تمنه عبدالستار محمد عبدالفتاح عرفه15962

ناجح243.5إدارة دســــــوقا.تقسيم المعلمين تنسرين ناصر صدقى مرشدى يوسف قايد15963

ناجح187.5إدارة دســــــوقا.تقسيم المعلمين تنورهان على ابراهيم على محمد موسى15964

ناجح271.5إدارة دســــــوقا.تقسيم المعلمين تهاجر احمد ناجى محمد خليل15965

ناجح277إدارة دســــــوقالنجاح بناتاروى السعيد بسيونى السيد حماد15967

ناجح277إدارة دســــــوقالنجاح بناتاروى خالد محمد ابراهيم الجماجمونى15968

ناجح225إدارة دســــــوقالنجاح بناتاروى رشاد بسيونى احمد شرمنت15969
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ناجح264إدارة دســــــوقالنجاح بناتاروى محمد عبدالغفار محمد البنا15970

ناجح266إدارة دســــــوقالنجاح بناتاروى مصطفى كامل على الحويف15971

ناجح249.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتاروى هشام عبدالواحد ابراهيم غانم15972

ناجح271.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتاسراء احمد ابراهيم احمد عقاب15973

ناجح269.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتاسراء سعيد عبدالسالم محمد حميده15974

ناجح276إدارة دســــــوقالنجاح بناتاسراء محمد ابراهيم ابراهيم مرعى15975

ناجح276إدارة دســــــوقالنجاح بناتاسماء خالد السعيد حسينى زعير15976

ناجح264إدارة دســــــوقالنجاح بناتاسماء زكريا زكريا ابراهيم البنا15977

ناجح255إدارة دســــــوقالنجاح بناتاسماء صبرى محمود محمد طعيمه15978

ناجح166إدارة دســــــوقالنجاح بناتاسماء محمد مبروك محمد عطوان15979

ناجح195إدارة دســــــوقالنجاح بناتاسمهان رضا محمد محمد عبدالوهاب15980

ناجح256إدارة دســــــوقالنجاح بناتاشرقت عبده الحصافى عبده عبدالجواد العسال15981

ناجح241.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتاالء ابراهيم محمد بسيونى الجيار15982

ناجح273إدارة دســــــوقالنجاح بناتاالء اشرف خليل محمد رويه15983

ناجح257.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتاالء حاتم محمد رفاعى محمد جاد هللا15984

ناجح237إدارة دســــــوقالنجاح بناتاالء فتحى محمد محمد ابوشبل15985

ناجح278.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتاالء كمال عبدالفتاح يوسف ابومنصوره15986

ناجح278إدارة دســــــوقالنجاح بناتاالء محمد نبوى السيد على نعيم15987

ناجح272إدارة دســــــوقالنجاح بناتاالء وليد ممدوح عبدالجواد صقر15988

ناجح264إدارة دســــــوقالنجاح بناتالشيماء محمد عبدالعزيز عبده سعد15989

ناجح270.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتالماس السيد محمد السيد بهي  الدين15990

ناجح198إدارة دســــــوقالنجاح بناتامانى عبدهللا محمد يوسف درويش15991

ناجح263.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتامل ابراهيم عبدالعزيز محمد علم الدين15992

ناجح273إدارة دســــــوقالنجاح بناتامل احمد محمد وجدى عبدالرؤف عبدالخالق15993

ناجح278.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتامل كمال سعد محمد البنا15994

ناجح278.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتامنيه خالد الشحات احمد ابوالسعد15995
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ناجح275إدارة دســــــوقالنجاح بناتامنيه شريف على عبدالعزيز الريس15996

ناجح240.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتامنيه عبدالسالم كامل عبدالجليل زيدان15997

ناجح255إدارة دســــــوقالنجاح بناتامنيه عبدالفتاح احمد عبدالفتاح سليم15998

ناجح231.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتامنيه عالء الدين محمد محمد نافع عابدين15999

ناجح241إدارة دســــــوقالنجاح بناتامنيه ياسر الحسينى حسن مصطفى زعير16000

ناجح278.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتاميرة عادل ابراهيم مجاهد سيد احمد16001

ناجح231إدارة دســــــوقالنجاح بناتاميرة محمود موسى موسى خضر16002

ناجح260إدارة دســــــوقالنجاح بناتامينة محمود قطب محمد حسين ابوعمه16003

ناجح271إدارة دســــــوقالنجاح بناتايثل محمد محمد محمد سعد ابوحالوه16004

ناجح269إدارة دســــــوقالنجاح بناتايمان سعيد محمد السعيد ابوطالب براغيث16005

ناجح270إدارة دســــــوقالنجاح بناتايمان محمد ابراهيم عبدالفتاح احمد عشيبه16006

ناجح261إدارة دســــــوقالنجاح بناتايه ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم محمد دار16007

ناجح270.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتايه ايمن منصور محمد االلفى16008

ناجح276إدارة دســــــوقالنجاح بناتايه حماده اسامه محمد حماده الخادم16009

ناجح276إدارة دســــــوقالنجاح بناتايه رمضان مسعد محمد البرنس16010

ناجح267إدارة دســــــوقالنجاح بناتايه محمد عبدالحميد محمد بعطوش16011

ناجح249إدارة دســــــوقالنجاح بناتايه نبيل عبداللطيف على سعدون16012

ناجح214إدارة دســــــوقالنجاح بناتبدرية صالح اسماعيل محمد ابويوسف16013

ناجح271إدارة دســــــوقالنجاح بناتبسمله السعيد احمد ابراهيم الجمال16014

ناجح226إدارة دســــــوقالنجاح بناتبسمله رضا محمد احمد برارى16015

ناجح272إدارة دســــــوقالنجاح بناتبسمله سيد ممدوح عبدالجواد عبدهللا صقر16016

ناجح258إدارة دســــــوقالنجاح بناتبسمله عادل السيد خليل خله16017

ناجح233إدارة دســــــوقالنجاح بناتبسمله عبدالعزيز نبيل عبدالعزيز حجازى16018

ناجح218إدارة دســــــوقالنجاح بناتبسمله على احمد على مرسى على حسانين16019

ناجح267إدارة دســــــوقالنجاح بناتبسمله مجدى محمد بهاءالدين  حموده16020

ناجح218إدارة دســــــوقالنجاح بناتبسمله محمد خميس خليل ابراهيم16021
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ناجح266إدارة دســــــوقالنجاح بناتبسمله محمد فتحي محمود السبكي16022

ناجح258إدارة دســــــوقالنجاح بناتبسمله محمد محمد سعد محمد الصامولى16023

ناجح248إدارة دســــــوقالنجاح بناتبسمه محمد محمود عبدهللا ضبش16024

ناجح263إدارة دســــــوقالنجاح بناتبسنت صفوت السيد محمد على وحد16025

ناجح170إدارة دســــــوقالنجاح بناتبسنت محمد عبدالغنى محمد ابراهيم العسكرى16026

ناجح268إدارة دســــــوقالنجاح بناتتقى والء اسماعيل محمد العبسى16027

ناجح241إدارة دســــــوقالنجاح بناتتوحه حسن السيد حسن السيد الوردانى16028

ناجح263إدارة دســــــوقالنجاح بناتجنا عمادالدين محمد على السيد16029

ناجح268إدارة دســــــوقالنجاح بناتجنه احمد حسني توفيق  ابوستيت16030

ناجح258إدارة دســــــوقالنجاح بناتجنه وحيد عبدالوهاب محمد عبدالصمد عامر16031

ناجح273إدارة دســــــوقالنجاح بناتجنى محمد عبدالعزيز ابراهيم غنيم16032

ناجح279إدارة دســــــوقالنجاح بناتجنى محمد محمود السيد العادلى16033

ناجح207إدارة دســــــوقالنجاح بناتجهاد محمود على محمود عباده16034

ناجح177إدارة دســــــوقالنجاح بناتحبيبه ابراهيم ابوالمكارم ابراهيم سيد احمد نايل16036

ناجح242إدارة دســــــوقالنجاح بناتحبيبه احمد ابراهيم احمد حسين سليمان16037

ناجح274إدارة دســــــوقالنجاح بناتحبيبه احمد السيد محمد قتعر16038

ناجح273إدارة دســــــوقالنجاح بناتحبيبه امير احمد مصطفى الصعيدي16039

ناجح214إدارة دســــــوقالنجاح بناتحبيبه حسن ابراهيم عبدالمعطى حسن ابوحجر16040

ناجح276إدارة دســــــوقالنجاح بناتحبيبه حسن السعيد محمد الحلو16041

ناجح202إدارة دســــــوقالنجاح بناتحبيبه حسين زكى عثمان عبدالحميد16042

ناجح240إدارة دســــــوقالنجاح بناتحبيبه حماده احمد يوسف محمد يوسف السروجى16043

ناجح204إدارة دســــــوقالنجاح بناتحبيبه رضا عبدالستار محمد على قنديل16044

ناجح155إدارة دســــــوقالنجاح بناتحبيبه سامح عبدالرحمن الشحات محمد ابراهيم النجار16045

ناجح277إدارة دســــــوقالنجاح بناتحبيبه سامي حسن سيد احمد نوح16046

ناجح276إدارة دســــــوقالنجاح بناتحبيبه عادل محمد مصطفى الهابط16047

ناجح274إدارة دســــــوقالنجاح بناتحبيبه عالءالدين عاشور احمد منصور16048



كفرالشيخ16/06/2021

561صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح255إدارة دســــــوقالنجاح بناتحبيبه علي احمد احمد عبده برل16049

ناجح275إدارة دســــــوقالنجاح بناتحبيبه عمرو محمد شوقى محمد الخولى16050

ناجح276.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتحبيبه فتحي محمد فهمي داود16051

ناجح277.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتحبيبه محمد ابراهيم مصطفى درويش16052

ناجح233.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتحبيبه محمود محمد عبده البشناقى16053

ناجح260.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتحسناء رضا فهمى محمد حسن16054

ناجح245.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتحسناء محمد صبرى ابراهيم ابراهيم عطوان16055

ناجح195إدارة دســــــوقالنجاح بناتحسناء مصطفى عبدالستار محمد ابوعيشه16056

ناجح275إدارة دســــــوقالنجاح بناتحال امجد السعيد عباس دوير16057

ناجح275.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتحنان ابراهيم السيد احمد حامد16058

ناجح271إدارة دســــــوقالنجاح بناتحنان محمود فوزى الصاوى راشد16059

ناجح244.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتحنين ابراهيم محمد صبرى عبدالمعطى ابوحجر16060

ناجح260إدارة دســــــوقالنجاح بناتحنين اشرف محمد احمد امين16061

ناجح276إدارة دســــــوقالنجاح بناتحنين حاتم محمد احمد ابوالضراير16062

ناجح274.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتحنين حميدو ابراهيم عبدالحميد ابراهيم الفزاري16063

ناجح275إدارة دســــــوقالنجاح بناتحنين سامح جابر محمد محمد الخولى16064

ناجح279إدارة دســــــوقالنجاح بناتحنين عادل محمد ابوخشبة16065

ناجح275إدارة دســــــوقالنجاح بناتحنين عطيه الشحات احمد ابوالسعد16066

ناجح266.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتحنين عالء محمد بكري محمد16067

ناجح268.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتحنين فتحى محمد محمد ابوشهبه16068

ناجح267إدارة دســــــوقالنجاح بناتحنين محمد عباس يوسف محمد الشربينى16069

ناجح258.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتحنين محمد فرج عامر على16070

ناجح277إدارة دســــــوقالنجاح بناتحنين محمد معتمد محمد حبشى16071

ناجح276.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتحنين محمدفتحى رضوان عبدالقادر16072

ناجح277إدارة دســــــوقالنجاح بناتحنين وليد ناجى احمد عيسى16073

ناجح279.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتحنين ياسر فهمى حسين عبدالخالق16074
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ناجح266إدارة دســــــوقالنجاح بناتخلود شريف محمد الرفاعى ابراهيم ابراهيم ابوعطوان16075

ناجح264إدارة دســــــوقالنجاح بناتخلود مؤمن محمد ابوالفتوح احمد المالح16076

ناجح276إدارة دســــــوقالنجاح بناتدعاء هانى السيد ابراهيم شلبى16077

ناجح270.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتدميانه نعيم عجيب محارب منصور16078

ناجح276.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتدنيا ابوالتنا محمد ابوالتنا الدهمه16079

ناجح180.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتدنيا اسامه ابواليزيد البيسى16080

ناجح264إدارة دســــــوقالنجاح بناتدنيا حسن محمد حسن الهوارى16081

ناجح246إدارة دســــــوقالنجاح بناتدنيا رضا هالل عبدربه محمد رمضان16082

ناجح277إدارة دســــــوقالنجاح بناتدنيا عادل عبدالمالك ابوريشه16083

ناجح279إدارة دســــــوقالنجاح بناتدنيا مصطفى يونس مصطفى محمد16085

ناجح279.5إدارة دســــــوقالنجاح بناترؤيه محمود فتحى حامد زعلوك16086

ناجح257.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتراويه عبدالنبى ابواليزيد محمد عباده16087

ناجح247.5إدارة دســــــوقالنجاح بناترحمه ابراهيم محمد محمود سالم16088

ناجح279إدارة دســــــوقالنجاح بناترحمه صبحى السيد محمد دويدار16089

ناجح278.5إدارة دســــــوقالنجاح بناترحمه مجدى السعيد ابراهيم ابوغرام16090

ناجح274.5إدارة دســــــوقالنجاح بناترحمه ناصر كمال جاد ابوحالوه16091

ناجح278.5إدارة دســــــوقالنجاح بناترغد احمد محمد كومي محمد الصعيدي16092

ناجح256إدارة دســــــوقالنجاح بناترقية محمد احمد محمود درويش16093

ناجح276.5إدارة دســــــوقالنجاح بناترقيه شوقى السيد درويش على ابوعيسى16094

ناجح279إدارة دســــــوقالنجاح بناترقيه محمد لبيب عبدهللا الصعيدى16095

ناجح268إدارة دســــــوقالنجاح بناترقيه هانى محمود حامد سيد احمد ايوب16096

ناجح262.5إدارة دســــــوقالنجاح بناترنا السيد احمد محمد خضر16097

ناجح277.5إدارة دســــــوقالنجاح بناترنا السيد كامل محمد بعطوش16098

ناجح276إدارة دســــــوقالنجاح بناترنا رفيق عبدالصمد عبدالمنعم  ابوجازية16099

ناجح278إدارة دســــــوقالنجاح بناترنا عبدالسالم ابراهيم محمد خليل16100

ناجح267.5إدارة دســــــوقالنجاح بناترنا محمد السيد ابواليزيد العبد16101
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ناجح276إدارة دســــــوقالنجاح بناترنيم احمد عبدالتواب محمد درويش16102

ناجح277إدارة دســــــوقالنجاح بناتروان السيد ابراهيم ابوالعباس دسوقى16103

ناجح278.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتروان ايمن شعبان عبدالحليم الجروانى16104

ناجح271.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتروان شريف جامع ابراهيم اللقاني16105

ناجح267إدارة دســــــوقالنجاح بناتروان عادل حسن عبدهللا كشك16106

ناجح279إدارة دســــــوقالنجاح بناتروان محمد عرجاوى مصطفى الصقار16107

ناجح216.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتروان مصطفى على عباس شاهين16108

ناجح274إدارة دســــــوقالنجاح بناتروان هشام السيد حسن غنيم16109

ناجح209.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتروان هشام مغازى عبدالرؤف اللقانى16110

ناجح278إدارة دســــــوقالنجاح بناتروح الكمال محى الدين فتح هللا محمد القطان16111

ناجح278إدارة دســــــوقالنجاح بناترودينا صبح عباس صبح عبدالعال16112

ناجح278.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتروال محمود مختار محمود اسماعيل16113

ناجح278.5إدارة دســــــوقالنجاح بناترويدا عاصم ابراهيم محمد مسعود16114

ناجح277.5إدارة دســــــوقالنجاح بناترويدا ياسر السيد محمد ابراهيم غنيم16115

ناجح277.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتريتاج هاني جامع  كامل الصعيدي16116

ناجح264إدارة دســــــوقالنجاح بناتريتاج وليد صالح الدين محمد محمود ابوطاحون16117

ناجح278.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتريم رضا محمد احمد سعد16118

ناجح268.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتريم محمد ابراهيم هاشم عيسى16119

ناجح271إدارة دســــــوقالنجاح بناتريماس ابراهيم محمد محروس عبدالعال سليمه16120

ناجح263.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتريناد محمد محمد عبدالوهاب محمد حموده16121

ناجح273.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتزينة احمد محمد محمود سالم16122

ناجح252.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتساره ايمن ابرهيم سعد السيد بدر16124

ناجح266.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتساره حسن حسن السيد احمد16125

ناجح250إدارة دســــــوقالنجاح بناتساره شوقى شكرى نجيب بسطا16126

ناجح264إدارة دســــــوقالنجاح بناتساره محمد خميس محمد عرفة السقا16127

ناجح277.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتساندى على مختار محمد الحيطاوى16128
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ناجح240إدارة دســــــوقالنجاح بناتسلمى احمد محمد خميس ابواليزيد غنيم16129

ناجح276إدارة دســــــوقالنجاح بناتسلمى حليم ذكى محمود اسماعيل الدمنهورى16130

ناجح274إدارة دســــــوقالنجاح بناتسلمى سنجر ابراهيم ابراهيم القليبى16131

ناجح197إدارة دســــــوقالنجاح بناتسلمى عمر خطاب عبدالسالم عجوه16132

ناجح277.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتسلمى محمد سعد السيد العشرى16133

ناجح278إدارة دســــــوقالنجاح بناتسلمى محمد محمد ابراهيم ابوطبل16134

ناجح275إدارة دســــــوقالنجاح بناتسلمى ناصر محمد ابراهيم ابوعرب16135

ناجح260إدارة دســــــوقالنجاح بناتسلوى ابراهيم محمد المحروقى على بركات16136

ناجح257.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتسلوى عادل زكريا محمد عبدالنبى محرم16137

ناجح277.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتسما اسالم محمد حسين حسن جميل16138

ناجح275.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتسما السيد لطفى فهمى مكى16139

ناجح278.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتسما محمد جابر معوض احمد ابوسليمان16141

ناجح277إدارة دســــــوقالنجاح بناتسما محمد عبدالعاطى محمد موينه16142

ناجح252.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتسما يوسف رمضان يوسف هارون الخطيب16143

ناجح267.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتسماح محمود السيد فريد حجازى16144

ناجح275.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتسمر حمدى السيد عمر حسن الشابى16145

ناجح262.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتسميه طارق محمد محمود الجمل16146

ناجح259.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتسندس مسعد السعيد ابراهيم عمار16147

ناجح219.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتسها تامر عادل محمد الجمال16148

ناجح267.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتسهام تامر عادل محمد الجمال16149

ناجح225إدارة دســــــوقالنجاح بناتسهام عدلى احمد قنديل احمد16150

ناجح259.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتسهيله ابراهيم محمد ابراهيم احمد ضيف هللا16151

ناجح263.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتسهيله ابراهيم محمد الرفاعى ابراهيم ابوعطوان16152

ناجح194إدارة دســــــوقالنجاح بناتسهيله احمد ابراهيم خليفه ابراهيم16153

ناجح276إدارة دســــــوقالنجاح بناتسيلفيا سامح فتحى عبدهللا جبران16154

ناجح242.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتشاهندا محمد احمد ابراهيم متولى شرف الدين16155
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ناجح150.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتشروق السيد عبدالفتاح محمد محمد عابدين16156

ناجح278إدارة دســــــوقالنجاح بناتشروق عمرو عبدهللا توفيق عبدهللا16157

ناجح255إدارة دســــــوقالنجاح بناتشروق محمد ابراهيم ابوالعباس دسوقى16158

ناجح188.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتشروق محمود محمد راضي حامد16159

ناجح205.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتشمس حسام الدين فتحى محمد دسوقى النجار16160

ناجح264إدارة دســــــوقالنجاح بناتشهد ابراهيم محمد ابراهيم زهران16161

ناجح263إدارة دســــــوقالنجاح بناتشهد ابراهيم محمد ابراهيم عبدربه16162

ناجح268إدارة دســــــوقالنجاح بناتشهد شريف السيد امين المصرى16163

ناجح199.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتشهد شعبان حامد عبدربه جيوشى16164

ناجح277.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتشهد عادل سعد محمد جوهر16165

ناجح263إدارة دســــــوقالنجاح بناتشهد عبدالعال سعد حافظ السلماوى16166

ناجح259.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتشهد عبدالعزيز حسن عبدالعزيز ابراهيم القللى16167

ناجح268إدارة دســــــوقالنجاح بناتشهد على محمد حسنى على الطباخ16168

ناجح221إدارة دســــــوقالنجاح بناتشهد عيد فتحى محمد عبده زغاوه16169

ناجح270إدارة دســــــوقالنجاح بناتشهد محمد السعيد محمد رمضان16170

ناجح225.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتشهد محمد عبدالعزيز حسين عتش16171

ناجح276إدارة دســــــوقالنجاح بناتشهد محمد غازى عبدالسالم احمد16172

ناجح232إدارة دســــــوقالنجاح بناتشهد مهران حسين مهران16173

ناجح268.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتشهد ياسر محمد سامى عبدالصمد البستاوى16174

ناجح238إدارة دســــــوقالنجاح بناتشيرين محمد احمد ابراهيم متولى شرف الدين16175

ناجح261إدارة دســــــوقالنجاح بناتصابرين السعيد ضيف محمد بدوى16176

ناجح252إدارة دســــــوقالنجاح بناتصابرين محمد احمد محمد االبحر16177

ناجح271.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتعاليه ابراهيم مصلح محمد حشاد16178

ناجح231.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتعبير صابر ابراهيم محمد عطاهللا16179

ناجح277.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتعبير طارق محمد محمد ابوقمر16180

ناجح276إدارة دســــــوقالنجاح بناتعال محمد محمد احمد شعبان16181
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ناجح267إدارة دســــــوقالنجاح بناتعهد محمد عمر حامد مصطفى ابوزور16182

ناجح171إدارة دســــــوقالنجاح بناتفاديه جابر عبده محمد مصطفى16183

ناجح214.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتفاطمه محمود احمد محمود محمد  سليمان16184

ناجح199إدارة دســــــوقالنجاح بناتفرح احمد احمد محمد السيد عبدهللا16185

ناجح275إدارة دســــــوقالنجاح بناتفرح احمد السيد احمد عبدالقادر16186

ناجح259إدارة دســــــوقالنجاح بناتفرح حسن صالح ابوزامل16187

ناجح236إدارة دســــــوقالنجاح بناتفرح طارق عبدالعزيزمحمود المرسى16188

ناجح276إدارة دســــــوقالنجاح بناتفرح لطفى ابوالمجد على اسماعيل16189

ناجح259.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتفرح محمد سعيد الشيخ16190

ناجح268إدارة دســــــوقالنجاح بناتفرح هانى ثابت محمد عبدهللا الريس16191

ناجح263إدارة دســــــوقالنجاح بناتفرحه احمد شوقى ابراهيم رامون16192

ناجح244إدارة دســــــوقالنجاح بناتفرحه احمد عبدالمنعم احمد قطقاط16193

ناجح272إدارة دســــــوقالنجاح بناتفرحه طنطاوى حسن السيد احمد16194

ناجح259.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتفرحه عمرو شيبه الحمد عبدالفتاح النجار16195

ناجح180.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتفرحه وجدى الصياد عبدالباقى طه16196

ناجح191إدارة دســــــوقالنجاح بناتكرستينا بخيت شاكر اسطفانوس16197

ناجح264.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتكريستينا ايمن شوقى وهيب منصور16198

ناجح246إدارة دســــــوقالنجاح بناتكريمه عماد بهجت محمود البنا16199

ناجح240إدارة دســــــوقالنجاح بناتكنزى على محمد عبدالرازق اللقانى16200

ناجح274إدارة دســــــوقالنجاح بناتكنزى مصطفى مصطفى محمود عثمان16201

ناجح259إدارة دســــــوقالنجاح بناتلؤى ياسر محمد توفيق الفجال16202

ناجح267.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتلقاء السيد سعيد احمد محمد ابوستيت16203

ناجح186.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتلقاء ايمن كمال محمد النجار16204

ناجح273إدارة دســــــوقالنجاح بناتلميس محمد حسن ابراهيم مقلد16205

ناجح259.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتمارسيل ياسر عبده عوض مرقص16206

ناجح277إدارة دســــــوقالنجاح بناتمايا عماد سعد محمد الريس16207
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ناجح276إدارة دســــــوقالنجاح بناتمرام هشام على فرج القرمه16208

ناجح228.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتمروه محمد زكى مصطفى علوان16209

ناجح244إدارة دســــــوقالنجاح بناتمريم ابراهيم احمد محمود قويطه16210

ناجح220إدارة دســــــوقالنجاح بناتمريم ابراهيم فتحى ابراهيم16211

ناجح216.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتمريم احمد امين علي البرعي16212

ناجح269.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتمريم احمد حلمى محمد قالوه16213

ناجح258إدارة دســــــوقالنجاح بناتمريم احمد محمد رمضان محمد موسى ابوالخير16214

ناجح253إدارة دســــــوقالنجاح بناتمريم احمد محمد عبدالحليم احمد16215

ناجح275.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتمريم احمد محمد فكرى الطوخى16216

ناجح259إدارة دســــــوقالنجاح بناتمريم اسامه محمد محمد ابوطاحون16217

ناجح259إدارة دســــــوقالنجاح بناتمريم السعيد محمد على مرسى16218

ناجح275.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتمريم انطوان فرج هللا عوض عبدالمالك16219

ناجح181.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتمريم ايمن السعيد محمد بسيونى16220

ناجح269إدارة دســــــوقالنجاح بناتمريم ايمن فتحى ابراهيم الصايغ16221

ناجح267.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتمريم جابر رجب محمد محمد مرعى16222

ناجح279إدارة دســــــوقالنجاح بناتمريم طارق محمد السيد شتا16223

ناجح231.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتمريم عادل رمضان شعبان دردير16224

ناجح272إدارة دســــــوقالنجاح بناتمريم عبدالحميد عبدالعزيز محمد بدران16225

ناجح275.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتمريم عالء محمد عبدالمجيد محمد حويله16226

ناجح275.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتمريم عماد توفيق السيد شتا16227

ناجح277.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتمريم عمرو حمدى السنهورى16228

ناجح237إدارة دســــــوقالنجاح بناتمريم عمرو خليل يوسف محمد ماضى16229

ناجح264إدارة دســــــوقالنجاح بناتمريم قطب عرجاوى سليمان16230

ناجح273.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتمريم محمد انس محمد الشافعى عماره16231

ناجح279إدارة دســــــوقالنجاح بناتمريم محمد سالمه محمد عطيه16232

ناجح277.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتمريم محمد فرج محمد ابوحالوه16233
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ناجح270إدارة دســــــوقالنجاح بناتمريم محمد محمد ابواليزيد سعد ابوحالوه16234

ناجح260.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتمريم محمد محمد برهامى الهابط16235

ناجح274إدارة دســــــوقالنجاح بناتمريم محمد محمود محى الدين محمود العشرى16236

ناجح252.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتمريم محمد نبيل عبدالعزيز حجازى16237

ناجح257.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتمريم محمد ياسر محمد عبدالحميد16238

ناجح273.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتملك احمد محمود محمد قطب  عيسى16239

ناجح257.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتملك اسامه جالل مسعود مسحل16240

ناجح263.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتملك اشرف محمد مصطفى محمد الليمونى16241

ناجح270إدارة دســــــوقالنجاح بناتملك السيد محمد شعبان العسكرى16242

ناجح254.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتملك ايمن رضا زين محمد الشيخ16243

ناجح267إدارة دســــــوقالنجاح بناتملك ايمن مصطفى حسين اسماعيل16244

ناجح277.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتملك جالل رزق عبدالحليم ابوشريف16245

ناجح263إدارة دســــــوقالنجاح بناتملك شعبان عبدالغنى السيد دهموس16247

ناجح259إدارة دســــــوقالنجاح بناتملك عالء الدين محمود محمد السنه16248

ناجح271إدارة دســــــوقالنجاح بناتملك محمد ابراهيم محمد احمد النمس16249

ناجح215إدارة دســــــوقالنجاح بناتملك محمد عبدالمنعم احمد العبسى16250

ناجح255.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتملك محمد على محمد  عباس16251

ناجح246.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتملك محمود محمد حسين عتش16252

ناجح253.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتملك مصطفى الحسينى مصطفى زعير16253

ناجح198إدارة دســــــوقالنجاح بناتمنه هللا ابراهيم الدسوقى عبدالعزيز محمود الطنطاوى16254

ناجح272إدارة دســــــوقالنجاح بناتمنه هللا احمد محمد السعيد عطيه16255

ناجح168إدارة دســــــوقالنجاح بناتمنه هللا حماده فهمى على فهمى16256

ناجح258إدارة دســــــوقالنجاح بناتمنه هللا عالء عبدالرحمن السيد خاطر16257

ناجح266.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتمنه هللا محمد عبدالرحمن محمد ابوناعم16258

ناجح226.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتمنه هللا محمد محمد عبدالعزيز محمد16259

ناجح278إدارة دســــــوقالنجاح بناتمنه هللا نادر محمد القصير16260
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ناجح272إدارة دســــــوقالنجاح بناتمنه ايمن محمود عبدالمقصود مصطفى16261

ناجح278إدارة دســــــوقالنجاح بناتمنه خالد عبدالعزيز محمد علم الدين16262

ناجح154إدارة دســــــوقالنجاح بناتمنه عزت السعيد موسى سعد16263

ناجح249إدارة دســــــوقالنجاح بناتمنه على ابراهيم على ابومندور ودن16264

ناجح263.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتمنه محمد ربيع الخشوعى السمخلى16265

ناجح276.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتمنه محمد عبدالعزيز دوير16266

ناجح277إدارة دســــــوقالنجاح بناتمنه ياسر مجاهد عبدالقادر الرشيدى16267

ناجح278.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتمنى جمال عبدالرحمن جمال الشهاوى16268

ناجح278إدارة دســــــوقالنجاح بناتمنى خالد احمد على القرضاوى16269

ناجح270.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتمنى عباس السيد احمد حسين16270

ناجح192.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتمنى عماد ابراهيم احمد بسيونى16271

ناجح272.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتمنى عمرو محمد عبدالعزيز السحماوى16272

ناجح274.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتمنى محمد السعيد راضى الديباوى16273

ناجح278إدارة دســــــوقالنجاح بناتمورين ياسر مرجان اقالديوس مرجان16274

ناجح240إدارة دســــــوقالنجاح بناتمى حسين محمد ابراهيم القفاص16275

ناجح274.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتميار عوض محمد انور عبدالحميد16276

ناجح249.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتميرنا باسم فايز زاخر مرجان16277

ناجح273إدارة دســــــوقالنجاح بناتميرنا تامر بسيونى محمد جاد16278

ناجح229.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتميرنا حازم ابراهيم على الحفناوى16279

ناجح270إدارة دســــــوقالنجاح بناتميرنا رضا ظريف دانيال عبدالمسيح16280

ناجح152.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتميرنا هانى محمد محمد محمود عاشور16281

ناجح274إدارة دســــــوقالنجاح بناتنادين احمد احمد عبدالمقصود ابوسعد16282

ناجح271.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتنادين خالد فوزى احمد حسين16283

ناجح277.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتناديه عالء الدين احمد عيد محمود السيد16284

ناجح226.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتناديه محمد عبدالنبى عرجاوى يوسف16285

ناجح177إدارة دســــــوقالنجاح بناتنانى عماد عبده الاله ابراهيم ابودشيش16286
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ناجح210إدارة دســــــوقالنجاح بناتنجالء خالد حلمى محمد عبدالرحيم16287

ناجح183.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتنجوى دسوقى محمد السعيد محمد العرجاوى محمد عباس16288

ناجح241.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتندى السعيد حسن عبدالسالم فرج16289

ناجح243إدارة دســــــوقالنجاح بناتندى ايمن صابر محمد السيد16290

ناجح255إدارة دســــــوقالنجاح بناتندى بدر السيد محمد محمد العنانى16291

ناجح279إدارة دســــــوقالنجاح بناتندى محمد السيد السيد مبروك16292

ناجح249.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتندى محمد فوزى السعيد حسن جنيدى16293

ناجح264إدارة دســــــوقالنجاح بناتندى محمد محمد على ابوسليمان16294

ناجح145إدارة دســــــوقالنجاح بناتنرمين رجب حسن حجازى16295

ناجح193إدارة دســــــوقالنجاح بناتنرمين صالح سعد الدين محمد حواش16296

ناجح263إدارة دســــــوقالنجاح بناتنغم محمد ابراهيم حسين اسماعيل16297

ناجح236.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتنغم وليد محمد طلعت عباس صادق16298

ناجح271إدارة دســــــوقالنجاح بناتنهى حسن محمد حسن ابوطه16299

ناجح268إدارة دســــــوقالنجاح بناتنور احمد محمد على بدر16300

ناجح252إدارة دســــــوقالنجاح بناتنور ناصر انور ابوالفتوح جاد هللا16301

ناجح271إدارة دســــــوقالنجاح بناتنور ياسر محمد على بطاح16302

ناجح260إدارة دســــــوقالنجاح بناتنورا حسن سعيد عبدالعزيز الدماطى16303

ناجح183إدارة دســــــوقالنجاح بناتنورا محمد شفيق شفيق زعلوك16304

ناجح202إدارة دســــــوقالنجاح بناتنوران سعيد مرشدى على عبدالباقى16305

ناجح257.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتنورهان احمد عبدالنبى احمد حسانين16306

ناجح258إدارة دســــــوقالنجاح بناتنورهان احمد محمد عبدالغنى محمد العدوى16307

ناجح243إدارة دســــــوقالنجاح بناتنورهان حسن عرجاوى على برهامى عمار16308

ناجح257.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتنورهان نظمى ابراهيم محمد المال16309

ناجح253.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتهاجر ايمن محمد محمد عبداللطيف رزق16310

ناجح272.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتهاجر حاتم سالمة الهاللي مصطفى غباشي16311

ناجح267.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتهاجر رفيق محمد عبدالفتاح بهنسى16312
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ناجح268.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتهبه اشرف عبدالمجيد عيسوى حامد16313

ناجح255إدارة دســــــوقالنجاح بناتهبه سعيد محمد محمد جادهللا الخليفه16314

ناجح264إدارة دســــــوقالنجاح بناتهدى حسن مغازى مغازى الدكر16315

ناجح265.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتهدير منتصر فولى محمد السيد16316

ناجح262.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتهنا شريف محمد بسيونى كتات16317

ناجح269إدارة دســــــوقالنجاح بناتهنا عبدهللا فتحى رضوان عبدالقادر عون16318

ناجح267إدارة دســــــوقالنجاح بناتهنا عبدالملك فوزي محمد عبدهللا فرحات16319

ناجح247إدارة دســــــوقالنجاح بناتهنا محمد محمد عبدالعظيم الصردي16320

ناجح272إدارة دســــــوقالنجاح بناتهنا هانى محمد فتحى عبدالوهاب افندى16321

ناجح274إدارة دســــــوقالنجاح بناتيارا السيد محمود على عطوان16322

ناجح278إدارة دســــــوقالنجاح بناتيارا على السيد على شنقار16323

ناجح274إدارة دســــــوقالنجاح بناتياسمين ابراهيم محمد احمد عبدالباقى16324

ناجح277إدارة دســــــوقالنجاح بناتياسمين امل الوحده خليل عبده الخولى16325

ناجح219إدارة دســــــوقالنجاح بناتياسمين رافت السيد بدوى بسيونى16326

ناجح261إدارة دســــــوقالنجاح بناتياسمين رمضان سعد موسى عبدالباقى16327

ناجح270.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتياسمين سعد ابراهيم عبدالمعطى ابوحجر16328

ناجح269إدارة دســــــوقالنجاح بناتياسمين عوض مرسى على بكرى16329

ناجح271إدارة دســــــوقالنجاح بناتياسمين محمد حسني حسن عرفة الفخراني16330

ناجح275إدارة دســــــوقالنجاح بناتياسمين محمد رجب محمد محمد مرعى16331

ناجح275إدارة دســــــوقالنجاح بناتياسمين محمد شعبان مصطفى ابوزياده16332

ناجح277إدارة دســــــوقالنجاح بناتياسمين محمد عمر محمد وحد16333

ناجح271إدارة دســــــوقالنجاح بناتياسمين مفيد فهمى مفيد االشهب16334

ناجح270.5إدارة دســــــوقالنجاح بناتياسمينا عمادحمدى محمد ابراهيم الشريف16335

ناجح277.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتاروى عبدالحليم على حسن ابوالعنين16336

ناجح278.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتاسراء السيد السيد احمد خليل16337

ناجح274.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتاسراء خميس على محمد دويدار16338
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ناجح250إدارة دســــــوقاالشراف بناتاسراء ظريف ابراهيم احمد صالح16339

ناجح272إدارة دســــــوقاالشراف بناتاسراء محمد احمد محمد برابر16340

ناجح257إدارة دســــــوقاالشراف بناتاسراء محمد حسن انصارى محمد سمره16341

ناجح277إدارة دســــــوقاالشراف بناتاسماء احمد محمد العتريس داود الطراوى16342

ناجح274إدارة دســــــوقاالشراف بناتاشرقت اشرف صالح محمد شقير16343

ناجح246.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتاالء ابراهيم عبدالنبى احمد جمعه16344

ناجح272إدارة دســــــوقاالشراف بناتاالء ابراهيم محمد نجيب ابراهيم البربرى16345

ناجح258إدارة دســــــوقاالشراف بناتاالء فوزى احمد محمد الكبدى16346

ناجح268إدارة دســــــوقاالشراف بناتاالء محمد السعيد محمدعبدالوهاب16347

ناجح278إدارة دســــــوقاالشراف بناتاالء ياسر محمد سعدالسيدخليل16348

ناجح251إدارة دســــــوقاالشراف بناتامانى ايمن عبدالكريم فرج علوانى16349

ناجح264إدارة دســــــوقاالشراف بناتامل محمد ابراهيم محمد البنا16350

ناجح206إدارة دســــــوقاالشراف بناتامنة مجدى محمود عثمان عبدالاله عثمان16351

ناجح259إدارة دســــــوقاالشراف بناتامنية ابراهيم عبدالمطلب على عاشور16352

ناجح267إدارة دســــــوقاالشراف بناتامنية عبدالنبي سعد محمد ابوعطيه16353

ناجح259إدارة دســــــوقاالشراف بناتامنيه عزت تاج الدين ابراهيم شلبى16354

ناجح252إدارة دســــــوقاالشراف بناتامنيه محمد عيد ابوالفتوح علي سرور16355

ناجح204إدارة دســــــوقاالشراف بناتامنيه مصطفى محمد فوزى على ابوحالوه16356

ناجح206.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتاميره عبده ابراهيم السعيد العشرى16357

ناجح194.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتايمان السيد مصطفى محمد ربيع الفخرانى16358

ناجح219إدارة دســــــوقاالشراف بناتايمان سالم عبدالستار سالم بدر16359

ناجح207إدارة دســــــوقاالشراف بناتايمان شريف احمد محمد ابوالضراير16360

ناجح273إدارة دســــــوقاالشراف بناتايمان ياسر محمد عبدالرحمن العسكرى16361

ناجح260.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتايناس عطيه محمد محمد السقا16362

ناجح242إدارة دســــــوقاالشراف بناتايه السيد ابراهيم اسماعيل عماره16363

ناجح262إدارة دســــــوقاالشراف بناتايه طارق كمال عبدالقوى محمد صقر16364
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ناجح229.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتايه محمد حسن عبده المالح16365

ناجح244إدارة دســــــوقاالشراف بناتبسمله ابراهيم سعد رمضان السيد16366

ناجح257إدارة دســــــوقاالشراف بناتبسمله احمد ابراهيم محمد محمد المالح16367

ناجح253.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتبسمله اشرف محمد حسن حويك16368

ناجح265إدارة دســــــوقاالشراف بناتبسمله محمد عبدالوهاب محمد كامل المالح16369

ناجح264.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتبسمه السيد السعيد محمد محمد الداودى16370

ناجح267إدارة دســــــوقاالشراف بناتبسمه شريف رفعت حسين الدقدوقى16371

ناجح218.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتبسمه عبدالرحمن حسن عبدالرحمن محمد المالح16372

ناجح257.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتبسنت ابراهيم صبحى سعد ابوسيف16373

ناجح214.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتبسنت جمال شوقى ابراهيم محمد شحاته الخولى16374

ناجح263إدارة دســــــوقاالشراف بناتبسنت مصطفى حبشى عبدالعال بدوى16375

ناجح215.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتبوسى عبدالكريم عبدالعزيز السيد البنا16376

ناجح235.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتثريا نادر محمود حسين شعبان16377

ناجح264.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتجودى محمد محمد محمد غنيم16378

ناجح271إدارة دســــــوقاالشراف بناتحبيبه ابراهيم عبدالحى ابراهيم جاويش16379

ناجح268إدارة دســــــوقاالشراف بناتحبيبه احمد محمد محمد حسن طيبه16380

ناجح245إدارة دســــــوقاالشراف بناتحبيبه السيد ابراهيم محمد ابراهيم صالح16381

ناجح257.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتحبيبه امير محمد محمد ابواليزيد16382

ناجح183إدارة دســــــوقاالشراف بناتحبيبه ايمن ابوالمجد محمد حماده16383

ناجح181.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتحبيبه حماده خطاب محمد الشابى16385

ناجح177.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتحبيبه سالم سالم على الشرقاوى16386

ناجح259إدارة دســــــوقاالشراف بناتحبيبه سمير السعيد على نصر الدين16388

ناجح255إدارة دســــــوقاالشراف بناتحبيبه عبده احمد عبده احمد حسين16390

ناجح239.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتحبيبه مرشدى ابراهيم مرشدى حسن النشار16392

ناجح275.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتحبيبه مصطفى احمد عبدهللا احمد16393

ناجح177إدارة دســــــوقاالشراف بناتحنان سالمه عبدالغنى يوسف يونس16396
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ناجح167إدارة دســــــوقاالشراف بناتحنين احمد فتحى محمود على16397

ناجح151إدارة دســــــوقاالشراف بناتحنين حسين سالمه حسين طلبه16398

ناجح244إدارة دســــــوقاالشراف بناتحنين عدلى محمد ابراهيم جمعه16399

ناجح273إدارة دســــــوقاالشراف بناتحنين محمود عبدالعزيز احمد موسى16401

ناجح275إدارة دســــــوقاالشراف بناتخديجه اشرف محمد موسى محمد16402

ناجح249.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتخلود رضا كمال محمود ابوبركه16403

ناجح279إدارة دســــــوقاالشراف بناتدنيا ابراهيم سليمان الشورى الخراشى16404

ناجح270إدارة دســــــوقاالشراف بناتدنيا نبيل يوسف عبدالرحمن حجاج16405

ناجح159إدارة دســــــوقاالشراف بناتدينا على محمود ابراهيم محمود على16406

ناجح144إدارة دســــــوقاالشراف بناتذكرى حسن محمد حسن ضاحى16407

ناجح240.5إدارة دســــــوقاالشراف بناترانيا مسعد حمدي عبدالعزيز بدر16408

ناجح277إدارة دســــــوقاالشراف بناتراويه متولى عبدالسالم متولى العربى16409

ناجح278.5إدارة دســــــوقاالشراف بناترباب رجب سعد حسينى ابويوسف16410

ناجح244.5إدارة دســــــوقاالشراف بناترحمة سعد السيد محمد على ابوسوسو16411

ناجح247.5إدارة دســــــوقاالشراف بناترضوى على عبدالفتاح على الخولى16412

ناجح264إدارة دســــــوقاالشراف بناترغد خالد عبدهللا محمد الجمال16413

ناجح249.5إدارة دســــــوقاالشراف بناترفيده ايهاب فوزى عيد محمد هارون16414

ناجح263إدارة دســــــوقاالشراف بناترقية مصطفى سعد مصطفى قطب عبدالكريم16415

ناجح232.5إدارة دســــــوقاالشراف بناترقيه ابراهيم عرجاوى السعيد عطيه16416

ناجح257إدارة دســــــوقاالشراف بناترقيه رجب ابوالمجد محمد ابراهيم الصفانى16417

ناجح223إدارة دســــــوقاالشراف بناترقيه عمرو سمير عبدالرسول احمد ابوالعينين16418

ناجح262إدارة دســــــوقاالشراف بناترنا كمال الدين طه محمد ابوسمره16419

ناجح270.5إدارة دســــــوقاالشراف بناترنا محمد فوزى حسن محمد العبد16420

ناجح262إدارة دســــــوقاالشراف بناترنيم مسعد محمد محرم شعبان16421

ناجح229إدارة دســــــوقاالشراف بناتروان السيد مصطفى محمد ربيع الفخرانى16422

ناجح269.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتروان ايمن محمد عبدهللا محمد سالم16423
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ناجح225.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتروان محمد فوزى محمد القرنشاوى16424

ناجح262إدارة دســــــوقاالشراف بناتروان مسعد حسن على مبروك16425

ناجح279إدارة دســــــوقاالشراف بناتروان يوسف على احمد عرجاوى16426

ناجح277إدارة دســــــوقاالشراف بناتريتاج محسن محمد حسن لبن16427

ناجح272إدارة دســــــوقاالشراف بناتريم عبدالستار انور ابراهيم ابومايله16428

ناجح278.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتزينه عالء التهامى التهامى ليمونه16429

ناجح195إدارة دســــــوقاالشراف بناتساره ابراهيم احمد يوسف غازى شعبان16430

ناجح271إدارة دســــــوقاالشراف بناتساره احمد ابراهيم يوسف القرضاوى16431

ناجح220إدارة دســــــوقاالشراف بناتساره سمير احمد عبدالجليل ابوعيانه16432

ناجح266.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتساره سيد احمد عبدالقادر سيد احمد طلبه16433

ناجح277.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتسحر سمير السعيد متولى نوار16434

ناجح278إدارة دســــــوقاالشراف بناتسلمى ابراهيم عبدالعزيز احمد زغاوه16435

ناجح260إدارة دســــــوقاالشراف بناتسلمى احمد فهمى السيد فرج16436

ناجح257إدارة دســــــوقاالشراف بناتسلمى رضا محمد محمد قنديل16437

ناجح279.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتسلمى عالء التهامى التهامى ليمونه16438

ناجح257.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتسلمى عمرو ابراهيم بيومي ابراهيم ماضى16439

ناجح240.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتسلمى مصطفى السيد عبدالرحمن ودن16440

ناجح236.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتسمر رضا محمد منصور الجوهرى16441

ناجح274إدارة دســــــوقاالشراف بناتسهير السيد حمدى حافظ مكى16442

ناجح265إدارة دســــــوقاالشراف بناتسهيله عبدالونيس على احمدرجب16443

ناجح260إدارة دســــــوقاالشراف بناتسهيله مدحت فاروق عبدهللا محمدابومعبد16444

ناجح252.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتسهيله يحيى عبدالمؤمن محمد ابوالعال16445

ناجح256إدارة دســــــوقاالشراف بناتشدو محمد السيد بسيونى سعيد16446

ناجح227إدارة دســــــوقاالشراف بناتشروق عبدالحميد محمد جابر عبدالحميد شلبى16447

ناجح272إدارة دســــــوقاالشراف بناتشهد ابراهيم السعيد احمدبسيونى16448

ناجح269.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتشهد ابراهيم على احمدابراهيم  رجب16449
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ناجح267إدارة دســــــوقاالشراف بناتشهد السيد جمعه السيدعطوان16450

ناجح272إدارة دســــــوقاالشراف بناتشهد خالد محمد السيدحامدعبدالعظيم16451

ناجح270.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتشهد عماد حمدى حسن الفخرانى16452

ناجح273إدارة دســــــوقاالشراف بناتشهد محمد ابراهيم على عبدالمجيد16453

ناجح268إدارة دســــــوقاالشراف بناتشهد محمد عطيه محمد ابوالسعود16454

ناجح271إدارة دســــــوقاالشراف بناتشهد محمد محمد على اللبودى16455

ناجح274.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتشيرين ابراهيم حمدى محمد العبسى16456

ناجح159إدارة دســــــوقاالشراف بناتشيرين ابراهيم يسرى توفيق عبدالحميد حجاب16457

ناجح275.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتشيماء خالد عبدالجيد محمد غلمش16458

ناجح273إدارة دســــــوقاالشراف بناتعهد ايمن ابراهيم محمود عبداللطيف16459

ناجح265إدارة دســــــوقاالشراف بناتغزل محمد ابراهيم مدين على16460

ناجح258إدارة دســــــوقاالشراف بناتفاطمه احمد سعيد محمد اسماعيل ابوالخير16461

ناجح257إدارة دســــــوقاالشراف بناتفاطمه سامى اسماعيل محمد الخولى16462

ناجح203.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتفاطمه سيد احمد محمد سيد احمد متولى16463

ناجح264إدارة دســــــوقاالشراف بناتفاطمه عبدهللا محمود محمد العبسى16464

ناجح229إدارة دســــــوقاالشراف بناتفرح عالء مصطفى النحاس محمد السيد كتات16465

ناجح231إدارة دســــــوقاالشراف بناتفضاء ابراهيم جمعه غازى خزيمى16466

ناجح242إدارة دســــــوقاالشراف بناتكرستين عماد عبدالمالك ابراهيم ابراهيم مرقص16467

ناجح260إدارة دســــــوقاالشراف بناتمارينا عادل شاكر اسطفانوس16468

ناجح184.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتمروه ياسر سعد ابواليزيد محمد خالف16469

ناجح252إدارة دســــــوقاالشراف بناتمريم حماده محمد محمود بكر16470

ناجح277إدارة دســــــوقاالشراف بناتمريم عبدالمجيد مالك عباس16471

ناجح251.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتمريم محمد عبداللطيف طلبه السيد الريس16472

ناجح263إدارة دســــــوقاالشراف بناتمريم مصطفى حمدى محمد العبسى16473

ناجح277إدارة دســــــوقاالشراف بناتمريم وليد محمد عبدالمقصود دسوقى16474

ناجح251.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتمريم ياسر حسن محمد المليجى16475
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ناجح249.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتمشيره محمد السعيد محمد حبيشى16476

ناجح180إدارة دســــــوقاالشراف بناتملك ابراهيم الشناوى ابراهيم خير16477

ناجح258.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتملك ابراهيم عبدالسالم ابراهيم محمد16478

ناجح273إدارة دســــــوقاالشراف بناتملك ايهاب محمد كومى محمد16480

ناجح188إدارة دســــــوقاالشراف بناتملك حسام فتح هللا عبداللطيف اسماعيل16481

ناجح250إدارة دســــــوقاالشراف بناتملك عبدالخالق محمد عبده غلمش16482

ناجح215إدارة دســــــوقاالشراف بناتملك محمد عطيه حافظ هارون16483

ناجح270.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتملك محمود صالح عطيه صالح16484

ناجح239.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتمنار خالد محمد جابر عبداللطيف جابر16485

ناجح266إدارة دســــــوقاالشراف بناتمنة هللا احمد عبدالفتاح احمد على فوده16486

ناجح240إدارة دســــــوقاالشراف بناتمنة هللا محمد يونس شحاته الجمال16487

ناجح173إدارة دســــــوقاالشراف بناتمنه ابراهيم ابوالمكارم محمد جاد قنديل16488

ناجح268.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتمنه هللا توفيق منير توفيق محمد زايد16491

ناجح276إدارة دســــــوقاالشراف بناتمنه هللا رمضان عبدالاله عبدالرحمن حجازى16492

ناجح259إدارة دســــــوقاالشراف بناتمنه هللا طارق احمد ابراهيم عامر16493

ناجح254إدارة دســــــوقاالشراف بناتمنه هللا عالء عبدالسالم محمدعبدالوهاب16494

ناجح249.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتمنه جمعه ابراهيم عبدالغفارسليم16495

ناجح279إدارة دســــــوقاالشراف بناتمنه هانى عبدالمطلب محمد عمر16496

ناجح262.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتمنى ابراهىم عبدالعزيز احمدالقبانى16497

ناجح249.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتمنى عادل شحاته شحاته العريان16498

ناجح244.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتمنيره مرشدى صالح ابراهيم عبدهللا16499

ناجح268.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتمى احمد محمد على نصرالدين16500

ناجح252.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتمى اشرف عبدالعزيز احمد القبانى16501

ناجح254إدارة دســــــوقاالشراف بناتمي هشام محمد محمود سالمه16502

ناجح218.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتمياده خالد ابراهيم محمد الطويل16503

ناجح278إدارة دســــــوقاالشراف بناتميرام محمد كمال محمد محمد باز16504
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ناجح278.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتميرنا انيس عبدالمطلب محمد زيد16505

ناجح272إدارة دســــــوقاالشراف بناتميرنا هانى محمد محمد يوسف كشك16506

ناجح248إدارة دســــــوقاالشراف بناتنادين فتحى مرشدى صالح ابراهيم عبدهللا16507

ناجح268.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتناديه عطاهللا نصر مصطفى الجاسطى16508

ناجح269إدارة دســــــوقاالشراف بناتناريمان احمد احمد محمد الكبدى16509

ناجح233.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتناريمان احمد محمد عمران موسى شرف16510

ناجح229إدارة دســــــوقاالشراف بناتندى ابواليزيد محمد ابواليزيد احمد القرواطى16511

ناجح258إدارة دســــــوقاالشراف بناتندى ايمن محمد ابراهيم عبدهللا سعد16512

ناجح250إدارة دســــــوقاالشراف بناتندى جمال عبدالناصر عبدالفتاح احمد زعلوك16513

ناجح209إدارة دســــــوقاالشراف بناتندى رضا السيد احمد كامل16514

ناجح170إدارة دســــــوقاالشراف بناتندى رضا حمد حسن خليل فايد16515

ناجح267إدارة دســــــوقاالشراف بناتندى محمد سعد محمود احمد العبس16516

ناجح152إدارة دســــــوقاالشراف بناتنشوى ابراهيم ابوالمكارم محمد جاد قنديل16517

ناجح158إدارة دســــــوقاالشراف بناتنغم محمد سعد مجد الشاذلى زاهر16518

ناجح236إدارة دســــــوقاالشراف بناتنغم مسعد فتحى عبدالفتاح خميس16519

ناجح279.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتنوال عالء ابراهيم محمد فوده16520

ناجح277.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتنور ابراهيم خليل خليل الحايس16521

ناجح277.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتنور محمد سعيد محمد البنا16522

ناجح275إدارة دســــــوقاالشراف بناتنور نبيل السيد محمدالهابط16523

ناجح266إدارة دســــــوقاالشراف بناتنور وليد عبدالوهاب عبدالواحد نعيم16524

ناجح210إدارة دســــــوقاالشراف بناتنورا احمد خليل ابراهيم فايد16525

ناجح202إدارة دســــــوقاالشراف بناتنورا خالد فتحى فهيم عبدالمجيد16526

ناجح197إدارة دســــــوقاالشراف بناتنورهان السيد احمد عبدالخالق عرفه16527

ناجح279إدارة دســــــوقاالشراف بناتنورهان حسام محمد عبدالاله سالم16528

ناجح266.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتنورهان سمير فؤاد محمد موسى16529

ناجح268إدارة دســــــوقاالشراف بناتنورهان عبدالنبى جابر اسماعيل السمرى16530
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ناجح245.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتنورهان فتحى محمد محمد زغاوه16531

ناجح261إدارة دســــــوقاالشراف بناتنيره صبحى عبدالمجيد ادريس محمود16532

ناجح254.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتنيفين ناصر عبدالقادر علي ميره16533

ناجح182إدارة دســــــوقاالشراف بناتهايدى ابراهيم ابوالحجاج حسن السيد16535

ناجح276إدارة دســــــوقاالشراف بناتهبة هللا محمد عبدهللا محمد محمدالهابط16536

ناجح265إدارة دســــــوقاالشراف بناتهبه عصام ابراهيم محمد ابوعمه16537

ناجح260إدارة دســــــوقاالشراف بناتوسام عصام سعد محمد موسى الرماضى16538

ناجح275إدارة دســــــوقاالشراف بناتيارا محمود ابوالنصر محمود الريفى16541

ناجح278إدارة دســــــوقاالشراف بناتياسمين ابراهيم محمد محمدالفقى16542

ناجح258إدارة دســــــوقاالشراف بناتياسمين اشرف حسن انصارى محمد سمره16543

ناجح255.5إدارة دســــــوقاالشراف بناتياسمين اشرف مصطفى بسيونى بجول16544

ناجح208إدارة دســــــوقاالشراف بناتياسمين عماد عبدالستار محمد حسين البدوى16545

ناجح273إدارة دســــــوقاالشراف بناتياسمين محمد احمد ماهر عبدالقادر العنتبلى16546

ناجح277إدارة دســــــوقاالشراف بناتياسمين ياسر خيرى اسماعيل فايد16547

ناجح260إدارة دســــــوقاالشراف بناتيمنى اشرف حسن انصارى محمد سمره16548

ناجح271إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىابتسام فرج حسن حسن ابوبركه16549

ناجح254إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىاسراء ايمن خليل ابوالمجد محمد بحيرى16550

ناجح187إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىاسراء ايمن عباس عبدالمنعم الدسوقى16551

ناجح212.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىاسراء رضا محمد عبدالنبى جامع المالح16552

ناجح168إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىاسراء محمد مرشدى ابراهيم الخياط16553

ناجح260إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىاسماء ابراهيم ابراهيم حسين الجرنوس16554

ناجح251إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىاسماء ابراهيم سيد عبدالاله اسماعيل16555

ناجح254إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىاسماء عماد الدين احمد ربيع موسى عرفه16556

ناجح266إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىاسماء محمود محمد عبدالغنى مصطفى16557

ناجح273إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىاالء السعيد عوض محمود الشرقاوى16558

ناجح277إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىاالء محمد محمد انور عبدالعزيز16560
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ناجح226إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىاالء محمد محمد سعد خضير16561

ناجح226إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىاالء نشات محمد الدسوقى على شلبى16562

ناجح176إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىاالء ياسر شحاته عبدالستار مراد16563

ناجح218إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىامال السيد محمد عثمان غنيم16564

ناجح188إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىامال امام مصطفى محمد العزباوى16565

ناجح176إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىامانى عيد فتحى احمد خليفه16566

ناجح184.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىامل السعيد ابراهيم رمضان مبروك16567

ناجح264.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىامل سعد مصطفى على على ابوطبيخ16568

ناجح205إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىامنيه رمضان سعيد عبدالعزيز عامر16569

ناجح172.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىامنيه مبارك نويجى ابراهيم جاد16570

ناجح176.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىامنيه محمد احمد محمد احمد ابوالحسن16571

ناجح268إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىامنيه مصطفى مصطفى توفيق محمد الجندى16572

ناجح248إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىاميره احمد محمد السيد احمد الحواصلى16573

ناجح214.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىاميره ايمن طلبه معاطى حسن رفاعى16574

ناجح237إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىاميره شعبان عبدالجواد محمود16575

ناجح232إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىاميره محمد المرشدى حسن رمضان فليس16576

ناجح246إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىايمان ابراهيم عرجاوى هارون العبد16577

ناجح250.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىايمان ابراهيم محمود ابراهيم عبدالحميد16578

ناجح167إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىايمان السيد حامد حميد محمد16579

ناجح261.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىايمان انور زكريا ابراهيم فايد16580

ناجح274إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىايمان ايمن سيد عبدالاله اسماعيل16581

ناجح210.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىايمان ايهاب شعبان محمد السنوسى16582

ناجح271إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىايمان محمد السيد محمد رجب16584

ناجح171إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىايمان محمد محمد السيد زويل16585

ناجح269إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىايمان مصطفى صادق محمد سيد16586

ناجح255إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىايمان هانى عبده احمد محمد رجب16587
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ناجح260إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىايه ابراهيم محمد ابراهيم عرفه16588

ناجح255إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىايه اشرف احمد محمد صالح الدين16589

ناجح259إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىايه الشاذلى محمد عبدالمقصود المعناوى16590

ناجح276إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىايه محمد ابراهيم عبدالحميد16591

ناجح271إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىايه محمود محمد محمد شتا16593

ناجح266إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىبسمله ابراهيم حمدى ابراهيم السرى16594

ناجح256.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىبسمله السعيد حمدى ابراهيم عون16595

ناجح204إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىبسمله السعيد محمد محمود محمد النحاس16596

ناجح154إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىبسمله السعيد مرسى على شهود16597

ناجح236.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىبسمله السيد عبدالمجيد محمد كميل16598

ناجح241إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىبسمله حماده كمال محمد ابوعطيه16599

ناجح263.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىبسمله حمدى احمد فتح هللا ابوراس16600

ناجح238إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىبسمله طارق رمضان فريج على حجاب16601

ناجح210إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىبسمله محمد ابراهيم محمد سالمه16603

ناجح252إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىبسمله محمد ابواليزيد محمد خفاجه16604

ناجح233إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىبسمله محمد انور ابراهيم ابومايله16605

ناجح201.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىبسمه خير هللا محمود عطيه خير هللا16606

ناجح213.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىبسنت ابراهيم كمال السعيد كامل النشار16607

ناجح272إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىتسنيم محمود احمد ابراهيم صقر16608

ناجح269.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىتقى برهامى سعيد برهامى نصر الدين16609

ناجح212إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىحبيبه ابراهيم ابراهيم محمد دحروج16612

ناجح274إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىحبيبه ابراهيم ابراهيم مرسى القصاص16613

ناجح221إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىحبيبه ابراهيم حفظى حسن جمعه16614

ناجح242.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىحبيبه ابراهيم عبدالرؤف محمد ابواليزيد القاضى16615

ناجح241.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىحبيبه ابراهيم عبدالستار محمود رضوان16616

ناجح198.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىحبيبه ابراهيم معوض محمد حويله16618
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ناجح242إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىحبيبه التهامى عبدالرؤف على ابوسعده16621

ناجح171إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىحبيبه السعيد محمد محمود الخلعى16622

ناجح278إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىحبيبه السيد عزت عبدالعاطى عرفه16623

ناجح166إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىحبيبه ايمن حسن محمد النجار16624

ناجح248إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىحبيبه تامر رضا انور محمد حسن16625

ناجح241إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىحبيبه حاتم ابراهيم ابراهيم ابراهيم الزمر16626

ناجح270.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىحبيبه خالد محمد محمد البيسى16627

ناجح154إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىحبيبه صالح حسن محمد غراب16628

ناجح227إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىحبيبه صالح عبدالعزيز محمد خضر16629

ناجح239إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىحبيبه طارق الرملى الزاهى حسن16630

ناجح230.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىحبيبه عادل محمد محمود سرحان16631

ناجح195إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىحبيبه عبدالمجيد على عبدالمجيد البنا16632

ناجح243.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىحبيبه عبده قطب عبده قطب16633

ناجح240إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىحبيبه عوض زكى اسماعيل حسين16634

ناجح249.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىحبيبه محمد احمد ابراهيم الفخرانى16635

ناجح269إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىحبيبه محمد رمضان ربيع دار16636

ناجح187إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىحبيبه محمد عبدالعزيز محمد سالمه16637

ناجح262إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىحبيبه محمد فاروق احمد خليل16638

ناجح248إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىحبيبه محمد محروس ابراهيم شرف الدين16639

ناجح268إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىحبيبه محمد محمد السيد شلبى القرضاوى16640

ناجح227إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىحبيبه مصطفى مصطفى احمد ياقوت16641

ناجح270إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىحبيبه هانى عبدالفتاح عبدالفتاح محمد16642

ناجح272إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىحسناء محمد محمد السعيد عرجاوى احمد16643

ناجح268.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىحنان احمد فتحى محمد القليوبى16644

ناجح279إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىحنين احمد سمير احمد محمود فرحات16645

ناجح276.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىحنين الشحات سعيد عبدالعزيز ابراهيم امام16646
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ناجح255إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىحنين حسن حسن حسن زيدان16647

ناجح164.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىحنين حلمى محمد حامد فراويله16648

ناجح270.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىحنين سعد مصطفى محمد مصطفى الريفى16649

ناجح224.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىحنين طاهر السيد يونس يوسف16650

ناجح251إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىحنين فارس احمد السعيد خضر16651

ناجح262.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىحنين متولى فتحى محمد الجندى16652

ناجح263.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىحنين محمد احمد عبداللطيف حموده الزعيم16653

ناجح217.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىحنين محمد محمد شاكر عبدالحميد16654

ناجح263.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىحنين مصطفى كامل محمد حسن16655

ناجح271إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىحنين منصور سند احمد سند16656

ناجح265إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىحنين نصر عبدالرحمن عبدالراضى رشوان16657

ناجح257.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىخديجه رجب عبدالستار اسماعيل مراد16658

ناجح220إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىخلود ابراهيم ربيع على ربيع16659

ناجح268إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىدعاء محمد مالك محمد الخادم16660

ناجح193.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىدعاء ياسر السعيد محمد محمد ابوزيد16661

ناجح203.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىدنيا ابراهيم السعيد محمد الفخرانى16662

ناجح219.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىدينا عبدالمحسن رفاعى عبدالعظيم حامد16663

ناجح260.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىذكرى السيد الشحات هاشم االحول16664

ناجح257إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىذكرى محمد لطفى ابومسلم محمد ضيف16665

ناجح242إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىراحيل رضا عبده جابر حماده الصعيدى16666

ناجح228إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىرانيا كرم حجاب عبدالونيس على16667

ناجح201.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىرباب عبدالرازق احمد محمد الرمادى16668

ناجح268إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىرحاب ايمن احمد مغازى الشهاوى16669

ناجح171إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىرحمه ابراهيم حسن بدير رفاعى16670

ناجح233.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىرحمه ايمن محمد عبدالمحسن العويضى16671

ناجح230إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىرحمه رمضان ابراهيم السيد مراد محمد16673
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ناجح267إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىرحمه عصام محمد صالح مصطفى16676

ناجح277إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىرحمه محمد فوزى السعيد الروينى16677

ناجح233إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىرحمه محمد مرشدى عبدالحميد ياقوت16678

ناجح203.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىرحمه محمود السعيد هاشم القزعه16679

ناجح217إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىرحمه هانى احمد محمد احمد ابوالحسن16680

ناجح272إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىردينه رضا متولى منصور ابراهيم16681

ناجح145.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىرشا ابراهيم عبدالعزيز محمد دار16682

ناجح250إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىرضوى محمد صادق محمد دراز16683

ناجح273.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىرقيه محمد على حسن النشار16684

ناجح272إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىرنا ايمن عبدالستار خليل زغاوه16685

ناجح275.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىروان ايمن عبدالستار خليل زغاوه16686

ناجح252إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىروان ايمن محمد ابوالنصر عبدالحميد درويش ابوشنب16687

ناجح271.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىروان خالد مسعد مسعد محمد الحدق16688

ناجح229إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىروان خميس صالح بسيونى16689

ناجح251إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىروان رمضان حسن احمد زيتون16690

ناجح259إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىروان سعد محمد عبدالباقى16691

ناجح254.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىرويدا ابراهيم محمد مجد احمد عامر16692

ناجح267إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىريهام ايهاب احمد مغازى الشهاوى16694

ناجح241إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىزكرى السعيد على السعيد السقا16695

ناجح165إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىزينب السيد ابراهيم محمد السيد16696

ناجح275إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىزينب سامى عبدالمنصف مرسى بركات16697

ناجح218.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىساره ابراهيم انور محمود محمد رزق16698

ناجح267.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىساره السيد السيد محمد فايد16699

ناجح231إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىساره ايمن مختار عزت نعيم16700

ناجح204.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىساره بسطامى ابواليزيد ابراهيم صرصار16701

ناجح154.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىساميه ابراهيم االمام المرسى العزاوى16702
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ناجح247إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىسحر حماده على نصر على المسيرى16703

ناجح265إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىسحر محمد فريد خضر الصاوى16704

ناجح262إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىسلمى احمد محمد ابراهيم محفوظ16705

ناجح267.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىسلمى السعيد السعيد حسونه محمد عامر16706

ناجح263.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىسلمى حسن متولى رمضان ابراهيم صقر16707

ناجح262إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىسلمى محمد احمد حافظ محمد16708

ناجح204إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىسلمى محمد انور حمدى ابوالفضل16709

ناجح210إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىسلوى وائل السعيد محمد سرحان16710

ناجح271إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىسما تامر مصطفى مصطفى النجار16711

ناجح236.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىسما سامى السعيد عبدالغنى موسى عبدالمعطى16712

ناجح266إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىسماء هانى عرجاوى احمد عرجاوى16713

ناجح272إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىسمر عادل رمضان درويش عبدربه16714

ناجح258.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىسمر على احمد محمد الشهاوى16715

ناجح162.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىسميره السعيد السيد درويش خضر16716

ناجح277إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىسميه صبرى مرشدى ابراهيم الخياط16717

ناجح254إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىسندس ابراهيم عزت ابراهيم السيد خليفه16719

ناجح230.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىسهام جمال مصطفى محمود عثمان16720

ناجح143إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىسهير ابوهارون عبدالحميد هارون16721

ناجح235.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىشاهندا محمد شعبان محمد محمد ابوخضره16722

ناجح209.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىشاهندا محمد محمد سيد احمد نايل16723

ناجح278إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىشذى محمد احمد جامع نصر الشيمى16724

ناجح208.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىشروق ابراهيم احمد محمد الشهاوى16725

ناجح236.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىشروق صابر ابراهيم المرشدى السيد العنانى16726

ناجح241.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىشهد ابراهيم غريب نصر عبدالهادى غنيم16727

ناجح226إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىشهد اشرف ابراهيم ابراهيم العبسى16728

ناجح270.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىشهد السعيد حسين محمد حجاج16730
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ناجح199إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىشهد طارق مصطفى عبدالسميع نصير16732

ناجح260.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىشهد عالء ابراهيم محمد محمود كشكى16733

ناجح202.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىشهد عالء محمد بسيونى محمد غنام16734

ناجح276إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىشهد على عبدالفتاح على احمد16735

ناجح265.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىشهد محمد ابوالمكارم على ماضى16736

ناجح241إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىشهد محمد خليل عبده القفاص16737

ناجح261إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىشهد محمود عبدالجليل عبده غلمش16738

ناجح215إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىشوق هانى كامل رمضان الدفراوى16739

ناجح277إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىشيرين محمد سعد سليمان تبع16741

ناجح258إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىشيماء فريد فهمى على سالم16742

ناجح197.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىشيماء ياسر سعد كامل عاشور16743

ناجح197.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىصفاء زكريا احمد عبدالظاهر16744

ناجح147إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىصفاء طلعت احمد عبدالظاهر16745

ناجح204.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىصفاء مصطفى رمضان خضر16746

ناجح236.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىصفاء يونس احمد سليمان سليمان16747

ناجح239.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىعليه اشرف سمير رمضان مرعى16749

ناجح180إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىعليه السيد سيد احمد سيد احمد العقده16750

ناجح215إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىفاتن عبدالفتاح محمد السعيد ابراهيم16751

ناجح160إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىفاطمه ابراهيم حسين محمد داود16752

ناجح273.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىفاطمه الزهراء احمد ابراهيم احمد عرجاوى تركى16754

ناجح242.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىفاطمه شعبان شعبان محمد شحاته16755

ناجح250.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىفاطمه محمد حامد كامل العسكرى16756

ناجح249إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىفايزه خيرى عوض محمد عوض الطنبارى16757

ناجح166.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىفتحيه حسن عبدالفتاح حسين غطاس16758

ناجح273إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىفدوى ابراهيم جمعه تاج الدين عبدالرحمن16759

ناجح226إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىفرح جابر على محمد ابراهيم16760
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ناجح260إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىفرح شريف حسن احمد العقده16761

ناجح186.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىفرحه اشرف السيد حسن حجاج16762

ناجح268.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىفرحه دسوقى سالم سيد احمد محمد العجمى16763

ناجح213إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىفرحه زينهم سمير احمد محمود فرحات16764

ناجح219.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىفرحه نجيب توفيق عباس توفيق النجار16765

ناجح204إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىفرحه هنداوى ابراهيم هنداوى خضر16766

ناجح261.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىفوزيه ابوالمجد صبرى الحسينى نور16767

ناجح169إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىلقى عيد عبدالغنى على اسماعيل16768

ناجح205إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىليالى حماده محمد محمد على العريان16769

ناجح174إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىليلى اشرف سمير اسماعيل الرشيدى16770

ناجح222إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىمرفت السيد محمد محمد بركات16772

ناجح266.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىمروه حمدى محمد حمدى محمد فرحات16773

ناجح264إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىمروه خليفه فتحى احمد محمد خليفه16774

ناجح256إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىمروه محمد رضا فتحى محمد النشار16775

ناجح203إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىمريم ابراهيم احمد ربيع موسى16776

ناجح263إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىمريم ابراهيم السيد حسن رضوان16777

ناجح227.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىمريم ابراهيم حسن سيد فريخه16778

ناجح271.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىمريم ايمن السعيد الجابرى عبدهللا16779

ناجح238إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىمريم رضا احمد احمد بركات16780

ناجح262إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىمريم سعد عبدالمنصف على حالوه16781

ناجح261.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىمريم صالح نصر الدين عثمان عبدالموجود16782

ناجح187.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىملك انور الحسينى انور االبياوى16783

ناجح274إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىملك عادل عماره سعد عماره16784

ناجح184إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىملك كامل عبدهللا مصطفى الكيالنى16785

ناجح265إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىملك محمد ابراهيم الدسوقى محمد هارون16786

ناجح261.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىمنار صفوت كامل مرسى عون16787
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ناجح253.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىمنار عبدالجليل محمد رفعت فتح هللا القشالن16788

ناجح260إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىمنار وائل حسينى مرسى حموده نصر16789

ناجح247إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىمنه ابراهيم عبدالراضى عبدالعليم حمد16790

ناجح253.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىمنه هللا ابراهيم محمد توفيق عجيز16791

ناجح241إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىمنه هللا ايمن رشدى عباس ابوالحسن16792

ناجح263.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىمنه هللا حسن حموده ابراهيم غزال16793

ناجح208.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىمنه هللا خالد سعد حسن حسن بدر16794

ناجح191.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىمنه هللا خالد محمد ابراهيم درويش مكى16795

ناجح250إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىمنه هللا سعد احمد محمد برابر16796

ناجح242.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىمنه هللا محمد كامل مرسى عون16797

ناجح238.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىمنه هللا محمد مصطفى على احمد سالم16798

ناجح239إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىمنه هللا هانى محمد احمد ابراهيم عسل16799

ناجح259إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىمنه هللا يوسف حسن يوسف النويشى16800

ناجح268.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىمنه رجب عبدالعظيم رجب العبد16801

ناجح250إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىمنه محمود محمد محمد داوود16802

ناجح263إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىمنه هشام ابراهيم حسن القط16803

ناجح218.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىمنى ابراهيم حصافى ابراهيم مصطفى القزعه16804

ناجح224إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىمى سعيد محمد عبدالخالق علوان16805

ناجح272إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىمى شمس الدين عبدالحميد ابراهيم شمس الدين16806

ناجح265إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىمى طارق بهنسى عبدالموجود عبدالشفيع16807

ناجح164.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىمى محمد ربيع رشدى16809

ناجح232إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىميرنا ايمن متولى محمود الفراش16810

ناجح242.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىميرنا عبدالجليل محمد رفعت فتح هللا القشالن16811

ناجح218إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىميرنا وليد حصافى ابراهيم مصطفى القزعه16812

ناجح260.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىنادين محمد عبدالغنى مصطفى الخالل16813

ناجح254إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىنانسى شمس الدين عبدالحميد ابراهيم شمس الدين16814
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ناجح275.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىندى احمد فؤاد احمد منصور ابوالعنين16815

ناجح208.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىندى ربيع صالح عبدالرحمن ابوعالم16816

ناجح208.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىندى صبرى السيد محمد خضر16818

ناجح225إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىندى عالء محمد دسوقى محمد عجالن16820

ناجح242إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىندى محمد االمير حسن امين العزب16821

ناجح186.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىندى محمد فوزى محمد هنداوى خضر16822

ناجح243.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىندى وليد بسيونى بسيونى رمضان16823

ناجح275.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىنرمين صبرى سمير احمد فرحات16824

ناجح166.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىنسمه محمد منصور محمد السيد بدر16825

ناجح195إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىنغم احمد محمد حافظ محمد ابراهيم16826

ناجح273إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىنغم الدسوقى مصطفى ابراهيم ابوودن16827

ناجح259.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىنغم شعبان السيد ابراهيم خليل الجناينى16828

ناجح272إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىنغم عمر محمد معوض عمر الشابى16829

ناجح186إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىنغم عمرو عبدالفتاح معاطى حسن رفاعى16830

ناجح241إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىنغم محمد محمد على حموده16831

ناجح198.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىنهله اشرف فكرى عبداللطيف شكبان16832

ناجح234.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىنهى رمضان محمد متولى الصردى الريفى16833

ناجح169.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىنور اشرف مرسى محمد المصرى16834

ناجح273إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىنورهان احمد عبدالنعيم محمد على هالل16835

ناجح272.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىنورهان السيد السعيد ابراهيم سعد16836

ناجح222.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىنورهان حاتم ابراهيم ابراهيم ابراهيم الزمر16837

ناجح218.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىنورهان صبرى احمد عبدالحميد سالم16838

ناجح252.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىنورهان صبرى محمد محمود الجوهرى16839

ناجح223.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىنورهان عبدالحميد مصطفى مصطفى خضر16840

ناجح233إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىنورهان عصام جمعه محمد16841

ناجح279إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىنورهان نهال محمد محمد القصير16842
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ناجح277.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىنورين احمد درويش احمد الصياد16843

ناجح207إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىنيره اشرف السعيد على ابوعبدهللا16844

ناجح192.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىنيره حمدى ابراهيم عبدالغنى عرجاوى السقا16845

ناجح269.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىنيره صبرى على محمود بخيت16846

ناجح247.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىهاجر السعيد محمد الدسوقى النجار16847

ناجح264إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىهاجر حماده احمد حماده منصور16848

ناجح255.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىهاجر خالد عبدالمنعم على ابوسمره16849

ناجح269إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىهاجر عماد حمده محمد عبداللطيف16850

ناجح248إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىهاجر متولى السيد السعيد خضر16852

ناجح204.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىهاجر محمد حنفى محمود جاد الجوهرى16853

ناجح198.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىهاجر يسرى خميس حسين يونس16854

ناجح278.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىهبه على بيومى ابراهيم ابوسمره16855

ناجح189إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىهدى زين العابدين زين العابدين رمضان دويدار16856

ناجح208.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىهدى عمرو ابوالعنين عبدالعزيز جاب هللا16857

ناجح176.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىهنا يوسف ابواليزيد يوسف غراب16858

ناجح176إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىهيام مصطفى عبدالمنعم خليل حمد16859

ناجح217.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىوفاء بيومى بيومى ابراهيم على ابوسمره16860

ناجح244.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىوفاء صالح عبدالعزيز محمد خضر16861

ناجح241إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىوفاء محمد رضا ابواليزيد ابراهيم صرصار16862

ناجح255.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىوفاء يوسف محمد محمد محمود الجندى16863

ناجح267.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىوالء صبحى على مفيد على االشهب16864

ناجح171إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىيارا محمد عبده عبدالجليل عبده غلمش16865

ناجح254إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىياسمين ابراهيم حسن سعيد السنهورى16866

ناجح253إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىياسمين عبدالحميد محمود عبدالحميد الفخرانى16867

ناجح265إدارة دســــــوقالشهيد محمد الرشيدىياسمين محمد محمد دسوقى محمد الشنوانى16868

ناجح262إدارة دســــــوقالقومية بدسوقاحمد مصطفى احمد احمد السليسلى16869



كفرالشيخ16/06/2021

591صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح247إدارة دســــــوقالقومية بدسوقاكرم الحسينى جبر هللا الحسينى الجزار16870

ناجح156.5إدارة دســــــوقالقومية بدسوقاياد شريف سعد عبدالجليل الطحان16871

ناجح183.5إدارة دســــــوقالقومية بدسوقحسام الدين محمد السيد حسن ابوالعال16872

ناجح204إدارة دســــــوقالقومية بدسوقربيع محمد ربيع على العواقى16874

ناجح201إدارة دســــــوقالقومية بدسوقسيف محمد محمد عبدالحميد ابوليله16875

ناجح233إدارة دســــــوقالقومية بدسوقمارك امير نخله عبده نخله16876

ناجح242.5إدارة دســــــوقالقومية بدسوقمحمد ادريس خليل مصطفى طمان16877

ناجح225إدارة دســــــوقالقومية بدسوقمحمد اشرف ابراهيم عبدالرحمن البنا16878

ناجح257.5إدارة دســــــوقالقومية بدسوقمحمد عامر كمال على ابوحالوه16879

ناجح218إدارة دســــــوقالقومية بدسوقمحمد عالء راغب احمد عمار16880

ناجح240.5إدارة دســــــوقالقومية بدسوقمحمد عالء ناجى احمد عيسى16881

ناجح250إدارة دســــــوقالقومية بدسوقمحمد عمرو محمد عبدالمالك ابوريشة16882

ناجح226.5إدارة دســــــوقالقومية بدسوقمصطفى ابراهيم اسماعيل عبدالعزيز بازينه16883

ناجح276.5إدارة دســــــوقالقومية بدسوقيحيى احمد على ابراهيم االنه16884

ناجح191إدارة دســــــوقالقومية بدسوقيوسف احمد محمد الصاوى سالم16885

ناجح253.5إدارة دســــــوقالقومية بدسوقاسماء محمود محمد محمد عبده برل16886

ناجح265إدارة دســــــوقالقومية بدسوقاميره ماهر نبيه على طنش16887

ناجح279.5إدارة دســــــوقالقومية بدسوقجنى عماد محمود سالم احمد16888

ناجح160.5إدارة دســــــوقالقومية بدسوقشهد شعالن السيد محمود سعيد16889

ناجح203إدارة دســــــوقالقومية بدسوقشهد عماد احمد كامل محمود بهنسى16890

ناجح253.5إدارة دســــــوقالقومية بدسوقفرح مصطفى محمد عطية ابراهيم على16891

ناجح278.5إدارة دســــــوقالقومية بدسوقمريم شريف السيد محمد حامد البدرى16892

ناجح231إدارة دســــــوقالقومية بدسوقمنار محمد متولي محمد النمراوى16893

ناجح257.5إدارة دســــــوقالقومية بدسوقمنه ادريس خليل مصطفى طمان16894

ناجح232.5إدارة دســــــوقالقومية بدسوقهنا فيصل عزت برهامى ليمونة16895

ناجح230.5إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةاحمد الشحات احمد عبدالرحمن برل16901
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ناجح212إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةاحمد حسن محمد المرشدى خليل الدسوقى16903

ناجح210إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةادم محمد محمد محمد على برل16912

ناجح230إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةاسالم حمدى محمد ابوالحسن احمد16914

ناجح172إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةاشرف رضا محمد محمود دومه16915

ناجح247إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةالحسن وليد حسن محمد دومه16916

ناجح153.5إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةالسعيد محمد عبده احمد برل16917

ناجح182.5إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةالسيد ابراهيم مختار محمد سعيد16918

ناجح197إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةالسيد صبحى السيد على وهيب16920

ناجح164إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةالسيد عماد السيد محمد غنيم16921

ناجح159.5إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةالسيد محمود احمد رجب مرعى16922

ناجح252إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةايمن سعد محمود محمد غنيم16923

ناجح140إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةباسم عرفه السعيد عبدالعزيز محمد قنديل16924

ناجح143إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةجمال احمد شفيق عبدالفتاح فرحات16925

ناجح245إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةحازم الشحات محمد محمود الحداد16927

ناجح162إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةحسن تامر مصطفى محمد ابوالهوى16928

ناجح171.5إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةحمدى رضا عبده احمد برل16929

ناجح207إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةخليل السعيد عبدالسالم محمد الخولى16930

ناجح258إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةرياض محمد السيد محمد غنيم16932

ناجح164إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةسامح باسم رمضان على حمد16933

ناجح208.5إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةصافى عماد عبده حسن ابوعليان16935

ناجح179إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةصفوت عالء فاروق عبدالرحمن غنيم16936

ناجح218إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةطلعت شريف محب احمد زعلوك16938

ناجح208إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةعبدالرحمن اسماعيل عبدالرحمن اسماعيل زعلوك16939

ناجح204.5إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةعبدالرحمن ايمن فتحى توفيق محمد غنيم16940

ناجح265إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةعبدالرحمن حماده محمد محمد عبدالرحمن16941

ناجح174إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةعالء هاني عبداللطيف محمد مسعد مصطفى16945
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ناجح190.5إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةعلى ابوبكر على امام فراج16946

ناجح199إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةعمر على محمد محمد برل16949

ناجح240.5إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةعمر عيد حسن ابراهيم حسن شتا16950

ناجح153إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةكريم السيد محمد محمود مرعى16953

ناجح257إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةمحمد احمد فتحى احمد برل16955

ناجح207إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةمحمد اسماعيل محمد محمد غنيم16956

ناجح157إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةمحمد السعيد عبدالمنعم صابر غنيم16957

ناجح237.5إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةمحمد السيد عبداللطيف اسماعيل زعلوك16958

ناجح247إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةمحمد حمدى عبده احمد برل16959

ناجح150إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةمحمد رضا النادي محمد الدهنه16960

ناجح159.5إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةمحمد سالم بدوى ابواليزيد الرماح16961

ناجح186.5إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةمحمد سمير مسعود على ابوعلى16962

ناجح209.5إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةمحمد صابر الحسينى صابر غنيم16963

ناجح203.5إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةمحمد طلعت محمد محمد القاضي16964

ناجح262إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةمحمد عادل جامع ابراهيم اللقانى16965

ناجح198إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةمحمد عبدالواحد حسن احمد الجمل16966

ناجح248إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةمحمد معروف محمد ابواليزيد اللقانى16967

ناجح188إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةمحمد نبيل طلبه احمد ابوشامه16968

ناجح197إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةمحمد نشات محمد ابراهيم صالح16969

ناجح199.5إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةمحمد يحيى احمد دومه16970

ناجح206.5إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةمحمود احمد رمضان محمد بليـــح16971

ناجح186إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةمحمود السعيد عبدالستار محمد خطاب16972

ناجح218إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةمحمود نبيل طلبه احمد ابوشامه16974

ناجح210إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةمصطفى السعيد عبدهللا محمد دومه16975

ناجح223.5إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةهيثم هانى السيد مختار برل16976

ناجح178.5إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةيوسف السعيد عبدالسالم محمود خفاجى16977
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ناجح253إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةاروى محمد الصافى محمد اسماعيل غنيم16978

ناجح187.5إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةاسراء شريف فتحى محمد فرحات16979

ناجح246إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةاسراء محمد شفيق عبدالفتاح  فرحات16980

ناجح215إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةاسماء احمد ابراهيم محمد الدهنه16981

ناجح224.5إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةاسماء السيد عطيه محمد غنيم16982

ناجح256إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةاسماء رمضان محمد محمود غنيم16983

ناجح232إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةامنيه خالد عبده مصطفى برل16985

ناجح247إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةايمان حمدى عبده احمد برل16986

ناجح210.5إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةايمان خميس محمد مصطفى غنيم16987

ناجح195.5إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةايمان على احمد عبدالعزيز دومه16988

ناجح270.5إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةايمان على عبدالصمد على مرعى16989

ناجح166إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةبسملة ناصر محمد ابراهيم محمد16990

ناجح226.5إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةبسمله رمضان عبدالحميد عبدالرحمن مكى16991

ناجح242.5إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةبسمله فوزى محمد على دسوقى16992

ناجح251إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةبسمه بدر عطيه محمد غنيم16993

ناجح239إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةجهاد سعيد السيد محمود سعيد16994

ناجح250إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةحبيبه ايمن محمد ابراهيم حموده16996

ناجح208.5إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةحبيبه ثابت مسعود على محمد16997

ناجح255إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةحبيبه محمد ابراهيم عبدالمنعم الفار16998

ناجح236إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةحنين احمد مختار محمد غنيم17000

ناجح218إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةحنين السيد بدر شحاته غنيم17001

ناجح165.5إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةحنين ياسر يوسف خليل الخولى17002

ناجح157.5إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةخلود صبحى محمد اسماعيل زعلوك17003

ناجح271إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةداليا درويش عبدالحميد درويش غنيم17004

ناجح215إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةدينا هانى حسن محمود غنيم17007

ناجح189.5إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةرشا طلعت محمد محمد القاضى17008
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ناجح201إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةرقيه السيد بدوى ابواليزيد الرماح17009

ناجح221.5إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةرقيه راغب محمد احمد برل17010

ناجح215إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةرنا محمود محمد محمد الصردى17011

ناجح232.5إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةروضه ابراهيم خليل عبدربه نور الدين17012

ناجح239.5إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةريهام رضا محمد عبدالباعث الشامي17013

ناجح276إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةزهراء محمد عبده محمد اسماعيل17014

ناجح167.5إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةسارة جمعة محمد كمال على شتا17015

ناجح215إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةساره محمد منصور محمد زعلوك17016

ناجح206.5إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةساميه مصطفى محمد محمد خطاب17017

ناجح194إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةسلمى نبيل بدر شحاته غنيم17018

ناجح179إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةسمر حمدى خليل محمد عامر17019

ناجح274إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةسميه عبدالفتاح محمد  مصباح عنتر الصردي17020

ناجح210.5إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةشروق السيد محمود االفندى17022

ناجح211إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةشمس سرحان محمد اسماعيل غنيم17023

ناجح271إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةشهد السعيد محمد محمد دومه17024

ناجح231إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةشيماء احمد ابوالنصر علي مرعي17026

ناجح243.5إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةشيماء محمد بسيونى محمد غنيـم17027

ناجح200إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةفاطمه محمد محمد على شتا17028

ناجح209.5إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةفرحه شوقى سعد على عبدالوهاب17029

ناجح197.5إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةلبنى محمد محمد محمد راشد17030

ناجح243.5إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةمروه محمد عبدالعزيز على الخولى17031

ناجح184إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةملك احمد محمد حسين اللقانى17032

ناجح256إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةمنال محمد حسن عبدالرحمن مكى17033

ناجح233.5إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةمنى احمد محمد احمد برل17035

ناجح246إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةمى خالد يوسف محمد قاسم17036

ناجح195.5إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةمياده على قاسم محمد خليفه17037
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ناجح190إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةنجاة السيد محمد احمد مرعى17038

ناجح239إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةندى الوليد محمد محمد غنيم17039

ناجح224إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةندى يسرى حامد عيسى الصعيدى17040

ناجح186.5إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةنرمين محمد محمد الصغير محمد برل17041

ناجح172.5إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةنهله اكرامى رزق مرشدى دسوقى17042

ناجح224.5إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةنورا خالد سمير اسماعيل غنيم17043

ناجح209إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةنورسين خميس بدر شحاته غنيم17044

ناجح227إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةنورهان مبروك محمد جمعه الدهنه17045

ناجح234إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةهاجر محمد رجب احمد مرعى17046

ناجح192.5إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةهند محمود عبدالمحسن صابر غنيم17047

ناجح251إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةوفاء عادل جامع ابراهيم اللقانى17048

ناجح205إدارة دســــــوقكفر ابراهيم اإلعداديةياسمين محمد شحاته عبدالحميد دومه17049

ناجح160.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةابراهيم عبدالمجيد عبدالفتاح عبدالمجيد سليم17050

ناجح225إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةابراهيم عالء ابراهيم محمد ابراهيم17051

ناجح151إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةابراهيم محمد على عبدهللا محمد17053

ناجح235.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةابراهيم محمد مصطفى محمد سالم17054

ناجح265.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةابراهيم يوسف محمد ابراهيم فراويله17055

ناجح219.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةاحمد ابراهيم محمد ابراهيم خفاجى17056

ناجح181.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةاحمد حمدى محمد محمد البحر17057

ناجح160إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةاحمد رجب عبدالعزيز رجب القرضاوى17059

ناجح235إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةاحمد عبدالصمد احمد عبدالصمد صبح17060

ناجح208.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةاحمد عالء الدين عبدالستار عبدالصمد عقيلى17064

ناجح153إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةاحمد محمد عبدالوهاب ابراهيم نجا17067

ناجح175إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةاحمد محمد محمود محمد عمارة17068

ناجح168إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةاحمد محمود على خفاجى17069

ناجح262إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةاحمد محمود محمد على القاعود17070
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ناجح257.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةاحمد مصطفى مصطفى سعد بعلول17071

ناجح181إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةاحمد وجيه ابراهيم عبدالغفار خليل17072

ناجح187إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةاسالم السيد عبدالفتاح السيد جعفر17074

ناجح190.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةاشرف الوليد عبداللطيف محمد عبداللطيف17076

ناجح153إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةاشرف محمد يوسف فهمى فراويله17077

ناجح149.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةالسعيد محمد السعيد محمد ابوعليان17078

ناجح187.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةالسيد السعيد نجاح سعيد القعود17079

ناجح223إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةالسيد بسيونى محمود عبدالهادى ابونمشه17080

ناجح157إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةايمن مرسى محمد محمد ابوشرابيه17081

ناجح242.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةجابر السعيد ابراهيم عبدهللا الننى17084

ناجح168.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةجميل عبده جميل عبدالصمد خفاجى17085

ناجح262.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةحازم محمد عبدالمطلب محمد قرطمه17086

ناجح261إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةحسام عطية الدسوقى عبدالهادى البحر17088

ناجح249إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةحسن رضا محمد على خفاجى17089

ناجح268.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةحسين ابراهيم حمزه محمد جعفر17090

ناجح278.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةحمدى محمد فوزى عمر جعفر17091

ناجح279إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةحمدى مصطفى محمد مصطفى دراج17092

ناجح258إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةخالد عبدالرؤوف محمود ابويوسف17093

ناجح198.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةخالد فارس عبدالرازق عبدالرازق عماره17094

ناجح274إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةخالد نسيم محمود عطيه خفاجى17096

ناجح274إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةرشدى عاطف محمد محمد صبح17097

ناجح188.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةزياد احمد السيد محمد شعبان17100

ناجح251إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةسعد ابراهيم عبداللطيف عبدالرحمن عماره17101

ناجح205.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةسعد نبيل سعد محمد دغيم17102

ناجح226إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةسعيد رضا السعيد ابراهيم الشافعى عماره17103

ناجح228.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةسمير طارق عبدالستار محمد خطاب17104
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ناجح265.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةشريف محمود محمد خطاب بسيونى17107

ناجح276.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةصبح السيد صبح السيد صبح17108

ناجح204إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةطارق مصطفى نصحى مصطفى ادريس17109

ناجح207.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةعاطف احمد محمد محمد عماره17111

ناجح164إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةعبدالفتاح محمد عبدالفتاح محمد القعود17112

ناجح221إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةعبدهللا حاتم محمد محمد مسعود17113

ناجح180إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةعبدهللا شعبان محمد عبده خفاجى17114

ناجح279.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةعبدهللا عادل السيد عبدالرحمن السيد17115

ناجح181.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةعبدالوهاب عبده محمد عبدالرؤف مسعود17116

ناجح194.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةعصام السعيد حسن عبدالقادر سليم17117

ناجح196إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةعقبه طارق عقبه السيد عقبه17118

ناجح178إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةعالء السيد الدسوقى شلبى البحراوى17119

ناجح152.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةعلى جابر مصطفى فراويله17120

ناجح234إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةعلى فكرى على عبدالهادى البحر17121

ناجح234إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةعلى محمد رمضان محمد عيسى17122

ناجح176.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةعلى محمد على محمد سمور17123

ناجح171.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةعلى محمد على محمد كريم17124

ناجح165إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةعمار محمد مختار حامد ابوطيبه17125

ناجح244إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةعمرو عادل رمضان خطاب خطاب17126

ناجح189إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةفارس محمد عبدالهادى ابراهيم القرضاوى17127

ناجح172إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةفتحى عثمان ابوزيد عبدهللا سمور17128

ناجح169إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةكريم زين العابدين اسماعيل ابراهيم ابوفيوض17129

ناجح183إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةكريم سعد محمد كريم محمد17130

ناجح261إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةكريم محمد السعيد ابراهيم فراويله17131

ناجح201إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةكريم محمد على عبدالحليم السبعاوى17132

ناجح220إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةكريم مرشدى عيد مرسى الكرداوى17133
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ناجح218إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمحمد ابراهيم محمود ابراهيم قرطمه17134

ناجح202.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمحمد احمد ابراهيم بسيونى خطاب17135

ناجح262إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمحمد احمد عطيه عبدالغنى عطيه17136

ناجح239إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمحمد اشرف ابراهيم محمد قنديل17137

ناجح214إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمحمد السيد عبدالفتاح السيد جعفر17139

ناجح242.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمحمد جمال وجيه محمد قرطمه17140

ناجح193إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمحمد حسام الدين احمد السيد جعفر17141

ناجح179إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمحمد حسن على حسن على البحر17142

ناجح162إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمحمد حسن محمد بسيونى فراويله17143

ناجح258.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمحمد حسن محمد على القط17144

ناجح207.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمحمد حموده متولى احمد قاسم17145

ناجح211إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمحمد عادل جمال على ابوابراهيم17146

ناجح226.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمحمد عاطف محمد محمد صبح17147

ناجح181إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمحمد عاطف محمد محمد عماره17148

ناجح174.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمحمد عبدالحى محمود محمد عماره17149

ناجح152.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمحمد عبدالستار محمد مصطفى غريب17150

ناجح232.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمحمد عبدالصمد جمعه عبدالصمد شداد17151

ناجح240.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمحمد على عزت محمد زناته17152

ناجح275إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمحمد فوزى محمد حسين نجا17153

ناجح275إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمحمد محمود عبداللطيف عطا عماره17154

ناجح274.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمحمد محمود محمد عبدالقادر خفاجى17155

ناجح269إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمحمد محمود محمود عبدالهادى ابونمشه17156

ناجح147إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمحمد نبيل مصطفى عثمان البحر17157

ناجح271إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمحمد نشات جابر محمد صبح17158

ناجح218.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمحمود الدسوقى محمد ابراهيم ابوغراره17159

ناجح198.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمحمود الرفاعى محمد حامد البحر17160
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ناجح168.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمحمود جوهر على عبدالحليم السبعاوى17161

ناجح249إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمحمود حاتم على على خفاجى17162

ناجح264.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمحمود حنفى محمد السيد النعيرى17163

ناجح180.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمحمود شريف محمد على ابوابراهيم17164

ناجح174.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمحمود عبدالفتاح محمد عبدالمنعم ابوكلبه17165

ناجح255إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمحمود على عبدالصمد مصطفى عبده17166

ناجح160.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمحمود محمد عثمان حامد عبدالرحمن17167

ناجح161.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمحمود مصطفى حسن قرطمه17168

ناجح225إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمرسى عادل مرسى عبداللطيف عبداللطيف17169

ناجح248إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمسعد رضا رمضان محمد عيسى17170

ناجح220.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمصطفى ربيع مصطفى عبدالرحمن فراويله17171

ناجح267.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمصطفى رجب عبدالوهاب محمد مخلوف17172

ناجح168.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمصطفى على سليمان ابوالفتوح البحر17173

ناجح142.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمصطفى محمد مصطفى محمود دراج17174

ناجح217.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمصطفى محمد مصطفى مصطفى ادريس17175

ناجح213.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمهران مسعد مهران محمد عطاهلل17176

ناجح267.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةنبيل عبدالوهاب عبده محمد مسعود17178

ناجح270إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةنبيل على احمد محمد التومانى17179

ناجح141إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةنسيم محمد عطا محمد عاشور17180

ناجح248.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةنشات ابراهيم نشات ابراهيم فراويله17181

ناجح155إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةهارون حمدى محمد السعيد المليجى17182

ناجح161إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةهانى محمد الصغير عباس ابوشرابيه17183

ناجح164إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةهشام محمد محمود محمد ابوالعنين17184

ناجح246.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةياسر محمد صبح السيد صبح17185

ناجح211.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةيسرى مصطفى ابراهيم محمد قرطمه17186

ناجح156.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةيوسف احمد محمود محمد عبدالسالم17187
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ناجح237إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةيوسف محمد محمود مصطفى غنيم17188

ناجح275إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةاسراء اشرف على ابراهيم زناته17189

ناجح248.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةاسراء جمال محمد محمد الصعيدى17190

ناجح252.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةاسراء طه نافع طه المالح17191

ناجح257.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةاسراء عمران محمد يوسف القصاص17192

ناجح262.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةاسماء ابراهيم محمد محمد جعفر17193

ناجح237.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةاسماء احمد جابر احمد ابوحشاد17194

ناجح278.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةاسماء خليل على خليل قاسم17195

ناجح274إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةاسماء صبحى على محمد عبداللطيف17196

ناجح174.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةاسماء على على احمد ابوحشاد17197

ناجح279إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةاسماء مسعد محمد ابراهيم عقيلى17198

ناجح242إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةاالء اشرف على ابراهيم زناته17199

ناجح273.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةاالء على محمد محمد السبعاوى17200

ناجح276.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةامانى الخطيب محمد محمد ابراهيم17201

ناجح269.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةامل عبدالصمد عبداللطيف عبدالصمد خليل17202

ناجح254.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةامل مصطفى محمود ابراهيم ابوغراره17203

ناجح262.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةامواج حسن محمد محمود خفاجى17204

ناجح265.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةامينة شريف محمود عبده خطاب17205

ناجح143إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةايمان ابراهيم عبدالوهاب على ابوابراهيم17206

ناجح161.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةايمان السعيد السيد محمد قاسم17207

ناجح275.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةايمان شريف محمود عبده خطاب17208

ناجح275إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةايمان شعبان محمد محمودصالح17209

ناجح249.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةايمان محمد عبدهللا عبدهللا دراج17210

ناجح276إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةايمان مصطفى جابر محمد خضر17211

ناجح162إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةايه حسن مرشدى ابراهيم ابوشرابيه17213

ناجح218إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةبسمله محمود مصطفى محمود دراج17214
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ناجح187.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةبسمه كارم محمود سعد خليل17215

ناجح273.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةحبيبه اشرف محمد البحر17216

ناجح273.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةحبيبه مصطفى محمود عبدالصمد البحر17218

ناجح272إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةحنان حسن يوسف محمد ابوعليان17219

ناجح274.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةحنين السيد محمد ابراهيم عبداللطيف17220

ناجح178إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةحوريه محمود محمد محمود عبداللطيف17221

ناجح173.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةخلود محمود حسين محمد صبح17222

ناجح187.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةداليا برهامى محمد ابراهيم خفاجى17223

ناجح158إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةدنيا على خليل محمد محمد قاسم17224

ناجح275إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةدينا حسين مسعود سعيد الجندى17225

ناجح279.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةرحمه محمد عبدالرحمن محمد نعمان17227

ناجح168إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةرغده على عبدهللا عبدهللا ابوابراهيم17228

ناجح204.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةرفيده محمد حمدى يوسف القاعود17229

ناجح155.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةروان خليل يوسف محمد بشر17230

ناجح211إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةروضه محمد محمود ابراهيم القشاش17231

ناجح221إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةريحاب محمد مصطفى محمد قرطمه17232

ناجح268.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةريم مصطفى محمد مصطفى دراج17233

ناجح253إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةزهراء خالد فتحى محمد نجا17235

ناجح198إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةساره رضا ابراهيم محمد المالح17236

ناجح212إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةساميه حاتم ابراهيم محمد ابوشرابيه17237

ناجح252إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةسلمى حسن رسمى عبدالحليم حبيب17238

ناجح274.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةسلمى مصطفى السيد مصطفى الخياط17239

ناجح235إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةسلمى يوسف سالمه على عقبه17240

ناجح247.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةسلوى الحسينى السيد محمود دراج17241

ناجح232إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةسمر جابر ابراهيم عبدهللا الننى17242

ناجح274إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةسمر محمود محمد حسن سعد صبح17243
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ناجح215إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةسناء محمد عبدالرحمن محمد خطاب17244

ناجح208.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةسندس ياسر رمضان على الشيخ ابوشرابيه17245

ناجح204إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةسهام سعد سعد عبدالرحمن عماره17246

ناجح198.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةسهر جابر مصطفى مصطفى دراج17247

ناجح272.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةسوسن ابراهيم محمود عماره17248

ناجح270إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةشروق حسين عبدالواحد حسين صبح17249

ناجح186إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةشرين محمد الفاضلى محمد السبعاوى17250

ناجح170.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةشهد انس جمال الدين محمد عماره17251

ناجح269.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةشهد عبدالوهاب مصطفى محمد مسعود الصغير17252

ناجح245.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةشهد عبده السيد عبده عقبه17253

ناجح251إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةشهد نسيم عطا محمد عاشور17254

ناجح144إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةصباح عاطف يوسف ابراهيم نجا17255

ناجح250إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةصباح كمال ابراهيم على النعيرى17256

ناجح158إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةصباح مصطفى على يوسف عبده17257

ناجح205.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةصفاء عبده يوسف مهدى مسعود17258

ناجح234إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةصفاء محمد محى احمد ابوالعزم17259

ناجح265إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةضحى مسعد محمود محمد صبح17260

ناجح214إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةعبير احمد برهامى عبدالمجيد ابوفيوض17261

ناجح272إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةعبير السيد محمد الشافعى عماره17262

ناجح233إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةعبير عبدالوهاب عبدالوهاب ابراهيم نجا17263

ناجح270.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةعبير محمد محمد مصطفى السبعاوى17264

ناجح208إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةعزه محمد السعيد على شرابيه17265

ناجح255.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةعزه محمد عبدالصمد قطب سلمان17266

ناجح256إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةفاطمه صابر عبدالحكيم محمد ابوالنضر17267

ناجح238إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةفاطمه محمد محمد محمد البحر17268

ناجح187إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةفاطمه محمود عبدالوهاب محمد البحر17269
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ناجح252إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةكريمه حسن محمد حسن حسن بشر17270

ناجح198إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةلبنى الشحات محمد ابراهيم الصباغ17271

ناجح253إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمرفت عبدالوهاب ابراهيم عبدهللا دراج17272

ناجح201.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمرفت محمد رمضان على ابوشرابيه17273

ناجح263.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمروه على محمد الشافعى عماره17274

ناجح151إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمروه وائل على محمد البيطار17275

ناجح258إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمريم جابر عبده على النعيرى17276

ناجح267إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمريم مسعد رمضان على الشيخ ابوشرابيه17277

ناجح193.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمريم ممدوح محمد محمد خفاجى17278

ناجح276.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةملك احمد محمد ابراهيم نجا17279

ناجح276.8إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمنه اشرف محمد البحر17280

ناجح277.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمنه محمد ابراهيم محمد قاسم17281

ناجح265.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمنى معاذ حسين السيد النعيرى17283

ناجح171.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةمها ابراهيم محمود محمد عماره17284

ناجح174.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةناديه حسن مرشدى ابراهيم ابوشرابيه17285

ناجح156إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةنانى يوسف ابراهيم يوسف مسعود17287

ناجح276.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةناهد على ابراهيم مرسى البحر17288

ناجح163إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةنبيله محمود حسين حسين العطار17289

ناجح273.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةنجالء محمود محمد محمود ابويوسف17290

ناجح232إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةندا محمد ابراهيم عبدالقادر العقده17291

ناجح227.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةندا وليد محمود محمد مسعود17292

ناجح158.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةندى السيد حسن السيد النعيرى17294

ناجح191.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةندى محمد جمعه عبدالصمد شداد17296

ناجح238إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةنعمه حماده الوردانى عبدالغنى خفاجه17297

ناجح143إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةنغم عبدالوهاب على حسن القط17298

ناجح270.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةنهى احمد محمد احمد صبح17299



كفرالشيخ16/06/2021

605صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح271إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةنور حسين حمزه محمد جعفر17300

ناجح274.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةنوران اشرف محمود محمود السمنجى17301

ناجح276إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةنوران طارق محمد احمد صبح17302

ناجح276إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةنوران محمد كمال محمد صبح صبح17303

ناجح244.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةنورهان رضا عبدالمنعم على العزيزى17304

ناجح158.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةنورهان على يوسف على عبدالحميد ابوفيوض17305

ناجح159.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةهاجر ريحان محمد على خفاجى17306

ناجح260إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةهاجر شاكر احمد عبدالرحمن مسعود17307

ناجح182إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةهاجر فرج محمد حسين العطار17308

ناجح271إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةهاجر محمد ابراهيم محمد البحر17309

ناجح210إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةهاجر محمد برهامى عبدالمجيد ابوفيوض17310

ناجح253.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةهاجر محمد على ابراهيم عقيلى17311

ناجح196إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةهدى سعيد جمال محمد عماره17312

ناجح268إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةهناء اشرف على محمد سمور17313

ناجح201إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةهوايدا محمد ابراهيم يوسف مسعود17314

ناجح257إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةوفاء اشرف محمد عبدالحى عماره17315

ناجح258.5إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةوفاء جمال فوزى عبدالمجيد ابوفيوض17316

ناجح194إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةوفاء لطفى عبدالرحمن عبداللطيف عبدالرحمن17317

ناجح175إدارة دســــــوقالنهر العظيم اإلعداديةياسمين عثمان مسعد عثمان غريب17318

ناجح164.5إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةاحمد ايمن محمد عبدالغنى قطقاط17319

ناجح269.5إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةاحمد صبحي على احمد ابونمشة17320

ناجح153إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةاحمد على احمد محمد نجا17321

ناجح171إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةاحمد محمود ابراهيم محمد نجا17322

ناجح245إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةالبدرى السعيد محمد محمد شعبان17323

ناجح240إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةزهران محمد السيد على زهران17324

ناجح192.5إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةعبدالعزيز محمد كامل بسيونى عبدالحليم17325
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ناجح271إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةعبدهللا محمود حسين حسن شلفه17326

ناجح212إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةعلى ابراهيم احمد احمد العتربى17327

ناجح234إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةعلى عبدالعزيز كامل بسيونى خليفه17328

ناجح249.5إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةعمر عبده محمد عبدالواحد عبدالواحد17329

ناجح270إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةعوض محمد محمد محمود امام17330

ناجح278.5إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةفتحى محمد فتحى حسين موسى17332

ناجح191إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةمحمد جمال مصطفي السيدعمرو17333

ناجح229إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةمحمد حسن يونس محمد حسن17334

ناجح207إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةمحمد خليل السيد عبدالفتاح سليم17335

ناجح172.5إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةمحمد رشوان ممدوح محمود مرسال17336

ناجح195إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةمحمد على كمال مختار السنه17337

ناجح262.5إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةمحمد محمود اسماعيل على زناته17338

ناجح173إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةمحمد مرسى غريب مرسى الشخيبى17339

ناجح279إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةمحمود فتحى محمد ابراهيم موسى17340

ناجح243إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةمحمود محمد اسماعيل على زناته17341

ناجح216.5إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةمحمود ياسر محمد اسماعيل ابواحمد17342

ناجح214إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةمصطفى على مصطفى على شلفه17343

ناجح192.5إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةوليد ايمن السيد بسيونى زهران17344

ناجح241إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةابتسام محمود محمد عبدالخالق عثمان17345

ناجح248.5إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةاسراء ابراهيم على احمد عبده17346

ناجح216إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةاالء رضا محمد محمد نجا17347

ناجح266إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةايمان رمضان بدوى عطيه عماره17348

ناجح169.5إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةجنات خضيرى طه  محمد ماضى17349

ناجح262إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةحبيبة عبدالغني موسى عبدالغني موسى17350

ناجح245إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةدينا محمد محمد رزق شلفه17352

ناجح262.5إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةرانيا عبدالحميد محمد حسن المغربي17353
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ناجح266إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةراويه ابراهيم علي يوسف عماره17354

ناجح216.5إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةرضا عبدالفتاح السيد عبدالفتاح سليم17355

ناجح241.5إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةسارة عاطف يوسف احمد شلفة17356

ناجح153.5إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةساره اسماعيل محمد اسماعيل ابواحمد17357

ناجح192إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةسنيه خالد فتحى حسين غريب17358

ناجح267.5إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةشهد جمعة ابراهيم محمد نجا17359

ناجح267.5إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةشهد محمد عبدالمحسن ابراهيم عبدالقوى17360

ناجح270.5إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةمروه ابراهيم عبدالمحسن يوسف حسن ابويوسف17361

ناجح269.5إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةمنى عزت حلمى حسين حمد17362

ناجح235إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةنجوي محمود محمد محمود عثمان17363

ناجح277.5إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةندى ابراهيم يونس محمد حسن17364

ناجح271.5إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةندى محمد محمود محمد الحاوي17365

ناجح276إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةنرمين رزق محمد على عقبه17366

ناجح208.5إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةنهى عطيه محمد عبدالغنى قطقاط17367

ناجح277.5إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةهدير محمد احمد محمد شلفه17368

ناجح172إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةهناء هشام عبدالغفار علي زهران17369

ناجح272.5إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةورده السعيد محمد عبدالفتاح مسعود17370

ناجح272إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةوفاء ابراهيم عوض ابراهيم زناته17371

ناجح275.5إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةوفاء السيد زكريا السيد ابوزيد17372

ناجح245إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةوالء يوسف حسين محمد نجا17373

ناجح224.5إدارة دســــــوقحسن أبويوسف اإلعداديةيارا فيصل محمد محمد عبده سعد17374

ناجح268.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةابراهيم السيد ابراهيم غباشي17375

ناجح210إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةابراهيم محمد ابراهيم القفاص17376

ناجح246.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةابراهيم مسعد المحمدى سعيد17377

ناجح155إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةابراهيم مسعد حسن علي عجوه17378

ناجح168.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةابراهيم نبيل عبده محمد فتح هللا زمارة17379
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ناجح229.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةاحمد اشرف محمد عبدالوهاب راشد17380

ناجح267إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةاحمد رشدى محمود محمد عبده17381

ناجح263إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةاحمد رضا ابراهيم محمد دهبيه17382

ناجح170.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةاحمد متولى متولى موافى17384

ناجح273.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةاحمد محمود السعيد عبدالبر17385

ناجح198إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةاحمد محمود محمد مغازي محمد عبدالبر17386

ناجح256إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةاحمد مصطفى عثمان االرنب17387

ناجح239إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةاسالم عز الدين احمد محمد الدسوقى17388

ناجح240.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةاسالم مسعود السعيد السيد عبدالبر17389

ناجح220.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةاكرم كريم السيد براغيت17390

ناجح227.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةامير احمد سعد محمد السنه17393

ناجح176إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةخالد مجدى السعيد عبده موافى17394

ناجح146.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةزياد محمد محسن الحاوي17396

ناجح147إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةسعد باسم سعد لبيب غباشي17397

ناجح173إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةسمير احمد عثمان االرنب17399

ناجح244إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةسمير الدسوقي عبدالستار الدسوقي قنديل17400

ناجح184.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةشادى عالء عبدالنبى الصردى17401

ناجح200.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةعاطف محمد عاطف حسونه17402

ناجح169.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةعبدالرحمن سعد محمد محمد عياد17403

ناجح145إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةعبدهللا السيد يونس القفاص17405

ناجح220.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةعبدهللا رضا محمد احمد العسكري17406

ناجح161إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةعبدهللا عبدالسالم وهبه عبدالسالم الفخراني17407

ناجح167إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةعبدهللا محمود المنشاوى الوخش17408

ناجح154إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةعبده محمد عبدالوهاب احمد عياد17409

ناجح164إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةعطيه احمد محمد حسونه17410

ناجح150إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةعمار احمد مصطفى براغيت17412
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ناجح156.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةعمار هاشم هاشم محمد غباشي17413

ناجح275.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةعمر احمد محمد علي القفاص17414

ناجح207.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةعمر اسماعيل محمد اسماعيل17415

ناجح188إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةعمر محمود محمد ابوعصر17416

ناجح269.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةفتحي ابراهيم فتحي عبدالفتاح زمارة17417

ناجح163إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةكريم السعيد علي محمود كتكوت17418

ناجح152إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةماذن سعد سعد مرسى شنقار17420

ناجح278.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةمحمد ابراهيم محمد الصعيدى17421

ناجح263.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةمحمد السعيد علي عباده17422

ناجح159إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةمحمد السيد زغدان حسن البقري17423

ناجح175إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةمحمد السيد محمد السيد عياد17424

ناجح206إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةمحمد السيد محمد محمد عباده17425

ناجح255.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةمحمد ايمن محروس علي ليحه17426

ناجح250.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةمحمد زكريا محمد جميل زكريا ابوسنه17427

ناجح184.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةمحمد سعد ابراهيم احمد عياد17428

ناجح155.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةمحمد شوقى عبدالرحمن عبدالعاطى17429

ناجح259.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةمحمد عادل لطفي محمود فراج17430

ناجح176إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةمحمد عادل محمد الجيزاوى17431

ناجح219إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةمحمد عبده مصطفى براغيت17432

ناجح247إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةمحمد عصام فريج الطنوبى17433

ناجح250إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةمحمد عمرو محمد سالم17434

ناجح165إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةمحمد فرج محمد ابراهيم عياد17435

ناجح145إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةمحمد محمد هاشم غباشى17436

ناجح250إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةمحمد محمود محمد حامد حماد17437

ناجح252.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةمحمد مسعد السيد عبده مصطفى عجوه17438

ناجح252إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةمحمد مصطفى محمد محمد زمارة17439
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ناجح243.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةمحمد همام محمد رمضان ايوب17440

ناجح168إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةمحمد ياسر احمد السيد احمد ابواسماعيل17441

ناجح222.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةمحمود ابراهيم محمود على عامر17442

ناجح187إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةمحمود اسالم محمود ابواسماعيل17443

ناجح241إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةمحمود عابد محروس عبدالرحمن اسماعيل17444

ناجح201إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةمحمود محمد احمد سعد ابوعصر17445

ناجح240إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةمسعود حسن محمد شتله17446

ناجح225إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةنادر وائل السيد براغيث17449

ناجح185.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةيوسف االمير فهد ماهر فرجاني جابر17450

ناجح249إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةيوسف ايهاب وطني مصطفى زعلوك17451

ناجح247.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةيوسف صابر عبدالعزيز القفاص17452

ناجح154إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةيوسف صالح احمد محمود زغلول17453

ناجح274إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةيوسف محمد محمد يوسف شتيه17454

ناجح198.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةيوسف محمود فهمي محمود مرادن17455

ناجح269.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةاحالم قدري لطفي محمد زمارة17456

ناجح232إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةاسراء شوقى سعد السنه17457

ناجح278.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةاسراء علي محمد القفاص17458

ناجح256.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةاسراء محمد ابراهيم ابراهيم مرزوق17459

ناجح258.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةاسراء محمد عاطف مرادن17460

ناجح278إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةاسراء محمد محمد شتله17461

ناجح224إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةاسماء ابراهيم عبده محمد زمارة17462

ناجح256.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةاسماء ابوالفتوح محمد عياد17463

ناجح165.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةاسماء احمد السعيد فايد17464

ناجح266إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةاسماء صابر محمود محمود براغيت17465

ناجح237إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةاسماء محمد علي علي مصطفى عجوة17466

ناجح263.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةاسماء مصطفى محمد مصطفى الشيخ17467
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ناجح233إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةاالء عبده السعيد احمد الشريف17468

ناجح238.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةاالء محمد ابراهيم عبدالكريم17469

ناجح207إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةاالء محمد السيد محمد منصور17470

ناجح215إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةانورين محمود محمد فرج القطري17471

ناجح278.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةايمان ابراهيم سعد الحاوى17472

ناجح269إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةايمان بكر محمد بكر حسون17473

ناجح277.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةايمان حسن السيد حسن عجوة17474

ناجح270إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةايمان على عبدالمنصف سالم17475

ناجح265.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةايه السعيد السيد حبيب17476

ناجح209إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةايه حماده شوقي عبده ابراهيم17477

ناجح234.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةايه علي محمدي حسن الشريف17478

ناجح196.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةايه محمود حامد محمد الجيزاوي17479

ناجح197.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةبسمله محمد زغدان حسن البقري17480

ناجح260.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةبسمله محمد زغلول مسعود الصردي17481

ناجح279إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةحبيبه اسماعيل محمود احمد الحاوى17482

ناجح261إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةحبيبه حمزه خليل عبدالسالم17483

ناجح244.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةحبيبه شريف محمد محمد الشريف17484

ناجح264إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةحبيبه محمد عبدالعزيز صقر17485

ناجح206.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةحبيبه مصطفى محمدانور براغيت17486

ناجح257.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةحنان محمد محمود علي ابوالمجد17487

ناجح187إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةحنين ياسر جابر درويش17488

ناجح272إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةرحمه المهدي عبدالغني احمد الحاوي17489

ناجح267إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةرحمه على السيد قنديل17491

ناجح158إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةرحمه عمر مسعود براغيت17492

ناجح261إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةرحمه محمد علي محمد ابوسنه17493

ناجح240.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةرحمه وجيه محمد غباشي17494
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ناجح260.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةرحمه وليد محمد عبدالخالق17495

ناجح270إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةرنا شوقى محمد شعبان بدير17496

ناجح279إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةرواء خالد رمضان عجوه17497

ناجح183.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةروان ابراهيم محمد ابراهيم خطاب17498

ناجح250إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةروان اسماعيل محمد اسماعيل الحاوي17499

ناجح272إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةروان محمد عبدالعظيم ابوالحسن17500

ناجح226إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةروجينا ياسر رجب محمد ليحه17501

ناجح200إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةريحان محمد علي مصطفى الشريف17502

ناجح147إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةريهام احمد خليفه ابراهيم مرزوق17503

ناجح225.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةساره مجدي السعيد عبده موافي17504

ناجح225.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةساميه عبدالعال محمود الصردى17505

ناجح273.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةسلمى السعيد مصباح محمد عطيه17506

ناجح222.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةسلمى تامر عبدالغني حامد عبدالغني17507

ناجح251.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةسلمى سامح محمود يوسف17508

ناجح271.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةسلمى شريف لطفي محمد زمارة17509

ناجح243.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةسلمى محمد محمود محمد سالم17510

ناجح252.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةسماح احمد عثمان االرنب17511

ناجح238.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةسماح محمد محمدى محمد الحداد17512

ناجح155إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةشهد ابراهيم خليل محمد الزويكي17513

ناجح159إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةشهد احمد سعد احمد الحداد17514

ناجح241إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةشهد السعيد عبدالعزيزمحمد فايد17515

ناجح184.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةشهد السعيد مغازي على عياد17516

ناجح179.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةشهد محمد علي السيد عياد17517

ناجح183إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةشهد محمد محمد عياد17518

ناجح213.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةشهد محمد محمود الحاوي17519

ناجح225.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةشهد مدحت رمضان محمد النجار17520
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ناجح269.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةشهد مصطفى عبدالوهاب البوالقي17521

ناجح240.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةشيماء وائل شعبان عطيه17522

ناجح201.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةصابرين حسن السعيد علي الوخش17523

ناجح233.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةصفاء عبده السعيد احمد الشريف17524

ناجح271إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةطيبه محمد رزق هللا الجيزاوى17525

ناجح241إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةعلياء عبدهللا عبدالمولى يونس الشيخ17526

ناجح276.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةعلياء محمد ابراهيم الصردى17527

ناجح262إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةفاطمه عماد درويش محمود براغيت17528

ناجح206إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةفاطمه ناصر محمود براغيت17529

ناجح264.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةفرح عمرو السيد عياد17530

ناجح205.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةليلى محسن خليفة الوخش17532

ناجح269إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةليلى محمد بدوي عبده البشتامي17533

ناجح252.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةمريم رشاد السعيد القلينى17534

ناجح276.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةمريم محمد عبدالسالم محمد سليمة17535

ناجح178إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةمريم هيثم زكريا سعد علي غالب17536

ناجح269إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةملك محمد سعدمحمد الشريف17537

ناجح267إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةملك ميمي درويش محمود براغيت17538

ناجح239.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةمنار عبده محمد عبده الشريف17539

ناجح274إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةمنار محمد احمد محمد سلطان17540

ناجح272.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةمنة هللا السيد محمود السيد ابوعصر17541

ناجح243.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةمنةهللا محمود السيد محمود براغيت17542

ناجح223إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةموده وجيه محمد غباشي17543

ناجح255.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةمي السيد علي عياد17544

ناجح231.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةمي ايمن بديع سعد عرفة17545

ناجح248.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةمى عبدهللا يوسف شتيه17546

ناجح272.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةميار مصطفى محمود مصطفى السيد17547
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ناجح262.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةميرنا محارم زكريا سعد غالب17548

ناجح279.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةنادين احمد عبدالمعطى الغزالى17549

ناجح268.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةندى ايمن ابراهيم غباشى17550

ناجح205إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةندى علي عبدالجواد محمد ابوعصر17551

ناجح247.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةندى محمد علي قنديل17552

ناجح261.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةندى محمد محمد حامد القن17553

ناجح211.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةندى محمود محمد ابراهيم غباشي17554

ناجح192.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةنرمين ابراهيم احمد البندقلى17555

ناجح166.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةنرمين محسن احمد براغيت17556

ناجح242.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةنرمين محمد فتحي ابراهيم البوالقي17557

ناجح200.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةنغم رضاعلى على شتيه17558

ناجح218.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةنغم علي متولي شرف الدين17559

ناجح279إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةنورهان وجيه عطية الشكلي17560

ناجح223إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةهاله محمد خليل عبده خليل القفاص17561

ناجح248.5إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةياسمين رضا محمود براغيت17562

ناجح266إدارة دســــــوقمحلة ابو على اإلعداديةياسمين كامل محمد علي شتا17563

ناجح251.5إدارة دســــــوقمصطفى فايداحمد حسن يوسف السيد البسطى17564

ناجح214إدارة دســــــوقمصطفى فايداحمد حسنى عبدهللا محمد صبح17565

ناجح175.5إدارة دســــــوقمصطفى فايداحمد زين محمد محمد سالم17566

ناجح251.5إدارة دســــــوقمصطفى فايداحمد صالح عبدهللا محمود الناقه17567

ناجح274إدارة دســــــوقمصطفى فايداحمد عبدالدايم هاشم محمد النجار17568

ناجح267.5إدارة دســــــوقمصطفى فايداحمد فتحى ابوزيد محمد ابوزيد17569

ناجح178إدارة دســــــوقمصطفى فايداحمد محمد ابراهيم فرحات ابوشهبة17570

ناجح276إدارة دســــــوقمصطفى فايداحمد محمد فهمى محمود الحمضى17571

ناجح274إدارة دســــــوقمصطفى فايداحمد محمد محمود سيد احمد زيدان17572

ناجح197إدارة دســــــوقمصطفى فايداسامة محمد الدسوقى السيد سالم17573
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ناجح232إدارة دســــــوقمصطفى فايداسالم محمد ابوعيانه محمد المصري17574

ناجح209.5إدارة دســــــوقمصطفى فايداسماعيل محمد مرسى هارون فايد17575

ناجح201إدارة دســــــوقمصطفى فايدالسيد محمد السيد محمد فايد17578

ناجح140إدارة دســــــوقمصطفى فايدالسيد هانى السيد السيد سالم17579

ناجح278إدارة دســــــوقمصطفى فايدامير السيد محمدالسيد حمادة17580

ناجح238.5إدارة دســــــوقمصطفى فايدانور ابراهيم ابراهيم محمد ابومنديل17581

ناجح151.5إدارة دســــــوقمصطفى فايدجمال عبدالناصر محمدابراهيم فايد17582

ناجح264إدارة دســــــوقمصطفى فايدحسام السعيد ابراهيم محمد ابراهيم ابومنديل17583

ناجح217إدارة دســــــوقمصطفى فايدحسن احمد عبدالفتاح عبدالفتاح الخطيب17584

ناجح243إدارة دســــــوقمصطفى فايدحسن حسن حسن حسن عامر17585

ناجح215إدارة دســــــوقمصطفى فايدحسن عزمى حسن طه سالم17586

ناجح174إدارة دســــــوقمصطفى فايدحسن محمد حسن متولي عامر17587

ناجح142إدارة دســــــوقمصطفى فايدخالد رضا السيد محمد ابوشهبة17588

ناجح151.5إدارة دســــــوقمصطفى فايدخالد محمد علي سيداحمد سالم17589

ناجح240إدارة دســــــوقمصطفى فايدرشاد محمد رشادمحمد الحمضى17590

ناجح147إدارة دســــــوقمصطفى فايدزياد صابر عبداللطيف حسن الخولى17591

ناجح278إدارة دســــــوقمصطفى فايدزياد محمود فهمى محمود الحمضى17592

ناجح150إدارة دســــــوقمصطفى فايدشعبان عبدهللا شعبان سعد القفاص17593

ناجح255إدارة دســــــوقمصطفى فايدشوقى عبدالناصر مصطفى محمود سالم17594

ناجح262إدارة دســــــوقمصطفى فايدعبدالرحمن محمد على عبداللطيف قنبر17595

ناجح266.5إدارة دســــــوقمصطفى فايدعبدهللا محمد محمد محمود الناقة17596

ناجح210.5إدارة دســــــوقمصطفى فايدعلى السيد محمد محمود ابوجاموس17597

ناجح265.5إدارة دســــــوقمصطفى فايدعلى رضا محمد عبدالفتاح الحفناوى17598

ناجح214إدارة دســــــوقمصطفى فايدعمار السعيد محمد على رزق17599

ناجح209.5إدارة دســــــوقمصطفى فايدعمار هيثم يوسف يوسف سالم17600

ناجح198إدارة دســــــوقمصطفى فايدعمرو السيد محمد محمد الشرقاوى17601
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ناجح146.5إدارة دســــــوقمصطفى فايدعمرو محمود عبداللطيف محمود سالم17602

ناجح192.5إدارة دســــــوقمصطفى فايدكريم محمد عبده عبدالمنعم دياب17603

ناجح164إدارة دســــــوقمصطفى فايدمحمد ابراهيم محمد محمد القصاص17604

ناجح151إدارة دســــــوقمصطفى فايدمحمد السيد محمد عبداالله الحداد17605

ناجح154إدارة دســــــوقمصطفى فايدمحمد ايهاب السيدعبداالله الحداد17606

ناجح231.5إدارة دســــــوقمصطفى فايدمحمد خميس محمد محمد لبن17607

ناجح187.5إدارة دســــــوقمصطفى فايدمحمد رياض محمد احمد سالم17608

ناجح256.5إدارة دســــــوقمصطفى فايدمحمد سالم على محمد سالم17609

ناجح205إدارة دســــــوقمصطفى فايدمحمد سعد السيد ابراهيم دياب17610

ناجح275إدارة دســــــوقمصطفى فايدمحمد صابر محمد ابواليزيد المظالى17612

ناجح209.5إدارة دســــــوقمصطفى فايدمحمد طلعت احمد محمد يونس17613

ناجح239إدارة دســــــوقمصطفى فايدمحمد عبداللطيف محمد محمود حماده17614

ناجح186.5إدارة دســــــوقمصطفى فايدمحمد عماد عبدالحميد السيد سالم17615

ناجح161.5إدارة دســــــوقمصطفى فايدمحمد مجاهد محمد محمد ابوقمر17616

ناجح242.5إدارة دســــــوقمصطفى فايدمحمد محروس ابراهيم عباس الصعيدى17617

ناجح263إدارة دســــــوقمصطفى فايدمحمد محمد عواد عبدالسالم المغنى17618

ناجح161.5إدارة دســــــوقمصطفى فايدمحمد مصباح محمود محمد حماده17619

ناجح265إدارة دســــــوقمصطفى فايدمحمود صالح عبدهللا محمود الناقه17620

ناجح250.5إدارة دســــــوقمصطفى فايدمحمود عبدالرحمن محمدمحمود سالم17621

ناجح216.5إدارة دســــــوقمصطفى فايدمحمود مجاهد محمد محمد ابوقمر17622

ناجح217.5إدارة دســــــوقمصطفى فايدمحمود محمد سعد سعد المظالى17623

ناجح235.5إدارة دســــــوقمصطفى فايدمصطفى جمال احمد ابراهيم سالم17624

ناجح227.5إدارة دســــــوقمصطفى فايديوسف احمد عبدالسالم محمد سالم17625

ناجح210.5إدارة دســــــوقمصطفى فايديوسف عبده عبدالحميد على المظالى17626

ناجح210إدارة دســــــوقمصطفى فايداروى محمد محمود احمد سالم17627

ناجح236.5إدارة دســــــوقمصطفى فايداسراء ماهر عبداللطيف قطب سالم17628
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ناجح262إدارة دســــــوقمصطفى فايداالء حازم محمد محمد حلقها17629

ناجح274إدارة دســــــوقمصطفى فايدامل مصطفى احمد مصطفى علوان17630

ناجح273.5إدارة دســــــوقمصطفى فايدانجي محمود محمود طه سالم17631

ناجح279.5إدارة دســــــوقمصطفى فايدايمان عبده احمد محمد سالم17632

ناجح277.5إدارة دســــــوقمصطفى فايدايمان محمود السيد على شنقار17633

ناجح277.5إدارة دســــــوقمصطفى فايدايه خميس ابراهيم حسن حمادة17634

ناجح225.5إدارة دســــــوقمصطفى فايدايه زين العابدين على مصطفى فايد17635

ناجح279إدارة دســــــوقمصطفى فايدبسملة السعيد احمد محمد يونس17636

ناجح274.5إدارة دســــــوقمصطفى فايدبسمه السيد محمد عبدالحميد المظالى17637

ناجح278إدارة دســــــوقمصطفى فايدبيان خالد محمد محمد العويسى17638

ناجح275.5إدارة دســــــوقمصطفى فايدتغريد محمود محمود السيد سالم17639

ناجح272إدارة دســــــوقمصطفى فايدحبيبة السيد محمود محمود فايد17640

ناجح277.5إدارة دســــــوقمصطفى فايدحنين على محمد محمد سالم17642

ناجح278.5إدارة دســــــوقمصطفى فايدحنين محمد السعيد علي عجوة17643

ناجح278إدارة دســــــوقمصطفى فايدخلود السعيد عبدهللا عبدالحميد سالم17644

ناجح274.5إدارة دســــــوقمصطفى فايدخلود محمد محمد بسيونى الناقة17645

ناجح275.5إدارة دســــــوقمصطفى فايددعاء محمود الرفاعي عبده المظالي17646

ناجح265إدارة دســــــوقمصطفى فايددنيا محمد احمد احمد ابودفيه17647

ناجح229.5إدارة دســــــوقمصطفى فايدرانيا محمد محمد قطب الشرقاوى17648

ناجح279إدارة دســــــوقمصطفى فايدرحمه محمد عبدالرحمن محمد سالم17649

ناجح277إدارة دســــــوقمصطفى فايدرنا ابراهيم يوسف محمد المغنى17650

ناجح266إدارة دســــــوقمصطفى فايدساره محروس ابراهيم عباس الصعيدى17651

ناجح252.5إدارة دســــــوقمصطفى فايدسعيده صابر محمد محمد ابوجاموس17652

ناجح276إدارة دســــــوقمصطفى فايدسلمي عصام عبدالعزيزمحمد النجار17653

ناجح208إدارة دســــــوقمصطفى فايدسمر على محمد على القصاص17654

ناجح254.5إدارة دســــــوقمصطفى فايدسميحه هارون السيد محمد فايد17655
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ناجح256إدارة دســــــوقمصطفى فايدسهام محمد محمد السيد سالم17656

ناجح262.5إدارة دســــــوقمصطفى فايدسوسن ثروت محمد سيداحمد سالم17657

ناجح174.5إدارة دســــــوقمصطفى فايدشروق اشرف محمد عبدالعال17658

ناجح217.5إدارة دســــــوقمصطفى فايدشهد السعيد محمود سيد احمد سالم17659

ناجح190.5إدارة دســــــوقمصطفى فايدشهد ايمن محمد محمد زيدان17660

ناجح270إدارة دســــــوقمصطفى فايدشهد صابر حسن حسن الناقة17661

ناجح271إدارة دســــــوقمصطفى فايدشهد محمد السعيد محمد العويسى17662

ناجح275إدارة دســــــوقمصطفى فايدشهد مصطفى مصطفى على النجار17663

ناجح202.5إدارة دســــــوقمصطفى فايدعزه على محمد على رزق17664

ناجح227.5إدارة دســــــوقمصطفى فايدعلياء السيد مصطفى عبداللطيف قنبر17665

ناجح192إدارة دســــــوقمصطفى فايدعلياء محسن عبدالغني محمد المزين17666

ناجح244.5إدارة دســــــوقمصطفى فايدفاتن حمامه احمد محمد ابوخضرة17667

ناجح278إدارة دســــــوقمصطفى فايدمنار مشرف عزت احمد ابودفيه17668

ناجح256إدارة دســــــوقمصطفى فايدمنة هللا السعيد محمود محمد فايد17669

ناجح202إدارة دســــــوقمصطفى فايدمها حمزة محمد على رزق17670

ناجح184.5إدارة دســــــوقمصطفى فايدناريمان خالد احمد محمد الحمضي17671

ناجح234.5إدارة دســــــوقمصطفى فايدندى مصباح شيبت محمد الجندى17672

ناجح227.5إدارة دســــــوقمصطفى فايدنسمة محمد محمد محمد الحمضى17673

ناجح258إدارة دســــــوقمصطفى فايدنورهان السيد محمد محمود سالم17674

ناجح225إدارة دســــــوقمصطفى فايدنورهان محمد طه محمد ابوسعده17675

ناجح216إدارة دســــــوقمصطفى فايدهند جمال احمد ابراهيم سالم17676

ناجح247.5إدارة دســــــوقمصطفى فايدياسمين على محمد عبده القفاص17677

ناجح238إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةابراهيم جميل ابراهيم عنتر معلوف17678

ناجح251.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةابراهيم شحاته على اسماعيل محمود17679

ناجح274إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةابراهيم عبدالحليم عبدالمهيمن عبدالحليم الجروانى17680

ناجح278إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةاحمد ابراهيم عبدالهادى ابراهيم بندق17681
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ناجح269إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةاحمد اسامه السعيد عبده بحيرى17682

ناجح231.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةاحمد اشرف محمد محمد مرسى17683

ناجح225إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةاحمد انور عبدالحميد شعبان ابراهيم17684

ناجح229إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةاحمد بشير ابواليزيد عبده مسعود17685

ناجح256.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةاحمد شوقى عبدالمجيد الشناوى هيكل17686

ناجح216إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةاحمد صالح احمد عبدالمقصود عبدهللا17687

ناجح264إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةاحمد عبدالعزيز شوقي عبدالمجيد محمد القصير17688

ناجح230.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةاحمد عبدالعزيز عبدالرحمن علي الجرف17689

ناجح214.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةاحمد ماهر مبروك مرسي عبدالنبي17690

ناجح270إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةاحمد محمد السيدمحمد الشهاوى17691

ناجح270إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةاحمد محمد حسني محمد عبدهللا17692

ناجح269إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةاحمد محمد عبدالفتاح عبدالحميد غريب17693

ناجح238إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةاحمد محمد قطب محمد غريب17694

ناجح233.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةاحمد محمد محمد عبداللطيف منسى17695

ناجح253.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةاحمد ياسين محمود رضوان رضوان17696

ناجح261إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةاسالم عبدالفتاح محمد عبدالفتاح فرج17697

ناجح249.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةاسالم محمد عبدالمجيد الشناوى هيكل17698

ناجح272إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةبسيونى عبداللطيف بسيونى محمد ابوزور17699

ناجح161.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةحسن محمد سعد سعد رزق17700

ناجح170إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةحمدى فؤاد محمد ابراهيم نصار17701

ناجح228.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةحمدى مصطفى محمد محمد برغوت17702

ناجح272.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةخالد عبدالحميد محمود رزق خليل17703

ناجح262.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةخالد محمد على عبداللطيف هيكل17704

ناجح194إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةخالد محمود عبدالرازق محمد غانم17705

ناجح261.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةرجب عبدالحميد رجب عبدالحميد السهيت17706

ناجح216.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةرضا محمد مالك الشناوى هيكل17707



كفرالشيخ16/06/2021

620صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح233.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةسمير خالد عبدالعزيز حسنين الغروبى17708

ناجح218إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةعبدالحليم حسام الدين فتحى الشرنوبى دياب17709

ناجح259.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةعبدالرحمن عبدالمعطى وهبى اسماعيل الخابيه17710

ناجح237إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةعبدالرحمن عمران الحيطاوى ابراهيم فراج17711

ناجح226إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةعبدالعزيز ايمن احمد محمد محمدابوعطيه17712

ناجح211.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةعبدالعزيز شعبان عبدالعزيز ابراهيم بندق17713

ناجح273.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةعبدالعزيز لوى سالمه على سالمه17714

ناجح216إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةعالء اشرف قطب عبداللطيف السقا17715

ناجح279.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةعلى مصطفى على عبدالحميد الشيخ سليمان17716

ناجح278إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةعمر عيد عبدالنبى مصطفى الخابيه17717

ناجح267.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةعمر محمد ابراهيم عبدالستار نصار17718

ناجح250.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةعمر محمد عبدالمؤمن عبداللطيف غريب17719

ناجح252إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةعمرو احمد عبدالعظيم عبدالعزيز الغروبى17720

ناجح267.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةعمرو خالد عبدهللا عبدالعاطي خليل ابوزور17721

ناجح217إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةفتحى شلبى فتح هللا شلبى بندق17722

ناجح175.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةكمال كمال عبدالرازق محمد غانم17723

ناجح257.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةمحمد ابراهيم حلمي السيد نافع17724

ناجح267إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةمحمد ابراهيم فتح هللا ابراهيم غريب17725

ناجح271.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةمحمد السيد محمد ابراهيم الشيخ سليمان17726

ناجح278إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةمحمد السيد مندور عبدالحليم الجروانى17727

ناجح214.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةمحمد انور ابراهيم عامر ابراهيم17728

ناجح211إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةمحمد بيومي فتح هللا بيومي البنا17729

ناجح188.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةمحمد رضا محمد السيد منسى17730

ناجح271إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةمحمد رمضان المنشاوى رمضان الجروانى17731

ناجح267.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةمحمد سامى عبده احمد ابوطاحون17732

ناجح247إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةمحمد سالمه محمد عبدالهادى الورقى17733
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ناجح263إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةمحمد سمير عيد رضوان الفقي17734

ناجح206.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةمحمد صفوت حلمى نصر خضر17735

ناجح257إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةمحمد عابد ابواليزيد عبده مسعود17736

ناجح230إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةمحمد عبدالغنى السعيد عبدالغنى عامر17737

ناجح279.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةمحمد عبداللطيف بسيونى محمد ابوزور17738

ناجح249.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةمحمد فصيح ابراهيم محمدغريب17739

ناجح274.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةمحمد محمود عبدالعزيز مشرف عامر17740

ناجح277إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةمحمد نصر مسعود محمود خضر17741

ناجح182.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةمحمد وائل عبدالحميد محمد غريب17742

ناجح271.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةمحمود حمدان عبدالرازق ابراهيم الشيخ سليمان17743

ناجح216.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةمحمود حمدان مغازى التميمي الغروبي17744

ناجح185إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةمصطفي حمادة مصطفي عبدالستار الفقي17745

ناجح199إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةمنير عبده محمد يوسف بندق17746

ناجح276إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةمهدى عادل محمد المهدى ابراهيم محمد دياب17747

ناجح268إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةناجى ابراهيم ناجى عبدالخالق القصير17748

ناجح266إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةوليد رفعت حسن عبدالرحمن ابوقمر17749

ناجح256.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةيوسف السيد يوسف محمد مسعود17750

ناجح278.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةاروى هانى خليل رزق منسى17751

ناجح272.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةاسراء ابراهيم عبدالرازق ابراهيم عيسى17752

ناجح275إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةاسراء رزق محمد رزق منسى17753

ناجح266.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةاسماء اشرف محمود ابراهيم فراج17754

ناجح261إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةاالء محمد السيد عبدالرحمن غريب17755

ناجح234إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةامتثال عبدالرحمن عبداللطيف عنتر معلوف17756

ناجح276إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةاميره اسامه عبدالعظيم علي ابراهيم ابوزور17757

ناجح272إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةامينه صالح عبدالمجيد هنداوى ابوزور17758

ناجح273إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةايمان سامى محمد عبدالعظيم عيد17759
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ناجح146.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةايمان عبدالفتاح عبدالحميد عطية خليل17760

ناجح272إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةايمان علي مسعود علي سيد احمد ابوطاحون17761

ناجح236.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةايمان مسعد محمد رمضان شلبى بندق17762

ناجح275إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةايمان وائل محمد عبدالعظيم عيد17763

ناجح266.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةايه ابراهيم محمد احمد المنسى17764

ناجح268إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةايه محمد على مرسى بحيرى17765

ناجح263.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةبثينة عصام الدين محمود عبدالستار غريب17766

ناجح270إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةبسمله عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن غريب17767

ناجح279إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةبسمله محمد لطفى مرسى العربى17768

ناجح279.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةبسمله نادر محمد ابراهيم محمد جالل17769

ناجح278إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةبسنت زين العابدين السعداوى بسيونى ركه17770

ناجح275.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةبسنت محمد خليل على خليل السهيت17771

ناجح278إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةحبيبه احمد محمد محمد القصير17772

ناجح246.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةحبيبه محمد عزت ابراهيم دياب17773

ناجح140إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةحنين السعيد عبدالعزيز عبدالهادى البنا17774

ناجح279.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةحنين عبداللطيف محمد عبداللطيف السقا17775

ناجح278.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةحنين عمر ابراهيم محمد خضر17776

ناجح163إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةحنين فتحى فتح هللا محمد غريب17777

ناجح279إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةحنين محمد شفيع محمد ابراهيم17778

ناجح278إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةخلود محمد ابواليزيد عبده مسعود17779

ناجح270.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةخلود وليد على عبدهللا سعد17780

ناجح279إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةدعاء عبدالحميد احمد عبدالحميد السهيت17781

ناجح271.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةدنيا حمدان منصور حسنين الغروبي17782

ناجح233إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةذكرى ابراهيم يوسف محمد مسعود17783

ناجح243إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةرحمه حمدان محمد رضوان الفقى17784

ناجح251إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةرحمه خليفه سالمه على خليفه17785
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ناجح206إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةرحمه عبدالسالم عبدالعزيز عبدالسالم بندق17786

ناجح217إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةرزان عادل قطب محمد غريب17787

ناجح271.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةرنا محمد عبدالفتاح سليمان سلطان17788

ناجح243إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةروان عطيه عبدالهادى عبدالعزيز السهيت17789

ناجح278إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةروان هانى خليل رزق منسى17790

ناجح273إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةريم محمد احمد يونس الشيخ17791

ناجح279إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةسلمى محمد عبدالحميد ابراهيم البنا17792

ناجح176.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةسماح عبداللطيف ابراهيم عبداللطيف يحيي17793

ناجح276إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةسماح محمود ابراهيم الناقه17794

ناجح278إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةسوسن التهامى محمد التهامى نصار17795

ناجح174.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةشرين السعيد رمضان عبده رزق17797

ناجح154إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةشهد ايمن شوقى عبدالحميد جبر17798

ناجح213إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةشهد جمال عبدالرحمن على الجرف17799

ناجح276إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةشهد خالد حامد سعد عامر17800

ناجح275إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةشهد رمضان توفيق علي الصعيدى17801

ناجح279.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةشهد زين العابدين محمد محمد غريب17802

ناجح268.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةشهد عبدالمنعم جاد عبدالعظيم عيد17803

ناجح277.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةشهد عبدالموجود بكر محمد الجروانى17804

ناجح231.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةشهد عبدالهادى خليل عبدالهادى السهيت17805

ناجح267إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةشهد محمد السعيد عبده ابوطاحون17806

ناجح278.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةشهد محمد فتح هللا لبيب الخابية17807

ناجح278.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةصابرين رضا فتحى عطيه التاجورى17808

ناجح277.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةفاطمه الزهراء وائل عبدالمجيد خليل السهيت17809

ناجح262.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةفاطمه حسن محمد عبداللطيف الصباغ17810

ناجح272إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةفاطمه رضا ابراهيم ذكى داود17811

ناجح268إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةفاطمه ممدوح عبدالعظيم محمد عيد17812
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ناجح263إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةفريده عالء الدين محمود عبدالستار محمد17813

ناجح219إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةالنا مسعد سيد احمد محمد سيد احمد17814

ناجح268إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةلمياء محمود محمود على السهيت17815

ناجح264.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةمرفت اشرف فاروق محمد الخابية17816

ناجح279إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةمرنا كمال على محمدابوعبيد17817

ناجح263.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةمياده صالح محمد عبدالعاطي هيكل17818

ناجح190.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةنجاه شعبان محمد احمد مسعود17819

ناجح267إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةندى رضوان رضوان رضوان الفقى17820

ناجح279إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةندى محمد مبروك السباعى السالمى17821

ناجح276إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةندى محمد نافع ابراهيم ندا17822

ناجح271إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةندي محمود عبدالمجيد محمود ابوزور17823

ناجح278إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةنورهان بسيونى عطيه عبده بحيرى17824

ناجح263.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةنورهان مصطفى ابراهيم مصطفى شعله17825

ناجح278.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةهاجر السيد فتوح ابراهيم سعيد17826

ناجح278.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةهاجر رضا عبدالوهاب لبيب الخابيه17827

ناجح220إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةهاجر عبداللطيف عبدالحميد محمد الفقى17828

ناجح278إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةهاجر محمد جالل محمد النجار17829

ناجح273إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةهاجر محمد فتح هللا شلبى بندق17830

ناجح258إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةهدى محمد عبدالفتاح عبدالحميد يحيى17831

ناجح264.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةهدير عبداللطيف السعيد عبدالهادى دهمه17832

ناجح170.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةوفاء محمد محمود رمضان السقا17833

ناجح278.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةيارا محمد مصباح محمد جاب هللا17834

ناجح275.5إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةياسمين حاتم عبدالرحمن عبداللطيف ابوقمر17835

ناجح216إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةياسمين عادل محمد مغازى عبدالفتاح ابوزور17836

ناجح223إدارة دســــــوقفتح هللا سالمة اإلعداديةيمنى عبدالخالق عبداللطيف عبدالخالق دهمه17837

ناجح266إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةابراهيم احمد محمد احمد عبدهللا17838
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ناجح209إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةابراهيم حاتم محمد محمد الخواجه17839

ناجح259إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةابراهيم عبدالحميد محفوظ الشيخ عبدالحميد17840

ناجح182إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاحمد اسماعيل ابوالمجد ابوالمجد القاضى17842

ناجح238.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاحمد اشرف حسن مصطفى النفاتى17843

ناجح192إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاحمد السيد سالمه رطيل17844

ناجح218.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاحمد السيد على محمد العبد17845

ناجح155إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاحمد انور احمد محمد الجزار17846

ناجح228إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاحمد جالل احمد على القاضى17847

ناجح259إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاحمد جالل مسعد احمد ابوشقه17848

ناجح234إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاحمد رضا محمود محمود فايد17849

ناجح207إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاحمد شعبان ابراهيم علوان17850

ناجح234إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاحمد صالح رزق عبدالسالم تليمه17851

ناجح174إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاحمد عادل محمد بسيونى الجزار17852

ناجح252إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاحمد عادل محمد حسن الحصرى17853

ناجح250إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاحمد عبدالحافظ على مصطفى الزغبى17854

ناجح181إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاحمد عبدالحميد فتح هللا شلبى17855

ناجح188.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاحمد عبدالواحد رزق اسماعيل العجمي17856

ناجح235.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاحمد عبده عوض عبدالرحمن بسيونى17857

ناجح148إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاحمد فاضل محمد احمد باشا17858

ناجح172إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاحمد قطب عطيه محمد حبوظه17859

ناجح220إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاحمد محمد حامد محمد كديره17860

ناجح200إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاحمد محمد محمد محمد حموده17861

ناجح188.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاحمد محمود احمد عبده الفرنوانى17862

ناجح227إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاحمد محمود حسن محمد السنهورى17863

ناجح208.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاحمد نزيه صابر ربيع ابوشقة17865

ناجح173.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاحمد نظيم محمد احمد ابوشقه17866
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ناجح212إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاحمد هانى اسماعيل احمد القاضى17867

ناجح194.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاحمد ياسر احمد احمد جميل17868

ناجح279.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاحمد ياسر رجب احمد الحناوى17869

ناجح218.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاسالم احمد محمد مختار على17870

ناجح234إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاسالم صابر عوض محمد الدماطى17871

ناجح184إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاسالم محمد قطب محمد عبدالدايم17872

ناجح194.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاسالم محمود عبدالفتاح محمد السقا17873

ناجح169إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةالسيد عادل احمد عبدالجواد نافع17876

ناجح244.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةالسيد محمد السيد ربيع يونس17877

ناجح273.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةايهاب احمد السيد عمر السقا17878

ناجح279.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةجالل تامر جالل عبدالدايم عماره17879

ناجح268إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةجالل محمد احمد محمد جادو17880

ناجح221.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةجمال عالء الشحات محمد ابوحمره17881

ناجح142إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةحسن شوقى انيس محمد الخواجه17882

ناجح193إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةحسن محمد محمود احمد ابوشقه17883

ناجح274.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةحسين شوقى انيس محمد الخواجه17884

ناجح219.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةحسين على حسن محمد ابوضيف17885

ناجح209إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةحسين محمد محمود احمد ابوشقه17886

ناجح177إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةخالد حامد مسعد محمد الخواجه17890

ناجح192إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةخالد سامى احمد محمد ابوالفضل17891

ناجح182إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةخالد عبدالحميد محمد محمد الشيخ17892

ناجح271.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةرشاد عبده رشاد عبده الصرصار17895

ناجح262.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةرمضان خالد محمد محمد يونس17897

ناجح260إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةرمضان شعبان محمد محمد يونس17898

ناجح271.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةرمضان محمد احمد حمودة الجزار17899

ناجح242إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةزياد كرم عبدالعليم احمد السباخى17901
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ناجح140إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةسعيد يوسف يوسف محمد المحالوى17902

ناجح179.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةشكرى عادل محمد محمد عطاهللا17903

ناجح240.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةطالل السيد محمد ابراهيم الفار17904

ناجح143.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةعادل يحيى عبده محمد محمد17905

ناجح214إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةعاصم محمد ربيع غريب17906

ناجح276إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةعبدالرحمن صيام صيام عيد17907

ناجح231.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةعبدالرحمن وهبه محمد سعد الشيشينى17908

ناجح277.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةعبدهللا رمضان فتحى محمد القيم17909

ناجح223إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةعبدهللا يوسف يوسف حسانين الشيخ17910

ناجح155إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةعلى بهنسى على على ابوحمره17914

ناجح148.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةعمار محمد محمود سعد ابوشقة17915

ناجح222.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةعمر اشرف محمد القزاز17916

ناجح275إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةعمر عبدالعزيز عبدالعزيز احمد حبوظه17917

ناجح242إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةعمر محمد محمد محمد مسحل17918

ناجح173.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةعمرو خالد محمد ابوشقه17919

ناجح200إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةعمرو هشام سعيد بسيونى يونس17920

ناجح259إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةكريم اسامه احمد الشرنوبى الجزار17922

ناجح205.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةكريم محمد على السيد ابوالفضل17923

ناجح181إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةكريم يوسف يوسف يوسف الخواجه17924

ناجح208.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةكمال حمامه محمد عبدالعزيز ابوالفضل17925

ناجح196.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةكمال كمال محمد ابوالمجد القاضى17926

ناجح214.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةلؤى ذكى عبدالسالم محمد تليمه17927

ناجح239.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمحمد احمد عبدالمجيد محمد فرج هللا17928

ناجح254إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمحمد احمد محمد بيومى السباخى17929

ناجح278.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمحمد اسامه عبدالسالم احمد شلبى17930

ناجح268إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمحمد اشرف سعيد محمد الصعيدى17931
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ناجح214.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمحمد الدسوقى عبده احمد خمار17932

ناجح164إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمحمد السيد احمد عبدالجواد نافع17933

ناجح248.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمحمد السيد قطب عبدالدايم17934

ناجح218.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمحمد العامورى محمد صالح كديره17935

ناجح266.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمحمد حسين فتح هللا عبدالسالم العبد17936

ناجح251.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمحمد حموده حموده بسيونى الجزار17937

ناجح258إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمحمد خالد محمد محمد علوان17938

ناجح259.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمحمد خالد مختار احمد الحناوى17939

ناجح210إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمحمد رائد جمال الدين محمد راجح17940

ناجح196.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمحمد راغب محمد ابراهيم تليمة17941

ناجح230إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمحمد زوزو عوض محمد الجزار17942

ناجح199.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمحمد سعد سعد ابواليزيد ابوشقه17943

ناجح213.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمحمد صبرى رمضان محمد المحالوى17944

ناجح209.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمحمد عبدهللا مسعد احمد محمد17945

ناجح179.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمحمد عبده عبده محمد ابوالفضل17946

ناجح205.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمحمد عبده محمد ابراهيم بركات17947

ناجح219إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمحمد عزت عبده عبده الشيخ17948

ناجح202.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمحمد عماد احمد محمد راشد17949

ناجح188إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمحمد فتحى متولى عبدالسالم العربى17950

ناجح178إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمحمد محمد عبدالمجيد عبدالسالم ابوخضره17951

ناجح153إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمحمد محمود مسعد عبده النجار17952

ناجح158إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمحمد مطيع اسماعيل اسماعيل العبد17953

ناجح208.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمحمد وائل عباس احمد كاشف17956

ناجح165إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمحمد وائل محمد ابراهيم عبدهللا17957

ناجح153إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمحمود احمد ابراهيم ابراهيم عبدهللا17958

ناجح180إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمحمود الشرنوبى ابراهيم الشرنوبى يونس17959
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ناجح229.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمحمود خالد محمد محمد علوان17961

ناجح152إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمحمود سعيد محمود محمد القاضي17962

ناجح141إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمحمود صبحى محمد محمد شلبى17963

ناجح278.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمحمود فتح هللا فتح هللا محمدجميل17964

ناجح207.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمحمود محمد عبدالمجيد عبدالسالم ابوخضره17965

ناجح191إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمحمود محمد على عبدالفتاح عيسى17966

ناجح277.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمحمود محمد محمود احمد عبدهللا17967

ناجح274إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمحمود محمد محمود عبدالرحمن عبدالعزيز17968

ناجح183إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمحى وليد محى الدين محمد بسيونى القلينى17970

ناجح208إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمرجان محمد مرجان محمد فايد17971

ناجح218.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمسعد مصطفى سعيد عبدالحافظ الزغبى17972

ناجح244إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمسعد هشام مسعد عيد لحلح17973

ناجح167إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمصطفى احمد احمد محمد ابوالفضل17974

ناجح196إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمصطفى ايمن ابراهيم اسماعيل العجمى17975

ناجح173.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمصطفى صابر مرشدى محمد الجزار17976

ناجح264إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمصطفى محمد عزيز محمد كريم17977

ناجح210إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمصطفى محمد محمد بيومى السباخى17978

ناجح196.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةنادر جالل احمد محمد الفرنوانى17979

ناجح190إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةنادر محمد عبدالجيد محمد كريره17980

ناجح199إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةناصر احمد محمود احمد عبدالعزيز17981

ناجح190.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةوليد ايمن محمد احمد رطيل17982

ناجح177.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةياسر هشام بسيونى عبدالحميد ابوقوره17983

ناجح182.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةيوسف احمد جالل محمد الفرنوانى17984

ناجح212إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةابرار حسن محمد ابوالنجاه جميل17985

ناجح273.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةابرار مسعد صيام عيد عبدالرحمن17986

ناجح278.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاسراء سعيد محمد محمد المازنى17987
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ناجح176إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاسراء محمد سالم على الصغير17988

ناجح271.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاسراء محمد على عبداللطيف فايد17989

ناجح273.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاسراء نزيه محمد محمود ابوشقه17990

ناجح223إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاسماء احمد الشحات عوض عبدالدايم17991

ناجح192.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاسماء عبدالرحمن ذكى محمود عبدالعزيز17992

ناجح270.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاسماء عبدهللا ابراهيم ابوخضرة17993

ناجح278.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاسماء عبدالمجيد عبدالمجيد فرج هللا17994

ناجح239.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاسماء عماد ابراهيم عبدالرؤف يونس17995

ناجح156.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاسماء محمد على عبدالفتاح عيسى17996

ناجح174.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةافنان محمد احمد ابراهيم الحداد17998

ناجح277.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاالء محمد عطيه عبدالرحمن القاضى17999

ناجح278.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةامل محمود يوسف محمود ريحان18000

ناجح185إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاميرة محمد احمد محمد الجزار18001

ناجح277إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاميره اسامه احمد الشرنوبى الجزار18002

ناجح157.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاميره سعد رمضان محمد راشد18003

ناجح178.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاميره سعد عبدالسالم محمد عطاهللا18004

ناجح206.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاميره عماد ابراهيم عبدالرؤف يونس18005

ناجح262إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةاميمه احمد حامد محمد كديره18006

ناجح230.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةانتصار محمد محمود احمد عبدالعزيز18007

ناجح270إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةايمان رافت اسماعيل سعد الشيشينى18008

ناجح278.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةايه ابراهيم عبدالعزيز حسن الدماطى18009

ناجح232إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةايه طارق محمد محمد مهنا18010

ناجح277إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةايه محمد على على الجزار18011

ناجح279إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةايه مسعد عبدالحميد احمد العبد18012

ناجح276إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةايه مسعد محمود احمد شهاوى18013

ناجح276.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةبسمله احمد محمد احمد محفوظ18015
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ناجح276.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةبسمله نور محمد محمد قاسم18016

ناجح279.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةبسمه فتح هللا ابراهيم ابراهيم عبدهللا18017

ناجح277إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةبسمه هانى الشحات محمود الصرصار18018

ناجح279إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةبسنت حافظ مسعد المصري18019

ناجح224إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةبسنت محمود محمد محمود الصرصار18020

ناجح272إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةتسنيم عبدالمجيد محمد يوسف ابوخضره18021

ناجح273إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةحبيبه جمال مخلوف مصطفى ابراهيم18022

ناجح263إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةحبيبه وليد السيد محمد البنا18023

ناجح226إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةحسناء اسماعيل اسماعيل ابوالمجد القاضى18024

ناجح223.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةحنين هانى محمد عبده مهنا18025

ناجح159إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةخلود احمد محمد احمد ابوموسى18026

ناجح278.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةداليا عماد سيداحمد سيداحمد ابوفجور18027

ناجح262إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةدعاء ميمى محمد عبدالرحمن عبدالعزيز18029

ناجح186.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةرانيا محمد حسن محمد ابوضيف18030

ناجح255.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةرانيا محمد محمد عبدالمجيد عبدالدايم18031

ناجح269إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةرحمه جمعه احمد احمد القاضى18032

ناجح239إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةرحمه رافت محمود عبداللطيف غريب18033

ناجح255.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةرحمه رمضان فتحى احمد النجار18034

ناجح279.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةرحمه طلبه ابراهيم محمد بركات18035

ناجح207.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةرحمه محمد عيسى ابراهيم عيسى18036

ناجح273.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةرضوى عبده ابراهيم عبدالمحسن18037

ناجح277إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةرغداء محمد عبده محمد البرى18038

ناجح165.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةروان احمد محمد احمد بسيونى18039

ناجح267.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةروان جالل احمد احمد الجزار18040

ناجح264.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةروان عبدالمنعم عبدالبر حسن الحصرى18041

ناجح233إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةروضه محمد محمد احمد حميده18042
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ناجح140إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةريهام ابراهيم فتح هللا ابراهيم باشا18043

ناجح140إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةسارة صبرى رمضان محمد المحالوى18044

ناجح149إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةساره الشحات عوض احمد عبدالدايم18045

ناجح277إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةساره سعيد عبدالغفور صالح السقا18046

ناجح278.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةساره صابر عباس يونس18047

ناجح272إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةساره محمد سعيد محمد عبدالمحسن18048

ناجح225إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةساره محمود سالمه محمود راجح18049

ناجح278.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةساره مغازى نصر مغازى النجار18050

ناجح276إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةسما محمد محمد احمد الجمل18053

ناجح182إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةسماح انور سعيد محمد المحالوى18054

ناجح166إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةسماح على عبدالقادر على زيادة18055

ناجح273إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةسميه محمد برهامى ابراهيم ابوالفضل18056

ناجح249إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةسهيله فوزى محمد احمد يونس18057

ناجح270إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةشروق احمد عبدالسالم احمد شلبى18059

ناجح256إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةشروق رمضان السيد محمد على18060

ناجح231إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةشروق علي محمد علي مشعل18061

ناجح209.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةشرين عصام شعبان محمد بدران18062

ناجح245إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةشمس ربيع عبدالعليم احمد السباخى18063

ناجح277إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةشهد احمد احمد عبدالرحمن عبدالعزيز18064

ناجح265إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةشهد برهامى محمد عبدالسالم تليمه18065

ناجح269إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةشهد رمضان محمود ابراهيم نجم18066

ناجح268إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةشهد سعد محمود سعد ابوشقه18067

ناجح272.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةشهد شعبان ناجى عبداللطيف الشالوى18068

ناجح278إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةشهد عبدالسالم عبده محمود فايد18069

ناجح273.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةشهد محمد مسعد عبدالغفار ابوالفضل18070

ناجح177.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةشهد محمود محمد محمد مهنا18071
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ناجح270إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةشهد مدحت اسماعيل يوسف تفال18072

ناجح275إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةشهد مرجان مرجان محمد فايد18073

ناجح199إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةشهد يسرى عبدالسالم محمد عطاهللا18074

ناجح209إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةشيماء سعيد سعيد بسيونى فرج هللا18076

ناجح200إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةشيماء سعيد محمد ابوشقه18077

ناجح237إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةشيماء محمود احمد محمود عبدالمحسن18078

ناجح273إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةشيماء محمود محمد عبدالمحسن18079

ناجح239إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةصفاء ياسر محمد بسيونى الجزار18080

ناجح160إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةعزه شعبان عبدالحميد محمد ابوالعطا18081

ناجح234.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةعفاف فتح هللا ابراهيم ابراهيم عبدهللا18082

ناجح214إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةعال رامى محمد احمد القيم18083

ناجح278.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةغصون سعيد محمد محمد الشيخ18084

ناجح168إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةفاطمه احمد لبيب احمد القيم18085

ناجح217إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةفاطمه محمد عبدالحميد حسين الشالوى18086

ناجح250إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةفهيمه احمد محمود ابراهيم باشا18087

ناجح222إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةكنزى وليد ابوالمجد عبدالمجيد العريضه18088

ناجح230إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةلمياء محمد على ابراهيم ابوشقة18090

ناجح151إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمروه حامد محمد محمد موماى18091

ناجح274.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمريم عاصم عبدالسالم حسن عبدالمحسن18092

ناجح215إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمريم محمد خميس بسيوني حبوظه18093

ناجح271إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمريم محمد قطب احمد الجمل18094

ناجح269إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةملك جعفر محمد احمد ابوحسن18095

ناجح240إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةملك عصام عبدالسالم بقوش عبدالعزيز18096

ناجح264إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةملك محمد سعيد محمد المحالوى18097

ناجح274إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةملك وليد رزق سيداحمد زيان18098

ناجح276إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةملك يسين صابر محمد الخواجه18099
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ناجح279إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمنة هللا السيد ابراهيم حسين على18101

ناجح278إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمنه السيد ذكى سالمه راجح18102

ناجح241إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمنه محمد صالح عبدالرحمن الشهاوى18103

ناجح189إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمى احمد حسانين محمد ابوضيف18104

ناجح203إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمى محمد عبده السيد عصفور18105

ناجح249إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمياده اسامه محمد محمد الخواجه18106

ناجح170إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةمياده عمرو الحبشى عبده ابوالفضل18107

ناجح271إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةميسره محى الدين ابراهيم حلمى القاضى18109

ناجح277إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةندا رمضان احمد الجزار18110

ناجح265.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةندى احمد عبدالغنى مصطفى موماى18111

ناجح159إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةندى محمد احمد قطب عبدالدايم18113

ناجح276إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةندى وائل ابراهيم محمد البحيرى18114

ناجح277إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةندى وائل سعيد محمد ابوخضره18115

ناجح244إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةنرمين محمد محمد القزاز18116

ناجح260إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةنريمان اسامه صابر القاضى18117

ناجح255إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةنعمه حامد محمود محمود ابوفجور18118

ناجح230.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةنها نزيه قطب السيد عبدالدايم18119

ناجح278إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةنهاد محجوب مبروك محمد ابوشقة18120

ناجح278إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةنهال رمضان محمد عبده الشيخ18121

ناجح192.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةنهله سالمه احمد عبدالسالم ابوالفضل18122

ناجح204إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةنور بسيونى محمد محمد ابوقوره18123

ناجح221إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةنورا جمال جمعه محمد زيان18124

ناجح236إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةنوره عسران حامد عسران القيم18125

ناجح258إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةنورهان سامى ابراهيم العجمى18126

ناجح259إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةنورهان هانى محمد حسين سلطان18127

ناجح230إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةنورهان ياسر محمود احمد عبدالفتاح18128
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ناجح231.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةنيره سامى احمد ابراهيم محمد18129

ناجح174إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةنيره محمود فتح هللا عبدالسالم ابوالفضل18130

ناجح264إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةهاجر الصغير مختار على حبوظه18131

ناجح269إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةهايدى اشرف فتح هللا حامد كاشف18132

ناجح263.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةهايدى جمعه محمد السيد المنسى18133

ناجح261.5إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةهايدى عدنان محمد محمد قاسم18134

ناجح279إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةهبه محمد عبدالعزيز احمد حبوظه18135

ناجح245إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةهدى سعيد مصطفى عبدالحافظ الزغبى18136

ناجح196إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةهدى محمود محمد محمد ابوخضره18137

ناجح275إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةهند عبدالمنعم محروس محمد غنام18138

ناجح253إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةوفاء فتح هللا محمد ابراهيم غنام18139

ناجح246إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةوالء ايمن محمد محمد المازنى18140

ناجح276إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةوالء عصام سعد اسماعيل العبد18141

ناجح257إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةيارا محمد محمد الشرنوبى يونس18142

ناجح268إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةياسمين رشاد محمد محمد مهنا18143

ناجح278إدارة دســــــوقابوالمجد القاضى اإلعداديةياسمين عادل محمد السيد ابوالفضل18145

ناجح197إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةابرام معوض سعد سعد ابراهيم18146

ناجح192إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةابراهيم اشرف على ابراهيم بشر18147

ناجح167.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةابراهيم مصطفى ابراهيم ابوالعزم18148

ناجح160إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةاحمد ابراهيم عبدالفتاح خفاجى خفاجى18149

ناجح182إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةاحمد ابراهيم عبدالمقصود محمود الغباوى18150

ناجح227.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةاحمد ابراهيم محمد ابراهيم مرعى18151

ناجح161إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةاحمد اسامه عبدالفتاح محمد بشر18152

ناجح149.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةاحمد اشرف سامى عبدالشافى عمران18153

ناجح173.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةاحمد السعيد محمد محمد الدشاش18154

ناجح253إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةاحمد حسن السيد حسن الحوفى18155
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ناجح155.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةاحمد رضا احمد الشرنوبى القرش18156

ناجح170.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةاحمد سامى محمد محمدالحبشى18157

ناجح154إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةاحمد شعبان عبدالمنعم ابراهيم الكفراوى18158

ناجح150.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةاحمد شوقى عبدالحميد عبدالمجيد حماده18159

ناجح182إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةاحمد صبحى محى ابراهيم الكفراوى18160

ناجح265.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةاحمد صالح ابراهيم عبده دعبس18161

ناجح274.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةاحمد عصام على احمد مرعى18162

ناجح265.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةاحمد محمد ابراهيم اسماعيل الشوربجي18163

ناجح269إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةاحمد محمد ابراهيم عبدالكريم المحالوى18164

ناجح244.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةاحمد محمد عامر عبدالمجيد امام18165

ناجح169إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةاحمد محمد عبدهللا ابوطالب السقا18166

ناجح266.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةاحمد محمد عبدهللا احمد عامر18167

ناجح272إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةاحمد محمود احمد ابراهيم السقا18168

ناجح266إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةاحمد وليد احمد حسان السوق18169

ناجح157إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةاحمد يحيى محروس محمد القاضى18170

ناجح177إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةاسامة محمد بسيونى محمد الحوفى18171

ناجح229.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةاسامة مصطفى ادريس بسيونى القاضى18172

ناجح200إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةاسالم العبداحمد محمد صوفة18173

ناجح268.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةاسالم رمضان ابراهيم عبدالسالم النجار18174

ناجح253.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةاسالم مغازى عبدالحكيم يوسف دراز18175

ناجح166.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةاسماعيل ابراهيم رمضان محمد القبانى18176

ناجح167.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةاسماعيل احمد حسن محمد العشرى18177

ناجح266.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةاسماعيل السيد محمد مصطفى عامر18178

ناجح254.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةاسماعيل محمد اسماعيل ابراهيم الطيرى18179

ناجح186إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةالسعيد محمد السعيداحمد شتا18180

ناجح235إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةالسعيد محمد حسن المرشدى الزنقلى18181
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ناجح154إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةالسيد ابراهيم السيد عبدالهادى الصياد18182

ناجح187إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةالسيد محمد محمد محمد شاهين18185

ناجح177إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةايهاب السعيد محمد عبدهللا الرماحة18188

ناجح174إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةجمال محى عبدالعزيز حسن بشر18189

ناجح227إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةحارس بسيونى السباعى محمد البياع18190

ناجح226إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةحازم صبحى عبدالعزيز محمد الطنوبى18191

ناجح264إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةحسين محمد على عبدالسالم بشر18192

ناجح189إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةحمدى عبدالمنصف حمدى ابراهيم عالم18193

ناجح236.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةخالد صبحى احمد ابراهيم السقا18194

ناجح262إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةخالد طه سيد احمد محمد الغراب18195

ناجح269.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةزياد حسن ابوالمجد مصطفى شتيه18196

ناجح260.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةزياد ناصر محمد عبده دعبس18197

ناجح206إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةزياد وليد صالح بسيونى بشر18198

ناجح162إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةسعد حسن السعيد ابراهيم دراز18199

ناجح148إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةسعد شعبان سعد عبيد القرنشاوى18200

ناجح240إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةشادى مصطفى احمد شفيق خطاب18201

ناجح257إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةشعبان محمد شحاته عبدالقادر القاضى18202

ناجح245إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةصالح ابراهيم عبدالسالم ابراهيم بشر18203

ناجح242إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةضياء محمد فرج حسن ونس18204

ناجح191إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةعبدالرحمن اشرف رمضان احمد الطحان18205

ناجح205إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةعبدالرحمن السيد محمد السيد دعبس18207

ناجح163.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةعبدالرحمن على مصباح على الزيات18208

ناجح207.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةعبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد الدشاش18212

ناجح265.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةعبدالعزيز احمد عبدالعزيز الشرنوبى البنا18213

ناجح254إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةعبدهللا احمد عبدهللا احمد عامر18214

ناجح167إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةعبدهللا ايمن ابراهيم محمد المرشدى18215
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ناجح169إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةعبدهللا محمد متولى محمد دراز18217

ناجح238.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةعبدهللا محمود هاشم رجب عبعوب18218

ناجح152.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةعبده السعيد عبدالمنعم محمد الدشاش18219

ناجح244إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةعز صبرى محمد حامد نصار18220

ناجح173إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةعالء ابراهيم عبدالعزيز عبدالفتاح الجبسطى18221

ناجح222إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةعالء عمرو محمود جابر بدران18223

ناجح275إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةعلى فرج على حسن ونس18225

ناجح205إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةعمار سيد عبدربه عمار ابوعجيله18226

ناجح248إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةعمر محمد عبدالنبى عبدالسالم حميدة18227

ناجح240.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةعمرو احمد محمد يوسف بشر18228

ناجح266إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةعمرو الشحات محمد احمد خليل18229

ناجح209إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةعمرو خالد عبدهللا  حسن دراز18230

ناجح245.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةعمرو فتحى عبدالمقصود محمد الطنوبى18231

ناجح274إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةعمرو محمد السيد محمد ابوقتب18232

ناجح240إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةكريم ابراهيم ابراهيم سيداحمد فضليه18234

ناجح180إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةكمال محمد على محمد شرف الدين18235

ناجح236إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةكمال هارون محمد احمد العونى18236

ناجح191.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمحمد ابراهيم السيد ابراهيم الرفاعى18237

ناجح154.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمحمد ابراهيم عبدالعزيز عبدالفتاح الجبسطى18238

ناجح189إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمحمد ابراهيم محمد عبدالاله الصياد18239

ناجح168.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمحمد احمد الصاوى محمد عامر18240

ناجح231إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمحمد احمد محمد ابراهيم القبانى18242

ناجح156إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمحمد السيد احمد السيد ابوحسين18245

ناجح253.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمحمد السيد مغازى محمد دراز18246

ناجح188.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمحمد بسيونى ابوزيد عبدالفتاح الصياد18248

ناجح271إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمحمد بسيونى بيومى بيومى حماده18249
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ناجح272إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمحمد بسيونى محمد يوسف دراز18250

ناجح141إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمحمد حسان محمد ابراهيم السوق18252

ناجح269إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمحمد حسن محمد حسن الرماح18253

ناجح158.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمحمد سالمه متولى محمد دعبس18254

ناجح268.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمحمد سليم محمد بسيونى عطية18255

ناجح263إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمحمد شريف محمد عبدالمجيدعامر18256

ناجح191.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمحمد صبحى حمدى محمد ابوصقر18257

ناجح264إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمحمد صالح سيداحمد حسن الجمال18258

ناجح260إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمحمد عادل احمد محمد الحبشى18259

ناجح205.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمحمد عبدالحافظ محمد عبدالحافظ دراز18260

ناجح260.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمحمد عبدالحق احمد عبدالمعطى دراز18261

ناجح277إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمحمد عبدالعزيز بسيونى على الحوفى18262

ناجح243.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمحمد عبداللطيف محمد عبدالحافظ دراز18263

ناجح212إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمحمد عبده الصاوى محمد دراز18264

ناجح166إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمحمد عبده مرشدى حسن الزنقلى18265

ناجح235.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمحمد عرفات ابراهيم سيداحمد ابوديب18266

ناجح185إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمحمد على محمد محمد الصعيدى18267

ناجح237.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمحمد عنتر محروس على القاضى18268

ناجح199إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمحمد فارس عبدالرحمن محمد بشر18269

ناجح222.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمحمد ماهر ياسين عبدالرازق الزمرانى18270

ناجح228إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمحمد محمد عبدالمنعم عبده الصعيدى18271

ناجح212إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمحمد وليد صالح محمد الحداد18272

ناجح144إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمحمود السعيد محمد محمد الفاضلى18273

ناجح168إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمحمود فتحى سعد الدين محمد واصل18274

ناجح221إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمحمود محمد ممدوح محمود القيم18275

ناجح195إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمدحت محروس عبداللطيف احمدالطحانه18276
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ناجح238.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمصطفى احمد راشد عبدالعزيز القاضى18277

ناجح254إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمصطفى حاتم مصطفى عبدالسميع عامر18279

ناجح149إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمصطفى طارق احمد عبدالحكيم السمالوى18280

ناجح251إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمصطفى ممدوح عبدالحكيم يوسف دراز18281

ناجح268.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمهاب اشرف على على سلطان18282

ناجح158إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةنادر السيد محمد عبدالسميع شعير18283

ناجح201.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةهانى ابوشعيشع محمد ابوشعيشع عطيه18284

ناجح188.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةهشام قدرى محمد محمد دعبس18285

ناجح217إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةوائل شوقى بسيونى حسن البشيبشى18286

ناجح193إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةياسر كمال السيد عبدالسميع شعير18287

ناجح248إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةيحيى السعيد محروس محمد القاضى18288

ناجح226.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةيحيى شداد عبدالرحمن محمد الشاذلى18289

ناجح194.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةيحيى عماد يحيى محمد القاضى18290

ناجح249إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةيحيى قدرى محمد عبدالغنى مطر18291

ناجح264.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةيوسف السباعى محمد محمد البياع18292

ناجح239إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةيوسف شعبان شحاته عبدالقادر القاضى18293

ناجح266إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةيوسف طه محمد الصاوى دراز18294

ناجح210.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةيوسف عبدالعزيز يوسف عبدالعزيز خلف18295

ناجح265.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةيوسف محسن كمال محمد امين18296

ناجح195.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةيوسف محمد الصاوى عبدالسميع دراز18297

ناجح254.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةاستيفانيا هانى عبدالملك اسعد يوسف18298

ناجح233.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةاسراء ابراهيم ابراهيم على رفاعى18299

ناجح266.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةاسراء احمد بسيونى عبده ابوسكين18300

ناجح279.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةاسراء احمد محمد ابواليزيد الحداد18301

ناجح211إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةاسراء اسماعيل محمد احمد عبدهللا دراز18302

ناجح209.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةاسراء صبحى محمد عبداللطيف بشر18303
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ناجح209إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةاسراء على شرف محمد شرف18304

ناجح206إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةاسماء السعيد محروس احمد القاضى18306

ناجح234.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةاسماء محمد محمد حسن بشر18307

ناجح210إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةاسماء وائل رجب زكى يوسف18308

ناجح201إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةاشرقت انور محمد انور دراز18309

ناجح223إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةاالء اسماعيل بدير عبدالسميع دراز18310

ناجح275.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةاالء متولى محمد احمد ابويوسف18311

ناجح192.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةامال جابر عبدالمجيد على نمير18312

ناجح279.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةامل سامى محمد الحبشى القاضى18313

ناجح211.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةامل سالمه متولى محمد دعبس18314

ناجح264إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةامل صالح محمد عبدالحفيظ بدر18315

ناجح227إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةامل محمد عوض يوسف الشاذلى18316

ناجح271.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةامنيه على عسران على النشار18317

ناجح253إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةامنيه محمود عبده عبدالسميع دراز18318

ناجح250إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةاميرة محمد على ابراهيم الجبسطى18319

ناجح193.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةاميره اسماعيل الصاوى محمد عامر18320

ناجح267.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةانجى محمد عبدالحكيم يوسف دراز18321

ناجح214.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةايمان عبدهللا عبدالمجيد بسيونى بدر18322

ناجح240.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةايمان عبدالمطلب السعيد عبدالمطلب النجار18323

ناجح235إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةايمان محمد حامد عبده سليمان حمادة18324

ناجح202إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةايمان مدحت حمدان عبدالمجيد الصالحى18325

ناجح178.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةايه عادل محمد على الزمرانى18326

ناجح279.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةبسمه نبيل على على الزنقلى18327

ناجح262إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةبسنت ناجى ابراهيم ابراهيم ونس18328

ناجح253.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةجهاد منتصر فتحى ابراهيم فضليه18329

ناجح251.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةحبيبه على محمد محمد18330
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ناجح253إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةحبيبه عمر عبده محمد ابوسكين18331

ناجح262.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةحبيبه فريد محمد محمد دراز18332

ناجح251.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةحبيبه محمد جمال كمال يوسف18333

ناجح180.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةحبيبه محمد محمود عبدالقادر سالمه18334

ناجح248إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةحبيبه منير الحبشى احمد العبد18335

ناجح259.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةحنان عصام ابراهيم ابراهيم بشر18336

ناجح231.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةحنان محمد عبدالرحيم عبدالعزيز السقا18337

ناجح253إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةحنين احمد احمد عبدالحافظ عيد18338

ناجح242.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةحنين محمد عبدالوهاب عبدالعزيز البدراوى18339

ناجح262إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةخلود السعيد عبدهللا محمد السنطاوى18340

ناجح242.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةخلود على عبدالعزيز محمد الطباخ18341

ناجح153إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةدعاء بسيونى مصطفى محمد القاضى18342

ناجح188.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةدنيا السعيد على مغازى بدوى18343

ناجح197إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةدنيا مصطفى عبدهللا فاضل عامر18344

ناجح168إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةدينا السعيد محمد على الحوفى18345

ناجح237إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةرحاب السعيد محمد عبدالقوى الشرقاوى18346

ناجح278إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةرحاب عبده عبدالمقصود محمد الحداد18347

ناجح257.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةرحمه احمد حسن محمد العشرى18348

ناجح260.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةرضوى ياسر بسيونى محمد حماده18349

ناجح258إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةرنا ابراهيم مصطفى محمد عامر18350

ناجح197.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةرنا محمد الصغير احمد سالم18351

ناجح260.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةروان عاطف عبدالخالق محمد الحبشى18352

ناجح263إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةروان محمد مروان محمد عبدالعزيز دراز18353

ناجح228.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةروان مصباح رمضان احمد دراز18354

ناجح245إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةروضة السعيد عبدالرحمن محمد الحنطور18355

ناجح169.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةرويده عدلى ممدوح محروس اغا18356
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ناجح267إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةريهام راضي عبدالعزيز خلف ابراهيم18357

ناجح250.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةزينب احمد احمد محمد الغرابلى18358

ناجح266.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةزينب حسن على ابراهيم رضوان18359

ناجح262إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةسحر يوسف عبدالخالق محمد الحبشى18360

ناجح255.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةسلمى سيد احمد مصطفى سيداحمد ابوسيد احمد18361

ناجح237إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةسلمى محمد محمد على الصاوى دراز18362

ناجح238.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةسمر كمال كمال الدين احمد الشناط18363

ناجح166إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةسمر محمد محمد على الحلبى18364

ناجح224إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةسمر محمد محمد محمد النجار18365

ناجح217.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةسميحة عبدهللا السعيد محمود عبعوب18366

ناجح265إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةسهام عبدالرؤوف محمد محمد دراز18367

ناجح256.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةسهيلة محمد محمد حسن بشر18368

ناجح180.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةشروق احمد محمد محمد الحوفى18369

ناجح169.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةشروق الحسينى ابراهيم محمد بشر18370

ناجح256إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةشروق السيد عبدهللا السيد مطر18371

ناجح254.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةشمس حسان احمدحسان السوق18372

ناجح264إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةشهد السعيد رجب السيدابوسكين18373

ناجح175إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةشهد ايمن عبداللطيف محمد احمد18375

ناجح243.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةشهد جمال محمد عبدالخالق الحوفى18376

ناجح217إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةشهد جميل بسيونى بيومى السهيلى18377

ناجح275إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةشهد حامد محمد محمد دعبس18378

ناجح169إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةشهد رمضان محمد احمد احمد18379

ناجح277.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةشهد سمير عبدالسالم محمود الغباوى18380

ناجح254.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةشهد ظافر محمد بسيونى دراز18381

ناجح216.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةشهد عبدالرحمن عبدالسميع عبدالسميع ونس18382

ناجح252إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةشهد عبدالعزيز عبدالعزيز محمد دراز18383
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ناجح140إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةشهد كامل شحاته كامل عبدالعاطى18384

ناجح276إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةشهد محمد محسن بسيونى الزنقلى18385

ناجح207.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةشهد مروان عبدالسالم محمد عامر18386

ناجح276إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةشيماء عبدهللا الشهيد حسن دراز18387

ناجح257.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةفاطمة السيد محمد حامد عالم18388

ناجح269.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةفاطمة محمود محمد ابراهيم وافى18389

ناجح241.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةفاطمه نجيب احمد السيد عامر18390

ناجح259إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةفرحه السيد السيد بسيونى عاشور18391

ناجح251.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةليديا ناصر عزيز اندراوس عوض هللا18392

ناجح208.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةليلى عبدالرحمن بيومى محمد دراز18393

ناجح192إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةليلى عبدالعزيز عبدالفتاح حسن مطر18394

ناجح276.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمروه سالمة محمد بسيونى عاشور18395

ناجح263إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمريم احمد محمد عطيه القله18396

ناجح266.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمنار احمد السيد على برين18397

ناجح264.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمنار لواء الدين محمد البدراوى18398

ناجح275إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمنال محمد بيومى احمد دراز18399

ناجح279إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمنة هللا ابواليزيد محمد محمد واصل18400

ناجح194إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمنه احمد عبدالهادى احمد الصياد18401

ناجح166إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمنه محمد بيومى على نمير18402

ناجح197إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمنه محمد محمود محمد الحبشى18403

ناجح164إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمنه مصطفى ابراهيم ابراهيم ونس18404

ناجح222.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمنى محمد عبدالخالق محمد الحبشى18406

ناجح268إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمنى محمد محمد يحيى عامر18407

ناجح272إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمهرائيل ماهر سعد سعد ابراهيم شلبى18408

ناجح234.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمى محمد كمال محمد الشبراخيتى18409

ناجح261.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمى ياسر محمد عبده عامر18410
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ناجح143إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةمياده محمد فاضل جادهللا محمد العيسوى18411

ناجح278.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةنجاة بسيونى محمد عبدالسميع الحوفى18412

ناجح240.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةندى ابراهيم محمد محمد شعبان18413

ناجح272.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةندى احمد عباس ابواليزيد بدر18414

ناجح192.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةندى عمر محمد عبدالرحمن دراز18415

ناجح185إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةنرمين على محمد على برين18416

ناجح270.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةنسرين محمد السيد حسن القيم18418

ناجح243إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةنشوى محى محمد بسيونى بشر18419

ناجح174إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةنغم صابر عبدهللا عبداللطيف العشرى18420

ناجح149.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةنهال عبدالمولى احمد سيداحمد القاضى18421

ناجح278.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةنوردين يحى بيومى بيومى حماده18422

ناجح222إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةنوره سعد كمال عبدالكريم عامر18423

ناجح190إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةنوره على بسيونى احمد القاضى18424

ناجح242إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةنورهان ابراهيم الصاوى اسماعيل دراز18425

ناجح238.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةنورهان احمد ابراهيم شلبى الجدى18426

ناجح274.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةنورهان السعيد محمد عبدهللا الرماحة18427

ناجح198إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةنورهان حامد جمعه محمد المعداوى18428

ناجح279.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةنورهان محمد صالح محمد بشر18430

ناجح250.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةهاجر السعيد عبدالرحمن عبدالباعث كشكه18432

ناجح257إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةهاجر زغلول محمد بسيونى فاضل دراز18433

ناجح199.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةهاجر سامى محمد محمد ابوديب18434

ناجح271.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةهاجر طه محمد السيد المغربى18435

ناجح172إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةهاجر عبدالحسيب يونس الشرنوبى يونس18436

ناجح270إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةهاجر محمد عبدالسالم حسن فلوص18437

ناجح165إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةهانم سمير عبدالعزيز حسن الشرقاوى18438

ناجح244.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةهانم غانم رشاد عبدالقادر النعناعى18439
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ناجح279.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةهبه هللا اسامه هاشم يوسف المعناوى18440

ناجح202إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةهدى احمد فتحى احمد السمالوى18441

ناجح156إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةهدى السعيد محمد الشرنوبى البنا18442

ناجح220إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةهدى محمد السعيد محمود زياده18443

ناجح175إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةهدى محمد عبدالعزيز محمد القاضى18444

ناجح258إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةهدى يسن صدقى محمد دراز18445

ناجح253.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةهدير اكرم محمد محمد عامر18446

ناجح211.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةهناء جابر ابراهيم خليل يوسف18447

ناجح180.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةهناء عبدالهادى محمد ابراهيم السايس18448

ناجح251.5إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةهند احمد محمد محمد دراز18449

ناجح201إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةيارا محمد اسماعيل  محمد النجار18451

ناجح222إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةيارا محمد السيد سليم دراز18452

ناجح163إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةياسمين حلمى فاضل احمد مرعى18453

ناجح277إدارة دســــــوقمحلة دياى اإلعداديةياسمين مصطفى فتحى احمد السمالوى18454

ناجح187إدارة دســــــوقأ.كامل منصور تابراهيم خالد محمد محمد فرج18455

ناجح197.5إدارة دســــــوقأ.كامل منصور تروفائيل فؤاد باسيلى عبدالمسيح باسيلى18456

ناجح180إدارة دســــــوقأ.كامل منصور تزياد مصطفى مصطفى محمد المنوفى18457

ناجح218.5إدارة دســــــوقأ.كامل منصور تعبدالعزيز عثمان احمد عبدالعزيز السايس18458

ناجح184.5إدارة دســــــوقأ.كامل منصور تعزيز حنا ابراهيم حنا عوض18459

ناجح215.5إدارة دســــــوقأ.كامل منصور تكيرلس سمير وصفى عازر18460

ناجح173.5إدارة دســــــوقأ.كامل منصور تمحمد رمضان متولى متولى الجدع18461

ناجح180إدارة دســــــوقأ.كامل منصور تمحمد عثمان احمد عبدالعزيزالسايس18462

ناجح259إدارة دســــــوقأ.كامل منصور تمصطفى محمود متولى متولى الجدع18463

ناجح272إدارة دســــــوقأ.كامل منصور تموريس جرجس ابراهيم جرس  شحاته18464

ناجح259إدارة دســــــوقأ.كامل منصور تنبيل عزيز يوسف عزيز حنا18466

ناجح231.5إدارة دســــــوقأ.كامل منصور تيوحنا بولس ابراهيم فهيم جرجس18467
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ناجح246إدارة دســــــوقأ.كامل منصور تامانى عثمان احمد عبدالعزيز السايس18468

ناجح254إدارة دســــــوقأ.كامل منصور تايمان السيد جمعة السيد احمد18469

ناجح216إدارة دســــــوقأ.كامل منصور تايمان صالح عبدالرازق محمد زيدان18470

ناجح251إدارة دســــــوقأ.كامل منصور تدميانه زكريا باسيلى عبدالمسيح18471

ناجح172إدارة دســــــوقأ.كامل منصور تشهد فوزى عبدالرحمن حسن ا لنكالوى18472

ناجح250إدارة دســــــوقأ.كامل منصور تمنه محمد على عبدالطيف النكالوى18473

ناجح251إدارة دســــــوقأ.كامل منصور تنورا فايز محمد محمد المعداوى18474

ناجح186إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةاحمد سماره عبداللطيف بسيوني الحيطي18476

ناجح247.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةاحمد شوقي مرسي عبدالحميد ناجي18477

ناجح247.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةاحمد عبدالعزيز عبدالوهاب علي الشافعي18478

ناجح152.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةاحمد علي محمد علي ابونازل18479

ناجح261.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةاحمد محمد فتوح عرفه السيد18480

ناجح250إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةاحمد ناصر عبدالعزيز محمد عبده18481

ناجح256إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةادهم محمد زكي ابراهيم الشرقاوي18482

ناجح242إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةادهم محمد عبدهللا احمد العريان18483

ناجح272إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةاشرف حربى احمد الجوهرى عبدهللا18484

ناجح188.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةالسيد الشحات السيد بهجات الجزار18485

ناجح234.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةامجد عبداللطيف فتح هللا عبدالحميد الحيطي18486

ناجح227.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةباسل عبداللطيف عبدالرحمن فتح هللا الزرقاني18487

ناجح178.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةبسيوني عبدالفتاح عبدالرحمن حسان18488

ناجح271إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةجمال حسنى مغازي مغازى الشاذلي18489

ناجح192إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةحسام مغازي حفناوي مغازي سويلم18490

ناجح267إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةحمدى محمد احمد الفقى18491

ناجح244إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةعبدالرحمن سيف عبدالرحمن محمد الغجري18494

ناجح257.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةعبدهللا احمد محمد نصر المزين18495

ناجح239إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةعبدهللا محمد السعيد محمد القباني18496
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ناجح174إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةعلي احمد محمد احمد العسكري18497

ناجح279إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةعمرو خالد عنان عبداللطيف عنان18499

ناجح247إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةعمرو يوسف محمد يوسف رجب18500

ناجح237.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةعنان محمد عناني محمد عنان18501

ناجح199.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةفارس ممدوح عبداللطيف سلطان18502

ناجح241.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةكريم اكرامي عبدالجواد محمد حسان18503

ناجح272إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةمازن محمد بسيوني عبداللطيف الحيطي18504

ناجح254إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةمحمد ابراهيم بسيوني ابراهيم الكومي18505

ناجح261إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةمحمد السيد علي عبدالرحمن الكومي18506

ناجح272إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةمحمد ايمن سمير محمد حسان18507

ناجح268.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةمحمد عبدالجواد بسيوني خليل هالل18509

ناجح175إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةمحمد عبدالحميد ناجي عبداللطيف ناجي18510

ناجح275.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةمحمد عبدالرحمن عبدالرحيم فتح هللا عبده18511

ناجح246إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةمحمد عبدالعظيم سعد احمد خليفه18512

ناجح221.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةمحمد عبداللطيف محمد عبداللطيف جبر18513

ناجح222إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةمحمد علي محمد ابراهيم حسان18514

ناجح189إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةمحمد على محمد على ابونازل18515

ناجح237.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةمحمد محمد فتوح عرفه السيد18516

ناجح214إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةمحمود علي احمد بسيوني داود18517

ناجح238.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةمحمود عمر احمد محمد هالل18518

ناجح240.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةمحمود محمد اسماعيل محمد طمان18519

ناجح177إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةمحمود محمد محمود محمد الحيطي18520

ناجح248.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةمصطفي احمد ابراهيم احمد سالم18521

ناجح257إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةمصطفي جمال عزيز محمد االنه18522

ناجح238.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةنادر سمير محمد محمد الحيطي18523

ناجح257إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةيوسف محمد حلمي محمد الرمسيسي18525
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ناجح253.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةيوسف محمد عبدالرحمن محمد رجب18526

ناجح253.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةيوسف مغاذي يوسف يوسف الرمسيسي18527

ناجح257.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةيوسف ياسر عبدالمقصود جبريل الدسوقي18528

ناجح235.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةاسماء شفيق خطاب خليل سالم18529

ناجح275.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةاالء عبدالرحمن عبدالرحمن عبدالرحمن عيده18530

ناجح240إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةاماني اسماعيل احمد اسماعيل العنتبلي18531

ناجح272.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةاماني ايوب عبدالعزيز احمد العنتبلي18532

ناجح279.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةايمان عبدالرحمن محمد عبدالبارى الحميدي18533

ناجح276.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةايمان لمعي عبداللطيف عبداللطيف الحيطي18534

ناجح277إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةحبيبه محمد محمد عبدالاله القله18535

ناجح205.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةحسنه عبدالرحمن عبدالرحمن عبدالرحمن الفار18536

ناجح256إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةحنين عبدالفتاح بسيوني ابراهيم الكومي18537

ناجح238إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةرحمه الحسيني احمد محمد الجزار18538

ناجح239.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةرحمه محمد عبدالرسول يوسف الرمسيسي18539

ناجح177.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةرضوه ابوالمعاطي عبدالرحمن عبدالرحمن عوف18540

ناجح271إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةرضوي رضا بسيوني محمد عنان18541

ناجح217إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةروان ابراهيم محمد محمد الخطيب18542

ناجح226.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةرويدا محمد عبدالرحيم فتح هللا عبده18543

ناجح268إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةريهام رضا فؤاد امام الحيطي18544

ناجح248إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةريهام محمد حسن ابراهيم جبر18545

ناجح205إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةسارة سمير ابراهيم اسماعيل الشرقاوي18546

ناجح273.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةسارة مغازي مغازي محمد العسكري18547

ناجح267.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةساره شوقي بسيوني احمد الغجري18548

ناجح247إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةسلمي محمد محمد ابراهيم الفراش18549

ناجح251.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةسميحه ابراهيم اسماعيل فراج زيد18550

ناجح245إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةشروق عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح التطاوي18551
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ناجح257إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةشروق مغازي حفناوي عباس سويلم18552

ناجح264إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةشهد احمد ايوب احمد طمان18553

ناجح232.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةشهد حامد مصطفي منصور رجب18554

ناجح254إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةشهد محمد ابواليزيد عبدالقوي سالم18555

ناجح276إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةشهد محمد مصطفى احمد دراز18556

ناجح275.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةشيماء البرهامي ابراهيم محمد عبده18557

ناجح184.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةشيماء محمد محمد محمد حسنين18558

ناجح242.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةشيماء مصطفي نصر فتح هللا عبده18559

ناجح252.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةعزه علي السيد بسيوني السنافيري18560

ناجح169.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةغاده يوسف سليمان سيد احمد الغجري18561

ناجح270.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةفاطمة برهان برهان رجب البنا18562

ناجح268.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةفلاير بسيوني عبدالرحمن بسيوني حسان18564

ناجح272.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةمريم رضا محمد حسن الفتياني18565

ناجح271.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةملك مصباح السيد بسيوني السنافيري18566

ناجح278.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةمنار محمد عبدالعزيز محمد بيومي18567

ناجح243.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةمنه هللا احمد سلطان حسن18568

ناجح232إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةمنه صبحي عبدالرحمن محمد البريمي18569

ناجح277إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةمها محمد محمد عبدالحليم عليق18570

ناجح273إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةندا ماهر اسماعيل محمد البريمى18571

ناجح246إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةندا نبيل سلطان حسن ناجى18572

ناجح248إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةندي خميس محمد الدسوقي فرحات18573

ناجح249إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةندي محمد احمد الزهار سويلم18574

ناجح278إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةنورا عبدالحميد محمد محمد الحيطي18575

ناجح243.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةنورهان السيد محمد علي اللقاني18576

ناجح231إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةنورهان انور محمد احمد العريان18577

ناجح188.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةهدير علي ابراهيم عبداللطيف عنان18578
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ناجح265إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةهناء مصطفي محمد عصران البريمي18579

ناجح216.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةوالء بهجات السيد بهجات الجزار18580

ناجح270.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةوالء محمد حافظ عبداللطيف سالم18581

ناجح269.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةوالء محمد محمد عبدالباري الحميدى18582

ناجح268.5إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةياسمين ايمن محمد حسن بركات18583

ناجح198إدارة دســــــوقمنية جناج اإلعداديةياسمين عبداللطيف محمد عبدالحميد سويلم18584

ناجح223.5إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةابراهيم سعيد عبدالفتاح محمد الكريونى18585

ناجح250.5إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةاحمد السعيد محمد محمد عبيد18586

ناجح232.5إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةاحمد محمد محمود محمد باهلل18587

ناجح196إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةالسيد محمد خليفة السيد عبيد18588

ناجح253إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةالسيد وسيم السيد عبداللطيف سلطان18589

ناجح163إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةايمن محروس بسيوني محمد الزبيري18590

ناجح170إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةحسام احمد ابراهيم علي الجداوى18591

ناجح190إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةسيف زكريا زكريا عبدالقادر ابوشناف18592

ناجح223إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةطالل اسامه محمد عبدالسالم النكالوى18593

ناجح225إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةعبدالرحمن محمد احمد محمد ابوفواكه18594

ناجح242.5إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةعبدهللا السيد عبدالرحمن ابراهيم النجار18595

ناجح242إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةعبدهللا محمد رفعت عبدالغني غنيم18596

ناجح213.5إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةعزت عبدالرحمن عبدهللا السيد الحارتى18597

ناجح252.5إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةمحمد السعيد عبدالجيد محمد الشباسى18598

ناجح253.5إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةمحمد خيرى السيد محمد سلطان18599

ناجح230إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةمحمد رضا محمد احمد القبانى18600

ناجح269.5إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةمحمد صبرى عبداللطيف محمد عبدالخالق18601

ناجح270إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةمحمد عمران احمد محمد الحارتى18602

ناجح198إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةمحمد محمود احمد محمد ابوفواكه18603

ناجح152إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةمحمود السعيد محمد ابوالعينين الشرقاوي18604
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ناجح261.5إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةمصطفى محمد عبدالعزيز ابوالعال قنبر18605

ناجح219إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةمعاذ ياسين على عبدالونيس عبدالحميد18606

ناجح212.5إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةهشام عبدالغنى عبدالرحمن عبدالوهاب فضل18607

ناجح234إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةاالء صالح ابراهيم محمد الشقاوى18608

ناجح278إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةاميره السيد على عبده زقزوق18609

ناجح228.5إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةايمان حسنى الحسينى محمد عيسى18611

ناجح184إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةايمان محمد عبدالعظيم محمد الجداوى18612

ناجح277.5إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةايه احمد محمد فؤاد يونس18613

ناجح233إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةايه وليد محمد محمد الحشاش18614

ناجح241.5إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةبسمله عاصم عبدالخالق شاكر باهلل18615

ناجح259.5إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةحبيبة محمد ابراهيم عبده زقزوق18616

ناجح278.5إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةحفصه زكريا احمد محمد سلطان18617

ناجح278.5إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةحنين محسن عبدالخالق شاكر باهلل18618

ناجح260إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةريهام عبدالصمد محمد عبدالصمد الجمال18619

ناجح268إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةساره سالم محمد علي الجداوى18620

ناجح275.5إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةساره سامى تاج عبدالغني القبانى18621

ناجح273.5إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةساره فتحى محمد عبدالحميد باهلل18622

ناجح186إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةساره محمد احمد عطية الديب18623

ناجح274.5إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةشاذا محمد عبدالعزيز الشيخ محمد الرفاعى18624

ناجح229إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةشروق هيثم محمد عبدالعظيم الحوفى18625

ناجح194إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةشهد ابراهيم مصطفى محمد عقل18626

ناجح268.5إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةفرح السعيد على عبده السبكى18627

ناجح268.5إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةمروة هالل اسماعيل ابراهيم مبروك18628

ناجح217إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةمنال احمد محمد احمد الجداوى18629

ناجح263إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةمنه هللا محمد عبدالفتاح عبدهللا عيسى18630

ناجح274.5إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةميرنا مصطفى عبدالرؤف عبده زقزوق18631
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ناجح260إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةندى بسيونى محمد السيد عبيد18632

ناجح262.5إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةندى معوض السعيد مصطفي مهيا18633

ناجح278إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةنوران ياسين محمد سيد احمد الفرنوانى18634

ناجح279.5إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةنورهان سعيد زكى ابوالمجد شرابى18635

ناجح273إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةنيره ياسر زكريا عبدالقادر ابوشناف18636

ناجح279.5إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةهايدى طارق خليفة حسنين عبيد18637

ناجح218.5إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةيارا ياسر عاطف محمد عقل18638

ناجح200.5إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةياره عالء عزت هنداوي الهنداوى18639

ناجح275.5إدارة دســــــوقكفر الشراعنة اإلعداديةيمنى سعد محمد احمد سلطان18640

ناجح180.5إدارة دســــــوقكفر ابوالحسن اإلعداديةابراهيم رمضان محمد ابراهيم القاضى18641

ناجح222إدارة دســــــوقكفر ابوالحسن اإلعداديةاحمد عبدالمنعم محمد عطية زيدان18642

ناجح262.5إدارة دســــــوقكفر ابوالحسن اإلعداديةاحمد عبده على شهاوي شهاوى18643

ناجح264.5إدارة دســــــوقكفر ابوالحسن اإلعداديةاحمد فايق السيد محمد ابوحسن18644

ناجح171.5إدارة دســــــوقكفر ابوالحسن اإلعداديةاحمد فيصل شهاوى السيد شهاوى18645

ناجح187.5إدارة دســــــوقكفر ابوالحسن اإلعداديةاحمد محمد محمود عطية زيدان18646

ناجح169إدارة دســــــوقكفر ابوالحسن اإلعداديةاحمد ياسر مسعد اسماعيل ابوحسن18647

ناجح255إدارة دســــــوقكفر ابوالحسن اإلعداديةرشدى حسنى حماده عبداللطيف حماده18648

ناجح158.5إدارة دســــــوقكفر ابوالحسن اإلعداديةعادل عادل محمد على الشافعى18649

ناجح268.5إدارة دســــــوقكفر ابوالحسن اإلعداديةعبدالوهاب السعيد عبدالوهاب محمد الصرصار18650

ناجح157إدارة دســــــوقكفر ابوالحسن اإلعداديةفارس عبدالفتاح على احمد المالح18651

ناجح189إدارة دســــــوقكفر ابوالحسن اإلعداديةمحمد الحسينى محمد مصطفى جابر18653

ناجح163إدارة دســــــوقكفر ابوالحسن اإلعداديةمحمد رشاد محمد محمد عبيد18654

ناجح154إدارة دســــــوقكفر ابوالحسن اإلعداديةمحمد سامى رجب عبدالرحمن زيدان18655

ناجح146إدارة دســــــوقكفر ابوالحسن اإلعداديةمحمد ياسر مسعد اسماعيل ابوحسن18656

ناجح235.5إدارة دســــــوقكفر ابوالحسن اإلعداديةمحمود محمد صالح ابراهيم الشافعى18657

ناجح168إدارة دســــــوقكفر ابوالحسن اإلعداديةمصطفى على محمد على الشافعى18658
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ناجح179.5إدارة دســــــوقكفر ابوالحسن اإلعداديةاسراء رجب معوض عبدالرحمن زيدان18659

ناجح234إدارة دســــــوقكفر ابوالحسن اإلعداديةاسماء سامى محمد محمد المالح18660

ناجح249.5إدارة دســــــوقكفر ابوالحسن اإلعداديةاسماء محمود محمد احمد النكالوى18661

ناجح226إدارة دســــــوقكفر ابوالحسن اإلعداديةايه ابراهيم احمد عبدالرحمن ابوحسن18663

ناجح256إدارة دســــــوقكفر ابوالحسن اإلعداديةايه ابراهيم محمد محمد المالح18664

ناجح208.5إدارة دســــــوقكفر ابوالحسن اإلعداديةرنا ياسر مسعد اسماعيل ابوحسن18665

ناجح268إدارة دســــــوقكفر ابوالحسن اإلعداديةروان جالل احمد احمد شهاوى18666

ناجح216إدارة دســــــوقكفر ابوالحسن اإلعداديةشهد عصام سعيد ابراهيم رمضان18667

ناجح214إدارة دســــــوقكفر ابوالحسن اإلعداديةعلياء احمد محمد ابوالعينين جاب هللا18668

ناجح253.5إدارة دســــــوقكفر ابوالحسن اإلعداديةفاطمه الشحات جابر ابراهيم مبروك18669

ناجح245إدارة دســــــوقكفر ابوالحسن اإلعداديةمنار شهاوى على شهاوى شهاوى18670

ناجح268.5إدارة دســــــوقكفر ابوالحسن اإلعداديةهاجر سعد انور محمد النكالوى18671

ناجح244.5إدارة دســــــوقكفر ابوالحسن اإلعداديةهويدا عاطف سميح محمد ابراهيم عوض18672

ناجح234.5إدارة دســــــوقكفر ابوالحسن اإلعداديةياسمين جمال مسعد محمود زيدان18673

ناجح267.5إدارة دســــــوقكفر ابوالحسن اإلعداديةياسمين محمد محسن ابوالعينين جاب هللا18674

ناجح278إدارة دســــــوقا.طه الحليسى تابراهيم شعبان على ابوالعنين دالله18675

ناجح146إدارة دســــــوقا.طه الحليسى تاحمد السيد رزق بسيونى المغربى18676

ناجح230.5إدارة دســــــوقا.طه الحليسى تاحمد السيد محمد السيد الحليسى18677

ناجح227.5إدارة دســــــوقا.طه الحليسى تاحمد شبل محمود محمد عامر18678

ناجح276إدارة دســــــوقا.طه الحليسى تاحمد شعبان على ابوالعنين دالله18679

ناجح237إدارة دســــــوقا.طه الحليسى تاحمد محمد زكريا عبدالمطلب الفقي18680

ناجح149إدارة دســــــوقا.طه الحليسى تاحمد محى الدين محي الدين محمد الحليسى18681

ناجح275إدارة دســــــوقا.طه الحليسى تاحمد نبيل صبحى محمد الصعيدى18682

ناجح266.5إدارة دســــــوقا.طه الحليسى تاسالم بسام السيد ابراهيم عامر18683

ناجح241إدارة دســــــوقا.طه الحليسى تاسالم حماده شعبان اسماعيل ابوسعده18684

ناجح269.5إدارة دســــــوقا.طه الحليسى تسعيد عبدهللا السعيد عبدهللا العوني18685
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ناجح250إدارة دســــــوقا.طه الحليسى تعبدالرحمن السيد رمضان موسى درويش18686

ناجح229إدارة دســــــوقا.طه الحليسى تعلى نصر محمد على زغلول18687

ناجح247إدارة دســــــوقا.طه الحليسى تفارس عبدالعاطى احمد محمود دالله18688

ناجح233إدارة دســــــوقا.طه الحليسى تفارس محمد محمد سباق18689

ناجح190إدارة دســــــوقا.طه الحليسى تمحمد احمد محمد محمد عزازى18690

ناجح270.5إدارة دســــــوقا.طه الحليسى تمحمد اشرف عبدالغفار على العونى18691

ناجح273إدارة دســــــوقا.طه الحليسى تمحمد رجب ابراهيم محمد زغلول18692

ناجح219إدارة دســــــوقا.طه الحليسى تمحمد عادل السيد محمد الصياد18693

ناجح269إدارة دســــــوقا.طه الحليسى تمحمد مصطفى ابراهيم محمود رسالن18694

ناجح207.5إدارة دســــــوقا.طه الحليسى تمحمود عطيه عطيه عزازى18695

ناجح271.5إدارة دســــــوقا.طه الحليسى تمحمود محمد صالح محمد الكالف18696

ناجح230.5إدارة دســــــوقا.طه الحليسى تمصطفى صابر احمد محمد الحليسى18697

ناجح190إدارة دســــــوقا.طه الحليسى تمهند محمد رمضان ابوسعده18698

ناجح247إدارة دســــــوقا.طه الحليسى تيوسف ماجد شحاته محمد الهلباوى18699

ناجح202.5إدارة دســــــوقا.طه الحليسى تاسماء محمد ابوالفتوح حسين زغلول18700

ناجح277.5إدارة دســــــوقا.طه الحليسى تايه رشاد رمضان مصطفي ابوسعده18701

ناجح269إدارة دســــــوقا.طه الحليسى تايه محمد السيد ابراهيم عليبه18702

ناجح249.5إدارة دســــــوقا.طه الحليسى تخلود توفيق احمد محمد عامر18703

ناجح181.5إدارة دســــــوقا.طه الحليسى تدعاء رشدى السيد على الكالف18704

ناجح270.5إدارة دســــــوقا.طه الحليسى تروان عماد مصطفى عبدالمجيد الكالف18705

ناجح201.5إدارة دســــــوقا.طه الحليسى تساره زكريا عبدالقادر ابراهيم الفيومى18706

ناجح172إدارة دســــــوقا.طه الحليسى تشهد ابراهيم محمد ابراهيم الحناوي18707

ناجح277إدارة دســــــوقا.طه الحليسى تشيماء شحاته عبدالقادر اسماعيل الهلباوى18708

ناجح265إدارة دســــــوقا.طه الحليسى تمريم احمد عاطف اسماعيل ابوسعده18709

ناجح194إدارة دســــــوقا.طه الحليسى تهيام صابر محمد بسيونى المغربى18710

ناجح216إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينابراهيم صالح ابراهيم احمد فضل18711
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ناجح191إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنيناحمد احمد محمد محمد فضل18712

ناجح216.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنيناحمد اشرف على على مرعى18713

ناجح144إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنيناحمد السعيد حلمى احمد ليمونه18714

ناجح262إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنيناحمد السيد محمد عبدالسالم عليبه18715

ناجح254إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنيناحمد ايمن احمد احمد الكيكي18716

ناجح183إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنيناحمد ايمن محمد عبداللطيف عصفوره18717

ناجح189.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنيناحمد جمعه فاضل عبدالستار سحالى18718

ناجح244إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنيناحمد حسن السيد كمال عوض18719

ناجح215.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنيناحمد حمدى حيطاوى محمد الخياط18720

ناجح267.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنيناحمد خالد شمس الدين احمد احمد القاضى18721

ناجح272.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنيناحمد شريف مغازى محمد ابومعبد18722

ناجح256إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنيناحمد عبدالعزيز على عبدالعزيز حبلص18723

ناجح274.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنيناحمد عبدالغنى عبدالمولى عبدالغنى السقا18724

ناجح266إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنيناحمد عبده احمد احمد فضل18725

ناجح246.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنيناحمد عبده نزيه عبده جوهر18726

ناجح254إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنيناحمد عصام حسيني عبدالخالق االنه18727

ناجح168إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنيناحمد عطية احمد حسيني الشرقاوى18728

ناجح201إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنيناحمد عطية محمود عطية النجار18729

ناجح256إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنيناحمد على احمد على الشويتى18730

ناجح142إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنيناحمد عوض مرشدى احمد عبدالرازق18732

ناجح188.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنيناحمد فتح هللا السيد فتح هللا مندور18733

ناجح225.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنيناحمد فكرى محمد احمد فضل18734

ناجح259إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنيناحمد قاسم محى الدين احمد فضل18735

ناجح155.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنيناحمد محمد احمد محمد الخطيب18736

ناجح257إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنيناحمد محمد احمد محمد القصاص18737

ناجح185إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنيناحمد محمد بركات عبداللطيف الحداد18738
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ناجح248إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنيناحمد محمد جالل احمد الشرقاوى18739

ناجح276.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنيناحمد محمد عبداللطيف محمد المسلماني18740

ناجح162إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنيناحمد محمد عبدالمجيد عيسوى عليبه18741

ناجح272.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنيناحمد محمد فهمي محمد القاضي18743

ناجح245.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنيناحمد محمد نصر محمد الفضالي18744

ناجح235إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنيناحمد محمود ابراهيم محمد جويده18745

ناجح264إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنيناحمد منصور احمد عبدالحميد محمد18746

ناجح270.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنيناحمد نبيل ابراهيم محمد زمرة18747

ناجح269إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنيناحمد نبيل جمال الدين عبده عليبه18748

ناجح267.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنيناسامة احمد احمد الصياد البف18749

ناجح155إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنيناسامة اشرف محمد محمد الشرقاوى18750

ناجح271.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنيناسامة السعيد عبدالعزيز محمد فضل18751

ناجح234إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنيناسامة شعبان شعبان محمد شمه18752

ناجح187إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنيناسامة عبدالفتاح عبدالمنصف قطب عليبة18753

ناجح272إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنيناشرف عالء الصافي يوسف فضل18754

ناجح256.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنيناشرف محمد احمد احمد السكرى18755

ناجح163إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينالسعيد حمدى السعيد ابوالوفا عليبه18756

ناجح147إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينالسعيد عبدهللا محمد السعيد محمود ابومعبد18757

ناجح188إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينامير محمد محمد محمد فضل ابويوسف18758

ناجح239إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينايمن جمال ناجى محمد القرنشاوى18759

ناجح154.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينايمن نبيل عبدالفتاح محمد الروينى18760

ناجح167.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينايهاب كمال محمد الحسينى االنه18761

ناجح238إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينايهاب محسن عبدالعزيز نصار نصار18762

ناجح269.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينباسم ابراهيم ابراهيم محمد البحيرى18763

ناجح246إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينبركات محمد بركات عبداللطيف الحداد18764

ناجح263.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينبيشوى مسعد فهمى حنا بغدادى18765
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ناجح248.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينتوفيق محمد عطيه محمد ليمونه18766

ناجح192.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينجالل فايز احمد يوسف ابوخضرة18767

ناجح279إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينجالل مدحت جالل قطب فضل18768

ناجح279.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينجمال محمد جمال الدين محمد خفاجى18769

ناجح218إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينجمال محمد نصر محمد السنهورى18770

ناجح230.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينحسام محمد فهمى ماهر القاضى18771

ناجح272إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينحسام محمد محمد محمد اللباد18772

ناجح241.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينحمدى رشدي سعد احمد محليس18773

ناجح271إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينحمدى مغازى حمدى مغازى الدخاخنى18774

ناجح235إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينحمدى مفرح احمد احمد الكيكى18775

ناجح273.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينخالد شعبان بلتاجي يوسف تركي18776

ناجح144.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينخالد محمد احمد محمد الطباخ18777

ناجح236إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينخالد محمد عبدالجواد يوسف فضل18778

ناجح162.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينرمضان عطا حسن احمد ساس18781

ناجح262إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينرياض صالح محمد محمد مندور18782

ناجح253.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينزكريا اسماعيل زكريا محمد الدخاخنى18783

ناجح267.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينزياد السيد جمعه السيد زغلوله18784

ناجح268إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينزياد طه طه ابراهيم فضل18785

ناجح254إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينزياد عبدالاله السيد محمد ابوالعطا18786

ناجح260إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينزياد محمد السيد عبدالوهاب مسيوغه18787

ناجح176إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينزياد محمد السيد محمد السنهوري18788

ناجح262.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينزياد محمد محمد يوسف خلف18789

ناجح210إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينزياد يسرى السعيد عبداللطيف القاضى18790

ناجح264إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينسامى السعيد احمد احمد الصيفى18791

ناجح261إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينسامى سعد سليمان عبدالقوى عطيه18792

ناجح239.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينسامى محمد السيد وهبه ابوزينه18793
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ناجح207إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينسمير عبدالمجيد محمد عبدالمجيد السروجى18794

ناجح257.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينسيف االسالم مصطفى عبدالقادر يونس الشباسى18795

ناجح266إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينسيف محمد عبداللطيف عبداللطيف االنه18796

ناجح267.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينشهاب الدين سعد محمد عبدالرحمن الصعيدى18798

ناجح274.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينصالح سامى عبدالمطلب المغربى القيم18799

ناجح252إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينصالح سامى محمد فتحى حكيرش18800

ناجح265إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينطارق رزق فهمى بسيونى السكرى18801

ناجح220.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينطارق محمد سعد محمد زغلوله18802

ناجح267إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينطه طارق طه ابراهيم فضل18803

ناجح277.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينعادل سامي السيد محمد عليبه18804

ناجح267إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينعاصم محمد فوزى طه القاضى18805

ناجح199إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينعبدالرحمن السيد محمد عبدالمجيد كميل18806

ناجح245إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينعبدالرحمن جمعه عبدالرحمن محمود خضر18807

ناجح142إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينعبدالرحمن خميس محمود محمد زيدان18808

ناجح279إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينعبدالرحمن رزق محمد عبدالمجيد ديب الليل18809

ناجح246إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينعبدالرحمن محمد احمد ديب الليل18811

ناجح254إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينعبدالرحمن محمد تاج محمد عبدالعال18812

ناجح270إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينعبدالرحمن محمد سعيد محمد عبدالعال18813

ناجح275إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينعبدالرحمن محمد ششتاوي حسن ناصر18814

ناجح262إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينعبدالرحمن محمد عبدالمحسن على الفيومى18815

ناجح272إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينعبدالعزيز شحاتة عبدالعزيز محمد ابوشادى18816

ناجح269إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينعبدهللا اكرم عبدالرحيم محمد خلف18817

ناجح253إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينعبدهللا الحسين فهمى محمد القاضى18818

ناجح279إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينعبدهللا السيد فتحى بسيونى ابوعبدهللا18819

ناجح245.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينعبدهللا رفعت محمود احمد القاضى18820

ناجح253إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينعزت السعيد محمد الشرنوبى فضل18821
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ناجح239.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينعطا حماده عطيه محمد ليمونه18822

ناجح246إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينعالء طلعت عبدالمنصف قطب عليبه18823

ناجح262إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينعالء محمد عبدهللا محمد جامع18824

ناجح184إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينعالء محى سعد عبدالرحمن فضل18825

ناجح253إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينعماد محمد عبدالرحيم عبدالرحيم مسيوغه18826

ناجح279إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينعماد محمد عزمى عطية عوض18827

ناجح239إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينعمار ياسر حنفى عبدالرحمن القاضي18828

ناجح198إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينعمر عصام عبدالعاطي عزام18829

ناجح270.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينعمر عالء عبدالجواد يوسف فضل18830

ناجح189إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينعمر محمد بلتاجى يوسف تركى18831

ناجح279إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينعمر محمد عبدالعزيز السيد احمد القاضى18832

ناجح274.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينعمر محمد عبدالعظيم مغربى القيم18833

ناجح222إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينعمرو السيد عبدالمجيد مصطفى عليبة18834

ناجح221إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينعمرو خالد رمزى مصطفى عليبه18835

ناجح229.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينعمرو خالد عبدالمجيد محمد مسيوغه18836

ناجح192إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينعمرو سعد محمد السيد الدخاخنى18838

ناجح246.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينعمرو طارق ابراهيم عبده يونس18839

ناجح263إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينعمرو محمد توفيق محمد الدخاخنى18840

ناجح271إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينعمرو مصطفي السعيد محمد الشرقاوي18841

ناجح212.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينعمرو ياسر محمد السعيد اسماعيل ناصر18842

ناجح203.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينفادى محمد محمد محمد الحمضى18844

ناجح240.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينفارس عطيه عطيه حسن جامع18845

ناجح237إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينفارس محمد سيد احمد ركابى18846

ناجح265إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينفارس محمد عبدالمجيد السيد ديب الليل18847

ناجح161.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينفايز طارق شحاته بسيونى ابوعبدهللا18848

ناجح175.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينكريم السعيد عبداللطيف عبداللطيف عليبه18849
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ناجح232إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينكريم شريف محمود عبدالمجيد السلموني18850

ناجح183.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينكمال محمود محمد حسينى فايد18853

ناجح205إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينكيرلس مدحت اسعد معوض فانوس18854

ناجح279إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمد ابراهيم عثمان عثمان شرعان18855

ناجح272.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمد احمد كمال العشرى بخيتة18856

ناجح273.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمد احمد محمد احمد عليبه18857

ناجح259.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمد احمد محمد عطيه القاضى18858

ناجح230إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمد اشرف محمد محمد المهنى18859

ناجح229إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمد اشرف نصر محمد السنهورى18860

ناجح264إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمد التهامى عبدالمجيد محمد مسيوغه18861

ناجح267.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمد السيد شحاته محمد محليس18862

ناجح219إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمد السيد شعبان احمد حمزه18863

ناجح248إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمد السيد على على عليبه18865

ناجح221.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمد السيد محمد زكى رمضان صيام18866

ناجح275إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمد ايمن عبدالمجيد عبدالرحمن القاضى18867

ناجح263.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمد ايمن عبده السيد فضل18868

ناجح174إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمد ايمن محمد عبداللطيف عصفوره18869

ناجح152إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمد بلتاجى بلتاجى ابراهيم مندور18870

ناجح265إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمد جابر عبدالفتاح محمد فضل18873

ناجح275.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمد خالد محمود محمد الدخاخنى18874

ناجح269إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمد رشدى عبدالجواد عبدالرؤف شعبان18875

ناجح183إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمد رضا محمد عبدالقادر شعبان18876

ناجح243.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمد رفعت السعيد ابراهيم عليبة18877

ناجح265.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمد زكريا محمد محمد القسط18879

ناجح273.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمد زكريا محمد محمد ماضى فضالية18880

ناجح258إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمد شريف محمد محمد البحيرى18881
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ناجح274إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمد طارق محمد عبدالرحمن عليبة18882

ناجح203إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمد طلعت محمد فوزى الشيخ السيد عليبه18883

ناجح261.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمد عادل محمد احمد عليبه الخولي18884

ناجح251إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمد عبدالعزيز ابراهيم عبدهللا عبدالعال18885

ناجح229.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمد عبده عيسوى عبده عليبه18886

ناجح267.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمد عبده مغازي عبدالرحمن فضل18887

ناجح158إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمد عطيه على عبده النجار18888

ناجح260إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمد على عبده بيومى عليبه18889

ناجح190إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمد فهمى عبدالحليم حسينى فايد18890

ناجح158إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمد محمود ابراهيم محمد البحيرى18892

ناجح276إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمد مدحت محمد محمد عصفوره18893

ناجح269إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمد مفرح احمد ابراهيم سالم18894

ناجح202إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمد مفرح عبدالكريم بركات ابوستة18895

ناجح252.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمد منتصر عبدالعليم اسماعيل الضنين18896

ناجح156إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمد نبيل عبدالصمد عبدالصمد عليبة18897

ناجح261إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمد نصر ابراهيم امين ابوحرب18898

ناجح276.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمد ياسر محى الدين محمد الحداد18899

ناجح264إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمود ابراهيم السيد ابراهيم السنهوري18900

ناجح213.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمود حمدى محمد احمد البحيرى18901

ناجح256إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمود رفعت السعيد ابراهيم عليبة18902

ناجح275إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمود صابر شحاته يوسف عمار18903

ناجح273إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمود صالح عبده عبدالمجيد السروجى18904

ناجح237إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمود عبدالفتاح محمد محمد فضل18905

ناجح266.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمود عبده عبدالعزيز عبده عليبه18906

ناجح272إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمود عصام عبدالرؤف عبدالرؤف شعبان18907

ناجح186.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمود محمد اسماعيل ابراهيم القاضي18908
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ناجح151.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمحمود يوسف عبده العيسوى عليبه18909

ناجح269.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمصطفى احمد احمد نشات احمد الشرقاوى18911

ناجح148إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمصطفى احمد عبداللطيف عبداللطيف عليبه18912

ناجح277.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمصطفى جالل على ابراهيم االنه18913

ناجح260إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمصطفى خالد محمد محمد مظلوم18914

ناجح244.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمصطفى عبدالكريم عبدالكريم محمد القروى18916

ناجح249إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمصطفى عبده احمد شهاوى18917

ناجح188.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمصطفى عتريس عبدالكريم عيسوى عليبه18918

ناجح210إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمصطفى عصام عبدالنعيم احمد االته18919

ناجح201.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمصطفى عوض جابر احمد رجب18920

ناجح257.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمصطفى فهمى احمد احمد فضل18921

ناجح218إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمصطفى محمد عبدالمنصف قطب عليبه18922

ناجح278إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمصطفى محمد محى الدين محمد عليبه الشريف18924

ناجح229.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمعتز عبدالواحد محمد عبدالرحمن القاضى18925

ناجح244.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمعتز مغازى على يوسف عليبه18926

ناجح269إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمعتز ناصر السيد الشرنوبى القرش18927

ناجح150.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينممدوح توفيق ممدوح عبدالرحمن ليمونه18928

ناجح221إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمهاب احمد عبدالخالق ابراهيم اللقانى18929

ناجح276.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينمهند عبدالرحمن مصطفى عبدالرحمن فضل18930

ناجح256.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنيننادر سامح سعيد مغازى النواجى18931

ناجح170إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنيننزيه ياسر احمد ابراهيم المشتولى18932

ناجح274إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينهشام يكن عبداللطيف عبدالعظيم القاضى18935

ناجح278إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينهيثم حمدى محمد محمد الكيكى18936

ناجح279إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينوسيم السيد السيد ابراهيم السنهورى18937

ناجح253.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينيحيى رضا يحيى حسن ناصر18938

ناجح160.5إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينيوسف عبدالحميد نصر الصياد رزق18939
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ناجح266إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينيوسف محمد ششتاوى حسن ناصر18940

ناجح274إدارة دســــــوقعزت القاضى بشباس بنينيوسف ناصر يوسف يوسف خلف18941

ناجح202.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتاسراء ايمن محمد مسيوغة18942

ناجح256.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتاسراء حاسم حشمت الصعيدى18943

ناجح241.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتاسراء سعد سعد عبدالرحمن فضل18944

ناجح244إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتاسراء شعبان محمود عباس زيدان18945

ناجح247إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتاسراء عبدالمولي محي الدين حامد18946

ناجح277إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتاسراء محمد محمد العتريس نصار18947

ناجح201.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتاسراء مفرح عبدهللا محمد خلف18948

ناجح249.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتاسراء ياسر زكريا عبدالواحد اللقانى18949

ناجح241.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتاسماء ابراهيم محمد ابراهيم سحالى18950

ناجح213إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتاسماء سامى الشرنوبى سحالى18951

ناجح273.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتاسماء صالح عبدالمجيد خاطر18952

ناجح223إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتاسماء عبدالصمد محمد ليمونه18953

ناجح277إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتاسماء محرم السيد السيد  زمرة18954

ناجح271إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتاسماء محسن سليم محمد زمرة18955

ناجح279.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتاسماء محمد عبدالحليم موسى18956

ناجح253إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتاسماء نبيل فهمى القاضي18958

ناجح249إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتاسماء يوسف عبدالمقصود الشيخ18959

ناجح254إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتاالء احمد ابراهيم فايد18960

ناجح260.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتاالء السيد عطيه محمد عليبه18961

ناجح252إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتاالء حمدى يوسف عبدالرازق نور18962

ناجح273.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتاالء عماد احمد برغش18963

ناجح187.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتاالء محمد السيد مغازى زيدان18964

ناجح224إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتاالء محمد حسن سحالى18965

ناجح203إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتالهام رضا عبدهللا عبدالرحمن كرسون18966
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ناجح270إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتالهام محمد محمد اللباد18967

ناجح263إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتامال عبدالمحسن محمد عبداللطيف عليبه18968

ناجح174.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتامل احمد محمد محمود المحص18969

ناجح212إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتاميرة محمد السيد حسينى السديمى18970

ناجح279.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتاميرة محمد على احمد حكيرش18971

ناجح271إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتاميرة محمد محمد عبدالرحمن ليمونه18972

ناجح251إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتاميره عبدالعزيز عبدالعزيز على الحداد18973

ناجح276إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتاميمه اسماعيل عطيه عويدات18974

ناجح278.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتايمان احمد عبدالرؤف محمد جميل18975

ناجح237إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتايمان السيد شحاته ماضى18976

ناجح269إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتايمان اوسنت تغيان حسن ناصر18977

ناجح177.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتايمان رفعت فتحى عصفوره18978

ناجح272إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتايمان عبدالعظيم عبدالعظيم احمد القاضى18979

ناجح276إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتايمان عبدالنبى شعبان محمد شمة18980

ناجح262إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتايمان فكرى محمد رمضان الحارس18981

ناجح249إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتايمان كمال محمد الحسينى االنه18982

ناجح270إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتايمان محمد السيد ابوالعطا18983

ناجح180إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتايمان محمد عوض سيد احمد الشاعر18984

ناجح279إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتايمان هانى سامى قطب فضل18985

ناجح258.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتايمان يحيي يحيي الطويل18986

ناجح261إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتايه احمد احمد الشيخ18987

ناجح276إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتايه شريف محى الدين محمد عليبه18988

ناجح274إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتايه عاطف توفيق عليبة18989

ناجح256إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتايه عبدالخالق عبدالمجيد عبدالفتاح18990

ناجح267إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتايه فتحى فتحى عبداللطيف عليبه18991

ناجح278.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتايه محمد احمد ابرهيم ماضى18992
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ناجح257إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتايه محمد السيد محمد الكيالنى جميز18993

ناجح263إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتايه محمد عطية جامع18994

ناجح271إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتايه يسرى السيد القاضى18995

ناجح247إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتبسملة سامى حسنى السيد عليبة18996

ناجح279إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتبسمله عبده محمد عبده جوهر18997

ناجح273إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتبسمه عادل بهى الدين احمد18998

ناجح278إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتبسنت حسام محمود جامع18999

ناجح277إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتتسنيم حسينى محمد السديمى19000

ناجح276.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتجهاد عادل محمد ليمونه19001

ناجح249إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتجهاد محمد عبده عبده الحداد19002

ناجح273.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتحبيبة السيد عبدالمجيد عليبة19003

ناجح240.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتحبيبة سامى محمد محمد حجازى19004

ناجح213إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتحبيبه اشرف عبدالعزيز عبده عليبه19005

ناجح211إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتحبيبه ايمن رمضان محمد الحريزى19006

ناجح205إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتحبيبه تاج عزت الفضالى19007

ناجح207إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتحبيبه رمضان محمد عبدالسالم الصياد19008

ناجح257.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتحبيبه محمد فتحى ابوعبدهللا19009

ناجح232.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتحبيبه محمد محمود محمود سحالى19010

ناجح254إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتحسناء عصام عبدالعزيز نصار نصار19011

ناجح202.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتحنين سعيد اسماعيل جامع19012

ناجح261إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتحنين محمد حيطاوى الخياط19013

ناجح250إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتحوريه محمد احمد حسن سحالى19014

ناجح229.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتخلود فاروق على الفضالى19015

ناجح235إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتدنيا السيد عطيه محمد جميز19016

ناجح211إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتدنيا محمد حسن حسن ابوالحسن19017

ناجح263إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناترحاب جمال السعيد محمد الشرقاوى19019
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ناجح220.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناترحاب عبدالعاطي اسماعيل جامع19020

ناجح182إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناترحمة حمامه يوسف طه عليبه19021

ناجح257.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناترحمة خالد محمد جميز19022

ناجح263.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناترحمة سامى محمد عبدالرحمن كرسون19023

ناجح260.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناترحمه ابراهيم عبده جامع19024

ناجح256.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناترحمه جالل السيد ابوالغيط جامع19025

ناجح234إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناترحمه عبدالرسول عبدالرسول الروينى19026

ناجح273.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناترحمه محمد احمد ديب الليل19027

ناجح266.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناترحمه ياسر السيد الشرقاوي19028

ناجح255.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناترضوى عطيه جمال عطيه فضل19029

ناجح273.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناترغد ابراهيم حامد دوير19030

ناجح222.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتروان اشرف نصر عويدات19031

ناجح235.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتروان السيد السيد ابراهيم االنه19032

ناجح276إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتروان خالد عبدالغفور الروينى19033

ناجح277.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتروان عبدالرحمن عبدالرحمن ليمونه19034

ناجح209.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتروان عماد عبدالقادر يوسف الروينى19035

ناجح279.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتروان محمد عبدالمنعم عتريس عبدالفتاح19036

ناجح252.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتروان مصطفى محمد القرش19037

ناجح213إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتروضه محمد ابراهيم شحاته ابراهيم19038

ناجح269.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتريهام جالل محمد محمد اللقانى19039

ناجح163.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتزينب السيد محمد مسيوغة19040

ناجح273إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتسارة عبدالعظيم محمد موسى سالم19041

ناجح256إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتساره احمد عبدالمجيد محمد جويده19042

ناجح257.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتساره محمد بهجات صفيه19043

ناجح276إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتسبا ربيع ابراهيم عويدات19045

ناجح271.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتسلسبيل محمد السيد محمد ماضى19046
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ناجح257إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتسلمى رضا مرشدى عالم19047

ناجح241.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتسماء عبدالحليم عبدالحليم عبدهللا19048

ناجح205إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتسناء على محمد على حكيرش19049

ناجح266.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتسندس محمد محمد الطباخ19050

ناجح278إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتسهيله رفعت عبدالمجيد جويده19051

ناجح268إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتسهيله عماد حسن ناصر19052

ناجح266إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتسيمون سمير عوض جاد هللا19053

ناجح254.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتشروق بكر عبدالغنى الحفناوى على19054

ناجح262إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتشروق صبحى محمد الصباغ19055

ناجح268إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتشروق عثمان يوسف ابوالعطا19056

ناجح258إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتشروق محمد عبده عبدالعزيز ماضى19057

ناجح258إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتشروق ياسر احمد عطيه النجار19058

ناجح225.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتشفاء هاني مصطفي ابوعبدهللا19059

ناجح279إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتشهد ابراهيم محمد الزرقاني19060

ناجح277إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتشهد رضا محمد مظلوم19061

ناجح278إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتشهد سامى احمد جميز19062

ناجح259إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتشهد عصام كمال شعبان19063

ناجح261.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتشهد محمد عبدالمولى محمد عليبه19064

ناجح277إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتشهد محمد عبده عليبة19065

ناجح274.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتشهد مدحت محمد عثمان19066

ناجح186.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتشيرين ابراهيم ابوالفتوح فضل19067

ناجح265إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتشيماء ابراهيم محمد ابراهيم سحالى19068

ناجح204.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتشيماء شريف محمد محمد الضنين19069

ناجح239.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتشيماء عالء ابراهيم شحاته ابراهيم19070

ناجح271.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتعلياء اشرف عزت نصار19071

ناجح202إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتعلياء سامي محمود محليس19072
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ناجح248إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتغادة انور عبدالعظيم مصطفى عليبة19073

ناجح255إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتغادة بلبل احمد محمد الدخاخنى19074

ناجح263إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتفاطمة السيد احمد الشاعر19075

ناجح231إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتفاطمه محمد سعد منصور19076

ناجح258.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتفرحة محمد السيد على الشاعر19077

ناجح240.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتفوزيه احمد فتحى دسوقى الشوبرى19079

ناجح163.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتكريستين مسعد ابراهيم بغدادى19080

ناجح275إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتماجده فؤاد عبدالخالق المحص19081

ناجح272.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتمتاع السيد عبدالرحمن ليمونه19082

ناجح278إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتمروه عبدالجواد عطيه عبدالجواد مرزوق19083

ناجح190إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتمريم سامى باسيلى باسيلى19084

ناجح279إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتمريم هالل عبدالخالق المدنى19085

ناجح279إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتملك بسام عبدالمجيد الشرنوبى ليمونه19086

ناجح179إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتملك محمد ابراهيم محمد مصطفى19087

ناجح182إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتمنار جمعه محمد عليبه19088

ناجح225.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتمنار رضا عبده المدني19089

ناجح239إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتمنار رضا على احمد النحاس19090

ناجح214.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتمنار سامح عبدالفتاح السقا19091

ناجح209.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتمنة هللا حمدى شحاته جامع19092

ناجح262إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتمنة هللا نادر السعيد فضل19093

ناجح231.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتمنة عبده احمد احمد مطر19094

ناجح279إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتمنه السيد يوسف خاطر19096

ناجح268إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتمنه هللا ابراهيم عبدالعزيز قاسم19097

ناجح264إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتمنه هللا يوسف يوسف على االنه19098

ناجح187.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتمنه رمضان عتريس عوادى19099

ناجح279إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتمنه عبدالوهاب عبدالرحمن السيد ليمونه19100
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ناجح266.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتمنه فهمى عبداللطيف عليبه19101

ناجح272إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتمنه محمد عماد عوض19102

ناجح266إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتمنه مرشدى فهمى الكردى19103

ناجح187إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتمنه مغازى احمد ابومعبد19104

ناجح210.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتمنى زكريا عبدالمقصود يوسف19105

ناجح267.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتمنى محمود عبدالستار محمد ابوعيشه19106

ناجح182إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتمها عبدالمنصف عبدالمنصف عليبه19107

ناجح270.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتمودة نصر على الشاعر19108

ناجح246.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتمي ابراهيم ابراهيم ليمونة19109

ناجح225.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتمي اكرم عبدالعزيز زمره19110

ناجح268إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتمى السيد احمد محمد ناصر19111

ناجح238إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتمي توفيق محمد القيم19112

ناجح228إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتمى محمد عبده هزاع19113

ناجح278إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتنادية محى ابراهيم فضل19115

ناجح278.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتنجالء خالد السيد عبدالجواد كرسون19116

ناجح247.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتنجالء فتحى احمد العطار19117

ناجح246.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتندى احمد عوض السديمى19118

ناجح247إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتندى اشرف يوسف عبدالجليل19119

ناجح265إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتندى بسيونى محمد الرفاعى19120

ناجح239.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتندى جمعه محمد ابراهيم شراره19121

ناجح262إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتندى حسن احمد محمد ناصر19122

ناجح241.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتندى حمدى محمد عبدالحى البنا19123

ناجح222.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتندي رفعت رفعت الدخاخني19124

ناجح262.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتندي سمير السيد الدخاخني19125

ناجح234إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتندى عادل عبدالعظيم جميز19126

ناجح231إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتندى عادل محمد ابوخطيطه19127
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ناجح271إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتندى عبدالمعز عبدهللا الديباوى19128

ناجح278.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتندي عبده محمد المدني19129

ناجح153إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتندى على محمود سحالى19130

ناجح269.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتندى فخرى فتحى على االنه19131

ناجح274إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتندى محمد السيد الشاعر19132

ناجح273.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتندى محمد عبدالسميع عليبه19133

ناجح262.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتندي ياسر محي الدين حامد19134

ناجح276.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتنرجس احمد على الشيخ القاضى19135

ناجح275.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتنور السيد عطيه السنهورى19136

ناجح271إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتنور السيد نبوي الشاعر19137

ناجح275.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتنور زكريا محمد فضل19138

ناجح272.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتنور طارق محمد اللباد19139

ناجح143.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتنور مفرح عبدالعليم مطر19140

ناجح182إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتنورا احمد فتحى السقا19141

ناجح279إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتنورا مصطفي سعد عزازي19142

ناجح269إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتنوران ايمن محمد عبدالحافظ19143

ناجح260إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتنوران عطية عبده الحارس19144

ناجح252إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتنوران محمد محمد عصفورة19145

ناجح270إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتنوران مصطفى عطيه ابومعبد19146

ناجح260إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتنورهان احمد عطيه معوض19147

ناجح238إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتنورهان رضا عبدهللا عبدالعال19148

ناجح272.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتنورهان سعد عاطف الضنين19149

ناجح219.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتنيره احمد زكريا شمه19150

ناجح272.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتهاجر العربى عبدالرحمن السباعى19151

ناجح275إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتهاجر جمال مصطفى عبدالفتاح19152

ناجح277إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتهاجر حسن عطيه السنهورى19153
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ناجح251إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتهاجر عبدالباعث عبدالعظيم الشهاوى19154

ناجح276.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتهاجر عبدالجواد عبدالستار خاطر19155

ناجح195إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتهاجر عتريس خضرجى موسى19156

ناجح272إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتهاجر محمد السيد فضل19157

ناجح268إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتهاجر محمد عبدالعزيز شعبان19158

ناجح274إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتهاجر محمد فهمى جميز19159

ناجح275.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتهاجر يوسف بلتاجى تركى19160

ناجح267إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتهانم كمال الدين محمد عوض19161

ناجح233إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتهبة عبدالنبى عبده حكيرش19162

ناجح186إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتهبه انور ابراهيم عبدالرسول19163

ناجح187إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتهبه عبداللطيف محمد االنه19164

ناجح276إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتهبه محمد السعيد نورالدين19165

ناجح244إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتهبه هشام وديع الزياتة19166

ناجح277.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتهدير الشرنوبى بسيوني عويدات19167

ناجح270إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتهند عبده عبدالصمد االتميمى19168

ناجح277إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتهند محمد على الشاعر19169

ناجح142إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتيارا ايهاب عزت عليبه19170

ناجح220.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتياسمين اشرف عبدالعزيز سلطان19171

ناجح256إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتياسمين السيد محمود الدخاخنى19172

ناجح249إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتياسمين محمد تاج عليبه19173

ناجح275.5إدارة دســــــوقالمستشارليمونة بناتيمنى عبداللطيف على عليبه19175

ناجح262.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةابراهيم احمد بسيونى احمد عطا19176

ناجح274.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةابراهيم اسماعيل محمود عبدالعاطى خزيمى19177

ناجح278.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةابراهيم بسيونى ابراهيم مسعود ابراهيم خزيمى19178

ناجح276.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةابراهيم حسن محمد حسن عبدالرحمن حسن19179

ناجح269.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةابراهيم مسعد ابراهيم محمد نوفل19180
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ناجح270.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةاحمد ابراهيم عبدالصادق ابراهيم عبدالصادق الطباخ19181

ناجح217.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةاحمد السعيد سعد محمد تركيه19182

ناجح192إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةاحمد السيد عطيه عبدالسالم درغام19183

ناجح246.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةاحمد الشرنوبى جمعه السيد على19184

ناجح272إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةاحمد بسيونى حماده بسيونى شلبى19185

ناجح233إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةاحمد جمال سعد محمد عمرو19186

ناجح248إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةاحمد جمعه محمد السيد الحمير19187

ناجح187إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةاحمد رشاد بسيوني ابراهيم الكردي19188

ناجح275إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةاحمد رفيق رجب بركات السيد الدكر19189

ناجح235.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةاحمد عاطف رمضان اسماعيل شكر19190

ناجح259.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةاحمد محمد مسعود مصطفى القرضاوى19191

ناجح276.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةاحمد مصطفى جمعه مصطفى فايد19192

ناجح274إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةاسالم مسعد اسماعيل على السيد حجازى19193

ناجح192إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةالسعيد احمد السيد غازي شرف19194

ناجح273.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةالسعيد مسعد السعيد محمد الحيطاوى عمرو19195

ناجح257إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةالسيد جمال سعد ابراهيم على بظاظو19196

ناجح256.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةالسيد عطيه السيد مصطفى سالم19197

ناجح241إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةالسيد محمد حسن احمد المستكاوى19198

ناجح235.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةامير رمضان محمد السيد مرسى الدكر19199

ناجح211إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةجمعه ابراهيم السيد ابراهيم محمد بدوى19200

ناجح270إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةجون جرحس عطيه عوض يوسف19201

ناجح200إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةحاتم رمضان على السيد الطباخ19202

ناجح209إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةحسام عبدالجليل عبدالجليل عبده الريس19203

ناجح240إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةحسن عبده عبدالرازق حسن جعفر19204

ناجح256إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةحلمى اشرف حلمى توفيق المستكاوى19205

ناجح239.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةخالد السيد عبده السيد سلطانه19206
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ناجح238إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةخالد عرفه عبدالباسط عرفه السيد نافع19207

ناجح218إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةخالد محمد عبدالواحد محمد عبدالواحد ابوسمره19208

ناجح229إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةرمضان ابراهيم رجب عبدالمجيد السيد الدكر19209

ناجح223.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةزياد صالح ابراهيم دسوقى بظاظو19211

ناجح277إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةزياد محمد عبدالجليل طه  البيطاوى19212

ناجح160إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةسامي السيد محمد عطيه زهران19213

ناجح216إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةسراج السيد عبدالمنعم عبدالرؤف جعفر19214

ناجح210إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةسعد حسن عطيه حسن عطيه19215

ناجح218إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةسعد عادل سعد عبدالجليل موسى القرضاوى19216

ناجح233إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةسليمان عبدالعزيز سليمان محمد عبدالعزيز عيسى19217

ناجح170إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةضياء خالد عطيه السيد ابومنصوره19218

ناجح240إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةعبدالرحمن على عبدالخالق السيد محمود19219

ناجح238إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةعبدالرحمن محمد سعد مصطفى احمد19220

ناجح273.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةعبدهللا اسامه عبدالمنعم محمد عاشور19221

ناجح273إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةعبدهللا السعيد عبدالجواد عبدالجواد خطاب19222

ناجح277إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةعبدهللا عادل السيد محمد السيدالفوى19223

ناجح249.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةعبدهللا ياسر محمد عبدهللا المهدى19224

ناجح216إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةعزت عالء الدين عزت عبدالمعطى ابوسعده19226

ناجح198إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةعصام محمد ابراهيم دسوقى بظاظو19227

ناجح161إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةعطاهللا مسعد عطاهللا شفيق عطاهللا19228

ناجح191إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةعمران سامى عبدالفضيل السيد شراره19229

ناجح209إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةعمرو عادل حسن حسن محمد شراره19230

ناجح260إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةعمرو عطيه حسن محمد حجازي19231

ناجح209إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةكريم السعيد ابراهيم مصطفى عثمان الغرابلى19232

ناجح164إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةكريم ياسر فوزي محمد سيداحمد رزيقة19234

ناجح271إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةمحمد ابراهيم يوسف محمد شوش19235
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ناجح267إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةمحمد اشرف محمد ابراهيم بظاظو19236

ناجح195إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةمحمد اكمل عبدالباسط احمد خاطر19237

ناجح188.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةمحمد السعيد السيد محمد ابراهيم الخليفه19238

ناجح277إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةمحمد السيد عبده محمد عبده العجمى19239

ناجح277إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةمحمد السيد على محمد بظاظو19240

ناجح211إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةمحمد السيد على هنداوى محمد عبدالمطلب19241

ناجح279إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةمحمد ايمن خليل عبده الخولى19242

ناجح278إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةمحمد جمعة على على ابواالسعاد19243

ناجح249.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةمحمد جمعه محمد جمعه الحمير19244

ناجح223إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةمحمد خضر محمد خضر زهران19245

ناجح267إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةمحمد ربيع جالل طه مصطفى البيطاوى19246

ناجح232.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةمحمد سرحان محمد محمود درغام19247

ناجح276إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةمحمد سعد محمد السيد عبدالخالق19248

ناجح158إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةمحمد سعد محمد علي المنياوي19249

ناجح182.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةمحمد سعد محمد مهران خزيمى19250

ناجح190إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةمحمد شعبان عبدالنبى السيد عبدالمطلب19251

ناجح259.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةمحمد صبحى السيد محمود سليمان داود19252

ناجح260إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةمحمد عاطف ابراهيم محمود السيد ابويوسف19253

ناجح201إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةمحمد عاطف رمضان اسماعيل شكر19254

ناجح278إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةمحمد عبدهللا محمود محمد بظاظو19255

ناجح267.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةمحمد عطيه محمد على زهران19256

ناجح200إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةمحمد على محمود مصطفى على بديوى19257

ناجح242.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةمحمد كمال صالح محمد عبدالعزيز19258

ناجح260إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةمحمد ماهر محمد السيد العنتبلى19259

ناجح272إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةمحمد محمود محمد محمود محرز19260

ناجح194.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةمحمد مختار السيد محمد العنتبلى19261
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ناجح277إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةمحمد مدحت ابراهيم محمد فايد19262

ناجح275.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةمحمد نبيل زكريا محمود شرارة19263

ناجح275.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةمحمد يحيى عبدالحميد زكى شرارة19264

ناجح277.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةمحمود ابراهيم عبدالاله عطية غانم19265

ناجح254.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةمحمود بشير حيطاوى محمد مصطفى فايد19266

ناجح253إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةمحمود عبدالجليل محمد عبدالرازق ابوسعدة19267

ناجح219.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةمحمود عبدالعزيز محمد عبدالعزيز هارون19268

ناجح275إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةمصطفى صبرى عبده مصطفى فليفل19269

ناجح276.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةمينا ميالد مكرم مرقص حنا منصور19270

ناجح278.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةيوسف شعبان احمد السيد عبدالمولى19271

ناجح261إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةابتسام جمعه عطيه محمد على19272

ناجح262.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةاسراء طارق ابراهيم دسوقى بظاظو19273

ناجح263.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةاسراء نشات محمد عبدهللا المهدي19274

ناجح252.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةاسماء السيد حسن على عطا19275

ناجح266إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةاشرقت عبده ابراهيم عبده محمد العجمي19276

ناجح274.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةاالء مصطفى محمد الشرنوبي المستكاوي19278

ناجح276.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةامال عطيه زكريا محمود شرارة19279

ناجح276.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةامل محمد ابراهيم محمد تركيه19280

ناجح258إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةامل محمد علي محمد عجوه19281

ناجح271إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةامنيه عبدالجليل عبدالجليل عبدالجواد الفخراني19282

ناجح279إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةانجي مسعود عبدالواحد مسعود فليفل19283

ناجح278.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةانجي نبيل سعد محمود غنيم19284

ناجح259.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةايمان ابراهيم عبدهللا خليل الشاعره19285

ناجح248.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةايمان احمد علي علي المنياوي19286

ناجح272إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةايمان محمد عطيه سيداحمد فليفل19287

ناجح277إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةايمان يسرى محمد يونس الشخيبى19288
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ناجح236إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةايه السعيد عبده محمد العجمى19289

ناجح266.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةايه غازي عبده غازى احمد شرف19290

ناجح274إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةبسمله ابراهيم صالح ابراهيم الشيخ19292

ناجح279.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةبسمله جمعه عبدالحميد محمد ندا19293

ناجح271إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةبسمله عمار ابراهيم خليل غانم19294

ناجح265.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةبسنت عطيه على السيد القرضاوى19295

ناجح276.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةحنين ابرهيم عبدالصادق ابراهيم عبدالصادق الطباخ19296

ناجح274.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةخلود عبده بسيونى ابراهيم الكردى19297

ناجح279.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةدعاء سعد محمود عبده جاد الريس19298

ناجح253.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةدنيا محمد محمد عبدالصادق شلبي عمر19299

ناجح260إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةرجاء اشرف عبدالبارى كمال الكيك19300

ناجح275إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةرواء جمعه السعيد عبدهللا القرضاوى19301

ناجح270.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةزبيده ابراهيم عبدالصادق ابراهيم عبدالصادق الطباخ19302

ناجح215.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةساره السيد نوار محمد مصطفى العنتبلى19303

ناجح252إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةسجود وليد عبدالمنعم عبدالمقصود على جعفر19304

ناجح276إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةسحر صبحي مصطفى عطيه القرضاوي19305

ناجح268.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةسلمى شعبان سعد محمد الهريتي19306

ناجح254إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةشمس السعيد احمد بسيونى داود19307

ناجح273إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةشهد السيد محمد عطية رخا19308

ناجح263إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةشيماء مصطفى محمد توفيق احمد المستكاوى19309

ناجح268إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةعال عادل السيد السيد شلبي19310

ناجح277إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةعلياء ابراهيم على عمر الوكيل19311

ناجح275إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةفردوس مفرح مسعود مبروك حجازي19312

ناجح260.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةكرستين رضا يوسف شفيق عطا هللا19313

ناجح261إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةميرنا محمود السيد ابراهيم السيد عطيه19314

ناجح277إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةنادية مصطفى حسن محمد حجازى19315
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ناجح279إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةناديه محمود احمد عبدالعاطي الشهاوي19316

ناجح206إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةنانسى رزق شعبان رزق يوسف حمد19317

ناجح260.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةنبيله باسم محمد ابراهيم محمد خزيمى19318

ناجح278.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةندى ابراهيم ابراهيم محمود القصبى19319

ناجح234إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةندى ابراهيم محمد السيدمحمد نصر19320

ناجح215إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةندى اشرف محمد ابراهيم محمد عامر خزيمى19321

ناجح215.5إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةندى رمضان سعد محمد شعبان19322

ناجح261إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةندي عطيه سعد محمد الحاوي19323

ناجح231إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةنرمين هانى محمد مرسى السيد الشخيبى19324

ناجح238إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةنسرين النادى على محمد عجوه19325

ناجح149إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةنورا محمود حسب النبي محمود محمد عجوه19326

ناجح195إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةهاجر السعيد ابراهيم محمد غانم19327

ناجح279إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةهاجر نيازى عبدالمنعم محمد يوسف عاشور19328

ناجح277إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةوصال عبدهللا السيد محمود جاد19329

ناجح204إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةياسمين رضا سعد محمد الهريتى19330

ناجح256إدارة دســــــوقسنهور اإلعدادية المشتركةيوستينا مسعد ميخائيل شفيق عطا هللا19331

ناجح172إدارة دســــــوقالبحرى اإلعداديةاحمد السعيد ابراهيم الشامي19332

ناجح188إدارة دســــــوقالبحرى اإلعداديةاحمد ايمن ماهر موافي19333

ناجح203إدارة دســــــوقالبحرى اإلعداديةالسعيد السيد عبدالاله عطية امام19337

ناجح236إدارة دســــــوقالبحرى اإلعداديةبالل وجيه سعد هواري19338

ناجح196إدارة دســــــوقالبحرى اإلعداديةجابر محمد حامد الدكر19340

ناجح155إدارة دســــــوقالبحرى اإلعداديةرمضان محمد عبدالمعطى عبدالفتاح محمد19344

ناجح206إدارة دســــــوقالبحرى اإلعداديةعبدالعزيز محمد عبدالعزيز نصار19346

ناجح156إدارة دســــــوقالبحرى اإلعداديةعبده محمد السيد خزيمي19347

ناجح183إدارة دســــــوقالبحرى اإلعداديةعلي هاشم علي خطاب19348

ناجح203إدارة دســــــوقالبحرى اإلعداديةمحمد رجب سعد هواري19352
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ناجح182إدارة دســــــوقالبحرى اإلعداديةمحمد سعد محمد هواري19354

ناجح262.5إدارة دســــــوقالبحرى اإلعداديةمحمد قاسم محمد محمد منصور بركات19356

ناجح218إدارة دســــــوقالبحرى اإلعداديةمعاذ فتحي شعبان رضوان19360

ناجح210.5إدارة دســــــوقالبحرى اإلعداديةاسراء عبدالمعطى على السودانى19362

ناجح271.5إدارة دســــــوقالبحرى اإلعداديةاسراء عطيه عبدالاله غانم19363

ناجح274إدارة دســــــوقالبحرى اإلعداديةاسماء احمد محمد احمد الجندى19364

ناجح256.5إدارة دســــــوقالبحرى اإلعداديةاسماء احمد محمود الجندى19365

ناجح230إدارة دســــــوقالبحرى اإلعداديةاسماء محمد محمد بدوي19366

ناجح168إدارة دســــــوقالبحرى اإلعداديةاميره فكري عبدالمجيد موافي19367

ناجح228.5إدارة دســــــوقالبحرى اإلعداديةاميمه سعد عطيه مطر19368

ناجح223.5إدارة دســــــوقالبحرى اإلعداديةامينه فيصل عبدالمعطي عبدالفتاح19369

ناجح221إدارة دســــــوقالبحرى اإلعداديةانجي مسعود عرفه امبارك19370

ناجح197.5إدارة دســــــوقالبحرى اإلعداديةايمان صبحى محمد على راضى19371

ناجح240.5إدارة دســــــوقالبحرى اإلعداديةايمان عبدالنبي عطيه مطر19372

ناجح208إدارة دســــــوقالبحرى اإلعداديةايمان عبدالهادي عبدالعزيز الجندي19373

ناجح235.5إدارة دســــــوقالبحرى اإلعداديةايمان عزمي خليفه الشهاوي19374

ناجح202إدارة دســــــوقالبحرى اإلعداديةبسمه حلمى محمد ابراهيم السيد خزيمى19375

ناجح235إدارة دســــــوقالبحرى اإلعداديةبسنت عبدالناصر عبدالفضيل موافي19376

ناجح219إدارة دســــــوقالبحرى اإلعداديةحنان ابراهيم محمود امبارك19377

ناجح239.5إدارة دســــــوقالبحرى اإلعداديةحنان عطيه عرفه امبارك19378

ناجح227إدارة دســــــوقالبحرى اإلعداديةدينا صبحي عبدالمنعم رضوان19379

ناجح262إدارة دســــــوقالبحرى اإلعداديةرباب محمد محمود الجندى19380

ناجح177إدارة دســــــوقالبحرى اإلعداديةرنا شعبان محمد خزيمي19381

ناجح144إدارة دســــــوقالبحرى اإلعداديةريهام عبدالقادر جابر الملتزم19382

ناجح251.5إدارة دســــــوقالبحرى اإلعداديةريهام محمد احمد سهيل19383

ناجح250إدارة دســــــوقالبحرى اإلعداديةزبيدة محمد السيد رخا19384
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ناجح208.5إدارة دســــــوقالبحرى اإلعداديةزينات علي محمد ابوحميده19385

ناجح166.5إدارة دســــــوقالبحرى اإلعداديةشمس رجب عطيه مبارك19387

ناجح174إدارة دســــــوقالبحرى اإلعداديةشهد محمد مصطفى حرحش19388

ناجح274إدارة دســــــوقالبحرى اإلعداديةعال هانى على محمد خليفه الشهاوى19389

ناجح255.5إدارة دســــــوقالبحرى اإلعداديةعلياء كمال عبدهللا امام19390

ناجح179إدارة دســــــوقالبحرى اإلعداديةندا عبدالعزيز محمد العربي19391

ناجح166إدارة دســــــوقالبحرى اإلعداديةندى محمود شوقى محمد الصياد19392

ناجح176.5إدارة دســــــوقالبحرى اإلعداديةنورا مبروك بيومى مبروك خزيمى19393

ناجح234إدارة دســــــوقالبحرى اإلعداديةهاجر سعد رشاد محمد ابوسعده19394

ناجح236إدارة دســــــوقالبحرى اإلعداديةوعد رجب السيد محمد رخا19395

ناجح212إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينابراهيم السيد جمعه حيطاوى طبالة19397

ناجح151إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينابراهيم جابر سعد قطب عرب19398

ناجح165إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينابراهيم عبدالفتاح يوسف عبدالفتاح شلبي عمر19399

ناجح231إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينابراهيم عزت ابراهيم حسن العايشة19400

ناجح247.5إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينابراهيم محمد ابراهيم مصطفى فايد19401

ناجح207.5إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينابراهيم محمود عبدالجيد محمد ابراهيم عمرو19403

ناجح223.5إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينابراهيم يسرى ابراهيم الشيخ19404

ناجح232.5إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنيناحمد ابراهيم احمد السعيد ابوالمجد جعفر19405

ناجح198.5إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنيناحمد ابراهيم عبدالجواد ابراهيم ابوشنب19406

ناجح180إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنيناحمد اسالم حسن احمد المستكاوى19408

ناجح233إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنيناحمد السعيد سعد محمد بديوى19410

ناجح213إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنيناحمد السيد ابراهيم عبدالرحمن العنانى19411

ناجح155إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنيناحمد السيد السيد ابراهيم شحاتة19412

ناجح230.5إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنيناحمد السيد عبدالنبى السيد عبدالمطلب19413

ناجح158إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنيناحمد حمدى حسينى حسانين حسانين19415

ناجح208إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنيناحمد رضا شعبان محمد سيد احمد سعيد19416
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ناجح149إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنيناحمد رمضان عطية عبدالرحمن ابراهيم ابوسعدة19417

ناجح169إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنيناحمد سعد جمعه محمد ابراهيم باشا ابوسعدة19418

ناجح158.5إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنيناحمد عادل محمد عبدالمجيد شحاته19419

ناجح252.5إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنيناحمد عبدالاله محروس السيد الشناوى19421

ناجح197إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنيناحمد عطية السعيد محمد الصالحى19422

ناجح183إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنيناحمد عطية محمد عبدالمجيد على سعد19423

ناجح228إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنيناحمد ماهر ابراهيم حمزة الساهى19424

ناجح151إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنيناحمد محمد محسن مصطفى ابومنصورة19425

ناجح268إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنيناحمد مرسى محمد مرسى محمد الدكر19426

ناجح240إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنيناحمد نزية عطية كامل السيد الخولى19427

ناجح184إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنيناسامة ابراهيم مصطفى دسوقي عبدالمطلب19428

ناجح187إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنيناسالم احمد محمد احمد قاسم19429

ناجح243.5إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنيناشرف جمعه ابراهيم عبدالمجيد عطا19433

ناجح230إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنيناشرف جمعه كامل محمد عفيفى السقا19434

ناجح195.5إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنيناشرف عصام عبدالحميد عبداللطيف الجمل19436

ناجح210إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينالسعيد اشرف حامد محمد الصايغ19437

ناجح205.5إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينالسيد ابراهيم جالل عبدالحميد عطا19439

ناجح259إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينالسيد اسماعيل عبدالرازق الريس19440

ناجح191إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينالسيد دسوقى السيد محمد بدر19442

ناجح203إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينالسيد سعد محمد السيد نصار19443

ناجح183إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينالسيد محمد حسن السيد بدر19444

ناجح189.5إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينالسيد محمد عبدالرحمن السيد بظاظو19445

ناجح268إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنيناياد سعد جمعة سعد على الحمير19446

ناجح268إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينايمن شوقى محمود ابراهيم القصبى19447

ناجح144.5إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينايهاب قطب عبدالرؤف محمد عبدالفتاح19448

ناجح272إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينبالل السيد عبدالعال محمد محمد سلطان19449
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ناجح193.5إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينتامر عادل السعيد عبدالباعث البيطاوى19450

ناجح188.5إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينحاتم صابر محمد احمد احمد الشيخ19451

ناجح268إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينحاتم عطية عبدالسالم محمد على19452

ناجح189إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينحسام زكى محمود زكى بلوزة19453

ناجح156إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينحسن محمود عبدالفتاح محمود بشير19455

ناجح149إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينحماده رياض على محمد خاطر19456

ناجح147إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينحماده مسعود ابراهيم المالح19457

ناجح169إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينحمدى جمعه رجب محمد19458

ناجح151إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينخالد ابراهيم منصور محمد عفونه19459

ناجح266إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينخالد حسن حسن حسن داود19460

ناجح229إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينرجب سعد ابراهيم مصطفى محمد المشد19463

ناجح225إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينرجب صالح عبدالمقصود على عبده19464

ناجح207إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينرحيم عماد جمعه محمد السيد الحمير19465

ناجح192.5إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينرشاد السيد رمضان السقا19466

ناجح186إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينرضا البشير قطب محمد محمد رفاعى19467

ناجح271.5إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينرضا محمد حسانين محمد حسانين19469

ناجح182.5إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينرمضان ايمن رمضان سعد الكيك19470

ناجح192إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينرمضان عادل رمضان السقا19471

ناجح193إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينرياض انور الكومى عز العرب عبده19472

ناجح266إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينزياد ياسر عطيه قطب الحمير19473

ناجح253إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينسعد صبحى سعد محمد باشا19474

ناجح187.5إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينسعيد الشحات السعيد محمود عبدالرحمن19475

ناجح182.5إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينشريف بسيونى السعيد محمد صقر19476

ناجح159.5إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينشعبان محمد السيد بهجات عبدالمطلب19477

ناجح221.5إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينطلعت عيد منصور حافظ المشد19478

ناجح246.5إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينعادل ايمن عادل فتحى سليمان19479



كفرالشيخ16/06/2021

683صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح270.5إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينعادل محمد خليل على عفونه19480

ناجح233.5إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينعاطف عبدالسالم عبدالسالم عامر19481

ناجح170إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينعبدالحميد محمد السيد محمد ابوضعن19482

ناجح178إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينعبدالرحمن طارق عبدالرحمن القط19483

ناجح156إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينعبدهللا ابوالمجد عبدالاله ابراهيم طباله19484

ناجح185.5إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينعبدهللا الحسن جمال محمد الشين19485

ناجح268.5إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينعبدهللا فوزى عطيه حجازى سليمان19487

ناجح209إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينعبدهللا محمد عبدالجليل محمد الصاوى19488

ناجح222إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينعبدهللا مسعود سعد السيد القاضى19489

ناجح147.5إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينعصام رضا على بسيونى شلبى القرضاوى19490

ناجح166.5إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينعطيه جمعه عطية عبدالسالم عبدالرحمن19492

ناجح269إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينعطيه رجب عبداللطيف ابراهيم على الريس19493

ناجح266إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينعطيه محمد عطيه عبدالعال سلطانه19494

ناجح168.5إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينعالء محمد عبدالمنعم احمد عبدالمنعم19495

ناجح175إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينعلى محمد على محمد ياقوت19497

ناجح249إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينعماد اشرف عبدالحليم عبدالمجيد شرارة19498

ناجح243.5إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينعمار اشرف عيد حسن محمد العنتبلى19499

ناجح273إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينعمرو احمد محمد سليمان عبدالباقى19500

ناجح260إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينعمرو اشرف عبدالواحد محمد داود19501

ناجح202إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينعمرو عبدالمحسن جمعه محمد دسوقى شرمنت19502

ناجح143إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينفارس ماهر عبداللطيف عبدالمطلب19504

ناجح240.5إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينفارس محمد رزق محمد على ابوشهاوى19505

ناجح167إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينكريم عطية صالح عبدالمطلب دسوقى19507

ناجح174إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينكريم محمد موسى عطا19508

ناجح269.5إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينمؤمن عبدالمنعم السباعى محمد السعدنى19510

ناجح265إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينمحمد ابراهيم عبدالجليل عبدالرحمن ابويوسف19512
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ناجح172.5إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينمحمد ابراهيم محمد ابراهيم سيد احمد بظاظو19513

ناجح245إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينمحمد احمد ابراهيم محمد غازى19514

ناجح164إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينمحمد احمد كامل فرج ادريس19515

ناجح207إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينمحمد السيد عبدالباسط السيد فرج هللا19519

ناجح193إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينمحمد السيد محمد السيد الدمنهورى19521

ناجح205إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينمحمد السيد محمد محمد يونس القرضاوى19522

ناجح195إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينمحمد السيد يوسف محمد عطا19523

ناجح187إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينمحمد ايمن سعد غريب محمد عبده19524

ناجح184إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينمحمد ايمن عبده يوسف ادريس19525

ناجح198إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينمحمد جمعه محمد على خضر19526

ناجح192إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينمحمد حلمى مصطفى عبدالرحمن مصطفى19527

ناجح212إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينمحمد ربيع مبروك قطب ابويوسف19528

ناجح191إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينمحمد رضا عطيه عبدهللا الكيك19529

ناجح207إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينمحمد رفيق ابراهيم على الصعيدى19530

ناجح219.5إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينمحمد سامى محمدالسيد ابوزيد ابومنصوره19531

ناجح234إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينمحمد سعد جمعة سعد على الحمير19532

ناجح236إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينمحمد صبحى عبدالرحمن محمد قنديل19534

ناجح233إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينمحمد صالح نصرالدين حسينى طباله19535

ناجح194إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينمحمد عبدالاله ابراهيم محمد غانم19538

ناجح273إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينمحمد عطية عطية قطب جعفر19540

ناجح186إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينمحمد عوض السيد محمد احمد عبدالحليم19541

ناجح144إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينمحمد كمال عبدالبر محمد عبدالبر مبارك19542

ناجح237.5إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينمحمد ماهر بدر الحسينى القرضاوى19543

ناجح273إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينمحمد مبروك عيد مبروك الميت19545

ناجح258إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينمحمد مدحت محمود محمود مصطفى العنتبلى19547

ناجح181إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينمحمد وائل محمد ابراهيم محمد فليفل19550
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ناجح169إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينمحمد ياسر الشحات محمود جعفر19551

ناجح192إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينمحمود ابراهيم محمود النمراوى19552

ناجح191.5إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينمحمود ابراهيم مسعود ابراهيم على داود19553

ناجح268إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينمحمود احمد محمد احمد شمس الدين19554

ناجح226.5إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينمحمود بسيونى مسعود البخشوان19556

ناجح159إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينمحمود جمعة محمد عبدالرحمن خنصورة19557

ناجح260إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينمحمود شعبان رمضان جمعة طبالة19558

ناجح163إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينمحمود شوقى مرشدى محمد شرف الدين19559

ناجح274.5إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينمحمود عبدالعاطى محمد ابراهيم الدكرورى19560

ناجح226.5إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينمحمود عبدالهادى عبده ابراهيم بظاظو19561

ناجح193.5إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينمحمود عبده حسن يوسف الحداد19562

ناجح221إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينمحمود عصام الدين محمود عبدربه محمود19563

ناجح157إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينمحمود على على قطب فرج البنا19564

ناجح160إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينمحمود محمد السيد ابوزيد حجازى19565

ناجح246.5إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينمحمود محمد سعد الحنفى شحاته19566

ناجح226إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينمدحت محمود عطيه هارون19567

ناجح190إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينمروان رضا عثمان مصطفى عثمان19568

ناجح154إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينمصطفي محمد رفيق حسان19570

ناجح213.5إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنيننادر السيد فوزى محمد محفوظ خزيمى19572

ناجح249.5إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينهشام ياسر محمد عامر احمد خزيمى19573

ناجح261.5إدارة دســــــوقعثمان القرضاوى بنينيوسف عطية يوسف الحداد19575

ناجح260إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتاحالم اسالم محمد محمد بدر19576

ناجح277إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتاسراء ابراهيم بدر عبدالسالم بدر19577

ناجح264إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتاسراء احمد ابراهيم عبدهللا داود19578

ناجح262إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتاسراء السيد فوزى محمود خطاب19579

ناجح264.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتاسراء رجب محمد عبدهللا داود19580
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ناجح269إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتاسراء عبده عبده ابراهيم جوده19581

ناجح266إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتاسراء كامل عبدالجليل امين المستكاوى19582

ناجح272.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتاسراء محمد التهامى محمد ابوالشين19583

ناجح279إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتاسراء ياسر انور احمد خراشي باشا19584

ناجح255.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتاسماء ابراهيم حافظ كامل جعفر19585

ناجح253إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتاسماء السيد عرفه عبدالرحمن هارون19586

ناجح264إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتاسماء السيد محمد بسيونى حسن عاقول19587

ناجح218إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتاسماء السيد محمد سعد سليمان19588

ناجح218.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتاسماء بشير ماجد ماجد محمد الشناوى19589

ناجح262.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتاسماء عطيه عرفه السيد السيد القداف19590

ناجح264.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتاسماء محروس محروس السيد الشناوى19591

ناجح266.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتاسماء معوض عبدالرحمن محمد عبدالرحمن القط19592

ناجح260.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتاالء محمد عباس عباس محمود المسدى19593

ناجح277.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتاالء محمد عبدالمجيد عبدالمجيد شراره19594

ناجح261إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتاالء مصطفى عبدالخالق السيد محمود19595

ناجح258.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتاالء ياسر بديوى السيد جاب هللا19596

ناجح254إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتامانى السعيد عبده ابوزيد عرب19597

ناجح277.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتامانى حمزه قطب ابراهيم خزيمى19598

ناجح235إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتامانى رشاد عبدالمجيد محمد حجازى19599

ناجح257إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتامل الشحات سعد جودة على جوده19600

ناجح266إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتامل محمد الظريف محمود زقزوق19601

ناجح151.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتامل مسعد محمد على محمد جعفر19603

ناجح233.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتامنيه سعد محمد ابراهيم الميت19604

ناجح241.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتامنيه سليمان عطيه حجازى سليمان حجازى19605

ناجح258.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتامنيه على بكر على البسيونى19606

ناجح234.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتامنيه محمد ابراهيم مرسى محمد عبدالسالم19607
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ناجح180إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتاميرة جمعه كمال السيد فليفل19608

ناجح211إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتاميره اشرف غريب حيطاوى الفالل19609

ناجح274إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتاميره السعيد منسى بيومى سعيد19610

ناجح274.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتاميره محمد عطيه محمد ابوزيد19611

ناجح251إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتاميره يوسف رمضان يوسف الشيخ19612

ناجح239.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتانجى على محمد السيد على الخولى19613

ناجح270إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتايمان احمد مسعود حسينى سيد احمد طباله19614

ناجح279إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتايمان احمد مصطفى محمد شرمنت19615

ناجح258إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتايمان سامى محمد عبدالمجيد على ندا19616

ناجح265.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتايمان صبرى ابراهيم محمد احمد الشلقانى19617

ناجح255إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتايمان عماد ابراهيم محمد المستكاوى19618

ناجح268.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتايمان فاروق السيد كامل الخولى19619

ناجح256إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتايمان ماهر محمد على بديوى19620

ناجح262إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتايمان محمد ابراهيم شكر على19621

ناجح224.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتايمان محمد عبدالواحد محمد محفوظ خزيمى19622

ناجح229.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتايمان محمد عيد محمد احمد ابومنصوره19623

ناجح208.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتايه ابراهيم سعد عبده بدر19624

ناجح168.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتايه احمد محمد ابوزيد ابومنصوره19625

ناجح242.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتايه اسماعيل مصباح احمد شبانه19626

ناجح220إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتايه السيد عبداللطيف عبدالصادق شلبي عمر19627

ناجح199إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتايه ايمن محمد محمد ابوقيدة19628

ناجح230.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتايه عادل احمد احمد سليمان شرمنت19629

ناجح243إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتايه عطيه خليل ابراهيم عطيه19630

ناجح190.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتايه محمد السيد ابراهيم19631

ناجح251.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتايه هانى السعيد مصطفى يحي فايد19632

ناجح209إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتايه وجيه بهى الدين عبدالمجيد الشيخ19633
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ناجح215.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتبسمله ايمن على عرب19634

ناجح276إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتبسمله رزق احمد حسن داود19635

ناجح203إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتبسمله صبحى محمد السيد المحشى19636

ناجح193إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتبسمله عطيه محمد السيد عبدالخالق19637

ناجح252إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتبسمه اشرف ابراهيم عيد حجازى19638

ناجح274إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتبسمه السيد ابراهيم شعبان فليفل19639

ناجح278إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتبسمه على ابراهيم على الشاعره19640

ناجح254إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتبسمه مسعد السيد عبدالصادق عمر19641

ناجح253.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتتهانى نوار محمد زكى محمد ابومنصوره19642

ناجح279.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتتيسير عطية محمد احمد رجب19643

ناجح277إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتجنه رضا ابراهيم السيد نصار19644

ناجح276.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتحبيبه عادل عطية على عيسوي19646

ناجح269.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتحبيبه كامل يوسف كامل سيد احمد19648

ناجح215.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتحبيبه نزيه محمود ابراهيم القصبى19649

ناجح245إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتحسناء ايمن سعد عبدالمجيد القرضاوى19650

ناجح275إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتحسناء بسيونى على على ابوسعده19651

ناجح219إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتحسناء مصطفي مصطفي عبدالمجيد العنتبلي19652

ناجح190.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتحسناء معتمد محمد محمد الريس19653

ناجح264إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتحنان رمضان مسعود محمد بديوى19654

ناجح197.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتحنان سعد عطيه حسن عطيه19655

ناجح216إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتحنين ابراهيم رجب عبدهللا محمد داود19656

ناجح242.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتحنين ابراهيم محمد ابراهيم النمراوى19657

ناجح191إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتحنين السيد ماهر محمد الحسينى جاد19658

ناجح270.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتحنين عمر حامد ابراهيم بدر19659

ناجح253إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتخلود خالد جمعه ابراهيم ابراهيم خطاب19660

ناجح259إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتدنيا ابراهيم سعد ابراهيم ابوسعدة19661
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ناجح263.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتدنيا عالء محمد احمد محليس19662

ناجح229.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتدينا صالح محمد محمد تعلبه19663

ناجح278إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتدينا عاطف عطيه ابوالمجد جعفر19664

ناجح193إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتدينا متولى السيد محمد على شلفه19665

ناجح254.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناترباب ايمن جمعه محمد الدكر19666

ناجح192.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناترحاب السعيد عرفه حسن حسن العايشه19667

ناجح267إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناترحاب سليمان على سليمان على داود19668

ناجح276إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناترحمه النزيه شعبان حسانين بديوى19669

ناجح261إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناترحمه ربيع حسن محمد اسماعيل الريس19670

ناجح273إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناترحمه عاطف رشاد محمد السيد حبلص19671

ناجح269إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناترنا احمد مبروك احمد ابراهيم ابوسعده19672

ناجح273إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناترنا جمال محمد محمد السيد جاد19673

ناجح275إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتروان رمضان محمد ابراهيم الدكرورى19674

ناجح275إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتروان سمير السيد محمد عبدالعزيز عطا19675

ناجح249.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتروان محمد سالمة مصطفى بديوى19676

ناجح258.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناترويدا عبداللطيف سليمان محمد سليمان19677

ناجح144إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتزهوا شعبان كامل عبدهللا سالم19678

ناجح271إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتزينب رضا عبده ابوالمكارم الريس19679

ناجح261إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتزينب شعبان ابوالعزم احمد الشيخ19680

ناجح219.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتزينب نصر السعيد مرسى غازى طباله19681

ناجح250إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتساره السيد جمعه محمد عباسى19682

ناجح269إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتساره جمال محمد السيد العنتبلى19683

ناجح268إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتساره عطيه محمد كمال الكيك19684

ناجح256إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتساره محمد السيد محمد ابوزيد ابومنصوره19685

ناجح278.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتساميه عبدالجواد عبدالرسول عبدالجواد جاد19686

ناجح185إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتسحر احمد عبدهللا عبدالرءوف الطايفه19687
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ناجح239.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتسلمى احمد احمد محمد ابويوسف19688

ناجح262إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتسلمى حيطاوى السيد حيطاوى درويش19689

ناجح254إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتسما محمد السيد دسوقى عبدالمطلب19690

ناجح276.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتسماء دسوقى عطية محمد غنيم19691

ناجح266إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتسميحه احمد ابراهيم ابراهيم الشيخ19692

ناجح251.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتسوزان مصطفى محمود بيومى احمد الجربه19693

ناجح180إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتشروق حسن السيد محمد القرضاوى19694

ناجح257إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتشهد ابراهيم محمد ابراهيم حديد19695

ناجح242إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتشهد السيد ماهر محمد الحسينى جاد19696

ناجح251.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتشهد جوده سعد جوده على جوده19697

ناجح255إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتشهد رزق خليفة محمد محمود19698

ناجح246.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتشهد رضا سعد ابراهيم ابوسعده19699

ناجح173إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتشهد شعبان سعد  عبدالحميد بديوى19700

ناجح278.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتشهد صبرى السيد ابراهيم الشاعر19701

ناجح278إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتشهد مهدى سعد مهدى ابوشهاوى19702

ناجح278إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتشهد نزيه السعيد متولى حجازى19703

ناجح246إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتشيرين مصطفى محمد ابراهيم فايد19704

ناجح211إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتشيماء رمضان محمود محمد مصطفى الدكر19705

ناجح276.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتشيماء صالح ابراهيم مصطفى شرمنت19706

ناجح214إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتصباح عطيه ابراهيم محمد عبدالفتاح19707

ناجح205إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتصفاء زكى محمد زكى محمد ابومنصوره19708

ناجح201.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتعبير السعيد محمد خليل الشاعر19709

ناجح216إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتعزه محمد ابراهيم ابراهيم عبدالسالم19710

ناجح259إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتعال ياسر عطيه محمد محمد باظه19711

ناجح250إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتفاطمه عبدالجواد ابراهيم عبدالجواد الناعم19712

ناجح273.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتفاطمه محمد محمد السيد شعبان19713
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ناجح228إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتلمياء السيد صالح الدين محمد الخولى19714

ناجح200إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتمريم جوده سعد جودة على جودة19715

ناجح223إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتملك مسعد عبداللطيف عباس جعفر19716

ناجح246.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتمنار حماده عبدالاله عبدالرءوف الطايفه19717

ناجح252إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتمنال احمد عبدالفتاح احمد بهنسى سليمه19718

ناجح255إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتمنال اسماعيل كمال حسن بظاظو19719

ناجح255.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتمنال صبحى سيد احمد قطب فليفل19720

ناجح261إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتمنال مسعود كامل علي عبده19721

ناجح220إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتمنه هللا رجب جمعه احمد احمد جعدر19722

ناجح267إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتمنه سعد الدين ابراهيم محمد المستكاوى19723

ناجح246إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتمنى جمعه رجب محمد الشرنوبي عبده19724

ناجح222.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتمنى مسعود مصطفى احمد احمد سالم19725

ناجح243إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتمنى ياسر السيد على محمد داود19726

ناجح254إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتمى احمد ابراهيم عبدالرحمن حسين19727

ناجح221.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتمى جابر على على ابواالسعد19728

ناجح279إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتمى محمد عبدالفتاح عبدالجواد محمد رمضان19729

ناجح261.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتمى مصطفى مصطفى عبده محمد مطر19730

ناجح247.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتميار مسعود محمد مصطفى القرضاوى19731

ناجح268إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتميرفت حماده صالح كامل السيد الخولى19732

ناجح278إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتميرنا وليد زكى عبدالمجيد شراره19733

ناجح203إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتنادره السيد كامل قطب عرب19734

ناجح240.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتنانسى عبدالحميد كمال محمد الكيك19735

ناجح253إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتندى ابراهيم يونس اسماعيل ناجي19736

ناجح278.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتندى خالد احمد عبدالعاطى الخارجه19737

ناجح180.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتندى رضا سعد عبدالرحمن بظاظو19738

ناجح194.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتندى صبحى شعبان سيد احمد عبدالرحمن19739
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ناجح238إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتندى صالح عيد ابراهيم عرب19740

ناجح270إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتندى عبدالرحمن عبدالفتاح احمد عبدالفتاح الشهاوى19741

ناجح264إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتندي عيد محمد محمد سعد بدر19742

ناجح278.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتندى محمد ابراهيم شعبان فليفل19743

ناجح271إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتندى مصطفى حلمى توفيق المستكاوى19744

ناجح276إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتندى ياسر مصطفى محمد ابوزيد19745

ناجح263.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتنرمين السيد رجب محمد على باظه الكبير19746

ناجح224إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتنسمه ابراهيم عطية ابراهيم عطيه داود19748

ناجح236إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتنسمه اشرف محمد مبروك السودانى19749

ناجح268إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتنورا دسوقى محمد دسوقى القصبى19750

ناجح270إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتنورهان احمد فهمى محمد داود19752

ناجح195.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتنورهان عبدالعزيز السيد عبدالعزيز الدكرورى19753

ناجح269.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتنورهان محمد السيد محمد الشريف19754

ناجح266إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتهاجر رجب مسعود محمد خليفه ابوسمره19755

ناجح264.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتهاجر عطيه دياب سالم سالم19756

ناجح245إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتهاجر كامل عبدالمقصود  على عبده19757

ناجح276إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتهاجر محمد عطيه محمد على ابواسماعيل19758

ناجح273.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتهاجر محمد على على على غنيم19759

ناجح195.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتهانم صبرى منصور السباعى الهوارى19760

ناجح194إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتهبه اسماعيل هارون اسماعيل عبدالمطلب19761

ناجح277.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتهدى عبدالرازق محمد حسن حماده19762

ناجح247.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتهدى محمد وهبه السيد العدوى19763

ناجح275.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتهدير عابد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن القط19764

ناجح210.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتهدير نبيل بدر الحسينى القرضاوى19765

ناجح262.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتهنا ممدوح ابراهيم ابراهيم ابوطبل19766

ناجح278إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتوسام ميمى قطب عبدالمجيد عطا19767
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ناجح255إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتوفاء رضا محمد محمد المصرى19768

ناجح244إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتوفاء على احمد احمد شرمنت19769

ناجح203إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتوالء حمدى فتحى السيد محمد درويش19770

ناجح249.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتوالء طارق عطيه رفعت ابوزرد19771

ناجح277.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتياسمين ابراهيم مرشدى حسينى الكحيلى19772

ناجح272إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتياسمين حسن بديوى الشخيبى19773

ناجح277إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتياسمين عادل محمد ابوالمجد محمد بدر19774

ناجح274إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتياسمين عبدالوهاب محمد سرور الخولى19775

ناجح267.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتياسمين عماد سعد يوسف عمر19776

ناجح260إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتياسمين كمال احمد حيطاوى احمد19777

ناجح214.5إدارة دســــــوقسنهور المدينة بناتياسمين مسعد عبدالقادر محمد فليفل19778

ناجح266إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةابراهيم علي محمد رفاعي محمد محمد غالي19779

ناجح173.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةابراهيم كمال السيد مصطفى كزبر19780

ناجح220.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةابراهيم مجدي علي عبدالعاطى حموده19781

ناجح237.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةابراهيم هشام ابراهيم سعد ابودنيا19782

ناجح228إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةاحمد ابراهيم احمد ابراهيم احمد سالم19783

ناجح159.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةاحمد شريف عبدالنبي خلف مرسي19784

ناجح164.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةاحمد على ابراهيم احمد ابوغرارة19785

ناجح219إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةاحمد محمد محمد عبدالرازق على اللقانى19786

ناجح164إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةاحمد وائل عبدالكريم عبدالمعطي حسن فتح هللا19787

ناجح163إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةادهم الصافى ادهم عبداللطيف غراب19788

ناجح257.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةاسالم محمد فاروق ابراهيم غنيم19789

ناجح167إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةاشرف حمدي عبدالعاطي الشناوى مبروك19790

ناجح234إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةاشرف كمال مصطفى الدسوقى ابودنيا19791

ناجح156.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةالسعيد شعبان ابراهيم محمد ابوعمه19792

ناجح169.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةالسيد شعبان بسيونى السيد درويش19793
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ناجح222إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةالسيد عبدالهادى السيد عبدالهادى الدمرداش19794

ناجح203إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةالسيد مبروك عطيه مبروك عطيه مبروك19795

ناجح270.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةالسيد مجدى على عبدالرازق اللقانى19796

ناجح192.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةبسام عبدهللا سعد على فضل هللا19797

ناجح182إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةبهاء ماهر محمد محمد حموده الكبير19798

ناجح236.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةجمال اشرف عباس محمد ابوعمه19799

ناجح174.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةجمال علي محمد على ابودنيا19800

ناجح174إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةجمال محمد عبدالمنعم محمد حموده19801

ناجح261إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةحلمى محمد حلمى على ابودنيا19802

ناجح212إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةزياد محمد صدقى محمد احمد خليل19803

ناجح215.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةسعد عبدالحميد ابوالمعاطى عبدالحميد خليل19804

ناجح275إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةسعد محمد حسن عبدالعزيز حسن19805

ناجح153إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةشادى جمعه عبدالعزيز ابراهيم خطاب19806

ناجح213إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةشريف ابوالفتح عبدالعزيز محمد ابودنيا19807

ناجح145إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةعبدالعزيز محمد عبدالعزيز محمد الجندى19808

ناجح238.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةعبدهللا رضا عبدهللا الحاج حموده19809

ناجح198إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةعبدهللا محمد عبدالعاطي حسن عامر19810

ناجح243إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةعبدهللا محمد عرجاوي عبدالمولى جوهر19811

ناجح262إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةعبدالمجيد وائل السيد محمد عشماوى ابوعمه19812

ناجح214إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةعبده محمد شهدى محمد القونى19813

ناجح155إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةعز الدين محمد سعد احمد عبدالقادر19814

ناجح209إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةعزت على محمد على موسى العربى19815

ناجح207إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةعصام محمد عبدالمنصف لبيب محمد19816

ناجح195إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةعوض محمد بدوي عبدالمنصف سالطه19817

ناجح221إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةفارس حسين محمد حسين منصور19818

ناجح275إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةفارس عالء صالح محمد اللقاني19820
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ناجح245.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةفريد اسامه فريد فهمى ابوعمه19821

ناجح221إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةكمال ابراهيم عباس محمد ابوعمه19822

ناجح196إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةمؤمن محروس محمد ابراهيم ابوقوره19823

ناجح156إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةمؤمن محمد جمعه ابراهيم القاضى19824

ناجح154.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةماجد باسم عبدالرحمن عطيه االشقر19825

ناجح253إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةمازن محمد الصغير محمد حمادة19826

ناجح193.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةمحمد ابراهيم عبدالسالم عبدالرازق ابوزيد19827

ناجح162إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةمحمد ابراهيم عثمان محمد سالم19828

ناجح187إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةمحمد ابراهيم محمد ابودنيا19829

ناجح253إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةمحمد ابراهيم محمد عبده غالى19830

ناجح208.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةمحمد احمد السيد عبده غالي19831

ناجح186إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةمحمد اشرف محمد محمد االفندي19832

ناجح251.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةمحمد السيد متولى محمد متولى غوش19834

ناجح273إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةمحمد رجب عزت رجب الحايس19835

ناجح151.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةمحمد رضا السعيد ابراهيم ابودنيا19836

ناجح257إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةمحمد شتا عبده شتا ابراهيم19837

ناجح240إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةمحمد شعبان ابراهيم محمد الشريف19838

ناجح149إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةمحمد على محمد على ابودنيا19839

ناجح172.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةمحمد عيد عبدالفتاح محمدعبدالرازق19840

ناجح180.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةمحمد محمود محمد محمود سليمان19841

ناجح189.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةمحمد مختار عبدالمنصف لبيب محمد19842

ناجح243.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةمحمد هالل عبدالمنعم يوسف القوني19843

ناجح256إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةمحمد ياسر السعيد عبدالقادر الملتزم19844

ناجح244إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةمحمود قدرى محمد شاهين ابودنيا19845

ناجح219إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةمحمود محمد عبدالاله حسن وافى19846

ناجح251إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةمحمود محمد محمود رجب الحايس19847
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ناجح262إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةمصطفي طاهر مصطفي عطا درويش19848

ناجح258.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةمصطفي عبدالمنعم مصطفي على ابودنيا19849

ناجح211إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةمغازي رزق محمد محمد عفيفي19850

ناجح142إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةممدوح اسماعيل سعد محمد السايس19851

ناجح192إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةنبيل عبدالرحمن محمد عبدالرحمن حماد19852

ناجح244.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةهانى عبدهللا محمد شتا الشريف19853

ناجح146إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةوليد سعد سعد ابراهيم19854

ناجح269إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةيوسف ابراهيم ابواليزيد يوسف عمر19855

ناجح185.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةيوسف علي يوسف على الخباز19856

ناجح272.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةاسراء عبدالمولى صبرى عبدالمولى محمد الجناينى19857

ناجح264.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةاسماء احمد حماده احمد الخادم19858

ناجح270إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةامنية شهاوى محمد السيد القهوجى19859

ناجح275إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةاميرة محمد مختار محمد زهران19860

ناجح264.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةاية عيد عبدالفتاح عبدالرازق19861

ناجح250إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةايمان اسماعيل نافع عبداللطيف غراب19862

ناجح186إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةايمان رمضان عبدالفتاح امام عبدالفتاح19863

ناجح215.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةايمان محمد السيد الصاوى19864

ناجح269إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةايمان محمد محمد ابراهيم ابودنيا19865

ناجح264إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةايه مصطفي محمد كزبر19866

ناجح258.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةبسمه ابراهيم محمد ابراهيم الهجرسى19867

ناجح228.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةبسنت جمعه عبدالعزيز خطاب19868

ناجح271.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةبسنت حماده مبروك عطيه19869

ناجح271.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةبسنت سعد بسيونى سعد رضوان19870

ناجح266إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةتسنيم رجب محمد الحداد19871

ناجح251.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةتغريد باسم عبدالغزيز عزالدين19872

ناجح237إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةحبيبة حسن فتحى محمد النحاس19873



كفرالشيخ16/06/2021

697صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح203إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةحبيبة محمد محمد الصغير الحداد19874

ناجح277.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةحبيبه ابراهيم زكي ابراهيم غالي19875

ناجح268إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةحنان اشرف محمد رزق المعزاوى19876

ناجح265إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةحنان محمد مبروك محمد االفندى19877

ناجح279.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةحنين ابراهيم زكي ابراهيم غالي19878

ناجح273إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةحنين وليد محمد احمد رزق المعزاوى19879

ناجح264إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةخلود باسم عبدالعزيز عبدالرحمن عز الدين19880

ناجح249.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةداليا حسين محمد اللقانى19881

ناجح248.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةدنيا ابراهيم محمد شاهين ابودنيا19882

ناجح261إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةدنيا عبدالمنعم محمد ابراهيم ابودنيا19883

ناجح154إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةرانيا ايمن السيد احمد كوزه19884

ناجح240.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةرانيا محمد محمد محمد السيد غراب19885

ناجح240إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةرانيا يوسف محمد القوني19886

ناجح258إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةرحاب عبدالعزيز محمد ابواليزيد القهوجى19887

ناجح264.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةرحمه السيد درويش عبدهللا مصطفى19888

ناجح259إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةرشا هانى عبدالجواد ابراهيم خطاب19889

ناجح265إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةروان ابراهيم ابراهيم عبدالمنصف سالطة19890

ناجح273.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةسحر عبدالسالم مختار محمد زهران19891

ناجح273.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةسعاد احمد زهران ابراهيم زهران الدمرداش19892

ناجح258إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةسلوى محمد فريد ابوعمه19893

ناجح140إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةسناء ايمن السيد احمد كوزه19894

ناجح279.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةسهيلة متولى محمد المحسناوى19895

ناجح193إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةشروق محمد حامد محمد ابوالتنا19896

ناجح269إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةشريهان عبدالجواد عبدالمنصف سعيد19897

ناجح256.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةشهد احمد فرحات غالي19898

ناجح228.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةشيماء عبدهللا السيد محمد احمد19899
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ناجح196.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةعايدة عبدالعزيز مسعد محمد ابودنيا19900

ناجح187إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةعزيزة محمد عبدالمنعم القوني19901

ناجح199إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةغادة رجب عبدالجواد عطا مصطفى19902

ناجح181.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةليلي رجب عبدالقادر عبدالرازق19903

ناجح190.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةليلي رمضان محمد احمدى ابراهيم19904

ناجح251إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةمريم محمود صديق خليل19905

ناجح267.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةمنار عبدالهادى عبدالجليل عبدالهادى عبدالواحد19906

ناجح254إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةمنار عماد عبدالعزيز العدوى19907

ناجح266.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةمنار محمود عبدالرافع منصور19908

ناجح187إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةمنار مصطفى خميس محمد عبدالصمد القاضى19909

ناجح242.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةمنه محمود عادل ابوالقمصان عبدالونيس19910

ناجح185إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةمها السيد محمد الشوادفى السيد الحبشى19911

ناجح259إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةميار علي علي بسيوني وافي19912

ناجح180إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةناديه جامع عزت الحايس19913

ناجح220.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةناهد عبدالرحيم عزت محمد رجب19914

ناجح223إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةنوال وائل عبدالجواد ابراهيم خطاب19915

ناجح265.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةنوران صابر عبداللطيف سعيد19916

ناجح275إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةنورهان رضا محمود محمود ابوالمجد19917

ناجح250.5إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةهاجر قطب محمد حسين منصور19918

ناجح260إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةهايدى ابراهيم قطب ابراهيم على عطيه19919

ناجح278إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةهناء اسامى محمد عشماوى سالم ابوعمه19920

ناجح162إدارة دســــــوقكفر العرب اإلعداديةوفاء ابراهيم احمد مبروك مصطفى19921

ناجح217إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةابراهيم خليفه السعيد محمد داود19922

ناجح244إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةابراهيم رضا فتحى مغازى منتصر19923

ناجح230.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةابراهيم عبدالصمد محمد عبدالرازق19924

ناجح263إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةاحمد ابراهيم محمد ابراهيم العنتبلى19925
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ناجح262.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةاحمد السيد حسين مصطفى حسين19926

ناجح273إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةاحمد جالل ابواليزيد عبدالعال العرينى19927

ناجح267.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةاحمد شوقى عبدالرازق عبدالحميد العدوى19928

ناجح246إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةاحمد عبدالفتاح صبح عبدالفتاح سعيد19929

ناجح213.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةاحمد عماد السيد حسين محمود19930

ناجح186.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةاحمد غالب عبدالصمد مصطفى صقر19931

ناجح208إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةاحمد محمد السعيد بسيونى رضوان19932

ناجح228.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةاحمد محمد جالل محمد عبدالقادر19933

ناجح219إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةاحمد محمد عطيه بدوى ابواحمد19934

ناجح274إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةاحمد محمد محمود حامد الصعيدى19935

ناجح219إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةاحمد محمود فتح هللا عبدالرحمن غريب19936

ناجح255إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةاحمد نادى عبدالمطلب صالح صالح19937

ناجح263إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةاحمد يوسف السيد جبر19938

ناجح200إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةاسامه محمد ابراهيم ابوالمكارم عبدالمجيد19940

ناجح155.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةاسالم احمد جمال الدين ابراهيم على الحق19941

ناجح168إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةاسالم فتحى قطب ابراهيم عنتر الحشاش19942

ناجح153إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةاشرف حسن السيد محمد الحبشى19943

ناجح142إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةاكرم ابراهيم عبدالمحسن محمد جميل19944

ناجح227.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةايمن السيد احمد السيد الحليسى19945

ناجح165.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةباسل هانى محمد بيومى مطر19946

ناجح144إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةباسم فكرى حمدى يوسف صقر19947

ناجح272.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةجمال اسماعيل محمد عبده حجر19949

ناجح140إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةجمعه السيد محمد السيد محمد الصعيدى19950

ناجح264إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةحسن جمال سعد رزق عبيد19951

ناجح182إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةحميد محمد سيد عبدالسالم سعد19953

ناجح169.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةخالد محمد ابراهيم صالح صالح19954
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ناجح245إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةزياد سعد سعد حسن كردى19955

ناجح144إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةسعد صابر مرشدى السيد مرشدى19958

ناجح174.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةسعد محمد سعد محمد العرينى19959

ناجح204.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةسعد محمد سعد محمد بدر الدين19960

ناجح181.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةسعد هانى مدحت على علوش19961

ناجح222.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةشوقى محمد شوقى عبدالفتاح سالم19964

ناجح218إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةطارق وصفى محمد محمد الدماطى19965

ناجح256إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةعادل شاكر محمد محمد ابوعلى19966

ناجح211.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةعبدالرازق ياسر عبدالرازق محمد العدوي19968

ناجح267.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةعبدالقادر خالد سعيد عبدالقادر مرسى19969

ناجح271.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةعبدهللا اشرف اسماعيل دسوقى القديرى19970

ناجح163.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةعبدهللا على جامع السيد علوش19972

ناجح182.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةعبدهللا محمد رزق محمد مصطفي السالمى19973

ناجح161.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةعالء الشحات محمد على ابوسيد احمد19974

ناجح176.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةعمار خميس سعد بسيونى شاهين19975

ناجح146.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةمؤمن يسرى رجب حسن بسيونى الطنطاوى19976

ناجح209.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةمازن محمد رفعت محمد شاويش19977

ناجح215.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةمحمد ابراهيم ابراهيم سالم بدوى19978

ناجح259.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةمحمد ابراهيم كمال السيد الحبشى19979

ناجح276إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةمحمد ابراهيم محمد عبدالجليل ابوكيله19980

ناجح271إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةمحمد احمد السعيد محمد قطب ابوسيد احمد19981

ناجح263إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةمحمد السعيد مندور على حشاد19982

ناجح230إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةمحمد رضا محمد عبدالجليل ابوكيله19983

ناجح159.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةمحمد رمضان عبدالكريم محمد العرينى19984

ناجح258إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةمحمد سامح الشناوى ابواليزيد خضر19985

ناجح265إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةمحمد سليمان محمد محمد جنيدى19986
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ناجح160.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةمحمد شهدى سيد احمد عبدالسالم جنيدى19987

ناجح263إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةمحمد صبح محمد رمضان عبدالمعبود19988

ناجح167إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةمحمد صالح جابر مرسى المرشدى19989

ناجح250إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةمحمد عبدهللا ابوالحمايد محمد المصرى19990

ناجح188.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةمحمد عبده محمد محمد ابوعيانه19991

ناجح252إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةمحمد عصام محمد محمد حجر19992

ناجح222إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةمحمد محروس السعيد السيد داود19993

ناجح196.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةمحمد محمود بسيونى عرفه عبدالسيد19995

ناجح270إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةمحمد نشات عبدالفتاح محمد عبدالفتاح حجر19996

ناجح218إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةمحمود جمعه عبدالفتاح محمد الحليسى19997

ناجح184.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةمحمود عبدالحميد عبدالرحمن عبدالرحمن غريب19999

ناجح271.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةمحمود غريب محمود محمد الشيخه20000

ناجح165إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةيوسف ابراهيم حمد على حمد20003

ناجح195إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةابتسام مرسى جابر مرسي المرشدى20005

ناجح245إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةاسراء احمد محمود محمد الشيخه20006

ناجح209إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةاسراء تامر عبدالرازق على ابراهيم العنتبلي20007

ناجح278.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةاسراء شعبان شحاته جمعه الرحمانى20008

ناجح270إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةاسراء عبدالسالم محمد جمعه حسن20009

ناجح227إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةاسراء محمد فتح هللا عبدالرحمن غريب20010

ناجح260.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةاسراء مدحت محمد محمد جنيدى20011

ناجح166إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةاسماء ايمن الصغير يوسف مسعود20012

ناجح252إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةاسماء حمدى محمد محمد حمد20013

ناجح272إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةاسماء عالء عبدالمنصف عرفه بسيونى20014

ناجح229.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةاالء ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم الشافعى20015

ناجح189إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةاالء محمد احمد عبدالصمد خميس20016

ناجح261.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةاالء محمد شهدى احمد السبكى20017
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ناجح274.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةامنيه عبدالحميد على محمود القديرى20018

ناجح197.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةايمان صبحى عبدالفتاح ابراهيم الشافعى20020

ناجح179إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةاينور غازى بلبل غازى سعد20021

ناجح207.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةبسمله على محمد على بخيت20022

ناجح197.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةبسمله نادر عبدالقوى عبدالحميد فراج20023

ناجح166إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةبسمه ابراهيم محمد احمد المصرى20024

ناجح166إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةحبيبه سليمان سليمان بسيونى ابويحيى20025

ناجح145إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةحلميه حسنين قطب حسنين الشرقاوى20026

ناجح278إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةحنان ايمن كمال عبدالفتاح العرينى20027

ناجح265.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةدنيا محمد سعيد مصطفى جنيدى20028

ناجح254.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةدينا السيد ابراهيم فتح هللا جادو20029

ناجح232إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةدينا السيد صابر ابراهيم القنمى20030

ناجح273إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةدينا رامز محمود عبدالرحمن غريب20031

ناجح271إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةرحاب هانى محمد على الصعيدى20032

ناجح151إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةرضا رمضان محمد عبدالسالم علوش20033

ناجح262إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةرضوى السيد على كمال عمرو20034

ناجح269إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةرقيه محمود كامل محمد مرسال الحبشى20035

ناجح164إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةرنا طارق حسن عبدهللا ابراهيم بسيونى ابوكيله20036

ناجح213إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةروان احمد عبدالسالم ابراهيم عبدالسيد20037

ناجح254.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةروان عزمى مندور على حشاد20038

ناجح262.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةروان محمود عبدالستار محمد سعيد20039

ناجح145إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةسارة السعيد دسوقى محمدالمغازى20040

ناجح271.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةساره خيرى عبدالفتاح محمد الحليسى20041

ناجح271.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةشهد السيد جابر قطب العنتبلى20044

ناجح146إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةشهد جامع السيد جامع علوش20045

ناجح236.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةشهد مسعد محمد صبح زكى اغا20046
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ناجح196إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةصباح عبدالعزيز عبدالعزيز على ابوركبه20048

ناجح261إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةفاطمه اسماعيل بهى الدين ابراهيم جادو20051

ناجح267إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةفرح على على على القنمى20052

ناجح205.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةمريم محمد عبدالسالم خطاب المالح20053

ناجح218إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةمى هانى عرفه عبدالحفيظ جاد20054

ناجح156.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةندى محفوظ حسن عبدالستار الطباخ20057

ناجح222إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةنور خالد على على ابوسيد احمد20058

ناجح256إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةنور عبدالحميد محمد عبدالرحمن غريب20060

ناجح270.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةنوران ثابت محمود السيد عبدالسيد20061

ناجح247إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةنوران عصام محمد عبدالحليم ابوكيله20062

ناجح226إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةنورهان عبدالسالم عبدالمجيد عبدالسالم عبدالمجيد20063

ناجح162.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةهاجر عبدالرحمن عز الدين عبدالرحمن مراد20064

ناجح162.5إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةهبه رمضان محمد عبدالغنى ابويحىي20065

ناجح244إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةهبه شعبان السعيد على خفاجى20066

ناجح208إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةهند عبدالحميد محمد محمد بدوى20067

ناجح261إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةياسمين عصام بسيونى حسن الطنطاوى20068

ناجح276إدارة دســــــوقكنيسة الصرادوسى اإلعداديةياسمين محمد احمد عبدالجواد عزام20069

ناجح189إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةابراهيم السيد احمد محمد سالم20070

ناجح189إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةابراهيم عبدالفتاح ابراهيم عبدالحميد جبارة20071

ناجح197إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةاحمد ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم محمد عبدالهادى20072

ناجح234إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةاحمد ارحب عبدالعزيز محمد شتا20073

ناجح210إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةاحمد تكال محمد محمد الجناينى20074

ناجح190إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةاحمد سامى عوض ابراهيم عوض سالم20075

ناجح211.5إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةاحمد عبدالعزيز عبدالعزيز محمد شتا20076

ناجح230إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةاحمد عبدالعزيز على خميس حجازى20077

ناجح237إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةاحمد فؤاد فتح هللا على البيسى20078
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ناجح253إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةاحمد محمد عبدالعزيزمصطفى فرحات20079

ناجح256إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةاحمد مسعد عبدالفتاح محمد عدس20080

ناجح169إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةاحمد مصطفى فؤاد محمد محمود الريفى20081

ناجح167إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةاحمد منتصر محمد سالم عامر سالم20082

ناجح227إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةادهم حلمي محمد علي الصردي20083

ناجح261إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةباسم محمد محمد محمد مرجان الكبير20086

ناجح254إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةحمدى كامل حمدى كامل مصطفى فرحات20087

ناجح214إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةحمدى محمد محمد احمد ابوعلى20088

ناجح240إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةخالد محمد بسيونى عبدهللا عمربسيونى20089

ناجح259إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةرافت احمد محمد محمد نصر20090

ناجح273إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةزياد محمد فوزى رشاد طلبه هالل20091

ناجح239إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةسالم فكيه سالم محمد جباره20092

ناجح234إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةسعد حيطاوى على محمد السرساوى20093

ناجح199إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةشريف سعد عبدالمنصف السيد خاطر20094

ناجح261إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةشهاب احمد عبدالملك خطاب عبدالغفار20095

ناجح272إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةطارق السيد فوزى رشادهالل20096

ناجح158إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةعبدالرازق السيد عبدالرازق حسن عامر20098

ناجح169إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةعبدالرازق محروس عبدالرازق محمد موسى جامع20099

ناجح228إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةعبدالرحمن هانى ابراهيم ابراهيم حسين20100

ناجح220.5إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةعبدهللا حامد عبدهللا محمد السيد ابوعماره20101

ناجح257إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةعبدهللا عطيه فتح هللا على البيسى20102

ناجح205إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةعبدهللا مصطفى ناصف مصطفى ناصف جامع20103

ناجح177إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةعالء عبدالعزيز على عبدالمجيد العباسى20104

ناجح189إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةعلى احمد عصام الدين محمد يوسف مصطفى20105

ناجح184إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةعلى جمال ابراهيم على خاطر20106

ناجح182.5إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةعلى خميس على خميس تركى20107
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ناجح170.5إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةعلى محروس على محمد ابوعليوه20108

ناجح185إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةعمر كامل عبدالعزيز محمد الرحمانى20111

ناجح251إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةعمرو محمد اسماعيل محمد مرسى طنش20112

ناجح226إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةعمرو مندى محمد محمد احمد ابوالحاج20113

ناجح277إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةفاروق احمد على ابراهيم زهران20114

ناجح159إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةفتحى بهجت فتحى محمد عامر20115

ناجح260.5إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةمحمد اسامه محمد مرسى خلف هللا20117

ناجح270.5إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةمحمد السعيد عبداللطيف محمود الجمل20119

ناجح219إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةمحمد السيد حسن ربيع طنش20120

ناجح166إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةمحمد السيد عبدالغني يوسف خلف هللا20121

ناجح212إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةمحمد سالم محمد سالم عامر20122

ناجح187.5إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةمحمد صبرى محمد محمد عبدهللا20123

ناجح169إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةمحمد عبدالباعث صالح عبدالباعث عبدالغفار20124

ناجح243.5إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةمحمد عبدالسالم محمد عبدالسالم شتا20125

ناجح213إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةمحمد عبدالعزيز رفياض بكر محمد فضل اللة20126

ناجح181.5إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةمحمد عبدالمعبود محمد عبدالحميد جباره20127

ناجح181إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةمحمد فوزى فريد جمعه تركى20128

ناجح212إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةمحمد محمود سالمه محمد سالمه حواش20129

ناجح253إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةمحمد وجدى محمد مرسى على البنا20130

ناجح240.5إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةمحمود طلعت ابراهيم رجب البحيرى20131

ناجح198إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةمصطفى فتحي مصطفى فتحي محمد جامع20132

ناجح188إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةمعاذ اسماعيل محمد عبدالحميد عبدالغفار20133

ناجح250.5إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةمعاذ محمد عبدالعزيز محمد مصطفى عبدالغفار20134

ناجح157إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةمهران مهران عبدالفتاح علي ابويحي20135

ناجح186إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةنافع السيد كمال ابوالنصر عبدالغفار20136

ناجح159.5إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةيوسف خضرجى بخيت بسيونى بخيت20137
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ناجح195.5إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةيوسف محمد عبدالمجيد عمر تركى20138

ناجح257إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةيوسف وحيد يوسف عمر النطاط20139

ناجح267.5إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةاروى ناصر السيد عبدالحليم سالمه على20140

ناجح166إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةاسماء شفيق عبدالفتاح محمد نصر20141

ناجح222.5إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةاالء احمدعصام الدين محمد يوسف مصطفى20142

ناجح225إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةاالء فؤاد فتح هللا على البيسى20144

ناجح215إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةاميرة فؤاد محمد فؤاد البدوى20145

ناجح227إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةانجى مصطفى محمد محمد الصاوى جامع20146

ناجح183.5إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةايمان ابراهيم السيد ابراهيم ابومهدى20147

ناجح252.5إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةايمان مسعود سعد محمد بدوى بيلى20148

ناجح257.5إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةايمان ناصر محمد عبدالجواد عبدالهادى20149

ناجح261إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةايه عمر عبداللطيف محمد شلبي20150

ناجح243.5إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةبسمة رزق عمر عمر عمر النطاط20151

ناجح252إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةبسملة سامى نصر اسماعيل نصر20152

ناجح248.5إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةبسمله محمد عزت محمد ناصف20153

ناجح274إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةحبيبه حسين محمد حسين اللقانى20154

ناجح221.5إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةخلود الدسوقى السيد محمد العبد20156

ناجح215إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةرنا احمد عبدالرازق احمد اسماعيل خاطر20158

ناجح265إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةروان هانى عطيه محمد ابوالنصر الجماجمونى20159

ناجح255إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةريهام جمال سعد على زعلوك20160

ناجح264.5إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةريهام عطية عبدالحميد مصطفى محمد20161

ناجح177إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةساره حمامه عبدالعزيز محمد جباره20162

ناجح254.5إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةساره محمد جابر عمر عمر20163

ناجح186.5إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةسما رجب ابراهيم رجب احمد البحيرى20164

ناجح265.5إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةشروق شكوكو ابراهيم محمود الجمل20165

ناجح212.5إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةشروق وحيد منير عطيه عصران20166
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ناجح238.5إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةشهد ماجد عبدالغني يوسف خلف هللا20167

ناجح238.5إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةشهد وليد محمد ابراهيم حسين20168

ناجح232.5إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةشهيره ابراهيم صالح ابراهيم عبدالغفار20169

ناجح206.5إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةعبير جمعه محمد سعد خلف هللا20171

ناجح219إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةعلياء محمد سعد حسن جادهللا20172

ناجح253.5إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةفاطمة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز نصر20173

ناجح276.5إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةفاطمه جمال السعيد محمد الجمل20174

ناجح242إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةفايزه عالء السيد على حماده زعلوك20175

ناجح248.5إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةمريم احمد عبداللطيف محمد شلبى20176

ناجح217إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةمنار سعد احمد محمد هالل20177

ناجح240.5إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةمنة السيد مصطفى عبدالحميد مصطفى محمد20178

ناجح219إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةمنه هللا شريف عبده عبدالستار الطباخ20179

ناجح251.5إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةمى عبدالمنعم ابواليزيد ابراهيم مشال20181

ناجح256.5إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةمى يوسف محمد حامد ابوابراهيم20182

ناجح248.5إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةمياده ابراهيم عبدالحليم اسماعيل حواش20183

ناجح246إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةنبيله ياسر مندور فتحى محمدعلى20184

ناجح160إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةندى ايمن زكريا خليل جادهللا20185

ناجح204إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةندى باسم ابراهيم رجب البحيرى20186

ناجح201إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةندى جمال محمد عبدالمجيد عيد20187

ناجح196إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةندى سعد على سعد حويله20188

ناجح251إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةندى طلعت ابراهيم محمود ابراهيم الجمل20189

ناجح210.5إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةنشوى سامح التهامي عبدالسالم التهامي20190

ناجح200إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةنور مصطفى محمود مصطفى البنا20191

ناجح178.5إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةنورهان ابراهيم زكريا خليل جادهللا20192

ناجح264إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةنورهان ابراهيم على سعد حويلة20193

ناجح239إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةنورهان عبداللطيف محمد رجب بعجر20194



كفرالشيخ16/06/2021

708صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح187.5إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةنورهان عوض محمد ابراهيم الجمل20195

ناجح159إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةهاجر احمد عبدالعزيز محمد الرحماني20196

ناجح169إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةهدير السيد سعد محمد عامر20198

ناجح267.5إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةهدير رضا محمد محمد نصار20199

ناجح154إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةهدير عبدالمجيد عبده ابراهيم الحشاش20200

ناجح191.5إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةهيام ياسر محمد عطا البحيرى20201

ناجح157.5إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةورده عرفه محمد محمد البنا20202

ناجح167إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةوفاء احمد محمد عبدالعزيز ابوالعز20204

ناجح170إدارة دســــــوقالكوم الكبير اإلعداديةيارا مسعد عبدهللا عبدالعاطى الدخاخنى20205

ناجح265إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةاحمد عبدالهادى السعيد عبدالرحمن هزاع20207

ناجح249إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةالسعيد احمد السعيد على الخطيب20208

ناجح197.5إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةالسيد عطيه صالح عطيه ابوضاهر20209

ناجح269.5إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةايهم احمد محمد عبدالغفار نعيم20210

ناجح221.5إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةبدر خليل السيد محمود سيد احمد20211

ناجح192إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةحمزه اشرف يوسف جباره حمد20212

ناجح236إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةزياد حازم جاد عبدالحميد زناته20213

ناجح259إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةسعد مصطفى سعد مصطفى الدقدوقى20214

ناجح270إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةشريف عبدالتواب عبدالخالق غمرى غازى20215

ناجح241إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةصالح محروس محمود متولى الهابط20216

ناجح255إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةعبدالرحمن هانى محمود متولى الهابط20217

ناجح253.5إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةعبداللـه مخلص عبدالحليم محى الدين عبدالبارى20218

ناجح270إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةعزيز محمد عزيز عبدالعزيز الدقدوقى20219

ناجح273إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةعلى سعد على عبدالقوى غازى20220

ناجح201إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةمحمد حماده شعبان محمود محرز20221

ناجح226.5إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةمحمد صبري ابراهيم الشامي20222

ناجح218إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةمصطفى خالد التهامى حسن موسى20223
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ناجح213إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةمصطفى محمد مصطفى على الدقدوقى20224

ناجح275إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةيوسف السعيد محمد بسيونى عواض20225

ناجح241.5إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةيوسف السعيد محمد يوسف الناعم20226

ناجح220إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةيوسف حامد محمد حامد خاطر20227

ناجح276.5إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةاسراء عادل عزمى توفيق الدقدوقى20228

ناجح277إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةاالء احمد السعيد محمود عفيفى20229

ناجح250إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةاالء السيد محمد محمود قلقيله20230

ناجح277إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةامل سامى عبدالمجيد اسماعيل عامر20231

ناجح270إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةايمان عماد احمد عبدالواحد20232

ناجح273إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةايه رزق سالمه عبدالغنى السرسى20233

ناجح278إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةايه سعد احمد عبداللطيف الدقدوقى20234

ناجح279إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةايه محمد ابراهيم عبدالقوى غازى20235

ناجح279إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةبسمله مصطفى عبدالعزيز محمود عفيفي20236

ناجح275إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةبسنت ياسر محمد عبدالرؤف سليمان شعبان20237

ناجح277إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةحبيبه جمال سعد عيد ابوحميده20238

ناجح258.5إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةرانيا فهمى عبدالواحد فهمى نعيم20239

ناجح260.5إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةرشا انور منصور عبدالجليل غازى20240

ناجح231إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةسلمى فراج محمد محمود الهابط20241

ناجح239.5إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةسلوى محمد سرور حسن فضيله20242

ناجح269إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةسناء محمود السعيد محمود عبدالغفار20243

ناجح274إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةشهد توفيق عبدالصمد توفيق نعيم20244

ناجح258إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةشهد خالد على قطب البياع20245

ناجح265.5إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةشهد هانى محمد احمد اللبودى20246

ناجح278.5إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةشهد يوسف محمد يوسف الناعم20247

ناجح226.5إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةعبير ياسر محمد عبدالحميد كشاف20248

ناجح279إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةليلى الشحات سرور حسن فضيله20249
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ناجح278إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةمنه رجب عبدالعزيز محمود عفيفي20250

ناجح274إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةمنه عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالحميد سلهوب20251

ناجح219إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةمنه محمد على محمود عفيفى20252

ناجح255إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةنورا نبيل الشاملى عثمان نعيم20253

ناجح253إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةنورهان هانى عبدالفتاح عبدالرؤف نعيم20254

ناجح251إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةهاجر نبيل السيد محمود سيد احمد20255

ناجح272إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةهاله الشحات الجهرى الجهرى عبدالحليم20256

ناجح262إدارة دســــــوقابيوقا اإلعداديةوسام هانى سمير لبيب الدقدوقى20257

ناجح271إدارة دســــــوقالحيطة اإلعداديةابراهيم ايمن نجاح ابراهيم فضيله20258

ناجح261إدارة دســــــوقالحيطة اإلعداديةابراهيم شلبى عبداللطيف ابراهيم شلبى سلطان20259

ناجح239إدارة دســــــوقالحيطة اإلعداديةابراهيم محمد ابراهيم محمد الدسوقى الجبالى20260

ناجح252إدارة دســــــوقالحيطة اإلعداديةاحمد ميمى احمد عبده عماره20262

ناجح249إدارة دســــــوقالحيطة اإلعداديةرياض صبرى السيد عبدالحميد موسى20263

ناجح249إدارة دســــــوقالحيطة اإلعداديةسالمه السيد ابراهيم ابراهيم محمد محمود20264

ناجح144إدارة دســــــوقالحيطة اإلعداديةطارق السيد ابراهيم السيد ابراهيم سويد20265

ناجح257إدارة دســــــوقالحيطة اإلعداديةعبدهللا سامح عيد سعد مرسى حنور20266

ناجح241إدارة دســــــوقالحيطة اإلعداديةمحمد احمد عباس عيد ابوحميده20267

ناجح213إدارة دســــــوقالحيطة اإلعداديةمحمد السعيد عطيه محمد على المظالى20268

ناجح159إدارة دســــــوقالحيطة اإلعداديةمحمد السيد حيطاوى السيدعثمان20269

ناجح228إدارة دســــــوقالحيطة اإلعداديةمحمد على محمد محمد احمد الشهاوى20270

ناجح267إدارة دســــــوقالحيطة اإلعداديةمحمد مدحت عبدالخالق عبداللطيف ابوزامل20271

ناجح266إدارة دســــــوقالحيطة اإلعداديةمحمود السعيد محمود السيد ابراهيم سويد20272

ناجح217إدارة دســــــوقالحيطة اإلعداديةهانى على عبدالرحمن على غالب20273

ناجح255إدارة دســــــوقالحيطة اإلعداديةيوسف طارق يوسف السعداوى الشوربجى20274

ناجح258إدارة دســــــوقالحيطة اإلعداديةاسماء حاتم التهامى يوسف على سليم20275

ناجح253إدارة دســــــوقالحيطة اإلعداديةاسماء رضا عنترعبدالواحد ابوزامل20276
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ناجح210.5إدارة دســــــوقالحيطة اإلعداديةبسمله عطيه ابراهيم محمد الجبالى20277

ناجح262إدارة دســــــوقالحيطة اإلعداديةجواهر فاروق ابراهيم حسينى على بلتاجى20278

ناجح259إدارة دســــــوقالحيطة اإلعداديةحبيبه السيد احمد رزق احمد الطنوبى20279

ناجح266إدارة دســــــوقالحيطة اإلعداديةحسناء اسماعيل محمد محمد رمضان عتلم20280

ناجح187إدارة دســــــوقالحيطة اإلعداديةحنان محمد عبدالجليل حسن بدر20281

ناجح212إدارة دســــــوقالحيطة اإلعداديةحنين جمعه اسماعيل احمد الطنوبى20282

ناجح236إدارة دســــــوقالحيطة اإلعداديةدنيا محمد عبدالرحمن على غالب20283

ناجح209إدارة دســــــوقالحيطة اإلعداديةرحمه ابراهيم عبدالرازق احمد بلتاجى20285

ناجح270إدارة دســــــوقالحيطة اإلعداديةروان رضا سعد احمد عماره20286

ناجح272إدارة دســــــوقالحيطة اإلعداديةسلمى رمضان عبدالجليل ابراهيم ابوالنضر فضيله20287

ناجح260إدارة دســــــوقالحيطة اإلعداديةسلمى فارس حامد زكريا بطاح20288

ناجح273إدارة دســــــوقالحيطة اإلعداديةشهد رجب محمد مرسى فضيله20289

ناجح209إدارة دســــــوقالحيطة اإلعداديةصفاء عادل محمد ابراهيم ابوالنضر فضيله20290

ناجح176إدارة دســــــوقالحيطة اإلعداديةعزه حسنى احمد محمد القداف20291

ناجح238إدارة دســــــوقالحيطة اإلعداديةعزه عبدالحميد عزت محمد القداف20292

ناجح237إدارة دســــــوقالحيطة اإلعداديةعفاف السيد مصطفى السيد المستكاوى20293

ناجح232إدارة دســــــوقالحيطة اإلعداديةعلياء السيد محمد عبدالغفار الخابيه20294

ناجح250إدارة دســــــوقالحيطة اإلعداديةعلياء محمد حسن محمد البنا20295

ناجح238إدارة دســــــوقالحيطة اإلعداديةمنه رضا عبدالحليم احمد حرحش20296

ناجح250إدارة دســــــوقالحيطة اإلعداديةمنه ياسر عبدالنبى خليفه مفضل20297

ناجح217إدارة دســــــوقالحيطة اإلعداديةنورا صبحى محمد السيد سويد20298

ناجح241إدارة دســــــوقالحيطة اإلعداديةوالء عبدالدايم حلمى على خليل القصاص20299

ناجح153إدارة دســــــوقالحيطة اإلعداديةياسمين السيد حماد موسى حماد20300

ناجح263.5إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةابراهيم مفرح عبدالغفار محمد  بطاح20301

ناجح231.5إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةاحمد السعيد السيد رجب خميس20302

ناجح172إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةاحمد عثمان السيد السباعى المارية20303
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ناجح265إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةاحمد مصباح محمود متولي الجوهري20304

ناجح274.5إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةالسيد محمد السيد قمصان مبروك20306

ناجح245.5إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةالسيد محمد عطية محمد عتلم20307

ناجح257إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةحسام اشرف محمود السيد خليل حجازي20308

ناجح224.5إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةحسن نسيم محمد عبده صباح20309

ناجح227.5إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةحلمى احمد عبده عبدالقادر  جابر20310

ناجح246.5إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةخالد محمد قطب محمد الدسوقي20311

ناجح183إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةرياض بهنسي ابومسلم بهنسي عبدهللا20312

ناجح170إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةزياد ابراهيم حسن السيد السيد20313

ناجح249.5إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةعبدالرحمن السيد رفيق اسماعيل الجوهري20314

ناجح270إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةعبدالرحمن صابر فتوح عطيه ديده20315

ناجح183إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةعبدالاله مسعود عبدهللا حسن ابوحالوة20316

ناجح140إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةعبدهللا محمد عبدهللا محمد الجداوى20317

ناجح271.5إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةعمر مصباح احمد متولى الجوهري20318

ناجح150إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةمحمد احمد محمد محمد حبيب20319

ناجح155إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةمحمد السيد قمر عبدالحميد بهنسي20320

ناجح184إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةمحمد بشير عاطف زكى عنانى20321

ناجح268.5إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةمحمد جميل السعيد اسماعيل رمضان20322

ناجح206إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةمحمد زناته محمد محمد سعيد20323

ناجح272إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةمحمد سعد رمضان يحى فايد20324

ناجح163إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةمحمد صابر سليمان محمد الغمري20325

ناجح163إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةمحمد عادل ابراهيم محمد عوض20326

ناجح192إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةمحمد مدحت حجازي احمد الكومي20327

ناجح185إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةمحمد مصباح عطية ابراهيم محمد20328

ناجح202إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةمحمد نبيل يونس عبدالرحمن عوف عبدالرحمن20329

ناجح194إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةمحمد وليد محمد محمود فتح هللا20330
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ناجح267إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةاسماء عاطف محمد احمد عماره20331

ناجح263.5إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةامنية ابراهيم عبدالعزيز اسماعيل رمضان20332

ناجح257إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةامنيه ابراهيم احمد ابراهيم الجوهري20333

ناجح263إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةايمان مسعد السيد مصطفى منصور20334

ناجح231.5إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةايمان ياسر بهجت ابوالنصر القرضاوي20335

ناجح229.5إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةايه عالم ابراهيم علي رمضان20336

ناجح277.5إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةبسمله مفرح السيد اسماعيل الجوهري20337

ناجح240.5إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةبسمه محمد حسن ابراهيم البيلي20339

ناجح236إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةجيهان محمد السيد مرسي ابوطبل20340

ناجح253إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةحبيبه السعيد الشاملى عرفه خميس20341

ناجح271إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةحنين مجدي عبدالسالم عبده سعيد20342

ناجح198إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةدنيا السيد سعد فراج20343

ناجح276إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةرحمه رضا فايق متولى الجوهري20344

ناجح279إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةروان شعبان عطية عبدالفتاح مندور20345

ناجح247إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةرويدا مصطفي محمد سليم مشعل20346

ناجح277.5إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةريهام السيد محمد محمد الجداوي20347

ناجح278.5إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةزينب نبيل محمود محمد الجوهري20348

ناجح267إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةسلمى مرضى السيد السيد محمد صالح20349

ناجح260إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةسمر عبدالباسط السيد ابوالمجد عبدالرحمن20350

ناجح202.5إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةصفيه صبرى ابومسلم بهنسى عبدهللا20351

ناجح259.5إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةمريم راضي السيد محمد رمضان عتلم20352

ناجح243.5إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةمريم ربيع احمد عبدالحميد بهنسي20353

ناجح258.5إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةمي ايمن ابراهيم محمد احمد المشتولي20354

ناجح263إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةناديه السيد جابر حماده الخولي20355

ناجح273.5إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةنور السيد ابراهيم ابراهيم ابوطبل20356

ناجح266.5إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةنور طاهر حسن محمد ابوحالوه20357
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ناجح177إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةنورا عطيه محمد السيد فراج20358

ناجح276إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةنوران احمد قمر عبدالحميد بهنسي20359

ناجح199إدارة دســــــوقام يوسف اإلعداديةوفاء عطيه محمد السيد فراج20360

ناجح274إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةابراهيم السيد ابراهيم السيد على الحمراوى20361

ناجح258إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةاحمد ابراهيم جمعه محمد الدكر20362

ناجح253إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةاحمد ابراهيم محمد بسيونى الصالحى20363

ناجح192إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةاحمد حمدى على الحسينى عمر20364

ناجح188.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةاحمد سعد صالح محمد غنام20365

ناجح213إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةاحمد صبحى نظمى حمدون االحول20366

ناجح255إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةاحمد صالح جمال كامل بشير20367

ناجح205.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةاحمد عاطف محمد حلمى محمد داود20368

ناجح270.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةاحمد محمد فوزى محمود عبدالجواد خطاب20369

ناجح278.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةاحمد يونس عبدالوهاب يونس20370

ناجح182إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةاسامه مصطفي حلمي مصطفي ابوسعده20371

ناجح274إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةاسالم محمد على مظالى20372

ناجح274.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةالسيد محمد عطيه السيد عثمان20373

ناجح273.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةايمن خميس السعيد بسيونى20374

ناجح275.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةايهاب محمد عبدالفتاح عبدالحميد النخالوى20375

ناجح191.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةجمال ابراهيم عبدالمجيد محمد زيد20376

ناجح227.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةجمال على ابراهيم ابراهيم وهيب20377

ناجح278إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةحامد عالء شتا البريدى20378

ناجح193.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةحسام حسن زهران محمد البستاوى20379

ناجح254إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةحسنى احمد وهبه احمد محمد منصور20380

ناجح264إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةحمدى على محمد نصر السعدنى20381

ناجح253.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةزياد اشرف محمود مصطفى الزهير20382

ناجح274إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةزياد محمد حسنين محمد المصرى20383
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ناجح276إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةزياد مخلص صبرى محمد نصير20384

ناجح274.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةزياد مسعد عزت عباس الجربه20385

ناجح278.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةزياد منتصر محمد كمال عبدالحميد زياده20386

ناجح272إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةشادى الحسينى احمد محمد على الصاوى20387

ناجح279.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةشريف عبداللطيف بسيونى عاشور عبدالال20388

ناجح221إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةشعبان عماد شعبان عبدالغنى غلمش20389

ناجح271.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةصالح سعد شاه فهمى حمدون شلبى20390

ناجح268إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةعبدالرحمن حامد عزت عبدالتواب نوايه20391

ناجح270.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةعبدالرحمن حماده عاطف محمود احمد منصور20392

ناجح220.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةعبدالرحمن فايز عبدربه عاشور20393

ناجح248.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةعبدالرحمن محمد احمد محمد شلبى20394

ناجح266إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةعبدالرحمن هانى على عبدالهادى عمارة20396

ناجح277إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةعبدالرحمن هشام السيد السيد العنتبلى20397

ناجح229.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةعبدالسالم احمد عبدالسالم على الورقى20398

ناجح267.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةعبدالعزيز محمد عبدالهادى حميده عبود20399

ناجح248.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةعزت عبدالرحيم عزت عبدالرحيم شلبى20400

ناجح264.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةعمر على على ابراهيم عمار20401

ناجح266إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةعمر وليد عبدالعليم عبداللطيف ابوعمر20402

ناجح264إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةعمرو خالد احمد احمد فتح هللا20403

ناجح235إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةعمرو سعد مرزوق عبدالسالم مصطفى20404

ناجح209.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةعمرو موسى سيد احمد موسى سيد احمد20405

ناجح238.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةفؤاد الشحات يوسف اسماعبل النخالوى20406

ناجح262إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةفارس السعيد على على غنام20407

ناجح206إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةفتحى على فرج على خليل القصاص20409

ناجح141إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةفوزى رفعت فوزى محمد ابوزامل20410

ناجح237إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةكريم ابراهيم محمد بسيونى الصالحى20412
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ناجح268إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةكريم رفاعى عبدالجواد ابراهيم عيسى20413

ناجح274إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةكريم وليد عبدالمجيد بسيونى الصالحى20414

ناجح240إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةكمال صالح احمد عبدالحميد النجار20415

ناجح232إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةمؤمن احمد زكى زكى مريكب20416

ناجح266.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةمحمد احمد السعيد احمد البستاوى20417

ناجح245إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةمحمد احمد حسن عبدالمنعم الخطيب20418

ناجح252إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةمحمد احمد خطاب على الدبابى20419

ناجح276إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةمحمد احمد محمد احمد شلبى20421

ناجح273إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةمحمد احمد ممدوح عبدهللا ابوخشبه20422

ناجح203إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةمحمد اسامه احمد محمد خليل ابواسماعيل20423

ناجح171إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةمحمد اسماعيل محمد اسماعيل زيد20424

ناجح194إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةمحمد الشحات توفيق على الزهيرى20425

ناجح201.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةمحمد الشحات جابر جاد سيد احمد ابوحسن20426

ناجح265إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةمحمد ايمن عبدالجليل سيد احمد البريدى20427

ناجح270إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةمحمد خالد محمد حامد سالمه20428

ناجح248إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةمحمد خالد محمد محمد داود20429

ناجح243.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةمحمد رضا احمد محمد ابوصقر20430

ناجح186إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةمحمد سعد محمد عبدالمقصود عامر20431

ناجح218إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةمحمد صالح محمد ابراهيم على جمعه20432

ناجح269إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةمحمد عبدالحميد فوزى النجار20433

ناجح263إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةمحمد عبدالرحيم محمد عبداللطيف محمد حسن الجربة20434

ناجح229إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةمحمد عبدالعزيز السيد كمال يوسف على20435

ناجح250.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةمحمد عبدالمنعم عبدالباعث عبدالرحيم شلبى20436

ناجح206.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةمحمد على حسن محمود الدغيدى20437

ناجح278إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةمحمد فريد الدسوقى غازى االحول20438

ناجح278.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةمحمد محمود السيد محمود عبدالجواد خطاب20439
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ناجح263إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةمحمد محمود حسن محمد ابوسعده20440

ناجح257إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةمحمد محمود ناجى عبدالرحمن ابوعبدهللا20441

ناجح238إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةمحمود ابراهيم محمد محمود سيد احمد فوده20442

ناجح274إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةمحمود احمد سعد عفيفى20443

ناجح271.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةمحمود احمد محمود محمود منصور20444

ناجح269.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةمحمود ايمن محى الدين محمد عيسى20445

ناجح260.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةمحمود جمعه السيد متولى عويس20446

ناجح161.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةمحمود سمير محمد على يونس20447

ناجح275إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةمحمود عبدالحى مسعد عبدالحى ابواحمد20448

ناجح221إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةمحمود عبدالمنعم عبدالباعث عبدالرحيم شلبى20449

ناجح259إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةمحمود محمد محمود ابراهيم شحاته20450

ناجح266إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةمصطفى جمعه السيد متولى عويس20451

ناجح243.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةمصطفى منصور ابراهيم خليل منصور20453

ناجح274إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةمصطفى ناصر على عبدالفتاح الشرنوبى20454

ناجح263.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةمعتمد عاطف معتمد عبدالتواب ابراهيم نوايه20455

ناجح206إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةناصر محمود محمد اسماعيل الجربه20456

ناجح221إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةهادى محمدمحمد صالح عبدالستار االحول20457

ناجح228إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةهيثم صالح سليم محمد سليم20458

ناجح269إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةيحيى محمد اسماعيل عبدالرحيم زيادة20459

ناجح197إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةيوسف ابراهيم حسين حسين البرعى20460

ناجح262إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةيوسف كمال توفيق عبدالجليل سليم20461

ناجح255.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةاروى فريد عمر احمد اسماعيل ابوعمر20462

ناجح271إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةاسماء حسن على يوسف عبدربه تركى20463

ناجح270إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةاسماء عادل عبدالسالم فريد زياده20464

ناجح267إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةاسماء محمد رمضان بهنسى ابوعبدهللا20465

ناجح269إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةاالء عبدالرحيم اسماعيل عبدالرحيم زياده20466
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ناجح253.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةايمان عبداللطيف فؤاد محى محمد عيسى20467

ناجح267.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةايمان محمد عبدالمولي محمد عبدالصمد عون20468

ناجح267إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةايه اشرف السعيد عبدالحميد مسعود20469

ناجح275إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةبسمله السعيد ابراهيم عبدالغنى  البستاوى20470

ناجح267إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةجنى محمد اسماعيل عبدالعاطي  العربي20471

ناجح215إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةحبيبه احمد محمد محمد محمد المنوفى20472

ناجح274إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةحبيبه محمود محمود على عبدالعال داود20473

ناجح190.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةحنان حواش عبدالفتاح عبدهللا جويلى20474

ناجح161إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةحنان سامى كامل ابوزيد خير السوداني20475

ناجح259إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةحنين اسماعيل عبدالجيد محمد النخالوى20476

ناجح273إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةحنين خيرى محمد احمد شلبى20477

ناجح276إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةحنين عاصم زين العابدين عبدالحميد عمر20478

ناجح251.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةحنين كامل فهيم عبدالمقصود ابوعمر20479

ناجح251.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةحنين محمد احمد حسانين المصرى20480

ناجح197إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةحنين محمد اسماعيل احمد اسماعيل20481

ناجح263إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةحنين محمد محمد طه ادم20482

ناجح235.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةخلود حسن ابراهيم عبدالغنى ابوشنب20483

ناجح206.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةدنيا بهجات محمد محمود ابوعطيه20484

ناجح181إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةدنيا سلطان محمود عبدالهادى عطيه السلخ20485

ناجح198.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةدنيا صالح جمال توفيق غانم20486

ناجح205إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةدينا احمد عاطف محمود مصطفى زياده20487

ناجح242إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةدينا محمد محمود محمد مصباح ابوداود20488

ناجح257إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةرحمه السيد محمد احمد اسماعيل عمر20489

ناجح275إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةرنا سامى محمد السيد العنتبلى20490

ناجح255إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةرنا ضاحى محمد محمد حسن زياده20491

ناجح274إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةرنا عادل محمد ابراهيم مصباح ابواسماعيل20492
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ناجح262.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةرنا عبدالجيد شحاته عبدالجليل عمر  احمد البستاوى20493

ناجح261إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةرنا عالم فتوح مغازى االحول20494

ناجح268إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةروضة السعيد محمد غريب ابراهيم عبدربه20495

ناجح259إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةريناد فتحى السعيد محمد صالح20496

ناجح262إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةريهام ممدوح احمد على الصالحى20497

ناجح274إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةزينب عبدالحميد ابوالفتوح على الصالحى20498

ناجح250إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةساره محمد ابراهيم زيدان صباح20499

ناجح250.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةساره محمد عبدالسالم حسن خاطر20500

ناجح252.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةسمر حامد احمد حامد البستاوى20501

ناجح249إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةسناء حمدى شوقى على ابراهيم صباح20502

ناجح263إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةسهيله باشا حلمى محمد عبدالفتاح20503

ناجح262إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةشروق محمد عيسى حسن عمار20504

ناجح273إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةشهد ابراهيم صالح محمود االحول20505

ناجح248.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةشهد جمال محمد عبدالجواد داود20506

ناجح277إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةشهد عاطف السيد صبحى هندى20507

ناجح238إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةشهد فؤاد محى محمد عيسى20508

ناجح269إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةشهد فريد محمد على النخالوى20509

ناجح247.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةشهد محمد ابراهيم سالم عبدالمجيد الصالحى20510

ناجح264إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةشهد محمد ابراهيم قطب حويله20511

ناجح246إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةشهد محمد محمد ابراهيم زيد20512

ناجح233إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةشيماء جمال ابوالعينين ابوالمجد سالم20513

ناجح258إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةصفاء محمد اسماعيل حامد زيادة20514

ناجح263.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةعلياء عبدالمجيد محمد عبدالمنصف خطاب20515

ناجح264إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةغاده رجب مصباح ابراهيم شعوط20516

ناجح260.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةلمياء محمد محمد محمد داود20517

ناجح275إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةمريم محمد حامد حسينى شلبى20518
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ناجح277إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةمنال محمد يوسف السعيد يوسف20519

ناجح275إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةمنه هللا بهنسى محمد رمضان الفار20520

ناجح261إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةمنه عاطف فتحى محمد السناط20521

ناجح266إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةمنه عبدالحكيم كمال عبدالسالم السناط20522

ناجح243.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةمنه عماد حسن سعد مرسى الشيخة20523

ناجح236.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةمنه ياسر عبداللطيف عبدالهادى جويلى20524

ناجح186إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةمنى الشحات جابر جاد سيد احمد ابوحسن20525

ناجح271.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةميرفت سامح باشا محمد محمد ابوخليل20526

ناجح267.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةميرنا رضا السيد محمود خطاب20527

ناجح265إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةميرنا عماد عاطف عبدربه محمد قالشة20528

ناجح259إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةناديه رفعت السعيد محمد الشرقاوى20529

ناجح263إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةنانسى محمد زين العابدين يونس على الكالوى20530

ناجح273إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةندى ابراهيم جمال السيد الساهى20531

ناجح265إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةندى ابراهيم ناجى ابراهيم جباره20532

ناجح252.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةندى عبدالحميد عبدالهادى حميده عبود20534

ناجح277إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةندى محمد شعبان محمد جاد هللا20535

ناجح275إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةنعمات محمد قطب البستاوى20536

ناجح273إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةنورا ابراهيم محمد اسماعيل خليل االحول20537

ناجح269إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةنورا السيد خصر عبدالجليل محمد سليم20538

ناجح264.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةنورا محمد محمود محمد مصباح ابوداود20539

ناجح243إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةنورهان اسماعيل عبدالغفار السيد ابوعمر20540

ناجح276.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةنورهان السيد ابراهيم السيد على الحمراوى20541

ناجح269.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةنورهان رفعت السعيدرمضان عامر20542

ناجح273.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةنورين نبيل محمد شتا سيد احمد البريدى20543

ناجح193.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةنيرمين عبدالجليل يوسف بيومى حميده20544

ناجح276إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةهاجر ناصر سعيد محمد عطية20545
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ناجح259إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةهايدى محمد قطب محمد البسيونى20546

ناجح268إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةهدى عبدالجواد سعد على داود20547

ناجح154إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةهدى على على محمد راشد20548

ناجح259.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةهدى نسيم رشاد عطيه رشوان20549

ناجح191.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةهناء رؤف ابوالحمد التهامى المليجى20550

ناجح238إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةهناء عبدالفتاح سليم محمد سليم20551

ناجح251إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةوفاء سامى محمد حسن عمار20552

ناجح278إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةوالء جالل عبدالرحمن جالل عامر20553

ناجح275إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةياسمين بهجت عبدالجواد احمد ابوعمر20554

ناجح245إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةياسمين عبدالعزيز محمد يوسف عبدالعزيز20555

ناجح277.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةيسرا السعيد محمد حسين المصرى20556

ناجح267.5إدارة دســــــوقالعجوزين اإلعداديةيسرا جمال طلبه بدير منصور20557

ناجح279إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةابراهيم رزق ابراهيم عبدالهادى الرشيدى20558

ناجح174إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةابراهيم لبيب ابراهيم لبيب ابراهيم20559

ناجح267.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةاحمد السعيد احمد محمد الدعوش20560

ناجح277إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةاحمد حسن يوسف حسن الصفطاوى20561

ناجح265إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةاحمد سليم احمد محمد على20562

ناجح278.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةاحمد فتحى سعد حسين ابوشعيشع20563

ناجح198إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةاحمد ناصر متولى عطا عساكر20564

ناجح261.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةاحمد هانى محمد السعيد احمد الخنانى20565

ناجح274إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةالسيد حامد محمد عبدالعزيز حامد20566

ناجح202.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةالسيد عالء السيد على مرزوق20567

ناجح278إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةبهجت حامد محمد عبدالعزيز حامد20568

ناجح276إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةحسين شهدى عبدالفتاح حسين منصورة20569

ناجح217.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةحمدى صالح جابر محمد حسنين20570

ناجح271.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةخالد رضا عبدالمعطى ابراهيم القرضاوى20571
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ناجح265إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةخالد رمضان السيد عبدالمجيد عطية20572

ناجح277.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةخالد على محمود على حامد20573

ناجح240إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةخالد وليد جالل عبدالسالم محمود20574

ناجح257.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةرشاد ابراهيم رشاد عبدالعزيز ابوالخير20575

ناجح246.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةرمضان يسرى سعد السيد منصورة20576

ناجح279إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةسيد احمد عماد سيد احمد نصر عقل20577

ناجح214.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةشاكر ابراهيم شاكر ابراهيم ابوشعيشع20578

ناجح263إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةضياء محمد عوض صابر عمر20579

ناجح277إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةعاصم ابراهيم محمود مرسى ابراهيم20580

ناجح233.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةعبدالرحمن حمدى ابراهيم فهمى هيبه20581

ناجح213.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةعلى احمد على محمد على20582

ناجح261إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةعلى عصام محمد عبدالجواد عمر20583

ناجح205.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةعماد رضا عبدالموجود محمد شبل20584

ناجح278.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةعمرو صفوت محمود عبدالسالم مصطفى20585

ناجح269إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةفارس ابراهيم رشاد عبدالعزيز ابوالخير20586

ناجح266.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةفارس ابراهيم محمد ابراهيم جميل20587

ناجح207.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةفارس رضا جمعة ربيع الصاوى20588

ناجح228.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةفارس رمضان سليمان عطية عبدالمجيد20589

ناجح198إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةفارس عبدالهادى سعد عبدالهادى سعد20590

ناجح188.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةفارس محمد حامد محمد مرسى20591

ناجح270إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةفتحى محمد فتحى على ابوالخير20592

ناجح264.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةكريم ابراهيم محمد ابراهيم جميل20593

ناجح244إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةكريم رجب رجب عبدالفتاح خميس20594

ناجح265.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةكريم محمد صبحى عبدالسالم حسن20595

ناجح164.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةكريم محمد عبدالسالم عطية عبدالمجيد20596

ناجح192إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةمحمد ابراهيم محمد فاضل جميل20597
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ناجح277إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةمحمد احمد السيد شحاتة حسين منصورة20598

ناجح238.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةمحمد السيد صالح سيداحمد الديب20599

ناجح216.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةمحمد الشحات احمد محمد زايد20600

ناجح164.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةمحمد حسين مصطفى احمد عطا20601

ناجح237.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةمحمد عباس فتحى عباس محمد20603

ناجح206.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةمحمد على حسن على مرزوق20604

ناجح263.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةمحمود ابراهيم محمود محمود يوسف درويش20605

ناجح257.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةمحمود جمال عامر محمود يوسف20606

ناجح185إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةمحمود حسنى عبدالستار محمود درويش20607

ناجح247.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةموسى حسنى موسى محمد طليس20608

ناجح251.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةنور احمد رشاد على هنداوى20609

ناجح200إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةنور جمعة سعد على سعد20610

ناجح277.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةهادى سامى عبدالمقصود حمد محمد20611

ناجح278إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةهانى رمزى رمضان محمد شعيب20612

ناجح245إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةيوسف السيد عبدالرحمن محمد حسان20613

ناجح202إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةيوسف ماهر يوسف نصر جعفر20614

ناجح273إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةاروى محمد عبدالهادى حمد محمد حمد20615

ناجح275إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةامل محمد فراج بسيونى مخلوف20616

ناجح274إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةاميرة عماد يوسف عوض السبكى20617

ناجح222إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةاميمة احمد ابراهيم على عمر20618

ناجح226.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةايمان مغاورى عبدالفتاح ابراهيم ابوشعيشع20619

ناجح278.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةجنات عالء احمد محمد الدعوشى20620

ناجح224.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةدنيا محمد ابراهيم بيومى دعنون20621

ناجح273.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةدنيا محمد عباس عباس فرحات20622

ناجح252إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةرانيا عوض ابراهيم عوض السبكى20623

ناجح242.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةسارة رضا عبدهللا عبدالجواد عطية20624
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ناجح259إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةسارة محمد اسماعيل عبدالرحمن نجم20625

ناجح276إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةسارة هشام حمودة احمد حامد20626

ناجح207إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةسحر رفعت محمد حسين ابوشعيشع20628

ناجح144إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةسعيدة خالد محمد خالد عبدالرؤف20629

ناجح278إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةسماح عثمان عثمان عبدهللا السيد20630

ناجح265إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةشروق محمد فتحى عباس محمد20631

ناجح278.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةشهد محمد مفرح عبدالهادى مرجان20632

ناجح194.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةشهد مرسى محمد حامد مرسى20633

ناجح189إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةشيماء يحى عبدالحميد عبدالعزيز محمد20634

ناجح186إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةصابرين شعبان محمد ابراهيم رضوان20635

ناجح191.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةفرح عزت رجب عبدالفتاح خميس20636

ناجح244.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةلبنى السعيد محمد مصطفى زايد20637

ناجح216.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةمريم محمود ابوالفتوح محمود حمد20638

ناجح273إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةملك رفعت عبدالعليم عبداللطيف احمد20639

ناجح267.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةمنار محمد عوض عبدالعزيز زايد20640

ناجح269إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةمنة صالح عبدالدايم السيد منصورة20641

ناجح277إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةمنة ماهر عبدالخالق محمد غزال20642

ناجح278.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةندى بسيونى عبدالسالم ابراهيم حسن20643

ناجح196.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةندى رضا كمال سعد يوسف مرسى20644

ناجح245.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةندى وحيد عبدالفتاح محمد جميل20645

ناجح189إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةنعمه رزق على رزق بدوى20646

ناجح252.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةنهى محمد حسن محمد الصفطاوى20647

ناجح227إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةياسمين احمد محمد احمد ابوعساكر20648

ناجح270إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةياسمين رضا فتحى عباس محمد20649

ناجح201.5إدارة دســــــوقشابة اإلعداديةيمنى الشحات جمعة عبدة عبدالوهاب20650

ناجح214إدارة دســــــوقفصول النحراوى اإلعداديةابراهيم السيد عبدالمقصود محمدعبدالمقصود20651
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ناجح190.5إدارة دســــــوقفصول النحراوى اإلعداديةاحمد ياسر صابر حسن الرشيدى20652

ناجح172إدارة دســــــوقفصول النحراوى اإلعداديةحسن محمد حمدى محمد حسن20653

ناجح203إدارة دســــــوقفصول النحراوى اإلعداديةرضا مسعد حسن عبدالهادى الرشيدى20654

ناجح192إدارة دســــــوقفصول النحراوى اإلعداديةرمضان عبدالفتاح رمضان جمعه نصير20655

ناجح148إدارة دســــــوقفصول النحراوى اإلعداديةسعد السيد سعد السيد مندور20656

ناجح269إدارة دســــــوقفصول النحراوى اإلعداديةسيف عبداللطيف عبدالجواد عطيه20657

ناجح273إدارة دســــــوقفصول النحراوى اإلعداديةشادى ياسر فتحى محمد مندور20658

ناجح198إدارة دســــــوقفصول النحراوى اإلعداديةمحمد ابراهيم فكيه رخا20659

ناجح274إدارة دســــــوقفصول النحراوى اإلعداديةمحمد اشرف محمد عبده جميز20660

ناجح196إدارة دســــــوقفصول النحراوى اإلعداديةمحمد عبداللطيف حسن عبدالهادى الرشيدى20661

ناجح182إدارة دســــــوقفصول النحراوى اإلعداديةمحمد عيسى مصطفى عبدالمنعم مصطفى20662

ناجح273إدارة دســــــوقفصول النحراوى اإلعداديةمحمد مدحت حمدين عبدالعليم غازى20663

ناجح278إدارة دســــــوقفصول النحراوى اإلعداديةمحمود ايهاب حنفى محمد الكومى20664

ناجح190إدارة دســــــوقفصول النحراوى اإلعداديةنادر هانى السعيد السيد محمد20665

ناجح265إدارة دســــــوقفصول النحراوى اإلعداديةنور باسم السعيد عبدالسالم النحراوى20666

ناجح271إدارة دســــــوقفصول النحراوى اإلعداديةاسماء سامى اصيل على حماد20667

ناجح278إدارة دســــــوقفصول النحراوى اإلعداديةايه عماد عبداللطيف عبدالعليم غازى20668

ناجح278.5إدارة دســــــوقفصول النحراوى اإلعداديةحبيبه محمد اشرف حنفى الكومى20669

ناجح279إدارة دســــــوقفصول النحراوى اإلعداديةخلود عبده حمدى محمد حسن20670

ناجح279إدارة دســــــوقفصول النحراوى اإلعداديةرانا محمد عبدالسالم احمد النحراوى20671

ناجح275إدارة دســــــوقفصول النحراوى اإلعداديةسميره متولى محمد متولى ادريس20672

ناجح278إدارة دســــــوقفصول النحراوى اإلعداديةشهد محمد محمود محمد زايد20673

ناجح235.5إدارة دســــــوقفصول النحراوى اإلعداديةشيماء خالد محمد رزق سرور20674

ناجح279إدارة دســــــوقفصول النحراوى اإلعداديةميرنا محمد حموده عبدالمقصود محمد20675

ناجح235.5إدارة دســــــوقفصول النحراوى اإلعداديةنورهان ايمن جمال ذكى ابراهيم20676

ناجح278إدارة دســــــوقفصول النحراوى اإلعداديةهاجر محمد فاروق مرسى فايد20677
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ناجح201إدارة دســــــوقفصول النحراوى اإلعداديةهوايده اسماعيل صدقى اسماعيل بدوى20678

ناجح272إدارة دســــــوقفصول النحراوى اإلعداديةورده رضا محمد مصطفى20679

ناجح266إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةابراهيم اشرف ابراهيم محمد الزغبى20680

ناجح144إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةابراهيم رضا زكريا ابراهيم ابوحديفه20681

ناجح173.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةابراهيم عزت السيد معراج النعمانى20682

ناجح277إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةاحمد السيد لطفى محمود سرحان20684

ناجح275إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةاحمد ايهاب محفوظ رزق ابوحليمه20685

ناجح175إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةاحمد جمعه عباس احمد النجار20686

ناجح212إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةاحمد رافت محمد على بشتيكه20687

ناجح202إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةاحمد سعد عبدالعليم حسين حسانين خضر20688

ناجح272.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةاحمد عبداللطيف فؤاد محمود زياده20689

ناجح276إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةاحمد فتحى احمد عبدالخالق حجاج20690

ناجح245.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةاحمد محمد احمد بدوى احمد عز20691

ناجح277إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةاحمد محمد لطفى محمود سرحان20694

ناجح270إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةاحمد محمد مسعود عبدالجواد مسعود20695

ناجح272.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةاحمد وليد دسوقى محمد على الصباغ20696

ناجح270إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةاحمد يوسف احمد يوسف النعمانى20697

ناجح198إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةاسالم صبحى فريج طه بكر20698

ناجح217.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةحامد محمد احمد حامد مسعود20699

ناجح252إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةحسن ماهر حسن احمد عزوز20700

ناجح257إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةحسن محمد محمد مرشدى صالح20701

ناجح163.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةسعد محمد اسماعيل عبدالقوى الزغبى20705

ناجح264.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةشريف منير على عبدالجواد هانى20706

ناجح270إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةعبدالرحمن احمد حامد محمد سالم20709

ناجح261إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةعبدالرحمن سيف احمد عبدالخالق حجاج20710

ناجح257إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةعبدالرحمن فريج حسن محمد الخاللى20711



كفرالشيخ16/06/2021

727صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح266.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةعبدالرحمن محمد سالم عبدالفتاح عامر20712

ناجح233.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةعبدالعزيز ايمن خالد عبدالعزيز النشرتى20713

ناجح216إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةعبدهللا الشحات عبدالفتاح فرج عطيه20714

ناجح263.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةعبدهللا محمود عبداللطيف محمد الزغبى20715

ناجح200إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةعمار روحى ابراهيم السيد محمد عيد20716

ناجح270.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةعمر السيد عبدالنبى عبدالحليم دياب20717

ناجح272إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةعمر محمد محمد رمضان بليح20718

ناجح249إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةفارس ابراهيم محمد احمد عبدالعزيز20719

ناجح256.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةفارس صبحى سعد رزق ابوحليمه20720

ناجح276إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةفتحى مدحت فتحى يونس سرحان20721

ناجح272إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةفهد السعيد عبدالحليم محمود زياده20722

ناجح264.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةماهر محمد ماهر محمد سليم20723

ناجح269إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةمحمد احمد حامد محمد سالم20724

ناجح270.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةمحمد احمد عبدالعزيز عبدالحليم ريحان20725

ناجح270.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةمحمد الروينى السيد محمد الروينى20726

ناجح192إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةمحمد الشحات عبدالفتاح ابراهيم بليح20727

ناجح244إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةمحمد ايمن يونس يوسف النشرتى20728

ناجح218إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةمحمد جمال هنداوى عطيه ابوحليمه20729

ناجح224إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةمحمد خالد يونس يوسف صبره20730

ناجح196.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةمحمد سامح عبدالمجيد عبدالعزيز سالمه20731

ناجح271.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةمحمد طارق عبدالسميع محمد الجمل20732

ناجح259.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةمحمد عبدالحميد عبدالعزيز محمد مسعود20733

ناجح265.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةمحمد عبدالواحد محروس حسين عبدالواحد20734

ناجح199.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةمحمد عبدالوهاب عوض متولى عوض20735

ناجح194إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةمحمد عكاشه بسيونى احمد بليح20736

ناجح231.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةمحمد وليد محمد عطيه فرج20738
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ناجح266إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةمحمود رجب محمد موسى عرفان جاد هللا20739

ناجح252.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةمحمود شعبان محمد محمد الدعوشى20740

ناجح151إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةمحمود عيد فتحى محمد بسيونى بليح20741

ناجح271.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةمحمود فيوض يوسف اسماعيل فيوض20742

ناجح277إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةمحمود محمد سمير عبدالعزيز النشرتى20743

ناجح263.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةمحمود هشام ابراهيم محمد الزغبى20744

ناجح263.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةمصطفى حمزه عبدالعزيز رمضان بليح20745

ناجح221.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةياسر اسماعيل عباس اسماعيل فرج20746

ناجح251إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةيحيى عماد طه عبدالفتاح عامر20747

ناجح247.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةيوسف عماد طه عبدالفتاح عامر20748

ناجح249إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةاروي احمد محمود يوسف  زياده20749

ناجح262إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةاسراء وليد رجب يوسف الصباغ20750

ناجح205إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةاسماء محمد فتحى محمد الزغبى20751

ناجح205إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةاشجان هاشم عبدالحليم محمد سليم20752

ناجح278.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةاالء شعبان عبدالشفيع محمد حجاج20753

ناجح275إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةاالء محمد رجب محمد ابوريحان20754

ناجح276إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةامل عابد ناصف شعبان رمضان20755

ناجح253إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةايمان رضا السعيد محمد الزغبى20756

ناجح277.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةايمان رضا محمد يونس سرحان20757

ناجح276إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةايمان سعد رمضان محمد عيد ريحان20758

ناجح274.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةبوسى السعيد فكيه ابراهيم بليح20759

ناجح270إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةحبيبه السعيد عبده السيد البنا20760

ناجح209.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةحبيبه عيد ابوالفتوح محمد سليم20761

ناجح266.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةحبيبه وائل ربيع عبدالعزيز ابوريحان20762

ناجح179إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةحنين محمد حسن على جاد هللا20763

ناجح276إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةحنين مراد عبدالحكيم غزاوى النشرتى20764



كفرالشيخ16/06/2021

729صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح263.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةخلود محمد محمود حماد مبارك20765

ناجح277.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةدعاء حازم طلحه فوزى النجار20766

ناجح214.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةدنيا السيد محمد سعد العربى20767

ناجح257إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةرئمان محمد ابراهيم محمد زياده20768

ناجح277إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةرانيا يوسف محمد يوسف على ابوسعده20769

ناجح233.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةرحمه الشاذلى عبدالفتاح محمد السيد20770

ناجح274إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةرقيه رضا محمد احمد النجار20771

ناجح277إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةسارة حاتم نبيل عبدالمنعم النشرتى20772

ناجح261.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةساره شعبان عبدالقادر محمد الشوربجى20773

ناجح250إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةسهيله فتحي محمود يوسف ابوزيادة20774

ناجح276.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةشروق ادهم عبدالسالم محمد النشرتى20775

ناجح230إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةشهد ابراهيم محمد احمد عسكر20776

ناجح277إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةشهد زيدان عبدالقوى زيدان الزغبى20777

ناجح276.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةشهد محمد فتحى ابراهيم بليح20778

ناجح254.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةفاطمه احمد عبدالجواد محمد مسعود20779

ناجح191إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةفوزيه محمد المنشاوى محمد العربى20780

ناجح276إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةمنال وليد محمد السيد حسن شراره20781

ناجح273.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةمنه عبدالسالم عطا هللا عبدالسالم ابوزياده20782

ناجح275.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةمى ضياء يونس محمد حجاج20783

ناجح275.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةنورهان رضا شعبان السيد شراره20784

ناجح180إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةهاجر احمد محمد السعيد حسين حسانين20785

ناجح268.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةهايدى محمود رجب محمد جمال الدين20786

ناجح275.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةهبه محمد دسوقى محمود ابوحديفه20787

ناجح257.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةهدى محمد عبدهللا يوسف النعمانى20788

ناجح270.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةهنا خالد السيد على الصباغ20789

ناجح267.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةهند محمد طه محمد الزغبى20790
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ناجح268إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةوفاء درويش وجدى ابراهيم بليح20791

ناجح190.5إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةوالء احمد عرب محمد احمد20792

ناجح206إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةيارا رضا شعبان محمد قنديل20793

ناجح238إدارة دســــــوقكفر ابو زيادة اإلعداديةياسمين كرم السعيد عبدالستار كيالتى20794

ناجح228إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.نويش تاحمد ابراهيم محمد عبدالسالم ابراهيم20795

ناجح166إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.نويش تاحمد السيد رمضان صقر عبدهللا صالح20796

ناجح238.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.نويش تاحمد الشحات حامد عثمان عيد20797

ناجح268إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.نويش تاحمد سعد حسن محمد داود20798

ناجح141إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.نويش تاحمد قطب عبدالعزيز سليمان20799

ناجح271إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.نويش تاحمد محمد رمضان عبدالقوى الزغبى20800

ناجح257إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.نويش تاحمد ياسر محفوظ محمد رمضان20801

ناجح228.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.نويش تاسالم الصاوى على الصاوى مصباح20802

ناجح197إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.نويش تاسالم بليغ حمدى عبدالعليم على رمضان20803

ناجح237.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.نويش ترضا ربيع مصرى محمد الحفناوى20804

ناجح236إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.نويش تعبدالرحمن شمس الدين احمد محمد رمضان20805

ناجح262.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.نويش تعبدالعزيز حامد عبدالعزيز حامد الصوفانى20806

ناجح203إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.نويش تكريم عاطف السيد محمد حسب هللا20808

ناجح231إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.نويش تمحمد احمد عبدهللا مصطفى شهاوى20809

ناجح238.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.نويش تمحمد السيد محمد التهامى احمد المرسى20810

ناجح216إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.نويش تمحمد عادل احمد محمد عطيه20811

ناجح271إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.نويش تمحمد عدلى راضى عبدالسيد خليل20812

ناجح272.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.نويش تمحمد محمود اسماعيل محمد عيد20813

ناجح272.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.نويش تمحمود ابراهيم محمد عثمان عيد20814

ناجح150إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.نويش تمحمود صبحي السيد بهجات مصباح20815

ناجح219.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.نويش تمحمود مصطفى عزت مصطفى20816

ناجح260إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.نويش تمحمود هشام محمد عطية محمد20817
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ناجح264.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.نويش تمصطفى محمد مصطفى احمد عبدالمجيد بليح20818

ناجح236.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.نويش تيوسف احمد عطية الشامخ عبدهللا20819

ناجح206.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.نويش تيوسف شعبان عبدالمنعم ابوشاهين الطنطاوى20820

ناجح278إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.نويش تاالء رمضان احمد محمد رمضان20821

ناجح278إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.نويش تاميره صالح فتح هللا سالم السيد20822

ناجح257.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.نويش تايه خالد عبدهللا محمد بسيونى20823

ناجح264إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.نويش تحنين عماد احمد عبدالمعبود حبشى20824

ناجح275إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.نويش تسهيله احمد ابراهيم عبده الدسوقى20825

ناجح278إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.نويش تمنار عصام ابراهيم ابراهيم الشهاوى20826

ناجح267.5إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.نويش تمى مصطفى رضا عبدالمجيد فتح هللا حماد20827

ناجح252إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.نويش تنور محمود ابراهيم محمد بدر20828

ناجح208إدارة غـــــرب كفر الشيـخا.نويش تهدير رضا حامد على زكر هللا20830

ناجح244.5إدارة دســــــوقمحمد ابوداودابراهيم السيد ابراهيم حموده20831

ناجح273إدارة دســــــوقمحمد ابوداوداحمد ابوالمجد ابراهيم عصر20832

ناجح229إدارة دســــــوقمحمد ابوداوداحمد احمد مصطفي ابوحليمه20833

ناجح167إدارة دســــــوقمحمد ابوداوداحمد علي عبدالعزيز مصباح20834

ناجح266.5إدارة دســــــوقمحمد ابوداوداحمد علي لمعي المدبولي20835

ناجح238.5إدارة دســــــوقمحمد ابوداوداحمد محمد عبدلسالم عشره20836

ناجح204.5إدارة دســــــوقمحمد ابوداوداحمد محمد محمدعبدالجليل صقر20837

ناجح213.5إدارة دســــــوقمحمد ابوداوداسالم شريف حمدون جابر20838

ناجح162إدارة دســــــوقمحمد ابوداودحسن السيد حسن عبدالحليم20839

ناجح267.5إدارة دســــــوقمحمد ابوداودحسن ايمن حسن مدكور20840

ناجح279.5إدارة دســــــوقمحمد ابوداودزياد السعيد قطب الفخراني20841

ناجح228.5إدارة دســــــوقمحمد ابوداودعبدالجواد جمال عبدالجواد صقر20842

ناجح274إدارة دســــــوقمحمد ابوداودعبدالرحمن توفيق محمد محمود ابوزيد20843

ناجح271إدارة دســــــوقمحمد ابوداودعبدهللا عالء محمد عشره20844
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ناجح231إدارة دســــــوقمحمد ابوداودعلي محفوظ فرحات عيسي20845

ناجح213.5إدارة دســــــوقمحمد ابوداودعلي مصطفي السعيد حفني القزاز20846

ناجح231إدارة دســــــوقمحمد ابوداودعمار السيد عبدهللا عباس اسماعيل20847

ناجح255إدارة دســــــوقمحمد ابوداودعمرو نبيل حلمي صقر20848

ناجح258إدارة دســــــوقمحمد ابوداودفارس جمال عبدالجواد صقر20849

ناجح228إدارة دســــــوقمحمد ابوداودكريم عزت محمد الكومى20850

ناجح278إدارة دســــــوقمحمد ابوداودمحمد ابوالمجد الرفاعي بهجت صقر20851

ناجح266.5إدارة دســــــوقمحمد ابوداودمحمد احمد يوسف الشهاوي20852

ناجح175إدارة دســــــوقمحمد ابوداودمحمد السيد طلعت ابوحليمه20853

ناجح210إدارة دســــــوقمحمد ابوداودمحمد السيد محمد مهدي20854

ناجح178.5إدارة دســــــوقمحمد ابوداودمحمد حازم خليل خليل20855

ناجح274.5إدارة دســــــوقمحمد ابوداودمحمد رضا محمد محمود ابوزيد20856

ناجح205إدارة دســــــوقمحمد ابوداودمحمد سامي منير الدرس20857

ناجح272إدارة دســــــوقمحمد ابوداودمحمد شوقي محمد ابوحليمه20858

ناجح210إدارة دســــــوقمحمد ابوداودمحمد صبحي رمضان ابوعبده20859

ناجح243.5إدارة دســــــوقمحمد ابوداودمحمد محفوظ سعد رمضان20860

ناجح258.5إدارة دســــــوقمحمد ابوداودمحمد مهني ابراهيم دهبيه20861

ناجح175.5إدارة دســــــوقمحمد ابوداودمحمد ناجي محمد عفيفي20862

ناجح179.5إدارة دســــــوقمحمد ابوداودمحمد وائل السيد ابوداود20863

ناجح237.5إدارة دســــــوقمحمد ابوداودمحمد وليد احمد عفيفي20864

ناجح260إدارة دســــــوقمحمد ابوداودمحمود احمد عبدالجواد مسلم20865

ناجح257إدارة دســــــوقمحمد ابوداودمحمود محمد رجب الشرقاوي20866

ناجح270إدارة دســــــوقمحمد ابوداودمحمود محمد محمد ابوعبده20867

ناجح243.5إدارة دســــــوقمحمد ابوداودممدوح فخري ممدوح جابر20868

ناجح273.5إدارة دســــــوقمحمد ابوداودنور الجندي السيد مندور20869

ناجح206إدارة دســــــوقمحمد ابوداودهيثم السيد بسيوني ابوالسيد20870
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ناجح270إدارة دســــــوقمحمد ابوداوداسراء رمضان ابوزيد ابوزيد20871

ناجح213إدارة دســــــوقمحمد ابوداوداسماء حسين حافظ جابر20872

ناجح278إدارة دســــــوقمحمد ابوداوداسماء فكري محمد بدر20873

ناجح274.5إدارة دســــــوقمحمد ابوداوداماني حسين محمد قمر ابوحليمه20874

ناجح204.5إدارة دســــــوقمحمد ابوداودامل سعد علي الشوربجي20875

ناجح276.5إدارة دســــــوقمحمد ابوداودامل علي زكي ابوعطيه20876

ناجح242إدارة دســــــوقمحمد ابوداوداميره رائف اسماعيل القزاز20877

ناجح267إدارة دســــــوقمحمد ابوداودايمان رضا شعبان ابراهيم20878

ناجح267إدارة دســــــوقمحمد ابوداودايمان عبده عدوي مسلم20879

ناجح276إدارة دســــــوقمحمد ابوداودايمان عبده محمد جابر20880

ناجح260إدارة دســــــوقمحمد ابوداودايمان مسعد عبدالباقي درويش20881

ناجح265إدارة دســــــوقمحمد ابوداودايه احمد رمضان الخطيب20882

ناجح229إدارة دســــــوقمحمد ابوداودايه ايمن حسن مدكور20883

ناجح268.5إدارة دســــــوقمحمد ابوداودايه حماده محمد درويش20884

ناجح261.5إدارة دســــــوقمحمد ابوداودبراءه صالح الدين السعيد محمدرمضان20885

ناجح267إدارة دســــــوقمحمد ابوداودحبيبه جمال محمود دهبيه20886

ناجح277إدارة دســــــوقمحمد ابوداودحبيبه طارق محمد مسلم20887

ناجح209إدارة دســــــوقمحمد ابوداودحنين حسن ابراهيم احمد هويدى20888

ناجح277إدارة دســــــوقمحمد ابوداودداليا السعيد فاروق عبدالجليل20889

ناجح266.5إدارة دســــــوقمحمد ابوداوددنيا رمضان انور االعمي20890

ناجح251إدارة دســــــوقمحمد ابوداودرحمه ايهاب عبدالعزيز محمد20891

ناجح274.5إدارة دســــــوقمحمد ابوداودرحمه نجف عبدالمقصود يوسف20892

ناجح254إدارة دســــــوقمحمد ابوداودساره الدسوقي محمد صقر20893

ناجح266.5إدارة دســــــوقمحمد ابوداودساره عابد شبل ابوسليمان20894

ناجح265.5إدارة دســــــوقمحمد ابوداودسلمي احمد مصطفي ابوحليمه20895

ناجح269.5إدارة دســــــوقمحمد ابوداودشهد باسم محمد عشره20896
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ناجح256.5إدارة دســــــوقمحمد ابوداودشيماء الشحات مصطفي عطا هللا20897

ناجح238إدارة دســــــوقمحمد ابوداودشيماء رشيد محمد عفيفي20898

ناجح262إدارة دســــــوقمحمد ابوداودشيماء عزمي محمد جابر20899

ناجح278إدارة دســــــوقمحمد ابوداودفاطمه عماد الحسيني العيوطي20900

ناجح272إدارة دســــــوقمحمد ابوداودمريم رضا عبدالجواد المدبولي20901

ناجح232.5إدارة دســــــوقمحمد ابوداودملك محمد السيد عفيفي20903

ناجح274.5إدارة دســــــوقمحمد ابوداودملك محمود اسماعيل القزاز20904

ناجح152.5إدارة دســــــوقمحمد ابوداودملك محمود مغوري المدبولي20905

ناجح278إدارة دســــــوقمحمد ابوداودملك هاني محمد جابر20906

ناجح196.5إدارة دســــــوقمحمد ابوداودمنار مقبول توفيق علي20907

ناجح278.5إدارة دســــــوقمحمد ابوداودمنه محمود ذكي محمود جوهر20908

ناجح260إدارة دســــــوقمحمد ابوداودمني احمد عبدالحي رمضان20909

ناجح277.5إدارة دســــــوقمحمد ابوداودمها السيد فتحي رفاعي20910

ناجح277إدارة دســــــوقمحمد ابوداودمى جمال محمد احمد ابوحليمه20911

ناجح271.5إدارة دســــــوقمحمد ابوداودمي رضا محمد المدبولي20912

ناجح175.5إدارة دســــــوقمحمد ابوداودنانسي شعيب محمد الزغلي20913

ناجح265إدارة دســــــوقمحمد ابوداودنداء خالد يوسف يوسف20914

ناجح269إدارة دســــــوقمحمد ابوداودنرمين شعبان زكريا المدبولي20915

ناجح220إدارة دســــــوقمحمد ابوداودنورا عبدالمجيد عبدهللا ابوالخير20916

ناجح279إدارة دســــــوقمحمد ابوداودنورا عبدالمنعم موسي الشرقاوي20917

ناجح269.5إدارة دســــــوقمحمد ابوداودنورهان ابراهيم ابوزيد ابوزيد20918

ناجح193.5إدارة دســــــوقمحمد ابوداودهاجر محمد حسين المدبولي20919

ناجح275إدارة دســــــوقمحمد ابوداودهمت محمد صالح ابوزيد20920

ناجح275إدارة دســــــوقمحمد ابوداودياسمين ابراهيم زكريا عفيفي20921

ناجح267.5إدارة دســــــوقمحمد ابوداودياسمين اسامه محمد ابوداود20922

ناجح232.5إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةابراهيم السيد شريف عبدالوهاب النجيلى20923
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ناجح274إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةابراهيم حازم احمد حامد النجار20924

ناجح187إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةابراهيم محمد ابراهيم محمد شعبان20925

ناجح268.5إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةاحمد اشرف الهم سالم ابوالخير20926

ناجح237إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةاحمد السيد عبدالستار عبدالسميع العجمى20927

ناجح268.5إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةاحمد ايهاب احمد السعيد النجار20928

ناجح236.5إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةاحمد شهدى السيد عبدالوهاب حسن20929

ناجح229.5إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةاحمد عبدالجواد عبداللطيف عبدالجواد ابوالخير20930

ناجح261.5إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةاحمد عبداللطيف السيد محمد النجار20931

ناجح273.5إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةاحمد فوزى صبحى مصطفى عبدالغنى20932

ناجح159إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةاحمد محمد فريج عبدالوهاب حسن20933

ناجح268.5إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةاحمد وجيه جابر عبدالوهاب عبدالال20934

ناجح235.5إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةالسيد محمد احمد السيد عبدالاله20935

ناجح223إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةحسام السعيد حسنين عبده سالم20936

ناجح236.5إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةحسام مجاهد جابر عبدالوهاب عبدالال20937

ناجح274إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةخالد واليد احمد محمد بليح20939

ناجح162.5إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةرحيم محمد عبدهللا عبدالهادى حسن20940

ناجح264إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةسيف وليد مختار محمد بليح20941

ناجح154.5إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةعبدالحميد محمد عبدالحميد محمد الخطيب20942

ناجح277.5إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةعبدالرحمن رمضان على على النجار20943

ناجح251.5إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةعبدالرحمن عبدالنبى محمد فؤاد عبدالقوى20944

ناجح273إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةعبدهللا الشحات مختار محمد بليح20945

ناجح271إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةعالء احمد محمد على النجار20946

ناجح198.5إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةعلى محمد حسين محمد الدسوقى20947

ناجح217إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةعمار ماهر صبحى مصطفى عبدالغنى20948

ناجح205.5إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةعمر جميل جابر عبدالوهاب عبدالاله20949

ناجح252.5إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةعمر عبدالسالم السيد عبدالسالم النجار20950
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ناجح253إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةعمر فايز عمر احمد فرج20951

ناجح272إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةعمرو عبدالناصر السيد عبدالوهاب ابوالخير20952

ناجح173.5إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةفريج محمد عبدالستار محمد ابوحويج20953

ناجح260.5إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةمالك محمود عبدالرحيم حسن غالب20954

ناجح174.5إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةمحروس محمود عبدهللا محمد العالم20955

ناجح161إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةمحمد احمد عبدهللا محمد حماد20956

ناجح274إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةمحمد اسامة مختار محمد بليح20957

ناجح185.5إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةمحمد جمال محمد طايل على20958

ناجح272إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةمحمد حازم طه ابراهيم متولى20959

ناجح244إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةمحمد عبدالقوى محمد ابراهيم بليح20961

ناجح267إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةمحمد عصام عبدالقادر عبدالحميد ابوالنصر20962

ناجح204.5إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةمحمد فوزى رزق طلبه حسن محمود20963

ناجح248.5إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةمحمد محمود صبحى محمد سيد احمد20964

ناجح265.5إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةمحمد مدحت رمضان ابراهيم النجار20965

ناجح278إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةمحمود السعيد سعد سالم النجار20966

ناجح208إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةمحمود شهدى السيد عبدالوهاب حسن20968

ناجح211إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةمحمود محمد محمود عبدالعاطى الجوهرى20969

ناجح254.5إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةمصطفى عبدالنبى محمد فؤاد عبدالقوى20970

ناجح238.5إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةمعاز حسام احمد محمد بليح20971

ناجح251إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةمعتز عماد السيد محمد النجار20972

ناجح180إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةوائل مدحت رمضان ابراهيم النجار20973

ناجح228إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةوليد احمد اسماعيل سعفان كيالنى20974

ناجح243.5إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةيوسف احمد صبحى مصطفى عبدالغنى20975

ناجح245.5إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةاسراء اسامه متولى طه العربجى20977

ناجح271إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةاسراء ياسر السيد احمد حجاج20978

ناجح269.5إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةاسماء احمد السيد عبدالعزيز دياب20979
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ناجح190إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةاسماء حسين فرحات محمد بسيونى20980

ناجح230إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةاسماء سعد عبدالستار عبدالصمد الرامى20981

ناجح266.5إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةاسماء عبدالمنعم فريج محمد بحيرى20982

ناجح264إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةاسماء متولى طه ابراهيم العربجى20983

ناجح272.5إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةاسماء محمد جمعه حسونه قنديل20984

ناجح274.5إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةاالء فايز محمد السيد عبدالسيد عبدالاله20985

ناجح272إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةاالء ميمى حسنين عبده سالم20986

ناجح265.5إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةايمان حمدى محمد على النجار20987

ناجح273.5إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةايمان محمد السعيد محمد عبدهللا20988

ناجح273إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةايه على ابراهيم عبدالسالم ابوالخير20989

ناجح278إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةايه فوزى صبحى مصطفى عبدالغنى20990

ناجح278إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةبسملة السيد ابراهيم عبدالغفار النجار20991

ناجح178إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةبسمه باسم الشواتفى عبدالرؤف عطاهللا20992

ناجح249إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةتسنيم باسم احمد ابراهيم عسكر20993

ناجح273إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةحبيبه اسماعيل عبدالنبى اسماعيل نجم20994

ناجح240إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةحبيبه عبدالوهاب جابر عبدالوهاب عبدالاله20995

ناجح191إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةذكرى وليد فوزى على النجار20996

ناجح276إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةرباب عبدالمنعم شرف احمد شرف20997

ناجح276إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةرحمة محمد عوض عبدالمجيد فراج20998

ناجح276إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةروان كرم سعد عبدالجواد ابوالخير20999

ناجح227إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةساره حماده محمود ابراهيم بليح21000

ناجح223إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةسمر محمد فتحى بسيونى بهنسى21001

ناجح267.5إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةشهد الشحات جمال بسيونى حسين21002

ناجح272.5إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةشهد جمعه حسنى محمد سيد احمد النجار21003

ناجح199إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةشهد قطب محمد السيد حماد21004

ناجح238.5إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةصابرين عبدالعال محمد عبدالغنى21005
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ناجح273.5إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةمنار ابراهيم جمعة توفيق سيد احمد النجار21006

ناجح276إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةمنه السعيد عوض عبدالمجيد فراج21008

ناجح265إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةمنه رمضان محمد احمد العطار21009

ناجح277.5إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةمنه شعبان عبدهللا محمد العالم21010

ناجح177إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةمنه محمد عبدالعزيز اسماعيل ابوزيد21011

ناجح245إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةمى عبدالوهاب اسماعيل محمد الرامى21012

ناجح227.5إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةنورهان محسن محمد عبدالسالم ابوالخير21013

ناجح253إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةهاجر سعد الدين باز عمر باز21014

ناجح277إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةهاجر فتحى ابراهيم عبدالغفار النجار21015

ناجح271إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةهدى ماجد سعد عبدالجواد ابوالخير21016

ناجح203إدارة دســــــوقالنجار  اإلعداديةياسمين احمد السعيدمحمد العالم21017

ناجح260إدارة دســــــوقابو العينين اإلعداديةاحمد عادل نجاتى متولى الجمل21020

ناجح273إدارة دســــــوقابو العينين اإلعداديةاحمد عبداللطيف محمدابراهيم عيد21021

ناجح257.5إدارة دســــــوقابو العينين اإلعداديةاكرم ايمن رمضان ربيع رشوان21022

ناجح167إدارة دســــــوقابو العينين اإلعداديةرامى اسامه عبدالعاطى قاسم21023

ناجح246إدارة دســــــوقابو العينين اإلعداديةزياد محمد محمود مصطفى البرى21024

ناجح242إدارة دســــــوقابو العينين اإلعداديةعبدالرحمن رمضان عالم خليفه الخاللى21025

ناجح275إدارة دســــــوقابو العينين اإلعداديةعطيه عبداللطيف محمد ابراهيم عيد21026

ناجح168إدارة دســــــوقابو العينين اإلعداديةعمرو متولى مختار متولى الجمل21027

ناجح214إدارة دســــــوقابو العينين اإلعداديةفارس حسن رمضان حسن رمضان21028

ناجح221إدارة دســــــوقابو العينين اإلعداديةمحمد اشرف عبدالهادى عبدالكريم ابوالعينين21029

ناجح182إدارة دســــــوقابو العينين اإلعداديةمحمد خالد عبدالعزيز احمد عبده21030

ناجح181إدارة دســــــوقابو العينين اإلعداديةمحمد رمضان محمد عبدالفتاح عبدهللا21031

ناجح233.5إدارة دســــــوقابو العينين اإلعداديةمحمد محمود اسماعيل عبدالوهاب الرامى21033

ناجح273إدارة دســــــوقابو العينين اإلعداديةيوسف بسونى جمال بسيونى حسين21035

ناجح252إدارة دســــــوقابو العينين اإلعداديةيوسف عبدالستار سالمه عبدالحميد الجمل21036



كفرالشيخ16/06/2021

739صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح258.5إدارة دســــــوقابو العينين اإلعداديةيوسف عالء ابراهيم محمد سيد احمد يوسف21037

ناجح267إدارة دســــــوقابو العينين اإلعداديةاالء خميس على محمد الليثى21038

ناجح267.5إدارة دســــــوقابو العينين اإلعداديةايمان الطبالوى محمد ابراهيم جوهر21039

ناجح275إدارة دســــــوقابو العينين اإلعداديةايه عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح عبدالعزيز21040

ناجح209.5إدارة دســــــوقابو العينين اإلعداديةحبيبه محمد محمد عبدالغنى غريب21041

ناجح171إدارة دســــــوقابو العينين اإلعداديةحنان عبدالغنى رمضان عبدالغنى غريب21042

ناجح269.5إدارة دســــــوقابو العينين اإلعداديةحنان على عبدالحميد درغام الجمل21043

ناجح208إدارة دســــــوقابو العينين اإلعداديةحنان فوزى عبدالعاطى قاسم محمد عسكر21044

ناجح261.5إدارة دســــــوقابو العينين اإلعداديةدعاء محمد يوسف احمد محمود حسين21045

ناجح272إدارة دســــــوقابو العينين اإلعداديةرحمة مصطفى ابراهيم السيد جوهر21046

ناجح163إدارة دســــــوقابو العينين اإلعداديةسارة عوض خضر عوض العتيقى21047

ناجح252إدارة دســــــوقابو العينين اإلعداديةساره صبرى حمدى سالمه الجمل21048

ناجح265.5إدارة دســــــوقابو العينين اإلعداديةشروق السيد ابراهيم ابراهيم خليل21050

ناجح271.5إدارة دســــــوقابو العينين اإلعداديةشهد شعبان محمد عبدالرحمن الشناوى21051

ناجح198.5إدارة دســــــوقابو العينين اإلعداديةشهد محمود عبدربه الدسوقى ابراهيم21052

ناجح228.5إدارة دســــــوقابو العينين اإلعداديةشيماء يونس الشرنوبى يونس ابراهيم21053

ناجح196إدارة دســــــوقابو العينين اإلعداديةليلى السعيد عبده بسيونى الجمال21056

ناجح266إدارة دســــــوقابو العينين اإلعداديةمريم احمد صبرى احمدعلى21057

ناجح237إدارة دســــــوقابو العينين اإلعداديةمنه ابراهيم شحاته محمد غالب21058

ناجح257.5إدارة دســــــوقابو العينين اإلعداديةمنه عبدالحميد احمد عبدالكريم ابوالعينين21059

ناجح163إدارة دســــــوقابو العينين اإلعداديةمى السيد مصطفى السيد عبدالرحمن21060

ناجح272إدارة دســــــوقابو العينين اإلعداديةنجالء شكرى محمد عبدالعظيم ابوالعينين21061

ناجح270إدارة دســــــوقابو العينين اإلعداديةندى ايمن حسنى عبدالسالم الجمل21062

ناجح208.5إدارة دســــــوقابو العينين اإلعداديةندى طه شعبان طه سالم21063

ناجح249إدارة دســــــوقابو العينين اإلعداديةنهال سعد محمد سعد الديباوى21065

ناجح220إدارة دســــــوقابو العينين اإلعداديةنوره جمال سعيد محمد يوسف21066
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ناجح141إدارة دســــــوقابو العينين اإلعداديةهالة رشاد احمد السيد صبح21067

ناجح192إدارة دســــــوقابو العينين اإلعداديةوفاء محمد محمد يوسف السيسى21068

ناجح168إدارة دســــــوقالكرادوه اإلعداديةابراهيم عماد عبدالستار عبدالعاطى حسن21069

ناجح254إدارة دســــــوقالكرادوه اإلعداديةاحمد ابراهيم الشرنوبى يونس ابراهيم21070

ناجح180إدارة دســــــوقالكرادوه اإلعداديةاحمد السيد حليم احمد الصعيدى21071

ناجح244إدارة دســــــوقالكرادوه اإلعداديةاحمد بالل عبدالعزيز محمد سيد احمد21072

ناجح170إدارة دســــــوقالكرادوه اإلعداديةاحمد عبداللطيف محمد عبداللطيف سرور21074

ناجح252إدارة دســــــوقالكرادوه اإلعداديةاحمد وجيه محمد السيد زايد21078

ناجح143إدارة دســــــوقالكرادوه اإلعداديةاسالم محمد السيد عبدربه البستاوى21079

ناجح215.5إدارة دســــــوقالكرادوه اإلعداديةرضا فؤاد محمد احمد السعودى21084

ناجح248.5إدارة دســــــوقالكرادوه اإلعداديةزياد طارق احمد محمود الهابط21085

ناجح220.5إدارة دســــــوقالكرادوه اإلعداديةسلطان السيد حسين عبدالحميد سلطان21086

ناجح234.5إدارة دســــــوقالكرادوه اإلعداديةطه حمدى عبدالحميد عبدالحليم21087

ناجح176إدارة دســــــوقالكرادوه اإلعداديةعبدالرحمن محمد عبدهللا ابراهيم اسماعيل21089

ناجح173إدارة دســــــوقالكرادوه اإلعداديةفارس السيد احمد السيد المنسى21091

ناجح184.5إدارة دســــــوقالكرادوه اإلعداديةكمال محمد كمال عبدالتواب ابوشمه21092

ناجح144إدارة دســــــوقالكرادوه اإلعداديةمجدى خالد محمد ابراهيم الشناوى21093

ناجح181.5إدارة دســــــوقالكرادوه اإلعداديةمحمد ابراهيم عبدالحى عبدالمجيد سيداحمد21094

ناجح172.5إدارة دســــــوقالكرادوه اإلعداديةمحمد خالد محمد عبدالقادر حامد21095

ناجح200إدارة دســــــوقالكرادوه اإلعداديةمحمد عبدهللا حسين عبدالحميد سلطان21096

ناجح177.5إدارة دســــــوقالكرادوه اإلعداديةمحمد على محمد عبدالمولي ا بوالقمصان21097

ناجح158.5إدارة دســــــوقالكرادوه اإلعداديةمحمود بهجات عادل عبدالعزيز ابوالخير21098

ناجح189إدارة دســــــوقالكرادوه اإلعداديةمحمود ناصر محمد بهجت هاشم21100

ناجح151.5إدارة دســــــوقالكرادوه اإلعداديةمرجان مصطفى محمد ابراهيم زغلول21101

ناجح247.5إدارة دســــــوقالكرادوه اإلعداديةهيثم شعبان احمد عبدالستار عبدالشافى21104

ناجح180إدارة دســــــوقالكرادوه اإلعداديةوائل محمد محمد عبداللطيف سرور21105
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ناجح258.5إدارة دســــــوقالكرادوه اإلعداديةاسماء محمد احمد حسن السعودى21108

ناجح266إدارة دســــــوقالكرادوه اإلعداديةامتنان محمد محمود محمد بدران21110

ناجح186إدارة دســــــوقالكرادوه اإلعداديةاميره محمد ابراهيم على الطوخى21111

ناجح257.5إدارة دســــــوقالكرادوه اإلعداديةايزابل مؤنس علي محمد محمد منصور21112

ناجح256إدارة دســــــوقالكرادوه اإلعداديةايه مجاهد محمد احمد السيد21113

ناجح226.5إدارة دســــــوقالكرادوه اإلعداديةبسنت السيد محمد الشحات السيد جوهر21114

ناجح253إدارة دســــــوقالكرادوه اإلعداديةحنان ابراهيم ابراهيم عبدالرحيم طباله21115

ناجح263.5إدارة دســــــوقالكرادوه اإلعداديةحنين محمد عبدهللا محمد حميده21116

ناجح178إدارة دســــــوقالكرادوه اإلعداديةدعاء احمد منصور زكى محمد21117

ناجح268.5إدارة دســــــوقالكرادوه اإلعداديةزينب جمعه كامل محمد عبدهللا21120

ناجح167إدارة دســــــوقالكرادوه اإلعداديةساره عصام سالم عبدالعليم طلحه21121

ناجح160إدارة دســــــوقالكرادوه اإلعداديةسعاد ياسر يوسف محمد الشرقاوى21122

ناجح190إدارة دســــــوقالكرادوه اإلعداديةسمر خميس فتحى على شمس21123

ناجح183إدارة دســــــوقالكرادوه اإلعداديةشروق عبدالرؤف السعيد محمد21124

ناجح273إدارة دســــــوقالكرادوه اإلعداديةشهد طارق محمد عبدالسالم حميده21125

ناجح164إدارة دســــــوقالكرادوه اإلعداديةفاطمة سامى احمد محمد بسيونى21126

ناجح160.5إدارة دســــــوقالكرادوه اإلعداديةندا ابراهيم توفيق عبدالرحمن نجم21127

ناجح269إدارة دســــــوقالكرادوه اإلعداديةندى طارق محمد السيد عكاز21129

ناجح270.5إدارة دســــــوقالكرادوه اإلعداديةنيرة ايمن محمد يوسف الكيك21130

ناجح268.5إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةابراهيم احمد ابراهم سلطان21131

ناجح212.5إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةابراهيم على خضراوى محمد متولى21132

ناجح220إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةاحمد ابراهيم محمد مرشدى سليمان21133

ناجح258إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةاحمد حبشى فتحى محمود يوسف21134

ناجح258إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةاحمد عبدالسالم حسن احمد حسن21135

ناجح210إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةاحمد عبدالمقصود محمد عبدالمقصود عبدالعال21136

ناجح222إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةاحمد محمد السيد عبدالفتاح نويجى21137
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ناجح234.5إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةاحمد محمد مختار محمد شرابى21138

ناجح201.5إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةاحمد محمود فضل عبدالحفيظ يوسف21139

ناجح217.5إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةاحمد ياسر محروس كريم على كريم21140

ناجح239إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةامير صبحى رفعت عبيد محمد21141

ناجح203.5إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةايمن وليد عبدالسالم بسطويسي جربيع21142

ناجح227إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةبالل عادل عبده حجازى21143

ناجح259.5إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةحماده محمد السعيد على اسماعيل21144

ناجح276.5إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةخالد جمعه محمود السيد عبدالقادر21145

ناجح273إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةخالد مرضى السعيد السيد حمد دهيم21146

ناجح263إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةزياد اشرف السعيد احمد منصور21147

ناجح245إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةزياد رائد محمد على البنا21148

ناجح246إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةسامي رمضان عبده ابراهيم حجازى21149

ناجح232.5إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةسمير محمد عبدالونيس محمد حجازى21150

ناجح233إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةعادل ابراهيم سعد مصطفى نجم21151

ناجح259إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةعبدالرحمن منصور ممدوح منصور على21152

ناجح185إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةعبدالعزيز رضا عبدالعزيز عبدالمنعم صالح21153

ناجح213.5إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةعبدالقادر حسينى حسينى دهيم21154

ناجح242.5إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةعبدهللا خميس على عيد الجنداوى21155

ناجح259إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةعبدهللا محمد سعد على البياع21156

ناجح261.5إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةعبدهللا محمد عبدالمنعم محمد حجازى21157

ناجح272إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةعلى ابراهيم رمضان محمد درويش21158

ناجح226إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةعلى باسم على على البنا21159

ناجح261إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةعمار احمد مطاوع احمد الشرنوبى21160

ناجح239إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةمحمد احمد على السيد مرزوق21161

ناجح250إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةمحمد ايمن محمد السايس21162

ناجح218إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةمحمد بسيونى محمد عبدالقادر العربى21163
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ناجح219إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةمحمد جميل عبدالفتاح راضى الديباوى21164

ناجح213إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةمحمد حسن عجمى عبدالحميد العجمى21165

ناجح226إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةمحمد سعد احمد راضى الديباوى21166

ناجح236.5إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةمحمد صالح احمد عبدالحفيظ صالح21167

ناجح247.5إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةمحمد صبرى محمد على الصيفى21168

ناجح228.5إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةمحمد ياسر محروس كريم على كريم21169

ناجح231إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةمحمود ابواليزيد محمد ابواليزيد احمدين21170

ناجح273إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةمحمود عبدالهادى احمد عبدالخالق فرحات21171

ناجح229.5إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةمصطفى الشحات عبدالعظيم محمد سالم21172

ناجح243.5إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةمصطفى عبدالعزيز مصطفى عبدالعزيز ابوفاطمه21173

ناجح202إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةاسراء البيلى محمد على اسماعيل21174

ناجح254.5إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةاسراء جمعه نبيه يوسف عبده21175

ناجح247إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةاسراء عبدالنبى ابوالعنين عيسى متولى21176

ناجح261إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةاسماء السيد محمد عثمان عبدالعزيز21177

ناجح263إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةاسماء سعد احمد سعد بليح21178

ناجح218إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةاسماء شريف زكريا محمد هاشم21179

ناجح251إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةاسماء صبرى رياض محمد شرابى21180

ناجح259.5إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةاالء رضا محمد ابراهيم عبدالحميد21181

ناجح239.5إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةاالء عبدالعزيز منصور عبدالعزيز عامر21182

ناجح247إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةامنيه محمد عتريس على عبدالخالق21183

ناجح215إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةانصاف صالح فؤاد شعبان ابوشعيشع21184

ناجح195إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةايمان جمال مصطفى السيد الصوفانى21185

ناجح242.5إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةايمان سعد فتح هللا بيومى كيالنى21186

ناجح225.5إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةايمان كريم على زايد كريم21187

ناجح252.5إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةايمان ياسر محب محمد كريم21188

ناجح195إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةايه رجب محمود محمد محمد21189
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ناجح251إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةايه محمد سعد محمد محمد21190

ناجح259إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةايه محمود احمد سعد بليح21191

ناجح216إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةحنان حمدون عبدالعزيز على كوزه21192

ناجح270إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةروان عبده محمد محمد درويش21193

ناجح276إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةروضه محمد طه عبدالحميد ابوودن21194

ناجح274.5إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةروميثاء محمد احمد علي عامر21195

ناجح277إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةريهام عبدالرحمن محمد محمد المتيم21196

ناجح264إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةريهام عصام غازى ابوشعيشع21197

ناجح278.5إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةساره محمد عزت الزينى سيف الدين21198

ناجح236.5إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةسماء عبدهللا عبدالعظيم السيد منصور21199

ناجح258إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةشهد رفاعى محمد عبدالحميد نويجى21200

ناجح276إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةشيماء السعيد على على عيسى21201

ناجح270إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةشيماء صبحى فتحى محمود يوسف21202

ناجح254.5إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةشيماء صبحى محمود عبدالحفيظ يوسف21203

ناجح253إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةصابرين عالء احمد علي احمد21204

ناجح243إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةعزه صابر عطيه ابوسيد احمد21205

ناجح248إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةغاده عبدالرازق محمد عبدالرحمن الجمل21206

ناجح250إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةمنال مجدى محى الدين صيام البغدادى21207

ناجح161إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةمنه هللا كامل حلمى عبدالعزيز متولى21208

ناجح227إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةمنه مبروك عبدالاله شمس بليح21209

ناجح264إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةمنى مصطفى محمد مصطفى العبد21210

ناجح258إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةنجات هانى محمد على البنا21211

ناجح249إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةنجوى عبدالفتاح عوض محمد21212

ناجح278إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةندا رضا مصطفى عبدالعزيز ابوفاطمه21213

ناجح233إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةندى محمد عبدالبارى رويحى21214

ناجح251إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةنرمين احمد محمود شرابى21215
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ناجح273إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةنهله محمد محمد عبدالعال شيحه21216

ناجح267إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةنورهان حمزه السيد فهمى الطويل21217

ناجح264إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةنورهان محمد ابراهيم محمد منصور21218

ناجح265.5إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةنورهان محمد رفعت عبدالعال عبدالبر21219

ناجح262.5إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةنورهان محمد محمد محمد عنان21220

ناجح236إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةهاجر ثروت عزمى عبدالفتاح عاشور21221

ناجح274إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةهبه هللا فيصل احمد احمد شيحا21222

ناجح247إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةهبه رمضان شاكر عبده محمد21223

ناجح271إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةهدي احمد محمد ابراهيم منصور21224

ناجح198إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةهدير محمد السيد محمد متولى21225

ناجح269إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةهدير ياسر محمود عبدالحفيظ21226

ناجح257إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةياسمين رمضان محمد عبدالرحمن الجمل21227

ناجح204إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةياسمين محمد عبدالرازق عبدالنبى جبر21228

ناجح209إدارة دســــــوقفرامون اإلعداديةيسرا يسرى محمد سالم شرابى21229

ناجح239.5إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةابراهيم ايمن ابراهيم سليمان الطوخى21230

ناجح265.5إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةابراهيم عادل سعد مصطفى نجم21231

ناجح261إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةابوبكر محمد بدران على بدران21232

ناجح217إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةاحمد السعيد عبدالمنصان منصور شريكه21233

ناجح184إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةاحمد امين ابراهيم احمد بازينة21234

ناجح270إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةاحمد رضا قطب محمد زورة21235

ناجح251إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةاحمد رمضان محمد حيطاوى صقر21236

ناجح210.5إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةاحمد صبحي وهبة محمود الجوهري21237

ناجح271إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةاحمد محمد زغلول ابراهيم خليل21238

ناجح253إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةاسالم غازى رزق على النادرى21239

ناجح258إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةاسالم محمد رضوان خليفة نويجى21240

ناجح213إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةاشرف السعيد عبدالمنصان منصور شريكة21241
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ناجح235.5إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةالسيد سعد السيد محمد عامر21242

ناجح275إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةامير محمد عبدالعزيز هنداوى نوفل21243

ناجح272إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةحازم ياسر طه شتا عاشور21244

ناجح278إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةحماده ابراهيم بدير ابراهيم نويجى21245

ناجح272إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةحمدى ابراهيم حمدى ابراهيم خليل21246

ناجح255إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةرضوان محمد رضوان محمد رويحى21247

ناجح261إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةرفعت عبدالعزيز رفعت عبدالعزيز نويجى21248

ناجح267إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةزياد نشات السعيد ابراهيم القصاص21249

ناجح269إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةسعد مبروك رجب سليمان حموده21250

ناجح250.5إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةصبحى محمد صبحى يحيى محمد نويجى21251

ناجح271إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةصفى الدين حلمى علوانى عبدالسالم زايد21252

ناجح245.5إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةعطية ابراهيم عطية السيد عرب21253

ناجح227إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةعالء عبدالعزيز السيد عبدالعزيز القديرى21254

ناجح252.5إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةعلى اشرف عبدالرحمن محمد عبدالمنعم سليمان21255

ناجح229.5إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةعلي قطب علي محمود الصردي21256

ناجح227إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةعلي محروس حسن على دسوقي21257

ناجح253.5إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةعلى محمد فؤاد على قوزع21258

ناجح225إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةعمار محمد ابراهيم احمد بازينة21259

ناجح260.5إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةكمال عبدالعزيز كمال محمد ابوطالب21260

ناجح276إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةمؤمن محمد عبدالجليل محمد نويجى21261

ناجح259.5إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةمحمد ابراهيم على محمد منصور الشريف21262

ناجح244.5إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةمحمد اشرف زكريا محمد حسانين21263

ناجح224.5إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةمحمد حسانين احمد محمد مرجان21264

ناجح275.5إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةمحمد خالد فتحى السيد عبدالغنى21265

ناجح216.5إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةمحمد سامى هيكل على هيكل21266

ناجح257إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةمحمد صبحى يونس محمد صبح21267
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ناجح277إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةمحمد عارف ابراهيم عيسى نويجى21268

ناجح267.5إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةمحمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز مرجان21269

ناجح264.5إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةمحمد عبدهللا عبدالستار ابوالنجا شعالن21270

ناجح231إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةمحمد عبدالمقصود عبدالمقصود الشرنوبى يقطين21271

ناجح223.5إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةمحمد على فهمى عبدالعزيز نويجى21272

ناجح261.5إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةمحمد محمود احمد عبدالخالق فرحات21273

ناجح275إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةمحمد مصطفى محمد ابراهيم حيدر21274

ناجح256إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةمحمد هانى عبدالحميد عبدالحميد حسانين21275

ناجح213إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةمحمد يسرى عبدالكريم محمد مندور21276

ناجح218.5إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةمحمود سعد حسن محمد ندا21277

ناجح272إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةمحمود فكرى الزعويلى عبدالحليم الزعويلى21278

ناجح266إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةمصطفي بسيم السيد سليمان بيومي21279

ناجح209إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةهاني محمد احمد علي رزق21280

ناجح262إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةيوسف امير على محمد النويجى21281

ناجح275إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةيوسف شاكر محمد علي علي21282

ناجح277إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةاسماء احمد عوض بسيونى الجمال21283

ناجح269إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةاسماء خلف حسين على دسوقى21284

ناجح212إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةاسماء محمد عبدالستار عبدالسالم زايد21285

ناجح250.5إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةاصاله مسعد عطية السيد عرب21286

ناجح237.5إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةامانى مسعود محمد يونس صبح21287

ناجح260إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةاميره محمود عطيه عبدربه عبدالجليل21288

ناجح260إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةانصاف رضا الشحات محمد جاد21289

ناجح263.5إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةايمان عادل الزعويلى عبدالحليم رزق21290

ناجح252.5إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةايمان محروس حسن على دسوقى21291

ناجح273إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةايه جميل شهدى على عطيه21292

ناجح242إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةايه عبدالقادر محمد ابرهيم حجازى21293
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ناجح255.5إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةبسمه ياسر السيد حسن شاهين21294

ناجح269.5إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةداليا حمدين عبدالنبى السيد يقطين21295

ناجح277.5إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةداليا محمد حسن عمر يوسف21296

ناجح232إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةدنيا شعبان ابراهيم ادم نوفل21297

ناجح271إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةرشا الشحات ابراهيم عبدالقادر حجازى21298

ناجح277إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةروان سليمان عبدالرحمن احمد محمد21299

ناجح276إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةزينب رمضان عبده محمد جاد الرب21300

ناجح263إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةسماح عبدالونيس ابراهيم عبدالونيس عطية21301

ناجح268إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةسميره على عبدهللا ابراهيم العشماوى21302

ناجح224.5إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةشروق محمد احمد محمد عبدالمقصود21303

ناجح269إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةشيماء عبدالمقصود محمد محمود حسونه21304

ناجح268إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةعطيات مسعود محمد محمد مندور21306

ناجح271.5إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةعلياء صبحى جمعه على عبدهللا21307

ناجح269إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةفاطمة ابوالسعود محمود عبدالعال حميده21308

ناجح267.5إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةمنار مؤمن كمال عبدالقادر حجازى21309

ناجح267إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةمنال هارون سليمان محمد خاطر21310

ناجح263إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةمنة هللا عبدالقادر ابراهيم عبدالقادر حجازى21311

ناجح267إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةمنه هللا محمد حسن سالم حسن21312

ناجح266إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةمى شعبان السعيد سليمان حمودة21313

ناجح274.5إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةمى محمد سامى عبدالفتاح جاب هللا21314

ناجح264.5إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةنرمين عبدالغفار عبدالستار عبدالغفار شلبى21315

ناجح269إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةنسمه جمعه صبحى عبدالمقصود عبده21316

ناجح275إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةنهاد ريحان ابراهيم عيد يوسف21317

ناجح267.5إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةهاجر ابراهيم صبحى السعيد الطوخى21318

ناجح260.5إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةهاجر ابراهيم عبدهللا ابراهيم العشماوى21319

ناجح255إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةهاجر صالح صبحى عبدالخالق فرحات21320
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ناجح275إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةهمت ماهر ابراهيم نويجى خليفة21321

ناجح271إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةياسمين اسامه عبدالرازق كريم نويجى21322

ناجح268إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةياسمين محمد سعيد حسن الشاذلى21323

ناجح250إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةابراهيم حسن ابوالعزم حسن محليس21324

ناجح223.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةابراهيم خالد فرحات خليل منصور21325

ناجح192.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةابراهيم شعبان محمد ابراهيم رضوان21326

ناجح211.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةابراهيم صالح ابراهيم محمد صالح21327

ناجح222إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةابراهيم عدلى ابراهيم عدلى قرمان21328

ناجح278إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةاحمد اشرف عبدالحليم اسماعيل عبدالجواد21330

ناجح155.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةاحمد حسينى سعد حسينى فوده21331

ناجح248.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةاحمد حلمى فتحى يوسف يوسف21332

ناجح153إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةاحمد رضا عبدالنبي على الغربي21333

ناجح266.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةاحمد رضا محمدعباسى باشا21334

ناجح265.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةاحمد صبحى عبدالمعطى على السحماوى21335

ناجح186.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةاحمد صبرى محمد عبدالمطلب مسعود21336

ناجح189.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةاحمد على عرفه عيسى على زقزوق21337

ناجح274إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةاحمد كيالني مصطفي محمد العسكري21338

ناجح200.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةاحمد محمد احمد محمد عون21339

ناجح172إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةاحمد محمد توفيق السيد خير21340

ناجح207إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةاحمد محمد عبدالفتاح حسانين مبروك21341

ناجح277إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةاحمد محمد عبدالقادر محمد عون21342

ناجح181.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةاحمد مسعد عطية محمد شمس21343

ناجح241.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةاحمد ياسر عبدالعزيز عبدالمولى شمس الدين21344

ناجح252.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةاسالم رضا محمد عبدالحميد السحماوى21345

ناجح272.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةاسماعيل رضا جمال الدين اسماعيل السحماوي21346

ناجح278إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةاشرف ايمن السيد محفوظ القصاص21347
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ناجح177إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةالسيد الشحات محمد على ابوحجازي21348

ناجح190إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةبهجات عبدالعزيز بهجات عبدالعزيز المصرى21349

ناجح175إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةجمال احمد فؤاد اسماعيل عبدالجواد21350

ناجح189إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةحسن ابراهيم عبدربه عوض عبدربه21351

ناجح236.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةحسن حسين محمدعبدالالة السمح21352

ناجح223إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةرشاد تهامى محروس محمد التهامى21353

ناجح261إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةرضوان ابراهيم متولى بيومى عامر21354

ناجح250.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةزياد حمدان عبدالمحسن عبدالمقصود العسكرى21355

ناجح251.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةزياد محمد على محمد على21356

ناجح269إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةصالح ربيع عبدالحميد على عبدهللا21357

ناجح270إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةضياء احمد عبدالجواد احمد السحماوى21358

ناجح240إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةطلعت الشحات محمد ابراهيم السحماوى21359

ناجح248إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةعبدالحميد سعيد محمد عبدالحميد الطايفة21360

ناجح240إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةعبدالرحمن جمال على ابراهيم السحماوى21361

ناجح248إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةعبدالرحمن محمد عبدالعزيز عبدالمولى الفقي21362

ناجح191إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةعبدالرحمن محمد عبدهللا عطية عامر21363

ناجح213إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةعبدالرحيم محمد فريج السحماوى21364

ناجح216إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةعبدالسالم محمد ابراهيم عطوة21365

ناجح241.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةعبداللطيف على عبداللطيف عبدالسيد الشايب21366

ناجح277إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةعبدهللا احمد مصطفى محمد العسكرى21367

ناجح238.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةعبدهللا سالمة عبدهللا ابراهيم سعيد21368

ناجح215إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةعبدهللا صبري عبدالمعطي عبدالخالق عون21369

ناجح221.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةعبدهللا عبده عبدالرحمن عبدالرحمن الجيزاوي21370

ناجح211.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةعبدهللا على عبدالعليم السيد سويلم21371

ناجح199إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةعبدالمجيد احمد على احمد دويك21372

ناجح143إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةعلى مسعود محمد احمد عون21374
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ناجح266إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةفارس عصام عبدالستار محمد باز21376

ناجح186إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةفتحي خليفة حسن على ناصر21377

ناجح238.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةفيلوباتير يوسف رزق يوسف عبدالمالك21378

ناجح250.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةكمال عادل عبدالستار محمد رفاعي21379

ناجح201.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةكمال محمد صالح احمد القفاص21380

ناجح216.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةمحمد السيد السيد محمد المرزوقى21381

ناجح238.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةمحمد باشا محمد مصطفى عبدالرحمن21382

ناجح162إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةمحمد حسن عطوه حسن ابوسعده21383

ناجح269.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةمحمد رياض مرسي محفوظ محمد21384

ناجح182إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةمحمد شاكر محمد احمد شاكر21385

ناجح190.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةمحمد صبحى رمزى مرسى الفيومى21386

ناجح268.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةمحمد عاصم ناصف على على حسن21387

ناجح170إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةمحمد عاطف محمد الدسوقى خير21388

ناجح235إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةمحمد عبدالفتاح عبدالمحسن عبدالفتاح مندور21389

ناجح239.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةمحمد فؤاد محمد عبدالمجيد الطايفة21390

ناجح269إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةمحمد فوزى كمال فوزى عون21391

ناجح241إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةمحمد كريم فوزى على السحماوى21392

ناجح261.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةمحمد مسعد احمد محمد عون21393

ناجح249إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةمحمد مصباح زكي على حسن الصاوي21394

ناجح247إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةمحمود ابراهيم محمد ابراهيم سعيد21395

ناجح213.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةمحمود حسين السيد خير السوداني21396

ناجح212.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةمحمود عاطف محمد الدسوقى خير21397

ناجح199إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةمسعود عبده فريج محمد داود21398

ناجح253إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةمعتز اسماعيل غبد العزيز اسماعيل عون21399

ناجح259إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةهشام حمدي رشاد محمد السنهوري21400

ناجح243إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةوليد على على محمد الفيومى21401
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ناجح261إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةيحيى محمد سعد على السيد سليمان21402

ناجح267إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةيوسف اسماعيل محمد اسماعيل عبده21403

ناجح260.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةاسماء بلبل فتح هللا على الصاوى21404

ناجح233إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةاسماء عطا عبدالهادي محمد جعفر21405

ناجح272إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةاسماء محمد محمد عباسى باشا21406

ناجح247.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةاسماء وجيه اسماعيل السيد خير21407

ناجح273.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةاسيل على على باشا21408

ناجح237إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةاالء السعيد بسيونى عبدهللا بدر21409

ناجح248إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةاالء صبحى محمود محمد عمار21410

ناجح277.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةامل خالد عبدالحميد حسين فوده21411

ناجح278إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةاميره اسامه ابراهيم على عطية21412

ناجح249إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةاية ابراهيم ابراهيم محمد ناصر21413

ناجح193إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةاية عبدالرسول نشات عبدالنبي عبدالرسول21414

ناجح257إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةايمان زكريا محمد عبدالقادر21415

ناجح251.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةايمان قطب عبدالحميد الطايفة21416

ناجح276إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةايمان محمد عبدالجليل العطار21417

ناجح225.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةايناس محمد ابراهيم السنة21418

ناجح193إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةايه ايمن رشدى التهامى ابومنصوره21419

ناجح274إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةايه سمارة جمال الدين اسماعيل السحماوى21420

ناجح257.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةايه محمد عبدالرحمن الجيزاوى21421

ناجح274.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةبراءة حمدين صبحى على ابوغازى21422

ناجح278إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةجنه عبدالقادر حسن محمد حسن21423

ناجح271إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةجهاد محمد قطب ابراهيم منصور21424

ناجح248إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةحبيبة ابراهيم السيد ابراهيم صالح21425

ناجح251إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةحبيبة ابوبكر عبدالرؤف فريح عون21426

ناجح237إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةحبيبة محمد عبدالستار السوداني21427
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ناجح210إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةحبيبه جالل محمد محمد على السحماوى21428

ناجح257إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةدعاء محمد عمر عبدالمقصود العسكري21429

ناجح208.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةدينا اسماعيل عطية اسماعيل عبدالبارى21430

ناجح176إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةدينا عبدهللا محمد عبدهللا21431

ناجح258إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةرحمة محمد محمد عبدالعزيز الغنام21432

ناجح221إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةردينة محمد عبده محمود عجوه21433

ناجح233إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةزينب ايمن رمضان على ابوغازى21434

ناجح276إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةسارة محمد كامل عبدالغنى البستاوى21435

ناجح209.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةساره خالد احمد احمد بازينه21436

ناجح182إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةساره محمد فتح هللا محمود شريكه21437

ناجح257.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةسهى مسعود محمد على ابوحجازى21438

ناجح204إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةسومية محمد محمود حسن عمار21439

ناجح258.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةشروق رضا جمال ابراهيم شمس21440

ناجح274.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةشروق سمير عبدهللا محمد محمد بدر21441

ناجح253إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةشروق شريف مبروك عبدالحميد الشريف21442

ناجح212.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةشيماء عرفه عيسى على زقزوق21443

ناجح239إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةصابحه الشحات سيداحمد عبده  محمد سيداحمد21444

ناجح269إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةفايزة محمد ابراهيم محمد صالح21445

ناجح230.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةفرحة جمعة سيد احمد سيد احمد محمد21446

ناجح260إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةفرحه السيد حلمى السيد قمصان21447

ناجح202إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةمروة محمد عبدالمحسن عبدالمقصود العسكرى21448

ناجح273إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةمروة مصطفى السيد محفوظ القصاص21449

ناجح252إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةمريم رضا سعد خليل حبشى21450

ناجح252.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةمنة هللا عماد حلمى السيد قمصان  عبدالمولى21451

ناجح275إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةمنة هللا محمد عبدالرافع مصطفى دويك21452

ناجح251إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةمنه عبدالصمد محمد محمد فرج21453
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ناجح266إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةمني محمود ابوالفتوح حسن على ابوعمر21454

ناجح199.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةمنيرة محمد اسماعيل السيد دعبس21455

ناجح269إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةمى محمد سعد الغربى21456

ناجح261إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةنادين صالح عبدالمحسن السعيد القصاص21457

ناجح268إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةندا على على رضوان على حسن21458

ناجح174إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةندي محمد السيد عبدالهادى جعفر21459

ناجح273.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةندى محمد جمال الدين اسماعيل السحماوى21460

ناجح264إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةندى محمد رضوان عبدالرحيم السحماوى21461

ناجح250.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةندى محمد على خليل رفاعى21462

ناجح242إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةنرمين سامى ابراهيم غازى السعدنى21463

ناجح243إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةنوره عبدالحميد فتحي على حسن21464

ناجح258إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةنورهان فؤاد صبري محمد حسين الفيومي21465

ناجح197إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةنورهان كامل محمد محمد صالح21466

ناجح265.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةنورهان محمد كمال عبدالرحمن الدكر21467

ناجح223إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةهايدى على محمد نصير بكر21468

ناجح252إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةهبة زكريا محمد عبدالقادر21469

ناجح272إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةهبه مسعد احمد محمد عون21470

ناجح246.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةهناء ابراهيم السيد عبدالعزيز حسين21471

ناجح277إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةهناء محمد فريد عوض محمد رزق21472

ناجح221.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةورده السيد يوسف السيد يوسف جابر21473

ناجح201إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةيارا عيسى ناجى عيسى زقزوق21474

ناجح251.5إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةياسمين احمد ابراهيم اسماعيل احمد21475

ناجح254إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةياسمين محمد عبدالمطلب عطية21476

ناجح274إدارة دســــــوقابطو اإلعداديةيمني فهد عبدالعزيز اسماعيل عون21477

ناجح217إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةابراهيم احمد يوسف يوسف جاويش21478

ناجح247.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةابراهيم سند ابراهيم الدسوقى مسعود21479
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ناجح279.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةابراهيم وائل احمد السيد ناصر21480

ناجح196إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةاحمد ايمن فوزى محمد بركات21481

ناجح263إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةاحمد عزت عبدالسالم عبدالعزيز ابوخطيطه21482

ناجح257إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةاحمد على عبدالنبى على مصطفى21483

ناجح263.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةاحمد عماد محمد ابراهيم ابوعيانه21484

ناجح264.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةاحمد غريب شعبان سالم القلشانى21485

ناجح244إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةاحمد فخرى ابوزيد يوسف جاويش21486

ناجح209إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةاحمد كمال سعد ابراهيم الشريف21487

ناجح274إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةاحمد ماجد حسن عبداللطيف مطاوع21488

ناجح263إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةاحمد محمد احمد حسن حسن عبدالمجيد21489

ناجح258إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةاحمد محمد اسماعيل عبدالحافظ القط21490

ناجح218إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةاحمد محمد عبدهللا احمد مطاوع21491

ناجح275إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةاحمد محمد فتح هللا الشبكى مصطفى21492

ناجح276.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةاسالم محمد محمد عبدالهادى عمر21493

ناجح261.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةاسالم هشام نسيم على بركات21494

ناجح267إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةامير رائد محمد يوسف عفيفى مطاوع21495

ناجح270.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةجابر حمدى على محمد سالمه21496

ناجح225.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةخالد ابراهيم المنسى محمد العربى21497

ناجح190إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةخالد احمد احمد محمد مصطفى21498

ناجح276إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةرجب ابراهيم ابراهيم ابراهيم عيسى21499

ناجح239إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةزكريا محمد زكريا بسيونى يوسف21500

ناجح179إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةزياد ابراهيم سعد ابراهيم محمد21501

ناجح265.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةزياد احمد عنتر محمود يسن21502

ناجح277.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةزياد محمد غازى رمضان العساسى21503

ناجح261إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةزياد محمد نسيم على بركات21504

ناجح247.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةزين الدين مختار زين الدين عبدالغنى جامع21505
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ناجح238إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةسالم سعد مهنى سعد مهنى21506

ناجح265إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةسعد جمال سعد رمضان مطاوع21507

ناجح264إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةعبدالرحمن محمد طلعت يوسف على الدمرداش21508

ناجح242.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةعبدالرحمن ياسر عبدالمنعم محمد عبدالحليم بركات21509

ناجح260.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةعبده صفوت عبدالنبى عبداللطيف فرح21510

ناجح258.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةعالء الدين خالد احمد محمد ابراهيم21511

ناجح181.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةعمار مراد شحاته بسيونى شتا21512

ناجح188إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةفارس عبدالعزيز محمد عبدالعزيز ابوخطيطه21513

ناجح196.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةلؤى رزق اسماعيل عبدالصمد عبدالجليل21514

ناجح210.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةمؤمن معتصم محمدمصطفى ابوحجازى21515

ناجح269إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةمازن عبدالمنصف متولى عبدالجواد محمد21516

ناجح266إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةمحمد اسالم محمد ابراهيم مقلد21517

ناجح143إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةمحمد بسيم عبدهللا سيد عبدالجواد21518

ناجح158إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةمحمد جمال خليل خليل البياع21519

ناجح276.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةمحمد حامد محمد عبدالهادى عمر21520

ناجح262.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةمحمد ربيع احمد ربيع مصطفى21521

ناجح268إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةمحمد رجب محمد اسماعيل خفاجى21522

ناجح267إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةمحمد طارق فوزى جوده مقلد21523

ناجح279.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةمحمد فتحى احمد السيد الحبشى21525

ناجح254إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةمحمد فتحى السيد محمد غانم21526

ناجح216إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةمحمد محسن عبداللطيف عبدالواحد القط21527

ناجح273.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةمحمد محمود محمود محمد ياسين21528

ناجح174.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةمحمد والء لطفى السيد الحبشى21529

ناجح158.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةمحمود احمد محمد احمد خاطر21530

ناجح195إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةمحمود احمد محمد عبدالهادى عمر21531

ناجح192إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةمحمود رمضان سعد محمد السجاعى21532
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ناجح251.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةمحمود سعد مصطفى سعد جاهين21533

ناجح267إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةمحمود صالح عبداللطيف محمد الشهاوى21534

ناجح221.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةمحمود عابد محمد ابراهيم مصطفى21535

ناجح258.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةمحمود محمد عبداللطيف حسب هللا مقلد21536

ناجح255إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةمحمود محمد محمود سعد محمد سعد21537

ناجح239إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةهشام محمد اسماعيل محمد العطار21538

ناجح260.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةيوسف احمد فرحات عبداللطيف الضوي21539

ناجح262إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةيوسف طارق ابوالفتوح محمد عبدالحى غنيم21540

ناجح242.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةيوسف محمد ابراهيم حامد بركات21541

ناجح213إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةيوسف محمد فتحى حمدين جاويش21542

ناجح279إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةاروى سعد ابراهيم محمود حسن جاويش21543

ناجح237.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةاروى منتصر فتحى عبده عبدالرؤف جنيدى21544

ناجح275إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةاسماء زاهى السيد محمد السودانى21545

ناجح273.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةاسماء صبحى فتح هللا مصطفى جاهين21546

ناجح268إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةاسماء فؤاد على احمد مطاوع21547

ناجح268إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةاسماء محمد عبدالجليل عبدالجليل العساسى21548

ناجح226إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةاالء ابراهيم سعد ابراهيم الشريف21549

ناجح265.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةامانى محمد حسن عبداللطيف مطاوع21550

ناجح254.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةامل هالل محمد مصطفى خليل21551

ناجح255إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةاميره رزق محمد حسن سالمه21552

ناجح266.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةاميره نصر رزق محمد العكش21553

ناجح267إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةايمان فتحى محمد حسن سالمه21554

ناجح270.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةايمان محمد عبدالهادى بيلى جاويش21555

ناجح251.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةايمان نيازى احمد احمد مطاوع21556

ناجح274إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةايناس عماد ابراهيم مطاوع21557

ناجح277إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةايه وحيد حسن عبدالغفار مطاوع21558



كفرالشيخ16/06/2021

758صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح243إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةبسمله محمد رشدى عطية العساسى21559

ناجح274إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةبسمله محمد فهمى محمد احمد21560

ناجح199.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةبسمله محمود سعد مهنى سالم21561

ناجح157.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةتحية عادل بدرالدين عبدالسالم الشريف21562

ناجح184.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةجهاد جابر اسماعيل على القط21563

ناجح269.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةجيالن فؤاد رفعت محمد غنيم21564

ناجح140إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةحبيبه السيد محمد محمود عفيفى21565

ناجح223.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةحنين ياسر محمد ابوعيانه21566

ناجح245إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةداليا عبدالحافظ اسماعيل عبدالحافظ القط21567

ناجح272إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةدنيا احمد محمد احمد غانم21568

ناجح264.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةدولت محمد حسن عبداللطيف مطاوع21569

ناجح273.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةرؤى رضا يحي عبدالحافظ مقلد21570

ناجح274إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةرؤى محمد فريد ابراهيم موافى21571

ناجح273إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةرؤيه السعيد محمد غازى الشهاوى21572

ناجح252إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةرحمه محمد على احمد مطاوع21573

ناجح271إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةرشا وليد سعد رزق جاويش21574

ناجح273.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةرفيده وليد هانى محمد مقلد21575

ناجح252إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةساره محمد ابراهيم حامد بركات21576

ناجح253إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةساره مصطفى السعيد مصطفى شاهين21577

ناجح274إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةسعيده صبحى حسن عبداللطيف مطاوع21578

ناجح192.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةسها سعد مهنى سعد مهنى21579

ناجح278.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةشمس امير حسنى ربيع مصطفى21580

ناجح244إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةشهد حازم عبدالغفار عبدالغفار مطاوع21581

ناجح232إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةعهد ايمن محمد عبده المصرى21582

ناجح272إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةعهود عالء غازى رمضان العساسى21583

ناجح242.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةفاطمه السيد السيد محمد عامر21584
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ناجح170.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةفرحه باسم محمد عبدالسالم عجالن21585

ناجح278.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةمرام احمد فتحى محمد عبدالصمد21586

ناجح273إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةمروه هشام محمد عبده جنيدى21587

ناجح254إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةمريم غريب عوض جاد هللا مقلد21588

ناجح250إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةمريم هانى محمود مصطفى سعد21589

ناجح232.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةمنار محمد محمد احمد مطاوع21590

ناجح275إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةمنه سالم فريد ابراهيم الضوي21591

ناجح251.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةمى محمد سعدعبدالرحيم مطاوع21592

ناجح276إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةناديه شعبان محمد مصطفى خليل21593

ناجح245إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةندى التهامى ابراهيم عبداللطيف مطاوع21594

ناجح205.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةنهله سليمان محمد احمد خاطر21595

ناجح278.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةنوران عمر الفاروق رمضان محمد رجب21596

ناجح270.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةنوران وائل عبدالحى محمد غنيم21597

ناجح274إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةنورهان حسن احمد عبدالعاطى عوض هللا21598

ناجح266.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةنورهان غريب خليل قناوى العمروسى21599

ناجح270.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةنيره كمال فتح هللا عبدالمطلب الفولى21600

ناجح265إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةهاجر على منصور اسماعيل القط21601

ناجح225.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةهبه على عبده على الشهاوى21602

ناجح197إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةهبه وائل سعد ناصف جاويش21603

ناجح210.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةيارا محمود فهمى محمد على21604

ناجح265.5إدارة دســــــوقالصيفر البلد اإلعداديةياسمين سليمان محمد سليمان عوض هللا21605

ناجح171.5إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةابراهيم على محمد ابراهيم  حسين عدس21606

ناجح273.5إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةاحمد ابوالنضر الشحات ابوالنضر الشافعى21607

ناجح192إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةاحمد صبحى مرسى مرسى عبدالسالم21608

ناجح210إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةاحمد فتحى فتحى  منصور بطيخ21609

ناجح155إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةاحمد محمد محمود محمد غنيم21610
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ناجح168.5إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةالسيد رجب ابراهيم محمد الفقى21611

ناجح272إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةامير خالد فضل الـله محمود جنيدى21612

ناجح191إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةجمال جابر السيد  عبداللطيف فرح21613

ناجح248إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةحسام محمود يوسف ابراهيم بدر21614

ناجح166.5إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةرامز رفعت فرج سيد احمد وهيب21615

ناجح248.5إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةعبدالرحيم محمد عبدالرحيم احمد عبدالرحيم21617

ناجح182.5إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةعبداللطيف محمد رفعت عبداللطيف فرح21618

ناجح188.5إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةعلى الشاملى بسيونى  على حسانين21619

ناجح142.5إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةعلى عبدالفتاح على محمد الشربينى21620

ناجح233.5إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةعمرو خالد البيلى عبداللطيف فرح21621

ناجح212إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةعمرو رضا محمد على غزه21622

ناجح230إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةعمرو سعد رجب  محمد جنيدى21623

ناجح193إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةمحمد اشرف محمود محمد غنيم21624

ناجح172إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةمحمد السعيد محمد ابراهيم عبدالرازق21625

ناجح191إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةمحمد حماده محمد على غزه21626

ناجح264إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةمحمد رضا محمد احمد رفاعى بدر21627

ناجح253إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةمحمد صبحى عبدالهادى عبداللطيف فرح21628

ناجح207إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةمحمد طاهر ابراهيم ابراهيم بدر21629

ناجح185إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةمحمد عامر محمد منصور عبدالدايم21630

ناجح204إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةمحمد عبدالفتاح ابراهيم على غازى عمر21631

ناجح190إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةمحمد مراد عبدالمجيد محمد عبدالجواد21633

ناجح267.5إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةمحمود احمد يوسف محمد سالمه21634

ناجح217إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةمحمود عـاصم محمود محمد الفقى21635

ناجح259إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةمهاب ايمن حسن يونس سالمه21636

ناجح273.5إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةاالء محمد جمعه فرج بدر21637

ناجح183.5إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةامل الشحات ابوالنضر ابوالنضر الشافعى21638
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ناجح182.5إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةامنيه يسرى محمد  عبدالرحمن بدر21639

ناجح239إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةايمان رمضان محمد عبدالرازق عوض21640

ناجح219.5إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةرنا عطا محمد  محمد الزعويلى21642

ناجح271إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةروان ابراهيم محمد محمد عوض21643

ناجح220إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةساره شفيق جالل ابراهيم جمعه21644

ناجح220إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةشهد ابراهيم فهمى عبدالمعطى الفولى21645

ناجح214إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةشهد المعزلدين اللـه محمد احمد عبدالرحيم21646

ناجح160.5إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةشهد محمد محمود محمود الجمل21647

ناجح264.5إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةفاديه ناجى السيد عبدالجليل مندور21648

ناجح216.5إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةلقـاء محمد عبداللـه ابراهيم الليثى21649

ناجح246إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةمنه اللـه سعد حمدى على محمد الزعويلى21650

ناجح264.5إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةمنى احمد ابراهيم عبدالمنعم بدر21651

ناجح240إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةنرمين عصام انور محمود الزعويلى21652

ناجح217إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةنغم عرفات محمد على غزه21653

ناجح260.5إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةوالء سامح احمد ابراهيم عيسى21654

ناجح278.5إدارة دســــــوقمحرم اإلعداديةياسمين شعبان محمد ابراهيم  حسين عدس21656

ناجح188.5إدارة دســــــوقا.راغب تابراهيم احمد السيد ابراهيم غنام21657

ناجح195.5إدارة دســــــوقا.راغب تاحمد ابراهيم السيد ابراهيم غنام21658

ناجح244إدارة دســــــوقا.راغب تشادي محمد سمير محمد الشاذلي21660

ناجح242.5إدارة دســــــوقا.راغب تعبدهللا ابراهيم مصطفى محمد زبيدة21661

ناجح224.5إدارة دســــــوقا.راغب تعمرو رزق ابراهيم محمد خضر21662

ناجح213.5إدارة دســــــوقا.راغب تعمرو عصام فوزى محمد مصطفى المشد21663

ناجح233.5إدارة دســــــوقا.راغب تكريم رمضان فكرى محمد بدوى يوسف21664

ناجح226إدارة دســــــوقا.راغب تمحمد ابراهيم محمد ابراهيم الشناوى21665

ناجح189إدارة دســــــوقا.راغب تمحمد السيد رشاد ابراهيم سليمان21666

ناجح187.5إدارة دســــــوقا.راغب تمحمد رشاد السيد ابراهيم غنام21668
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ناجح202إدارة دســــــوقا.راغب تمحمود جمعة سليمان محمود دبور21670

ناجح244.5إدارة دســــــوقا.راغب تاالء ابراهيم عبدالعاطى ابراهيم ابوزرد21672

ناجح223إدارة دســــــوقا.راغب تاالء رمضان جامع احمد ابراهيم حبيب21673

ناجح238.5إدارة دســــــوقا.راغب تاية ابراهيم عبدالعاطى ابراهيم ابوزرد21674

ناجح206إدارة دســــــوقا.راغب تاية اسماعيل محمد شعبان ابوالنصر21675

ناجح245إدارة دســــــوقا.راغب تبسمة صبح رمضان محمد البسطويسى مصباح21676

ناجح239إدارة دســــــوقا.راغب تبسمه سالمه سعداحمد سعد21677

ناجح162.5إدارة دســــــوقا.راغب تخلود محمد جابر احمد حبيب21679

ناجح263.5إدارة دســــــوقا.راغب تدنيا السعيد محمد سعد بدران21680

ناجح235إدارة دســــــوقا.راغب ترحمه عادل ابراهيم ابراهيم وافى21681

ناجح175.5إدارة دســــــوقا.راغب ترنا حمدى فوزى على يوسف غنيم21682

ناجح232.5إدارة دســــــوقا.راغب تروان سعد عزت كامل الخادم21683

ناجح241.5إدارة دســــــوقا.راغب تسلوى اسامه عبدالنبى غازى سليمان21684

ناجح260.5إدارة دســــــوقا.راغب تشروق محمد محمد عبدالمنعم الخياط21685

ناجح271إدارة دســــــوقا.راغب تفاطمة محمد ابراهيم احمد نصار شلبى21686

ناجح182.5إدارة دســــــوقا.راغب تمنه هللا عصام السعيد عبدالرحمن بدران21688

ناجح244.5إدارة دســــــوقا.راغب تميرنا بركات جالل محمود يوسف الكافورى21689

ناجح260.5إدارة دســــــوقا.راغب تنعيمه عمرو عبدالرحيم عيسوى زبيده21690

ناجح252.5إدارة دســــــوقا.راغب تياسمين وليد شعبان محمد خميس خضر21691

ناجح198إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةابراهيم الشحات محمد رجب بيومى21692

ناجح175.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةابراهيم محمد على عبدالسالم المسيرى21693

ناجح211إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةاحمد سيف سعد احمد ابوشامه21694

ناجح188إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةاحمد عالء الدين عبدالحارس عبدالحميد الروينى21695

ناجح258.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةاحمد عماد محمد عطا فايد21696

ناجح278إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةاحمد عماد مرسى احمد جاويش21697

ناجح184.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةاحمد كمال محمد احمد جاويش21698
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ناجح164إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةاحمد ياسر حلمى ابوزيد السيد احمد21699

ناجح273إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةاسامه احمد محمد حسن كردى21700

ناجح252.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةاسامه ايهاب محمد بدير جاويش21701

ناجح245.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةاسامه سعد محمد محمد جاويش21702

ناجح215.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةالسيد بدر على حسن الهميسى21703

ناجح271إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةبهاء عالء كمال عبدالحميد عامر21704

ناجح179إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةجمال ابراهيم السيد محمد اسماعيل21705

ناجح181.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةحاتم محمد السيد محمد محمد عبدالرحيم21706

ناجح184إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةحسام صالح محمد احمد سلطان21707

ناجح179إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةحسام محمد محمد سعد جاويش21708

ناجح266إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةخالد وليد على محمد جاويش21709

ناجح266إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةرؤف حسام الدين عبدالرؤف عبدالسالم شتا21710

ناجح248إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةزياد احمد مرسى اسماعيل اللبان21711

ناجح247إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةزياد اشرف عبدالمنصف محمد نوفل21712

ناجح212.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةزياد عبدالغنى محمد قاسم الشافعى21713

ناجح268إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةزياد محمد عبدالرحمن عبدالعاطى حسن21714

ناجح270إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةسعد احمد عبدالدايم محمد فراج21715

ناجح238.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةسعد صبرى سعد الدين طغيان محمود21716

ناجح166إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةسعد محمد سعد على جاويش21717

ناجح256إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةسعد محمد عاطف محمد الفضالى21718

ناجح230إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةسيف السيد محمد عبدالواحد شتا21719

ناجح239إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةشادى محمد يوسف بسيونى سعيد21720

ناجح184إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةشادى هشام زكى احمد الخادم21721

ناجح262إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةطارق محمد بيومى ابوزيد جاويش21723

ناجح251.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةطارق وجيه فراج االرنب21724

ناجح252.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةعبدالرحمن شريف محمد محمد السعودى21725
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ناجح271إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةعبدالرحمن محمود عبدالعزيز عبدالقادر عنيم21726

ناجح167إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةعبدهللا فهيم سعد عبدالعاطى عدس21727

ناجح242إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةعالء جابر مرسى السيد زايد21729

ناجح271إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةعماد محمد على بدير جاويش21730

ناجح169إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةعمرو السعيد عاطف عبدالعظيم عدس21731

ناجح180.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةعيد محمد بيومى ابراهيم  الرمادى21732

ناجح166إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةفتحى ابراهيم السيد ابراهيم االفالقى21733

ناجح270إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةكريم السيد عبدالكريم عبدالسالم ابوحسن21734

ناجح189إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةكريم رمضان محمد ابراهيم رمضان21735

ناجح196إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةكريم طلبه محمد سعد جاويش21736

ناجح215إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةكريم عصام محمد محمد عبيد21737

ناجح160إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةكمال نسيم كمال السيد ابورخا21738

ناجح202إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةمازن فرج عبدالمقصود محمد الجمل21739

ناجح243.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةمحمد ابراهيم محمد عبدالجواد السعيد21740

ناجح166إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةمحمد ابراهيم محمد عبدالقادر غنيم21741

ناجح241إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةمحمد ابوالسعود شعبان على جاويش21742

ناجح245إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةمحمد السيد ابوالفتوح ابوالعطا جاويش21743

ناجح272إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةمحمد السيد عبدالمعطى محمد فريج شتا21744

ناجح263.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةمحمد السيد محمد محمد النخالوى21745

ناجح238.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةمحمد رضا سالم محمد  جاويش21747

ناجح149إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةمحمد سعد محمد احمد الشقافى21748

ناجح214إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةمحمد سعد مندور حسن خاطر21749

ناجح221إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةمحمد عبدهللا خميس عبدالكريم جاويش21750

ناجح278.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةمحمد عبدالناصر صابر عبده المصرى21751

ناجح259إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةمحمد عيسى السعيد عبدالفتاح عيسى21752

ناجح273.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةمحمد فريج ابراهيم مغازى شتا21753
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ناجح269إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةمحمد كمال ابراهيم احمد  جاويش21754

ناجح187إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةمحمد كمال محمد احمد جاويش21755

ناجح151إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةمحمد محمد مسعود يوسف عاشور21756

ناجح264.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةمحمد مندى عبدهللا على الرشيدى21757

ناجح250إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةمحمد نظمى كمال عبدالخالق ابوحاح21758

ناجح250.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةمحمد هشام محمد عبدالحميد شداد21759

ناجح245إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةمحمد يا سر مرسى عبدالسالم مرسى21760

ناجح235إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةمحمود ايمن محمد عبدالغفار مندور21761

ناجح220.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةمحمود عبدالحى على عبدالحى جاويش21762

ناجح269.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةمحمود عبدالعزيز محمد ابراهيم االفالقى21763

ناجح224.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةمحمود فوزى عبدالونيس محمد جربيع21764

ناجح270.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةمحمود محمد سالم على عبدهللا21765

ناجح278إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةمحمود محمد عبدالمولى محمد عطيه21766

ناجح226.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةمحمود مدحت عزت على جاويش21767

ناجح171إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةمحمود ياسر عبدالجيد محمد فرحات21768

ناجح253.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةمروان طارق السيد محمد توفيق21769

ناجح205.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةمصطفى فضل كمال الصافى ابوسليمان21770

ناجح148إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةهشام رجب بيومى ابراهيم21771

ناجح217إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةيحيى احمد يحيى عبدالعظيم21772

ناجح232إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةيحيى ربيع محمد محمد شتا21773

ناجح172إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةيوسف عبدالقادر محمد برهامى عبدالقادر السعيد21774

ناجح256إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةاحالم عبدهللا خميس عبدالكريم جاويش21775

ناجح232إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةاحالم عطيه ابراهيم يوسف  عيسى21776

ناجح267.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةاحالم هالل زكريا على عرفه21777

ناجح262إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةاسراء وحيد حسن محمد نوفل21778

ناجح260إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةاسراء ياسر عبدالحليم جابر المصرى21779
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ناجح258إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةاسماء احمد السيد فتحى رشوان21780

ناجح245.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةاسماء حمدى عز الدين محمد الذويكى21781

ناجح181إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةاسماء سعد على بيومى القفاص21782

ناجح278إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةاسماء محمد ابراهيم رمضان الشاذلى21783

ناجح226إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةاشرقت سعد محمد عبدالحميد عامر21784

ناجح275إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةاالء ابراهيم ابراهيم مصطفى ابوعوف21785

ناجح267.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةاالء السعيد محمود محمد غنيم21786

ناجح245إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةامل مسعد فتح هللا عبدهللا شداد21787

ناجح267إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةامنية محمد عبدالفتاح على حسن21788

ناجح278إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةايمان ابراهيم صالح ابواليزيد الحجار21789

ناجح273إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةايمان احمد صابر عبدهللا خاطر21790

ناجح277إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةايمان السيد حامد محمد الفقى21791

ناجح278إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةايمان محمد السيد محمد حامد ابوموسى21792

ناجح260.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةايه ذكريا ابراهيم محمد عبدالواحد شتا21793

ناجح275إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةايه رافت احمد عطا محمد فايد21794

ناجح255إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةايه عمر على محمد الخولى21795

ناجح255إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةايه محمد محمد محمد جمعه21796

ناجح275إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةبسمه خالد محمد حامد محمد حسين21797

ناجح276إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةبسنت عماد اسماعيل شتا اسماعيل21798

ناجح254.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةحبيبه سعد عبدالمقصود محمد جربيع21799

ناجح229.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةحبيبه عاطف السيد عطيه ابوعطيه21800

ناجح223إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةحنان جابر محمد فتوح ابوحليمه21801

ناجح254.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةحنان رضا محمد بهنسى شاهين21802

ناجح274إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةخلود خالد كمال عبدالحميد عامر21803

ناجح220إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةداليا شريف محمد على جاويش21804

ناجح256.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةداليا عبدالكريم خميس عبدالكريم جاويش21805
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ناجح219.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةدنيا عبدالفتاح السيد عبدالفتاح ابوعبده21806

ناجح270.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةراندا احمد السعيد احمد جاويش21807

ناجح202.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةرتيبه احمد السيد احمد البقرى21808

ناجح183.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةرحمه حسن مصطفى حسن البرلسى21809

ناجح199.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةروان شعبان ذكرى عبدالقوى الكومى21810

ناجح249إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةريهام جمال فوزى محمد رشوان21811

ناجح256إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةريهام عماد عبدالفتاح عبداللطيف عبده21812

ناجح259إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةزينب سعد جمال محمد شتا21813

ناجح269.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةساره احمد محمود محمد جاويش21814

ناجح239.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةساره السيد محمد بيومى القفاص21815

ناجح264إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةسماح ابراهيم محمد الدمرداش على21816

ناجح271إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةسمر بهاج حامد محمد عبدهللا21817

ناجح271إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةسهيله خالد على مبارك السحماوى21818

ناجح270إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةشروق رضا عبدهللا محمد فرج السودانى21819

ناجح250إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةشروق شريف رشاد ابراهيم عمر21820

ناجح260.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةشهد جمعه عبدالحميد الصافى سليمان21821

ناجح254.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةشهد عادل رشاد محمد القفاص21822

ناجح266إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةشهد عبدهللا حامد السيد فايد21823

ناجح262.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةشهد ناصر محمد على المسيرى21824

ناجح258إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةشهنده عماد على محمد عامر21825

ناجح224إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةشيماء جمال كامل عبدالاله محمد21826

ناجح201إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةصفاء حمدبن عبدالحليم عبدالمعطى غنيم21827

ناجح266إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةعايده محمد عبدهللا احمد عيسى21828

ناجح203.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةعزه راضى سعد محمد جاويش21829

ناجح246إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةعطيات عفيفى محمد حسين حسين21830

ناجح248.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةعلياء سامى محمد ابراهيم عامر21831
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ناجح252إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةفاتن عالء فاروق فتح هللا شتا21832

ناجح241.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةفاتن عماد محمد عبدالقادر غنيم21833

ناجح208إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةفاطمة عبدالجواد عبدالعزيز محمد سعد امان21834

ناجح263إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةفاطمه عبدالحميد ابراهيم السيد موسى21835

ناجح269إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةفرحه مرشدى السيد مرشدى الرشيدى21836

ناجح270.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةكريمه محمد يحيى عبدالعزيز الرشيدى21837

ناجح272.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةلمياء مختار محمد محمد فايد21838

ناجح275إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةمنه اسعد محمد الدهمه21839

ناجح268إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةمنه كمال حمدى محمد على الصالحى21840

ناجح269إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةنانسى نعيم حلمى ابوزيد السيد21841

ناجح260إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةنجاح امير محمد على  غنيم21842

ناجح256إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةندى الشحات الشحات مصباح السعودى21843

ناجح256إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةندى جابر ابوالفتوح جابر تاج الدين21844

ناجح273إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةندى عادل عزت سعد منصور21845

ناجح272.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةندى محمد فتح هللا رمضان حسن الشاذلى21846

ناجح179إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةندى محمد فهمى الصافى سليمان21847

ناجح240.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةنعمه انور محمد حجازى قنديل21848

ناجح212إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةنورهان فتح هللا محمد رمضان حسن21849

ناجح265إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةهاجر السعيد السيد محمد حامد21850

ناجح253إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةهاجر محمود على بدير جاويش21851

ناجح145إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةهند شاكر عبدالفتاح ابراهيم جاويش21852

ناجح258إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةهيام رمضان محمد عبدهللا عبدالهادى21853

ناجح262إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةورده رزق محمد السيد مشال21854

ناجح242إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةوفاء محمد عبدالنبى عبدالحميد شداد21855

ناجح277إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةياسمين ابراهيم عبدالقادر ابراهيم السعيد21857

ناجح232إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةياسمين عيد السيد محمد عامر21858
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ناجح230إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةياسمين محمد السيد ابراهيم االفالقى21859

ناجح265.5إدارة دســــــوقابو مندور اإلعداديةيمنى اسامه خليل عطيه محمد21860

ناجح175إدارة دســــــوقالطراوى اإلعداديةابراهيم اسماعيل ابراهيم اسماعيل العريرى21861

ناجح210إدارة دســــــوقالطراوى اإلعداديةابراهيم محمد محمود ابراهيم محمد21862

ناجح215.5إدارة دســــــوقالطراوى اإلعداديةاحمد السيد محمد ابراهيم الطراوى21863

ناجح225.5إدارة دســــــوقالطراوى اإلعداديةاحمد زين محمد زين سرور21864

ناجح194.5إدارة دســــــوقالطراوى اإلعداديةشادى احمد حسن كمال شاهين21868

ناجح216.5إدارة دســــــوقالطراوى اإلعداديةعبدهللا احمد الغمرى ابراهيم سليمان21869

ناجح214.5إدارة دســــــوقالطراوى اإلعداديةمحمد عبدالفتاح فراج محمد يوسف21870

ناجح259إدارة دســــــوقالطراوى اإلعداديةمحمود حاتم محمود ابراهيم الطراوى21871

ناجح274إدارة دســــــوقالطراوى اإلعداديةمحمود محفوظ محمد السيد كريم21872

ناجح253.5إدارة دســــــوقالطراوى اإلعداديةناجى عبدالمولى عبدالكريم عبداللطيف ابوسيف21873

ناجح268إدارة دســــــوقالطراوى اإلعداديةرحمه احمد محمد على العويرى21874

ناجح161إدارة دســــــوقالطراوى اإلعداديةرشا ابراهيم ابوالسعد ابراهيم ابوسعده21876

ناجح272إدارة دســــــوقالطراوى اإلعداديةرشا عبدالهادى رفاعى على سيداحمد الجمل21877

ناجح278إدارة دســــــوقالطراوى اإلعداديةشهد ابوزيد محمد السيد كريم21879

ناجح273إدارة دســــــوقالطراوى اإلعداديةمنه هللا هالل محمد على زايد21880

ناجح275إدارة دســــــوقالطراوى اإلعداديةمنه هللا وليد محمد محمد سعد غباشى21881

ناجح279إدارة دســــــوقالطراوى اإلعداديةمنه باسم عبدالوهاب محمدالطراوى21882

ناجح275إدارة دســــــوقالطراوى اإلعداديةمها عبدالكريم فوزى عبدهللا سليمان21883

ناجح275إدارة دســــــوقالطراوى اإلعداديةوالء عبدالكريم فوزى عبدهللا سليمان21884

ناجح226.5إدارة دســــــوقالطراوى اإلعداديةياسمين عبدهللا عزت عبدهللا الصعيدى21885

ناجح272إدارة دســــــوقالطراوى اإلعداديةياسمين يسرى حمدين محمدالطراوى21886

ناجح275إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةابراهيم عصام محمد ابراهيم ابونصير21888

ناجح146.5إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةابواليزيد يسرى رجب ابواليذيد شاهين21889

ناجح256.5إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةاحمد ابراهيم محمد عبده سيف الدين21890
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ناجح241.5إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةاحمد السيد السعيد ابراهيم محمد21891

ناجح205.5إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةاحمد عادل عبدالمحسن عرجاوى محسن21892

ناجح232إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةاحمد فارس محمود على محمود زاهر21893

ناجح209.5إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةاحمد محمد فؤاد مغازى الحناوى21894

ناجح237.5إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةادهم خميس حمزه على يوسف21895

ناجح179إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةاشرف عبدالباقى قطب محمد المعزاوى21896

ناجح177إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةالسيد ايمن السيد السيد سيف الدين21897

ناجح170إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةحسن حمدان مغازى محمد االسيد لحناوى21899

ناجح203.5إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةرجب محمد محمد احمد رجب غنيم21900

ناجح216.5إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةزياد محمد نصر حسانين بشير21901

ناجح150.5إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةشريف هانى عبدالمنعم محمود ابراهيم المعزاوى21902

ناجح264إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةصالح الدين على صالح على عبدالفتاح عبده21904

ناجح273إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةصالح عبدالمنعم صالح اعبدالمنعم قطب لحشاش21905

ناجح154إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةعبداللطيف ماجد عبداللطيف عطيه محمد الحمراوى21906

ناجح219إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةعبده عطيه عبده محمد عبدالحليم21907

ناجح206إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةعلى محمد السيد على منيسى21908

ناجح212إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةكريم رمضان حامد ابراهيم محمد عبدالحليم21909

ناجح175إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةكمال ابراهيم اسماعيل اسماعيل حمد21910

ناجح206إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةمحمد ابراهيم رضا محمد حشاد21911

ناجح187إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةمحمد احمد ابراهيم محمد ماضى21912

ناجح181إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةمحمد جمعه محمد درويش غريبه21913

ناجح238إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةمحمد عبدالقادر الشحات عبدالقادر هنداوى21914

ناجح267إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةمحمد عبدالقوى اسماعيل سيداحمد محسن21915

ناجح213إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةمحمد عبده ابراهيم محمد عبدالحليم فرج21916

ناجح152إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةمحمد عبده عبده حسن محسن21917

ناجح209إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةموسى ماجد محمد حشاد21918
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ناجح203إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةنادر السيد صالح الدين محمود الباجوري21919

ناجح278إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةيوسف احمد محمود شعبان كريم21921

ناجح150إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةاحالم شعبان رمضان ابراهيم المصري21922

ناجح274إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةاسراء نزيه حسن عبدالرؤف صالح21923

ناجح269إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةاسماء رضا احمد يوسف  قمبر21924

ناجح275إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةاسماء عبدالحليم محمود عبدالرحمن الباجورى21925

ناجح237إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةاميره محمد عبدالرازق علي ابراهيم الشرقاوى21926

ناجح259إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةايمان السيد عبدالهادى السيد على منيسى21927

ناجح270إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةبسمله انور حسن حسن رزق الجمال21928

ناجح279إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةبسمه الغمرى عبدالحميد يوسف محمد الصقار21929

ناجح159إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةجنه السيد محمد عبدالمجيد عوف المزين21930

ناجح222إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةجيهان خالد محمد عبدالحميد الحوشى21931

ناجح163إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةحبيبه عبدالفتاح حمزه على يوسف21932

ناجح252إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةحنين محمود احمد مرشدى جاويش21933

ناجح277إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةحنين مدحت حسن محسن احمد محسن21934

ناجح279إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةداليا حسن محمد حسن عامر البس21935

ناجح264إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةرانيا صابر محمد علي ابراهيم الشرقاوي21936

ناجح267إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةرانيا صبرى عبده محمد سيف الدين21937

ناجح279إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةروان رمضان عبده محمد عبدالحليم21938

ناجح269إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةسوزان شعبان السيد محمد ابوحشيش21939

ناجح274إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةشمس السيد ابراهيم السيد حشاد21940

ناجح259إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةشهد عبدالحميد عبدالحفيظ حموده محمد21941

ناجح279إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةشهد عبده حسن عبده محسن21942

ناجح277إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةشهد مسعد عاطف عرفه منيسى21943

ناجح266إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةصابرين ابراهيم محمد محمد ابوخلعه21944

ناجح275إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةعال ابراهيم حسين مصطفى الباجورى21945
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ناجح278إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةغاده اشرف عبدالمنعم درويش عزيبه21946

ناجح259إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةفادية السعيد رجب ابواليزيد شاهين21947

ناجح268إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةملك ابراهيم عبدالمنعم عتى ابراهيم21948

ناجح201.5إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةمنار عيد على يونس ابراهيم خميس21949

ناجح267إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةمنه هللا مصطفي سعد محمد مصطفي سلطان21950

ناجح273إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةمى سيداحمد اسماعيل سيداحمد محسن21951

ناجح274إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةمى عبدالعال السيد محسن احمد محسن21952

ناجح265.5إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةميار عنتر رزق مرشدى عبدالعظيم سعيد21953

ناجح264.5إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةميرهان خميس السعيد مصطفى ورد21954

ناجح220إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةنرمين محمد عبدالفتاح السيد سيف الدين21955

ناجح198إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةنورا محمد محمود محمود عجوه21956

ناجح163إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةنورهان محسن بسيونى عبدالسالم شعبان21957

ناجح208.5إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةنيره محمد عبدالفتاح السيد سيف الدين21958

ناجح202.5إدارة دســــــوقكوم النص اإلعداديةوفاء فرحات عاطف السيد الحشاش21959

ناجح213.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةابراهيم حبشى ابراهيم عباس غراب21960

ناجح163إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةابراهيم شعبان محروس ابراهيم العمروسى21961

ناجح181.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةابراهيم محمد ابراهيم عبدالعزيز غراب21962

ناجح226.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةاحمد السعيد ابراهيم مصطفي البستاوي21963

ناجح170إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةاحمد السعيد محمد على عاشور المزين21964

ناجح140إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةاحمد حامد السيداحمد عبدالمجيد21965

ناجح191.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةاحمد حسام الدين عبدهللا محمدالقليوبى21966

ناجح206.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةاحمد حسام عبده محمد ابوسعده21967

ناجح212إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةاحمد حسام مرسى محمد عطيه21968

ناجح194.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةاحمد سعد كامل على اسماعيل21971

ناجح163إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةاحمد شكري محمد احمد دندوش21972

ناجح229إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةاحمد صالح صالح محمد الشيخ21973
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ناجح203إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةاحمد طارق على محمد سعيد21974

ناجح239.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةاحمد عبدالفتاح محمد حسن عسله21975

ناجح221إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةاحمد محمد ابراهيم مرشدى خاطر21976

ناجح199إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةاحمد محمد احمد حماد احمد حماد21977

ناجح167.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةاحمد محمد الصاوى محمد صبح21978

ناجح192إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةاحمد مسعد محمد اسماعيل الجمال21980

ناجح193إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةادم خليفة سعد خليفة عبدالقادر21981

ناجح176إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةادم محمد مصطفى حسن مصطفى21982

ناجح175.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةاسالم رضا محمد سعد الهوارى21983

ناجح210إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةاسالم محمد خميس محمد حماد21984

ناجح224.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةالسيد احمد السيد محمد ابونعمان21985

ناجح186.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةالسيد جمعة مصطفى مصطفى جمعة21986

ناجح160إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةايهاب طه محمد على حماد شكر21987

ناجح143إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةايهاب على صابر على عبدالرحمن جمعه21988

ناجح194.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةباسم نعيم شعبان مصطفى الشافعى21989

ناجح258إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةتامر على ابراهيم ابراهيم الشرقاوى21991

ناجح243.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةجمال حمودة خيرى حمودة غراب21992

ناجح187إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةجمال خالد حامد على غانم21993

ناجح192إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةجمال محمد ابراهيم محمدالقليوبى21994

ناجح194إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةحسام ايهاب حمامة محمد سالمة21995

ناجح157إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةحسن محمد حسن على العضيمى21996

ناجح212.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةزياد صابر علي حسن غراب21999

ناجح157إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةسامح مسعود ابراهيم ابراهيم النجار22000

ناجح181إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةسعد انيس محمد عرفه المزين22001

ناجح239.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةصالح محمد على غازى حماد22002

ناجح222.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةعبدالرحمن احمد جابر محمد عرابى22003
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ناجح153إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةعبدالرحمن السعيد على محمد العبد22004

ناجح218إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةعبدالرحمن عاطف عباس ابراهيم عطاهللا22005

ناجح223.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةعبدهللا الشحات عبدهللا محمد الجوهرى22006

ناجح196إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةعبدهللا محمد عبدالمنعم ابراهيم عامر22007

ناجح243إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةعصام فهمى محمد شبل جمال الدين22010

ناجح155إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةعلى عطا هللا ناجى عطا هللا الجمال22013

ناجح202إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةعمار محمد عبدالواحد حماد فرج22015

ناجح147إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةعمرو رزق ابراهيم محمد ابراهيم حمد22017

ناجح159إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةفارس خليل محمد خليل عطية22018

ناجح231.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةفارس عبدالرحمن السعيد عبدالرحمن قاسم22019

ناجح185إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةفتحى ابراهيم فتحى ابراهيم البيلى22020

ناجح232.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةفوزى عبدالحميد فوزى عبدالحميد على الدين22021

ناجح202إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةفيصل محمد محمد عرفه المزين22022

ناجح224إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةكريم اسامة سالمه محمد سالمه22023

ناجح200.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةمالك عبدالرحمن شريف محمد المتيم22024

ناجح227إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةمحمد ابراهيم سليمان عبدالواحد دندوش22025

ناجح228إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةمحمد ابراهيم عبدالحميد اابراهيم لقليوبى22026

ناجح185.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةمحمد احمد مصطفى حسن غانم22027

ناجح172.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةمحمد اسماعيل محمد اسماعيل الجمال22028

ناجح221إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةمحمد السيد يوسف محمد الشيخ22030

ناجح187إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةمحمد رجب اسماعيل محمد العبد22032

ناجح214.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةمحمد سلماوى بهجات محمد السلماوى22035

ناجح249.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةمحمد طارق محمد عبدالوهاب ابوزيد22036

ناجح213.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةمحمد عرفه يوسف عرفه بدر22037

ناجح224.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةمحمد على محمد على خراشى22038

ناجح255إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةمحمد على محمد على عاشور المزين22039
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ناجح207إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةمحمد محمد محمد عبدالسالم عبدالعظيم22041

ناجح250إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةمحمد وائل عمر صديق عمر22042

ناجح187إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةمحمد وليد صابر حسن غراب22043

ناجح169إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةمحمد ياسر محمد على مصطفى السلماوى22044

ناجح161إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةمحمود الشحات محمود محمد غانم22045

ناجح221إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةمسلم عبدالسالم عبده عبدالسالم قاسم22046

ناجح215إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةيوسف خليل محمد ابراهيم غراب22049

ناجح174.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةيوسف عادل على ابراهيم الميرى22051

ناجح157إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةاحسان شريف صابر على جمعه22053

ناجح255إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةاروى ممدوح عباس مصطفى السقا22054

ناجح237إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةاسراء محمد محمد حموده غراب22055

ناجح241.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةاسماء مصطفى رمضان حسن عسله22056

ناجح258.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةاالء صالح محمد السيد الشراكى22057

ناجح232.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةاالء عامر مرسى يوسف عطيه22058

ناجح234.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةاالء على عباس محمد البيلى22059

ناجح236.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةاالء محمد عبدالواحد غريب خاطر22060

ناجح251إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةاالء محمد فتحى عبدالسالم ابراهيم22061

ناجح278إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةامنية ابوالتنا محمد ابوالتنا عطية22062

ناجح145إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةامنية جمعة على عوض محمد نصر22063

ناجح261.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةاميرة ابراهيم على ابراهيم ناصر22064

ناجح211إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةايالف عيد خليل يوسف الدناصورى22065

ناجح274إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةايمان اسالم محمد سيد احمد الدناصورى22066

ناجح270إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةايمان السعيد على ابراهيم ناصر22067

ناجح276إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةايمان حمدى رجب عبدالمنعم جمعه22068

ناجح179إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةايه ابراهيم محمد على الدناصورى22069

ناجح233.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةايه حسنى محمد حموده غراب22070
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ناجح235.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةايه محمد فتحى عبدالسالم ابراهيم22071

ناجح224.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةبسملة محمد السعيد بركات ابوحطب22072

ناجح156.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةبسمه ابراهيم فرحات ابراهيم الطحان22073

ناجح211.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةبسنت محمد عبده على محمد الدناصورى22074

ناجح252إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةثراء ياسر فتح هللا عبدالواحد الشافعى22075

ناجح238.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةحنين احمد مسعد محمد السكرى22076

ناجح228.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةحنين فوزى مصطفى مصطفى جمعه22077

ناجح228.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةحنين محمد عبدالباسط محمد الدحدوح22078

ناجح250.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةحنين نور ابراهيم عبده يونس22079

ناجح173.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةخلود اشرف محمد خليل القصاص22080

ناجح227إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةدعاء عبدالغنى صدقى عبدالغنى القصاص22081

ناجح223.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةدنيا سامى زغلول عبدالعاطى ابوالعزم يونس22082

ناجح211.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةدنيا عبده ابوالتنا عبده جمعه22083

ناجح226إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةدنيا عالء محمد عبده الجمال22084

ناجح195.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةرشا على سيداحمد ابراهيم الدناصورى22085

ناجح213إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةرودينا زكريا ابواليزيد ابراهيم الهوارى22086

ناجح201.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةريم هالل رجب محمد غانم22087

ناجح177إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةزينب السيد احمد محمد فرحات22088

ناجح202.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةسلمى على ابراهيم محمد خطاب غانم22089

ناجح194.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةسماح ابراهيم فرحات ابراهيم الطحان22090

ناجح155إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةسماح محمد على عوض نصر22091

ناجح215.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةسمر جمال خاطر مرشدى خاطر22092

ناجح217إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةشهد عادل محمد عبدالحميد على الدين22093

ناجح157.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةشهد عرفه يوسف عرفه بدر22094

ناجح201إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةشهد فيصل مغازى محمد محليس22095

ناجح197إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةشهد ياسر فتح هللا محمد ابراهيم حمد22096
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ناجح250.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةشيماء عبده سعد عبدالمقصود الدناصورى22097

ناجح231.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةصابرين محمد حامد عجمى سالمه البياع22098

ناجح258إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةغيداء رفعت جمعه عطوان22100

ناجح203.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةفاطمه ابوالمجد انور عطاهللا الوردانى22101

ناجح208إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةفرحة احمد مرشدى محمد ابوحلبية22102

ناجح268.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةلمى فتح هللا فتح هللا فتح هللا الجمال22103

ناجح260.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةمريم حسن عبدالنبى حسن عتمان22104

ناجح278إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةملك مصطفى فتحى فتح هللا جمعة22105

ناجح187إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةمنال خالد الغمرى علي عطيه22106

ناجح260.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةمنة هللا محمد محمود سيد احمد الدناصورى22107

ناجح149.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةمنه هللا خميس شكرى ابراهيم عسله22108

ناجح222.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةمنه رجب ابراهيم محمد القليوبى22109

ناجح260إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةمى محمد على عطا هللا الجمال22110

ناجح258.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةمى محمود محمود بكرى القصاص22111

ناجح185.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةميرنا عادل عبدالوهاب سيد احمد بندق22112

ناجح237.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةناديه سماره كمال عبده ابوسعده22113

ناجح261إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةندى احمد ابوالتنا عبده جمعه22114

ناجح232إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةندى عبده سليمان احمد غانم22115

ناجح213إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةندى نبيل ابواليزيد دسوقى ابوحلبية22116

ناجح265.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةندى وائل فوزى صدقى عرابى22117

ناجح245إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةنرمين رضا محمد ابراهيم غراب22118

ناجح215إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةنورا ياسر محمد محمد يوسف خطاب22119

ناجح267.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةنوران محمد فتح هللا فتح هللا الجمال22120

ناجح182إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةنيرمين الباشا ابراهيم ابراهيم الشرقاوى22121

ناجح249إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةهاجر ايمن رمضان شحاته عبدهللا فايد22122

ناجح243إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةهاجر محمد عقل قطب سالمه22123
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ناجح234إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةهدى زكريا السيد قناوى الهوارى22124

ناجح260إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةوفاء جمال عبدالرحمن عبدالرحمن شهاوى22127

ناجح235إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةياسمين اشرف محمود حافظ مكى22128

ناجح250.5إدارة دســــــوقالشهيد ابو حطب اإلعداديةياسمين محمد عبده محمد العضيمى22129

ناجح175إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةابراهيم الخضرجى محمد ابراهيم النمر22130

ناجح211إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةابراهيم سعد محمد محمد ابوالنضر المالح22131

ناجح269.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةابراهيم عطيه محمود عطيه المالح22132

ناجح268.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةاحمد رضا بهجت عبدالهادى حسنين22133

ناجح272.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةاحمد رضا محمد عرفه محمد ابوسعده22134

ناجح241.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةاحمد شهدى محمود اسماعيل ابوراس22135

ناجح259إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةاحمد عبدالمعطى احمد عبده احمد ترك22136

ناجح275.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةاحمد ماجد محمود عبدالرحمن المالح22137

ناجح271.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةاحمد محمد ابوالنجاه محمد السترى22138

ناجح266.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةاسامه هشام عبدالرحمن محمد حسن العطار22140

ناجح274.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةاسالم محمد ممدوح محمد الدماطى22141

ناجح220إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةامير سعد سعد محمد المالح22142

ناجح270إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةحسن محمود حسن حسين المالح22143

ناجح222.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةحمزه محمد منصور زاهر محمد22144

ناجح253.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةرزق ابراهيم رزق ابراهيم فليس22145

ناجح146إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةرضا محمد عبداللطيف محمد بسيونى الكالف22146

ناجح204إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةزياد محمد محمد جابر عبده غلمش22147

ناجح196.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةشريف ابراهيم عبدالغفار محمد ابوحسن22148

ناجح264.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةعبدالحميد السيد فتحى ابراهيم الخرزاتي22149

ناجح230إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةعبدالرحمن جمال على على ناجى22150

ناجح203.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةعبدالرحمن محمود حلمى قطب يوسف المالح22151

ناجح269إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةعبدهللا حاتم عبدهللا عبدالرازق جوهر22152
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ناجح190.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةعبدهللا عصام عبدهللا عبدربه عبدهللا22153

ناجح239إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةعبدهللا قطب حلمى قطب المالح22154

ناجح194.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةعبدالمنصف كمال عبدالمنصف عبدالحميد الشرقاوى22155

ناجح228.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةعطيه ابراهيم ابراهيم محمد ابراهيم السترى22156

ناجح166.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةعالء السعيد السيد على على المالح22157

ناجح239إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةعلى صفوان على محمد فوده22158

ناجح192إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةعلى محمد ابراهيم على كرم22159

ناجح154إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةعمر مختار احمد فرج حماد22160

ناجح143إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةعمر منتصر شعبان عثمان حسن سعدون22161

ناجح216.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةعمر نورالدين عبدالحميد على المالح22162

ناجح158إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةفارس شريف عبده عبدالسالم عبده غلمش22163

ناجح213.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةمحمد السعيد بسيونى محمد ابراهيم عبدالرازق22164

ناجح201إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةمحمد ايهاب محمد رزق ابوسالم22165

ناجح148إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةمحمد حسن السيد محمد محمد نعمه هللا22166

ناجح211.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةمحمد رمضان عبدالسالم عبدالسالم مصطفى البدرى22167

ناجح225.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةمحمد ريان موسى محمد سالم المالح22168

ناجح182.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةمحمد شريف محمد سعد مرشدى جوهر22169

ناجح243.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةمحمد شوقى على على يحيى22170

ناجح191إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةمحمد عبدالعاطى عبدالعاطى على ابوالعنين شعبان22171

ناجح193.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةمحمد لطفى مرسى حسين عبده المالح22172

ناجح143إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةمحمد مرسى ابراهيم الغمرى ابوسعده22173

ناجح257.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةمحمد مصطفى محمد مصطفى الدالو22174

ناجح274.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةمحمود جمال عطيه محمد الخرزاتى22175

ناجح193.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةمحمود فتحى عبدالغفارابراهيم يوسف الخرزاتى22176

ناجح258إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةمصطفى شعبان عبدالعزيز ابراهيم قنديل22177

ناجح271إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةنبيل محمد محمد حسن محمد ابوجازيه22178
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ناجح266إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةاحالم ابراهيم السعيد محمد الصاوى قنديل22179

ناجح276إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةاروى ماجد عبدالكريم عبدالغنى المالح22180

ناجح199.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةاسماء داود زكريا عطيه السترى22181

ناجح267.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةاسماء محمد السعيد حسن احمد22182

ناجح270.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةاالء جابر سعد عبده غلمش22183

ناجح254إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةاالء رمضان محمود ابراهيم فليس22184

ناجح256إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةاالء صالح سعد قطب المالح22185

ناجح269إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةاالء محمد السعيد عبده بسيونى غلمش22186

ناجح274.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةالهام سعد راجح سعد عبده غلمش22187

ناجح275.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةامنيه احمد عبدالعزيز احمد خليفه22188

ناجح188إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةامنيه السعيد يوسف عبدالحميد حسن الشيخه22189

ناجح250إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةاميره رمضان محمد سعد جوهر22190

ناجح196إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةانغام سعيد محمد على حسن المالح22191

ناجح248.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةايمان حسن حمدى حسن المالح22192

ناجح272إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةايه جمال حموده عبدالحميد مبروك22193

ناجح209.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةايه خليل صالح خليل السترى22194

ناجح204.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةايه رضا ابراهيم هاشم ابراهيم السترى22195

ناجح179.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةايه مراد عبدالعزيزعطيه محمد السترى22197

ناجح206إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةبسنت حلمى محمد بيومى بيومى غلمش22198

ناجح266.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةحبيبه عرفه صالح حسن سالم حوه22199

ناجح189إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةحبيبه عصام عبدهللا عبدربه عبدهللا22200

ناجح199.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةخديجه ياسر السيد احمد تركى22201

ناجح266إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةخلود ابراهيم السيد ابراهيم حوه22202

ناجح265.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةخلود محمد خليل متولى سيداحمد قنديل22203

ناجح279إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةخلود مهدى عبدالسالم محمد على المالح22204

ناجح216إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةدنيا رضا محمد محمد الصاوى قنديل22205
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ناجح268إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةرحمه على حامد عبدالحميد الدماطى22206

ناجح271.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةروان عصام ابراهيم ابراهيم الدماطى22207

ناجح248إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةروان كمال ابراهيم عطيه المالح22208

ناجح246إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةريهام اسماعيل سليمان محمود السيد عواض22209

ناجح155إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةسلمى موراض السيد السيد المالح22210

ناجح269إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةشاديه صبحى ابراهيم محمد عبدالرازق22211

ناجح245.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةشاهندا حسن عبدالجواد محمد حسن العطار22212

ناجح215.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةشريفه منجد السيد احمد تركى22213

ناجح192إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةشرين ابراهيم جمعه متولى حسانين جاد هللا22214

ناجح208إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةشهد احمد نصرالدين احمد دحروج22215

ناجح236.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةشيرين عادل على عبدالجليل الزمامرى22216

ناجح221إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةصفاء عطيه زكريا عطيه السترى22217

ناجح244إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةصفاء محمد رمضان بسيونى محمود دحروج22218

ناجح254.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةعلياء عادل محمد ابراهيم حوه22219

ناجح173.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةفاتن رزق محمدعلى محمد فايد22220

ناجح223.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةلمياء السيد عبدالمنعم على ابوحسن22221

ناجح244إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةلمياء عبدهللا محمد على رمله22222

ناجح221.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةمحاسن عبدهللا عبدالسالم احمد ابوعيسى22223

ناجح179إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةمنار شريف دسوقى ابراهيم محمد ابودسوقى22224

ناجح234إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةمنه فتحى عبدالغفار ابراهيم يوسف الخرزاتى22225

ناجح272.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةمنه مصطفى عبدالحميد محمد عبدهللا22226

ناجح273.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةمنى نورالدين عبدالحميد على المالح22227

ناجح270إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةمى رمضان على السباعى عبدالرازق22228

ناجح260إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةمى وليد بسيونى محمد بسيونى الكالف22229

ناجح261.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةنسمه عبدالعزيز عبدهللا محمد فليس22230

ناجح236.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةنعمه راضى محمد جمعه ابراهيم ابويوسف22231
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ناجح218إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةنهى صبرى نصرالدين احمد دحروج22232

ناجح201.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةوالء خميس محمود احمد الشناوى22233

ناجح191.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةوالء طه رزق ابراهيم فليس22234

ناجح221.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةيارا شريف كمال رياض السترى22235

ناجح252إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةياسمين ابراهيم السعيد عبده غلمش22236

ناجح187.5إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةياسمين سالم رجب محمد ابوسالم22237

ناجح212إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةياسمين طه السعيد محمد على22238

ناجح183إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةياسمين عبدالنبى عبدالفتاح على ابوقرون22239

ناجح276إدارة دســــــوقاالبراهيمية اإلعداديةياسمين على السعيد محمد مصطفى المالح22240

ناجح278.5إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةابراهيم محمد ابراهيم عبدالرحمن الصعيدى22241

ناجح259إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةابراهيم محمد ابراهيم محمد ابراهيم الشيخ22242

ناجح257إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةاحمد العزيزى عبدالعليم عباس الشيخ22243

ناجح232إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةاحمد رفعت عبدالفتاح احمد على المسيرى22244

ناجح277إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةاحمد مسعود السباعى مسعود على الشيخ22245

ناجح190إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةاحمد يوسف على محمد عبده22246

ناجح224.5إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةاسالم رافت محمد محمود رشوان22247

ناجح247إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةالحسينى عبدهللا عبدالسالم محمود الزمرانى22248

ناجح276.5إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةامير حسن دسوقى حسن محمد ابونوارج22249

ناجح184إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةامين ابراهيم حلمى احمد بدر22250

ناجح275إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةايمن حسن عبده عبدالمجيد فرنوه22251

ناجح272إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةايهاب محمود عبدالمطلب محمد الشريف22252

ناجح242إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةتوفيق عبدالماجد محمد ابوالنضر عبدالرازق22253

ناجح268إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةحسن محمد احمد حسن السيد فشافيش22254

ناجح261.5إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةزياد رضا ابوزيد سيد احمد يوسف ابوبريكه22255

ناجح252إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةعبدهللا شريف فتح هللا محمد على22256

ناجح270.5إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةعبدهللا محمد بالل محمود الشيخ22257
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ناجح244.5إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةعبدهللا محمد محمد محمد محمد نحله22258

ناجح275إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةعالء عبدالونيس رزق رزق يوسف حسانين22259

ناجح276إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةعالء قطب كامل محمد على ابوبريكه22260

ناجح261.5إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةعلى محمد السعيد ابراهيم شوكه22261

ناجح222.5إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةعمرو محمد ابراهيم فتح هللا ابوحالوه22262

ناجح266.5إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةفتح هللا محمود زكى فتح هللا عبدالعاطى22263

ناجح236إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةفتح هللا محمود شكرى فتح هللا ابوحالوه22264

ناجح253.5إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةقاسم محمد محمود يوسف ابوبريكه22265

ناجح257إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةمازن محمد على سليمان ناصر22266

ناجح173إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةمحروس محمد سعد دياب صبح22267

ناجح275.5إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةمحمد ابراهيم ابراهيم السيد خليل22268

ناجح245إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةمحمد اتهم الشناوى خضرجى الشناوى22269

ناجح196إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةمحمد السعيد محمد على موسى22270

ناجح275إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةمحمد حامد دسوقى احمد دسوقى22271

ناجح228إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةمحمد رمزي محمد سيداحمد ابوبريكة22272

ناجح248.5إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةمحمد سعد عبدالعاطى دياب صبح صبح22273

ناجح275إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةمحمد قطب محمد حمزة قطب عبدالعال مدكور22274

ناجح231إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةمحمد محروس سعد دياب صبح22275

ناجح216إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةمحمد هشام محمد سيد احمد نافع22276

ناجح268إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةمحمود فصيح ابواليزيد بيومى الشيخ22277

ناجح276إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةمحمود متولى ذكى متولى العتيقى22278

ناجح275إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةمهاب عبدالهادى على عطيه الزمرانى22279

ناجح265.5إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةنور الدين محمد محمد الوفدى عبدالمجيد حماده22280

ناجح180إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةهشام اشرف عبدالرحمن عبدالرحمن الدهمه22281

ناجح271.5إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةاروى عالء على على الصعيدى22282

ناجح183.5إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةاروي متولي محمود متولي العتيقي22283
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ناجح267إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةاسراء فتح هللا سعد محمد حموده22284

ناجح278إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةاسماء مسعد دسوقى احمد دسوفى22285

ناجح271.5إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةاالء جوده عبده عبدالمجيد فرنوه22286

ناجح269إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةاماني تاج محمد فرج العتيقي22287

ناجح203إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةامل محمد عمر على محمد المغبينى22288

ناجح261.5إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةاميره ابراهيم شعبان فتح هللا محمد الشيخ22289

ناجح266إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةايمان موسي ممدوح عبدالحميد ابوبريكه22290

ناجح208إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةايناس صابر محمد يونس حجازي22291

ناجح276إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةبسنت ثروت جاب هللا على السيد مرزوق22292

ناجح252إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةجنه نصر محمد نصر مندور رجب22293

ناجح270إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةجيهان فؤاد محمد فهيم الفاضلى الشيخ22294

ناجح278.5إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةجيهان محي محي عبده الصعيدي22295

ناجح268إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةحبيبه سيد احمد صفي الدين عبدالقادر الدموكي22296

ناجح247إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةحبيبه محمد محمود محمد الصعيدى22297

ناجح262.5إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةحنان عاطف محمد عاطف يوسف الشيخ22298

ناجح216.5إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةحنين عبده فهمى محمد عباس سويدان22299

ناجح273إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةحنين محمد عباس حماده ابراهيم22300

ناجح276إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةدعاء عصام ابراهيم عطيه الزمرانى22301

ناجح263إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةرواء محمد وجيه جبر عبده محمد عبده22302

ناجح273إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةروان مجدى حلمى يونس ابوبريكه22303

ناجح278.5إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةسهيله كامل عبدالنبى كامل سيد احمد عيد22304

ناجح277.5إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةشروق شكر كامل مرشدى يونس22305

ناجح276إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةشروق محمد دسوقى احمد دسوقى22306

ناجح274إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةشيماء عماد عبدالرحمن على محمد22307

ناجح223إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةشيماء محمد عبدالحميد محمد حسن ابوبريكه22308

ناجح267.5إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةغاده السيد فرج عبدالوهاب الدموكى22309
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ناجح279إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةفرح محمد السيد حسن ابراهيم الشيخ22310

ناجح273إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةمروه خالد عبدالرحمن عبدالعزيز على22311

ناجح269إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةمنار ابوالنصر عبدالتواب عبده غازى22312

ناجح274إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةمنه هللا بكر محمود سعد محمود ابوحالوه22313

ناجح278إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةمنه علي علي مرسي الشيخ22314

ناجح276إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةمنى كامل محمد الوفدى عبدالمجيد حماده الشيخ22315

ناجح278.5إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةمنى ماجد عبدالموجود عبدهللا ابراهيم الشيخ22316

ناجح271.5إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةمنى محمد عبدالعزيز قطب زغلول22317

ناجح278.5إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةمى دسوقى محمد احمد دسوقى العرجاوى22318

ناجح278إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةميرنا شريف عبدالتواب عبده محمد غازى22319

ناجح269إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةندى احمد فؤاد محمد محمد خميس22320

ناجح239إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةندى عبدالمعطي زكي فتح هللا عبدالعاطي22321

ناجح278إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةندى فايز احمد السيد الطباخ22322

ناجح278إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةنور محمد يوسف سعد الشيخ22323

ناجح275إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةنورهان عبدالعاطي سعد دياب صبح22324

ناجح194.5إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةهايدي محمود محمد عبدالمعطي عبدالعاطي22325

ناجح278إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةهدير فتحى السباعى مسعود على22326

ناجح277.5إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةياسمين جمال محمد فوزى منشاوى ابويريكه22327

ناجح278إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةياسمين محمد رزق رزق  حسانين22328

ناجح278.5إدارة دســــــوقكفر السودان اإلعداديةياسمين محمد على حمد الشناوى22329

ناجح241إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةابراهيم حسن عبدالجليل على ابومبارك22330

ناجح199.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةابراهيم زكريا محمد مغازى دغيدغ22331

ناجح148.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةابراهيم سعد محمد السيد ابراهيم دحروج22332

ناجح140إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةابراهيم عماد ابراهيم عبدالعزيز ابوعوض22333

ناجح143إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةابراهيم عمر ابراهيم محمد الحاج22334

ناجح200إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةابراهيم عيسي ابراهيم يوسف عيسي هيكل22335
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ناجح179إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةابراهيم محمد حسن ابراهيم الطوخى22336

ناجح250إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةاحمد السيد درويش عمر محمد السقا22337

ناجح273إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةاحمد الشحات احمد عوض الصافتى22338

ناجح272.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةاحمد انس السيد سيد احمد النجار22339

ناجح227.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةاحمد بهجت السيد عبدالوهاب السيدالشهاوى22340

ناجح254إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةاحمد حسين شحاتة محمد محمد التعلب22341

ناجح224إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةاحمد صابر عبدالسالم احمد ندا22342

ناجح270إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةاحمد عاصم مرسى محمد مرسى22343

ناجح258إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةاحمد عبدالعال السيد سالمه البيطار22344

ناجح196.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةاحمد علي ابراهيم على عبدالواحد دحروج22347

ناجح249.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةاحمد على رزق عبدالعاطى ايوب22348

ناجح228إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةاحمد فهيم صابر السيد السيد عامر22349

ناجح220إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةاحمد مجدى السعيد السيد داود22350

ناجح165إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةاحمد محمد احمد محمد احمد النجار22351

ناجح261إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةاحمد محمد السعيد عبدالمجيد وهدان22352

ناجح274إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةاحمد محمد السيد محمد البنهاوى22353

ناجح270إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةاحمد محمد توفيق حسن مبارك22354

ناجح277إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةاحمد محمد عبدالستار محمد مصطفى22355

ناجح275إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةاحمد محمد عبدالعال يوسف المحيص22356

ناجح277إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةاحمد محمد محمود محمد عياد22357

ناجح278.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةاحمد مدحت السيد محمد محمد مناع22358

ناجح279إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةاحمد مدحت العبدبهنسى محمد عوض22359

ناجح240.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةاحمد هانى ابواليزيد عباس الصعيدى22360

ناجح220إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةاشرف محمد سعد حامد سعد المسيرى22363

ناجح209إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةالسعيد ابراهيم علي السيد ابورخا22364

ناجح266إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةالسيد محمد السيد علي عيداللقانى22365
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ناجح246.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةالسيد محمد علي كامل محمد علي دحروج22366

ناجح154.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةالشحات احمد حسن ابراهيم الطوخى22367

ناجح258إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةاياد السيد سعد السيد ابراهيم خلف هللا22368

ناجح178.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةايمن محمد السيد محمد يونس22369

ناجح154.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةايمن محمد محمود سعد ابوحشيش22370

ناجح154إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةبسيونى حسن بسيونى يونس العرينى22371

ناجح247إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةحسن السيد حسن محمد البقرى22374

ناجح262إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةحمدى السيد محمد محمد المصرى22375

ناجح163إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةحمدي حمدي علي عبدهللا رجب22376

ناجح169.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةخالد احمد محمد محمود حجاج22377

ناجح215.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةخالد عصام صبرى محبوب عبدالقادر22378

ناجح267إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةرامى شريف سعد ابراهيم عبدالمجيد راضي22379

ناجح210إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةرمزى عصام على سيد احمد النجار22380

ناجح218إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةزكريا علي محمد يوسف يونس22382

ناجح232.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةزياد ابراهيم ابراهيم يوسف عبداللطيف22383

ناجح273إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةزياد ابراهيم عبدالسالم نوار محمد دحروج22384

ناجح195إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةسعد على ابراهيم عوض العويضى22385

ناجح267.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةسيف الدين محمد عبدالسالم سيد احمد كشك22386

ناجح271إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةعبدالرحمن السعيد محمد محمود عبداللطيف22387

ناجح169.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةعبدالرحمن عبدهللا يوسف عبدهللا كريت22389

ناجح272إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةعبدالرحمن كامل محمد عبدالقوي عبدالجليل22390

ناجح261إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةعبدالرحمن محمد احمد احمد عمر22391

ناجح236.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةعبدالرحمن يوسف محمد ابراهيم الديار22392

ناجح153إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةعبدالعزيز اشرف عبدالعزيز السيد زيد22393

ناجح239إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةعبدالكريم ابراهيم فهمى محمد عبداللطيف الحاج22394

ناجح184.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةعبدهللا ابراهيم ابراهيم حماده اسماعيل22395
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ناجح204إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةعبدهللا احمد عبدهللا عبدالحميد البوهى22396

ناجح178إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةعبدهللا مجدى السعيد السيد داود22397

ناجح272إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةعلى السعيد محمود ابراهيم على22401

ناجح278.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةعلى ايمن عبدهللا ابوخشبه22402

ناجح235.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةعلي رزق عبدالعال يونس عبدالعال سالم22403

ناجح244إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةعلى عبدالسالم محمود عبدالسالم الطوخى22404

ناجح216إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةعلى محمد على ابراهيم والى22405

ناجح223.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةعلى محمد علي السيد نصار22406

ناجح224إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةعلى محمد على عبداللطيف محمد النحاس22407

ناجح207إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةعلى يوسف ابوالخير محمد مندور الحاج22408

ناجح232إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةعماد محمد جمال الدين حامد اللقانى22409

ناجح273إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةعمار محمد حسين مرعى حسين مبارك22410

ناجح263إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةعمر محمد عمر عمر البوهى22411

ناجح265.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةعمر هانى السعيد ابراهيم الهلباوى22412

ناجح242إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةعمرو فهيم محمد محمود مبارك22413

ناجح277.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةعيسى السيد عبدالمعبود على عطيه22414

ناجح277إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةفارس محمد عبدالوهاب ابراهيم عوض22416

ناجح221.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةفتح هللا يوسف محمد يوسف السيد الطوخى22417

ناجح176إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةكامل هانى كامل محمد يوسف هيكل22418

ناجح160إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمجدى اشرف عبدهللا رزق محمد ابومنصور22419

ناجح279إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمحمد ابراهيم سعد السيد خلف هللا22420

ناجح187إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمحمد احمد السيد محمد عطيه22421

ناجح203إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمحمد اشرف السيد محمد على النجار22422

ناجح269إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمحمد اشرف محمد توفيق عامر22423

ناجح252إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمحمد البدوى السيد ابراهيم سعد الدين22424

ناجح193إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمحمد السيد ابراهيم سعد علي خلف هللا22425
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ناجح259إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمحمد السيد ابراهيم محمود ابوشحاته22426

ناجح266إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمحمد السيد محمد يوسف مبارك22427

ناجح263.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمحمد انس محمد عبدالسالم محمد22428

ناجح223إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمحمد ايمن احمد محمد بسيونى شهاب22429

ناجح247إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمحمد ايمن شعبان السيد ابونواره22430

ناجح201.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمحمد باسم عبدالسالم محمد هيكل22432

ناجح152إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمحمد بهجت حسن حسن حسين مبارك22433

ناجح258إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمحمد حمدى محمد احمد يوسف البوهى22434

ناجح271.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمحمد خالد محمد حسن محمد22435

ناجح257.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمحمد رجب عبدالحى شتا الطوخى22436

ناجح267.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمحمد سمير فهمى محمد على جوهر22440

ناجح257إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمحمد سند السيد محمد البقرى22441

ناجح213.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمحمد شوقى حسن عمر الشرقاوى22442

ناجح264إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمحمد عبدالعال سيد احمد السيد عبدالعال22443

ناجح169إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمحمد عبدالكريم سيد احمد عبدالكريم سالم22444

ناجح271إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمحمد عبود محمد محمد رزق بكري22445

ناجح276إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمحمد عزت فهمى محمد عبداللطيف الحاج22446

ناجح213.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمحمد علي احمد عبدالسالم الخولي22447

ناجح213إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمحمد علي مسعود على دغيدغ22450

ناجح231إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمحمد فكرى عبدالعزيز عبداللطيف ابوعيسى22451

ناجح216.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمحمد محمد مهدي حسيني مبارك22452

ناجح172إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمحمد محمود محمد احمد عبدالفتاح22453

ناجح253إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمحمد مسعد بيومى عبدالحى غازى22454

ناجح262إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمحمد منتصر على السيد عبدالعال محمد22455

ناجح258إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمحمد وائل عطية محمد عمر شحاتة22456

ناجح201.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمحمد وليد ابراهيم فهمى ابراهيم عبدة22457



كفرالشيخ16/06/2021

790صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح257إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمحمد ياسر صالح محمود احمد عامر22458

ناجح163إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمحمود ابراهيم محمود السيد هنداوى22459

ناجح237إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمحمود احمد ابراهيم محمد عمر ابوحليمه22460

ناجح263إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمحمود باسم محمود ابراهيم هيكل22461

ناجح171إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمحمود جابر عبدالقوى سيف عبدالقوى22462

ناجح204إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمحمود محمد السيد محمد البغدادي22463

ناجح169إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمحمود محمد زكريا محمد جاد بيصار22464

ناجح256.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمحمود محمد عبدالبديع محمد شتا الطوخى22465

ناجح225.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمحمود محمد على علي ابراهيم هيكل22466

ناجح248إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمحمود محمد محمود سيد احمد الشاذلى22467

ناجح227إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمروان السيد على على حجازى22468

ناجح202.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمصطفى جمعه احمد سيداحمد محمد العطار22469

ناجح237.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمصطفى علي محمد على عبدالخالق22470

ناجح225.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمصطفى كامل سعد حامد ابوالخشب22471

ناجح173إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمهدى محمد محمد حسين عطية22472

ناجح217.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةنبيل عبدالعال احمد احمد على المصرى22473

ناجح187إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةنبيل على السيد على الطوخى22474

ناجح207إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةنصر محمود محمد محمود حجاج22476

ناجح247إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةنور طارق محمد احمد حجازى22477

ناجح239.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةهادى السيد احمد على احمد النجار22478

ناجح249.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةهانى عبدالسالم سعد محمد ابودنيا22479

ناجح266إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةهشام محمد السيد محمد احمد الطوخى22480

ناجح177.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةياسر محمد السعيد يوسف محمد ناصف22481

ناجح243.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةيوسف حماده عبدالمعطى محمد على ابوعيسى22482

ناجح213.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةيوسف زكريا محمد عبدهللا ابوسعد22483

ناجح261إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةاسراء احمد محمد ابراهيم الزعفرانى22484
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ناجح276.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةاسماء محمد الشحات عطيه حسن دحروج22485

ناجح274.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةاسماء محمد على ابراهيم غنبم22486

ناجح277إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةاسماء مدحت محمد عبدالعاطى بدر22487

ناجح273.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةاغاريد سمير سعيد على ابوالهون22488

ناجح274.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةاالء السيد ابراهيم احمد خلف هللا22489

ناجح224إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةاالء الشحات محمد عمر ابوالسعود22490

ناجح277.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةاالء سيد احمد على محمد محمد زيد22491

ناجح270إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةاالء محمد عبدالسالم السيد الطوخى22492

ناجح228.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةالزهراء محمد فهمى احمد احمد هيكل22493

ناجح264إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةالشيماء مصطفى محمد محمد سالم22494

ناجح231.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةامال السيد عبدالعاطى محمد سالم22495

ناجح277.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةامل مسعد محمد على محمد22496

ناجح277إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةامنية سمارة حسنى حسن ابوزامل22497

ناجح263إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةامنيه عنتر على على هيكل22498

ناجح266.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةامنيه ماهر السيد بيومى محمد حسانين22499

ناجح273إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةامنيه محمد سعد محمد كشك22500

ناجح212.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةاية عبدالعال محمد حسن هيبة22502

ناجح235.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةاية عبدالمالك عبدهللا محمد عبدهللا سعد22503

ناجح144إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةايمان ابوالنجاة عبدهللا مغازى احمد22504

ناجح234إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةايمان اشرف محمود على الدخاخني22505

ناجح275إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةايمان رمزى العبدمحمود محمد ابوشحاته22506

ناجح269إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةايمان فهيم ابراهيم على الطوخى22507

ناجح272إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةايمان لبيب احمد يوسف شتا22508

ناجح257إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةايمان محمد سعد بهنسى عوض22509

ناجح271.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةايمان محمود الشحات محمود شحاته22510

ناجح259.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةايمان محمود حسن ابوالنجاه دحروج22511
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ناجح274إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةايه السعيد سعد بهنسى محمد عوض22512

ناجح170.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةايه الشحات محمد عمر ابوالسعود22513

ناجح209.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةايه محمد السيد حامد على ابوزيد22514

ناجح279إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةبسمة ابراهيم محمد علي الحاج22515

ناجح245.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةبسمله خالد الشحات ابراهيم حسن البوهى22516

ناجح243إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةبسمله عيسي صالح عيسى هيكل22517

ناجح240إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةبسنت سعد محمود على مندور الحاج22518

ناجح278.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةتهانى الشحات السيد محمد عبده22519

ناجح259إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةجهاد سامح محمد ابراهيم سالم الطوخى22520

ناجح278إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةجهاد محمود رزق محمد مبارك22521

ناجح209إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةحبيبة عبدالعال السيد محمد عبدالخالق22522

ناجح269.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةحبيبة عماد احمد بسيوني شهاب22523

ناجح279.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةحبيبه احمد عبدالقادر حسن هيبه22524

ناجح267.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةحبيبه السيد سيد احمد حسن النجار22525

ناجح266.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةحبيبه رضا فكرى على عطيه22526

ناجح252إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةحبيبه محمد سعد السيد خلف هللا22527

ناجح258.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةحبيبه محمد على على عيسى السيد22528

ناجح270إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةحبيبه محمود الشحات محمود عالء الدبن22529

ناجح263إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةحبيبه نصر محمد حسن عليان22530

ناجح256إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةحنان فكرى محمد يوسف هيكل22531

ناجح272.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةحنين طارق عبدالسالم السيد الطوخى22532

ناجح260إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةحنين عبدالحميد محمد محمد عبدالحميد هيكل22533

ناجح184.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةحنين عبدالعظيم حسن محمد عبدالعظيم حسن شحاته22534

ناجح249إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةحنين عمرو ابراهيم محمد عبده22535

ناجح254إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةحنين وائل احمد السيد عبدالنبى الطوخى22536

ناجح270إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةدنيا شريف عبدالسالم علي السيد عيسي22537



كفرالشيخ16/06/2021

793صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح263.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةدنيا محمد ابواليزيد ابوالنجاه دحروج22538

ناجح278إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةدولت مصطفي عبدالمعطى محمد ابوعيسي22539

ناجح257.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةدينا احمد الشحات عبدالرحمن الشرقاوي22540

ناجح273إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةرانيا تامر سعد اسماعيل جوهر22541

ناجح215.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةرحمة رشدي محمود ابراهيم عبده22542

ناجح256.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةرضا محمد شحاته محمد محمد التعلب22543

ناجح259.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةرغدة اشرف علي ابوالفتوح جعدر22544

ناجح267.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةرغده محمد رافت احمد احمد الطوخى22545

ناجح270.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةرفاء محمود ابوزيد عبدالفتاح عبدالقادر22546

ناجح279إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةرماح احمد حسن كامل حسنين مبارك22547

ناجح264.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةرنا احمد مسعد محمد اسماعيل كشك22548

ناجح256.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةرهام حسن السعيد النجار22549

ناجح256.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةرواء صبري اسماعيل علي الطوخى22550

ناجح260إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةروان سعد سيد احمد يونس سيد احمد22551

ناجح262إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةرودينه ابراهيم السيد محمد على النجار22552

ناجح265.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةريتاج محمد رفعت توفيق النجار22553

ناجح277إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةساره محمد السيد محمد عيسى22555

ناجح277إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةساره محمد محمود حسن الشاذلى22556

ناجح279إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةسالى عماد طارق السيد خلف هللا22557

ناجح237.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةسلمى حسن السيد كامل هيكل22558

ناجح254إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةسلمى لطفى محمد محمد البغدادى22559

ناجح261إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةسلمى معتز فوزى ابراهيم ابراهيم الطوخى22560

ناجح258إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةسلمى هانى عبدالسالم نوار محمد دحروج22561

ناجح237إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةسميه محمد يوسف على على جعدر22562

ناجح265إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةسناء سامى رجب زكى عفيفى22563

ناجح272إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةسيرين محمد سيد احمد حسن عوض22564



كفرالشيخ16/06/2021

794صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح226إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةشاهيناز مسعد على يوسف محمد ناصف22565

ناجح244إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةشاهيندا كرم عبدالرحيم محمد عيسوى الطوخى22566

ناجح162إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةشهد صبري محمد يوسف شحاتة22567

ناجح278.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةشهد علي حسن ابراهيم سالم الطوخى22568

ناجح276إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةعتاب محمد حسين محمد محمد هيكل22569

ناجح259إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةعزه السيد سيد احمد السيد الجمال22570

ناجح210.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةعزه حاتم عبداللطيف عبدالعزيز الحلوانى22571

ناجح271إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةغادة سعيد احمد حمادة خليل مبارك22572

ناجح274إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةفاتن عبده يوسف ابراهيم الدخاخنى22573

ناجح258إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةفاطمه محمد على حسن ابراهيم الطوخى22574

ناجح267إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةفايزه مدحت محمد محمد عبدالعال22575

ناجح273إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةفرح علي محمد علي سيد احمد عيسى22576

ناجح278إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةفلاير محمد عبدالدايم يوسف البوهى22577

ناجح268إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةقمر السيد محمود ابوالخير داود22578

ناجح240.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةلمياء سعد محمد عبدالحميد عبدالخالق22579

ناجح278إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمريم حسن عبدالحميد حسن هيبه22580

ناجح268.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمريم عبدالاله محمد محمد سالم22581

ناجح268إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمنة هللا الشحات على كمال22582

ناجح192إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمنة هللا حسن علي عبدالعليم22583

ناجح255.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمنة هللا مخلص عبدالرحيم محمد اللقانى22584

ناجح266.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمنة علي محمد علي محمد22585

ناجح244إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمنه هللا السعيد على السيد ابورخا22586

ناجح277إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمنه هللا باسم محمود ابراهيم هيكل22587

ناجح279إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمنه هللا حسين عبدالسالم احمد هيكل22588

ناجح277إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمنه هللا مسعد السيد حماده درباله22589

ناجح275إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمنه محمد سعد جوهر22590
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ناجح277إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةمى محمد ابراهيم على محمد دحروج22591

ناجح267إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةميرام جالل عبدالرحيم محمد اللقانى22592

ناجح278.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةميمة حاتم السعيد محمد هيكل22593

ناجح233.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةندى ابراهيم محمد محمد اسماعيل22594

ناجح264.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةندى عبدهللا سيد احمد السيد هيكل22595

ناجح262.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةندى عالء ابراهيم يوسف ابراهيم حماده22596

ناجح166.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةندى محمد عبدهللا سعد حسن شريف22597

ناجح165إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةندى محمد كامل مرسى المنوفى22598

ناجح245إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةندى مسعد السيد محمد خلف هللا22599

ناجح271إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةنور فتحى احمد محمد داود22600

ناجح271.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةنورا ايمن عبدالسالم عبدهللا يوسف المحيص22601

ناجح276إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةهاجر السعيد حسن على الفاضلي حجازى22602

ناجح201.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةهاجر سمير صالح فرج بشير22603

ناجح277إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةهاجر مسعد محمد سعد زيد22604

ناجح264إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةهبة محمد سعد محمد محمد االحول22605

ناجح233إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةهيام عيسى حسن عيسى سيداحمد22606

ناجح276إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةوفاء محمد ابراهيم محمد دحروج22607

ناجح273.5إدارة دســــــوقالشهيد الطوخى اإلعداديةيارا محمود عبدالسالم سيد احمد ايوب22608

ناجح253إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةابراهيم حمدي ابراهيم دراز احمد22609

ناجح155إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةابراهيم خميس جمعه مرسى راضى22610

ناجح151إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةابراهيم صبرى ابراهيم رمضان ابراهيم طلبه22611

ناجح171.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةابراهيم محمد سعد دسوقى محمود22612

ناجح268إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةابراهيم محمد صالح ابراهيم على الشيخ22613

ناجح160.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةابراهيم محمد عابدين على ابوبكر22614

ناجح247إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةابراهيم ياسر ابراهيم عبدالرحمن عبدالرحمن ودن22615

ناجح215.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةابوشادى عبدالسالم ابوشادى مبروك ابوشادى22616
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ناجح186إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةاحمد ابوزيد عبدالقوى ابوزيد النجار22617

ناجح196إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةاحمد ايمن عبدالسالم محمد سعد ودن22618

ناجح144إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةاحمد بدر عبدالغنى عبدالمالك عمر بدر22619

ناجح274إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةاحمد رزق صابر رزق شتله22620

ناجح274إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةاحمد رضا يحيى الحسينى ودن22621

ناجح244إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةاحمد عبدالصمد شحاته محرم المقرحى22622

ناجح219.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةاحمد محمد قطب على سالم22623

ناجح239إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةاحمد محمود السيد ابومندور سالمه ابوالنصر22624

ناجح260إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةاحمد ممدوح الدمراوى عراقى22625

ناجح232إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةاحمد نبيل السيد عبدالهادى يوسف شتله22626

ناجح234إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةاحمد هانى دخيل عبدالحميد مرعى22627

ناجح278إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةاحمد يوسف احمد يوسف عيسى22628

ناجح269.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةاسامه احمد سعد الدسوقي سعد ودن22630

ناجح218إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةاسماعيل محمد اسماعيل احمد ابراهيم محمد حرفوش22631

ناجح271إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةاشرف عطيه عبدالحليم محمد غانم22632

ناجح275إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةامير باسم مسعد عبدالاله عبدالهادى عطيه22633

ناجح275.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةايمن ياسر عبدهللا محي الدين محمد ابوخشبه22634

ناجح177.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةباسم السعدى احمد محمد عبدالرحمن عيسى22635

ناجح174.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةحاتم احمد السيد احمد صالح22636

ناجح226.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةحمدى ربيع ابوودن الحسينى عبدالعال ودن22637

ناجح260إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةرافت الشاذلى المهدى ابراهيم ابوالعنين عامر22638

ناجح216إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةسامى ابراهيم مصباح البهنساوى ابراهيم ودن22639

ناجح278إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةسعد ابراهيم فتحى ابراهيم محمد شعبان22640

ناجح258إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةسعد على سعد عبدالسالم الغمرى22641

ناجح193إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةسعد عمرو سعد على مرسى ابوفايد22642

ناجح242إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةسمير طاهر ابراهيم مرسى زايد22643
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ناجح227إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةسمير مصباح ابراهيم ابراهيم شحاته22644

ناجح243إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةعادل هاشم محمد عبدالعليم محمد البلكيمى22645

ناجح263.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةعبدالحميد السيد عبدالمجيد عبدالمجيد حبش22646

ناجح230إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةعبدالرحمن سماره محمد محمد سالمه22647

ناجح140إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةعبدهللا ابراهيم قطب حسن ابوالنصر22648

ناجح269.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةعبدهللا الحسينى ابراهيم الحسيني ابراهيم ابوحمد22649

ناجح235إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةعبدهللا ماجد قطب احمد عيسى22650

ناجح235إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةعبدهللا محمد محمد ابوالمجد فايد22651

ناجح265.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةعصام ايمن محمد عبدالجواد مدكور22652

ناجح266.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةعصام مدحت محمود احمد احمد الكتاتنى22653

ناجح267.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةعالء احمد عبدهللا احمد ابراهيم كمون22654

ناجح270إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةعلى عطيه متولى عطيه محمد عمر ودن22655

ناجح247إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةعمار ياسر على عبدالجواد على الحوفى22656

ناجح239إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةعمر عاشور عبدهللا عبدالهادى عيسى22657

ناجح269.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةعمر عصام محمد ابراهيم مصطفى22658

ناجح268إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةعمرو محمود يوسف يحى يوسف22659

ناجح193.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةفارس اشرف قطب السيد ابوزرد22660

ناجح196إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةفارس حسام الدين على محمد فرج22661

ناجح193إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةفارس حماده عمر صدقى احمد كمون22662

ناجح199إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةفارس حماده محمد محمد على سالمه22663

ناجح203إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةفارس سعد على ابوزيد احمد بكرى22664

ناجح265.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةكريم ابراهيم جمعه عبدالصمد عطا22665

ناجح255إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةمحمد ابراهيم محمود ابراهيم نعيم22666

ناجح249إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةمحمد احمد الحسينى على بسيونى22667

ناجح255إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةمحمد احمد متولى متولى زايد22668

ناجح274إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةمحمد السيد خضرجى السيد حسن شتله22669
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ناجح258إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةمحمد الشحات جمعه عبدالصمد عطا22670

ناجح271إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةمحمد الشحات عبدهللا محمد ابوبكر22671

ناجح270.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةمحمد ايهاب وحيد السيد عبدهللا كمون22672

ناجح267إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةمحمد جمعه صابر ابراهيم موسى ابوالنصر22673

ناجح247إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةمحمد جمعه محمد سعد السنهورى22674

ناجح264.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةمحمد سمير محمد مرسى فرج22675

ناجح182إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةمحمد صالح ابراهيم صالح صالح الصغير22676

ناجح258إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةمحمد طارق محمد ابراهيم عبدالمنعم اللقاني22678

ناجح245إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةمحمد عالءالدين رمضان عبدالجواد جمعه مدكور22680

ناجح227إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةمحمد على السيد السيد عيسى22681

ناجح199إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةمحمد على حسن فتح هللا الياسطى22682

ناجح270إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةمحمد مصطفى ابراهيم عبدالغفار مرعى22683

ناجح210إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةمحمد يحى ابراهيم محمد ابراهيم22684

ناجح204إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةمحمود حسن يونس محمد خليل زايد22685

ناجح277.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةمحمود عبدالحليم محمود عبدالقوى محمود الحمادى22686

ناجح253.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةمصطفى محمد طلعت ابراهيم عزب22688

ناجح231إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةمعاذ حماده حسن حماده حسن راضي22689

ناجح178إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةممدوح محمد عبدالمجيد محمود محمد22690

ناجح159إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةهشام عصام محمد ابراهيم السيد جاد22692

ناجح262إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةوليد احمد ابراهيم عبدالحميد عامر22693

ناجح270إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةيوسف احمد شوقى عبدالسالم شتا22694

ناجح216.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةيوسف السيد فتحي السيد احمد سالم22695

ناجح147.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةيوسف جبره يوسف عطيه عطيه22696

ناجح267.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةيوسف عبدالسالم عبدالعليم ابراهيم فرج السنهورى22697

ناجح273إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةاروى اسامه الحسينى الحسينى راضى22698

ناجح276إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةاسراء حسام الدين اسماعيل محمد اسماعيل الشيخ يوسف22699
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ناجح270إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةاسالم حامد محمد احمد حامد الصباغ22700

ناجح265.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةاسماء جمعه جمعه السيد عامر22701

ناجح269.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةاسماء رضا محمد احمد عبده بسيونى22702

ناجح271إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةاسماء عطيه جمعه السيد عامر22703

ناجح279.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةاسماء على على احمد بسيونى عيسى22704

ناجح278.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةاسماء مدحت ابراهيم محمد ابراهيم الطويل22705

ناجح277إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةاسماء مستور صقر فرج بقداشى22706

ناجح188إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةاسماء مصباح جمعه عامر القديم22707

ناجح278.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةاسماء موسى محمد موسى ابوالنصر22708

ناجح279إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةاصاله احمد كامل عبدهللا عبدالمجيد صالح22709

ناجح278.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةاالء سعد محمد حسين مبروك22711

ناجح275.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةاالء محمد السيد كامل محمد الحمادى22712

ناجح270إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةاميره خالد محمد عبدالعليم محمد22713

ناجح277إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةاميره على خليل محمد محمد ابومندور ودن22714

ناجح278.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةاميره محمد بسيونى احمد عيسى22715

ناجح213إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةايمان السعيد مصطفى ابراهيم خطاب22716

ناجح277.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةايمان حمدى موسى محمد عيسى22717

ناجح276إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةايمان محمد ابراهيم ابراهيم ابوزيد فرج22718

ناجح271.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةايه حسن ربيع مرسى المنوفى22719

ناجح265.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةايه حسن محمد محمود حجازى22720

ناجح277.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةايه شريف على ابراهيم شحاته عيسى22721

ناجح209.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةحنين حامد على عبدالسالم حسن22722

ناجح229.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةدعاء سعد محمد اسماعيل محمود يوسف22723

ناجح215.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةدنيا ايمن على الحسينى على حمد22724

ناجح232إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةدنيا حسن السيد السيد مرسى زايد22725

ناجح276إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةدنيا محمد حسنى محمد ابوزيد فرج22726
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ناجح271.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةدنيا ياسر فهمى حسن غنيم22727

ناجح220إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةرباب رجب محمد محمد بريك22728

ناجح279إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةرحمه احمد اسماعيل مصطفى محمد النجار22729

ناجح166إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةرحمه رجب رمضان رجب محمد احمد شعبان22730

ناجح278إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةرحمه عصام عامر محمد عامر القديم22731

ناجح263إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةساره حسان كامل عطيه شتله22732

ناجح273.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةساره محمد اسماعيل مصطفى محمد النجار22733

ناجح253.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةساره وليد احمد على احمد عيسى22734

ناجح227إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةسحر وليد رمضان على حسنين22735

ناجح163إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةسهام عمرو محمد سعد صالح عبدربه22736

ناجح242إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةشروق حامد ابراهيم صالح صالح الصغير22737

ناجح266إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةشروق محمد يوسف محمد يوسف النجار22738

ناجح161إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةشرين خليفه سعد السيد بسيونى22739

ناجح191.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةشهد سامى ابراهيم خليل ابراهيم عيسى22740

ناجح220إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةشهد محمد فوزى عبدالمؤمن شبل22741

ناجح271إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةشيماء عبدالرحمن السيد عبدالرحمن ابومندور22742

ناجح252إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةصبرين ماهر على عبدالودود حنفى22743

ناجح221.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةعبير خليفه سعد السيد بسيونى22744

ناجح276إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةغاده عادل ابوودن الحسينى عبدالعال ودن22745

ناجح228إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةغاده عبدهللا الغمرى على عبدالهادى22746

ناجح248إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةفايزة صالح السيد كامل الحمادى22747

ناجح275إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةفرحه خميس السيد ابومندور سالمه ابوالنصر22748

ناجح152إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةملك رضا السيد احمد احمد22749

ناجح274إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةملك على حسين حسين خليل22750

ناجح271إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةملك عيسى السيد السيد عيسى22751

ناجح275إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةملك محمد حسين محمد حسين ابراهيم غانم22752



كفرالشيخ16/06/2021

801صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح277إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةمنار رافت السيد محمد الصياد22753

ناجح277.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةمنار محمد عبدالسالم عامر حسن ابوالنضر22754

ناجح232.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةمنه هللا محمد رجب عبدالرازق الليثى22755

ناجح277.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةمنه نبيل لطفى احمد زايد22756

ناجح278إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةمى وائل احمد فؤاد ابراهيم عامر22757

ناجح269إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةمياده صالح السيد كامل الحمادى22758

ناجح272إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةندى احمد خضرجى السيد حسن شتله22759

ناجح276إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةندى السعيد محمد محمود سعد الصغير22760

ناجح254إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةندى جمعه احمد على عيسى22761

ناجح277إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةندى عبده سالم عبده عبدالحافظ شراره22762

ناجح239.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةندى عالءالدين محمد محمد مبروك22763

ناجح235.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةندى محمد عبدالسالم محمد سعد22764

ناجح151إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةندى محمد عبدهللا عبدالمجيد صالح22765

ناجح278.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةندى مصطفى عبدالعزيز مصطفى محمد النجار22766

ناجح195.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةنرمين سعد السيد بدوى داود22767

ناجح277إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةنسرين علي جمعه محمد عيسى22768

ناجح218.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةنوره محمد محمود عبدالغنى شعبان22769

ناجح274.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةنيره محمد عامر محمد عامر القديم22770

ناجح181.5إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةهاجر احمد محمد محمد محمد البلكيمى22771

ناجح246إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةهاجر محمد عطيه عابدين مدكور22772

ناجح256إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةهاله محمد عطيه عابدين مدكور22773

ناجح274إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةهدى السيد عبدالمجيد عبدالمجيد حبش22774

ناجح248إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةوالء السيد محمد منصور حجازى22775

ناجح277إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةياسمين جمعه محمد محمد على محمود22776

ناجح266إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةاحمد ابراهيم عبدالفتاح الحوت22777

ناجح223إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةاحمد محمد اسماعيل محمد22778
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ناجح263.5إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةاحمد محمد جابر جمعه22779

ناجح143إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةاحمد محمد عباس عبدالرحمن22780

ناجح143إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةاسامه ابراهيم على الخبيرى22781

ناجح153إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةحامد رجب محمد ابراهيم22782

ناجح141إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةحماد عبدالعال متولى عبدالرحمن الحالج22783

ناجح174إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةحمدى ابراهيم اسماعيل الشربينى22784

ناجح222.5إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةخالد عبداللطيف متولى ابوخشبه22785

ناجح141إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةرشاد رمضان احمد الهمشرى22786

ناجح141إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةزكريا وليد زكريا مرسى الخولى22787

ناجح189إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةسعد محمد سعد ابوحبيبه22788

ناجح145إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةسعد محمد سعد السيد محمودابوخشبه22789

ناجح143إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةعبدالحليم حماده هاشم سالم22790

ناجح236إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةعبدالحليم مدحت على الشاذلي22791

ناجح144إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةعبدالحميد صابر عبدالحميد على22792

ناجح145إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةعبدالحميد عبدالمجيد عبدالرحمن عبدالحميد22793

ناجح144إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةعبدالمنعم السيد عبدالمنعم ابوعوض22794

ناجح166إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةعلى السعيد على عبدالحليم الشاذلى22795

ناجح266إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةعلى عامر على ابوخشبة22796

ناجح194.5إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةعلى عبدالعال على عبدالعال22797

ناجح149إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةعماد سامى محمد الخولى22798

ناجح141إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةعمرو على محمد نصار22799

ناجح250إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةعمرو محمد على احمد22800

ناجح151إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةعيد محمود محمد محمد الحالج22801

ناجح200إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةفرج حسن محمد حسن22802

ناجح210إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةكريم محمد عبدالعزيز شاهين22804

ناجح257.5إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةكمال محمد كمال عبدالرحمن22805
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ناجح236إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةمحمد الشحات محمد امين22806

ناجح258.5إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةمحمد حماده ابراهيم محمد22807

ناجح244.5إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةمحمد رجب احمد حامد22808

ناجح145إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةمحمد عبدالعال ابراهيم محمدايوب22809

ناجح162إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةمحمد ماهر محمد حمزه22810

ناجح147إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةمحمد نصر عبدالعاطى محمد22811

ناجح151إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةمحمود ابراهيم محمد محمداحمد22812

ناجح184إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةمحمود عبدهللا محمود محمد22813

ناجح158إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةمحمود محمد السيد ابوخشبه22814

ناجح165إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةنادر السعيد السعيد فتح هللا رزق22815

ناجح162إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةهشام احمد طلبه عبدالمنعم22816

ناجح188إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةوائل على حمدى الحوت22817

ناجح151إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةيوسف محمد عبدالعزيز المحيص22818

ناجح202إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةاحسان محمد سيد احمد ابوخشبه22819

ناجح150إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةاسماء محمد عبدالرحمن عبدالحميدمنصور22820

ناجح235إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةامنيه احمد سعد النكالوى22821

ناجح171إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةاميره زيدان محمد طه22822

ناجح162.5إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةامينه فكيه ابراهيم فكيه رخا22823

ناجح222إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةايمان جمال محمود عبدالحليم22824

ناجح148.5إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةتغريد عبدالقادر عبدالمعطى الجالى22825

ناجح146إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةحبيبه على محمد النجار22826

ناجح144إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةخلود عبدالحميد يونس الخبيرى22827

ناجح269إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةدنيا عبدالسالم على ابوالنصر22828

ناجح155.5إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةدينا عبدهللا على فرج22829

ناجح239إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةرنا ابراهيم على مندور22830

ناجح260إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةريهام صالح على محمد22831
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ناجح181.5إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةزينب ماهر عبدالعزيز المحيص22832

ناجح239إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةشروق زاهر مرسى محمد22833

ناجح246إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةشمس محمد السعيد محمد22834

ناجح210.5إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةشهد صالح هاشم محمد22835

ناجح230إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةشيرين احمد حسن ابوخشبه22836

ناجح215.5إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةفاطمه ناجى ابراهيم احمد22837

ناجح176.5إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةمنة هللا اسامه ابراهيم محمد22838

ناجح220.5إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةمنة هللا عطية مسعد عطية الغالي22839

ناجح248إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةمنه محمد شحاته على22840

ناجح266.5إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةندى السعيد محمد عرفه22841

ناجح260إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةندى رضا محمد جعفر22842

ناجح211إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةندى عبدالرازق توفيق على22843

ناجح193إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةنرمين عبدالعال ابراهيم محمد22844

ناجح247إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةنهال ابراهيم عبدالتواب السكرى22845

ناجح185إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةنورهان السعيد عبدالوهاب السعيد22846

ناجح200.5إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةنورهان عاطف محمود فتح هللا رزق22847

ناجح239.5إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةنيجار منير شوقى ابراهيم زلهف22848

ناجح144إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةهاجر سالم هاشم محمد22849

ناجح199.5إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةهاجر سمير هاشم عبداللطيف22850

ناجح215إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةهايدى عادل عبدالعزيز الليسى22851

ناجح199إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةهدى سعد محمد مندور22852

ناجح215إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةهدير على محمد على22853

ناجح247إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةهنيه محمد مرسى فتحى22854

ناجح172إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةياسمين عبدالعاطى عبدالحليم عبدالقادر22855

ناجح149إدارة دســــــوقفصول ابوخشية اإلعداديةياسمين عبدالعزيز زكي عبدالسالم علي22856

ناجح217إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةابراهيم عبدالمنعم ممدوح محمد ابواحمد22857
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ناجح205إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةاحمد حاتم سعد احمد الدخيلى22858

ناجح275إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةاحمد حمدى محمد عباس كسبه22859

ناجح215.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةاحمد محمد ابوالمكارم مصطفى كسبه22860

ناجح244إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةاحمد محمد احمد عبدالحميد بجول22861

ناجح236إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةاحمد محمد السيد عبدالدايم محمد22862

ناجح259إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةاحمد محمد محمد احمد وافى22863

ناجح252إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةاحمد مسعد عبدالفتاح محمد ابويوسف22864

ناجح233.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةاسالم محمد حسنى محمد جاويش22865

ناجح153إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةاشرف احمد حسين احمد وافى22866

ناجح245إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةالمصطفى سالمه السعيد محمد جاويش22867

ناجح251.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةباسم عبدالصمد محمد سليمان العزب22868

ناجح187إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةتوفيق عرفه محمد حزين احمد22870

ناجح181.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةحماده محمد سعد ابراهيم رضوان22871

ناجح247.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةخالد محمد عبدالسالم سعد جاويش22872

ناجح230إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةخفاجى سامى محمد خفاجى خالف22873

ناجح239إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةزياد محمد ابوالفتح على جاويش22874

ناجح242.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةسعد شعبان عبدالكريم على جاويش22875

ناجح155إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةسعد محمد رزق خليل الزغبى22876

ناجح180.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةسعد محمد سعد احمد نوايه22877

ناجح188.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةطارق محمد محمود نجيلى الحطاب22878

ناجح223إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةعبدالرحمن محمد فريج الشرنوبى القذعه22879

ناجح253إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةعبدهللا احمد متولى احمد جاويش22880

ناجح168إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةعلى حسن ابراهيم على محمد السقا22881

ناجح165.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةعلى نادر على ابراهيم عبيد22882

ناجح178.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةعمار ناجى محمد عبدالسالم خليفه22883

ناجح152.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةكامل بسام عبدالرؤف سعد القزعه22884
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ناجح264إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةكريم عزيز الديب محمد العزب22885

ناجح216.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةمحمد ابراهيم احمد ابراهيم سليمان22886

ناجح201إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةمحمد ابراهيم حسين ابوالسعود رمضان جادهللا22887

ناجح207.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةمحمد احمد السيد محمد نوايه22888

ناجح235.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةمحمد احمد ممدوح محمد ابواحمد22889

ناجح251إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةمحمد اشرف الحسينى كمال سليمان22890

ناجح271إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةمحمد السيد عبدالعال رزق عبدالعال22891

ناجح239.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةمحمد صابر عبدالستار احمد نوايه22893

ناجح210.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةمحمد عبدالصمد مجدى عبدالصمد جاويش22894

ناجح269إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةمحمد على كمال على الحمضى22895

ناجح268إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةمحمد مسعد محمد كمال سليمان22896

ناجح192إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةمحمد هاشم محمد محمود المصلحى22897

ناجح252.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةمحمد هشام سعد كمال ابواحمد22898

ناجح158إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةمحمود متولى متولى على عركز22899

ناجح165إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةمحمود محمد عبدالصمد احمد احمد نوايه22900

ناجح170.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةيوسف محمد سعد عبدالاله خالف22902

ناجح200.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةاحالم مصطفى محمد السيد العليمى22903

ناجح210إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةاسراء وائل رضوان على جاويش22904

ناجح264إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةاسماء خيري سعد محمد جاويش22905

ناجح244إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةاسماء عبدالهادى احمد عبدالهادى عسل22906

ناجح260.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةاسماء مسعد السعيد السيد العزب22907

ناجح249إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةامال رضا محمد محمد عيسى22908

ناجح275.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةامنيه سعد عبدالمنعم سعد العزب22909

ناجح211إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةحبيبه شعبان عبدالكريم على جاويش22911

ناجح170إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةحبيبه عبدالرحمن فتحى عبدالرحمن اسماعيل22912

ناجح269إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةدنيا رمضان سمير بديوى مراد22913
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ناجح211إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةدينا احمد بسيونى عبدالقادر عامر22914

ناجح201.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةروان محسن محمد فوزى القزعه22915

ناجح203.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةزينب محمد محمد حزين احمد22916

ناجح266إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةساره احمد محمد احمد جاويش22917

ناجح264إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةساره محمد عبدالواحد احمد جاويش22919

ناجح189.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةسمر خميس محمد عبدالجواد جاويش22921

ناجح226إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةشيماء سمير محمد كمال عركز22922

ناجح225.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةشيماء عبدالحى ابراهيم محمد جاويش22923

ناجح260إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةعزه احمد السعيد مصطفى ابواحمد22925

ناجح272.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةعلياء معاذ محمد سيد احمد ابراهيم22926

ناجح278إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةمنار ياسر السعيد احمد عبدالمجيد وافى22928

ناجح225إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةمنى شريف محمد بسيونى عبدالمجيد خضر22929

ناجح180إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةمى سمير محمد احمد جاويش22931

ناجح275.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةميرنا عالءالدين سعد محمد جاويش22932

ناجح158إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةميرنا محمد محمود محمد محمود22933

ناجح201إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةنجوي ابراهيم ممدوح محمد ابواحمد22934

ناجح279إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةندى اسامه عبدالنور محمد ابواحمد22935

ناجح242.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةنهى سعد ظريف بسيونى صباح22936

ناجح227.5إدارة دســــــوقالشهيد محمد عباس كسبةهدى السيد فكرى السيد شعالن22938

ناجح241إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةابراهيم ابراهيم السيد رجب االصبح22939

ناجح233إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةاحمد ابراهيم عبدهللا محمد ابواحمد22940

ناجح195إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةاحمد السيد ابواليزيد احمد فرج22941

ناجح259إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةاحمد فتح هللا محمد اسماعيل القط22942

ناجح242.5إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةاياد اشرف محمد احمد الخادم22943

ناجح220.5إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةباسم عيسوى مرسى حسن المرشدى22944

ناجح263إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةجمال خالد جمال حسينى احمد22945
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ناجح260إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةحسن ابراهيم حسن احمد النوسانى22946

ناجح235.5إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةحماده محمد حمدون محمد النوسانى22947

ناجح260.5إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةسامى محمود احمد محمد عيد22948

ناجح220.5إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةسمير محمد سمير عبدالعزيز ابوحسين22949

ناجح246.5إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةشعبان صالح محمد عبدالهادى النجارى22950

ناجح253إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةعادل محى الدين احمد على جاويش22951

ناجح236إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةعبدالحميد محمد ابراهيم ابوطالب22952

ناجح255.5إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةعبدالرحمن ابراهيم جمال ابراهيم ابوالعال22953

ناجح278.5إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةعبدهللا السعيد شعبان السيد  دراز22954

ناجح244إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةعبدهللا السيد محمد محمد الغرباوى22955

ناجح205.5إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةعبدهللا محمد احمد محمد عيد22956

ناجح248إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةكريم سامح نصر الدين على محمد22957

ناجح232.5إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةمحمد احمد عبدالعظيم ابوالمكارم اسماعيل22958

ناجح214.5إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةمحمد الشحات عبدالعليم اسماعيل الفالل22959

ناجح197إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةمحمد صبحى عطيه عبدالمقصود ابوسمره22960

ناجح238إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةمحمد فتح هللا محمد اسماعيل القط22961

ناجح244.5إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةمحمد مدحت محمد عبدالمجيد ابوسته22962

ناجح204.5إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةمحمد نصر ابراهيم احمد العسكرى22963

ناجح222.5إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةمحمود سعد سعد ابوسعده22964

ناجح205إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةمحمود شعبان السيد على ابوخطوه22965

ناجح234.5إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةمصطفى السيد محمد محمد الحبشى22966

ناجح221إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةمصطفى محمد محمد السيد الرجيلى22967

ناجح223.5إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةهالل رشدى محمد محمد القالوي22968

ناجح211إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةياسين عبود رجب محمد جاويش22969

ناجح222إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةابرار صالح ابراهيم احمدالعسكرى22970

ناجح248إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةازهار عبده محمد عبدالمطلب عماره22971
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ناجح260إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةاسراء السيد رفاعى السيد رفاعى22972

ناجح278.5إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةاسماء ابوطالب احمد ابوطالب22973

ناجح278.5إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةاسماء جمال ابراهيم محمد ابويوسف22974

ناجح262.5إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةاالء حسن جمعه على رزق22975

ناجح264إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةاالء سيد احمد عبدالقوى سيداحمد العجوز22976

ناجح231.5إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةايمان صبحى جمعه رمضان جمعه22977

ناجح254إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةايه ابراهيم محمد عطيه ابوسمره22978

ناجح278إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةبدور رمضان عمر عبدالمطلب على22979

ناجح265.5إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةبسنت عطية رمضان محمد المناسفى22980

ناجح265إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةبوسى احمد عبده حسين سلطان22981

ناجح258إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةجيهان عبدالمولى عبدالمعطى ابراهيم المزين22982

ناجح248.5إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةجيهان عبدالوهاب محمد السيد الجناينى22983

ناجح247.5إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةحبيبه فؤاد ابراهيم سبيت شاويش22984

ناجح277إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةحبيبه محمد محمد ابراهيم سلطان22985

ناجح273إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةحنين ابراهيم رمضان محمد المناسفى22986

ناجح266.5إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةحنين جمعه عبدالقوى سيد احمد العجوز22987

ناجح279.5إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةداليا ابراهيم محمد سالم الفقى22988

ناجح275إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةرباب رجب عبدالفتاح بيومى جاويش22989

ناجح279.5إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةرحمه محمد محمد محمد النحراوى22990

ناجح258إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةروان شاكر فوزى عبدهللا الجناينى22991

ناجح266إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةساره صبحى بسيونى السيد موسى22992

ناجح206.5إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةسعده صبحى احمد محمود ابوحسين22993

ناجح268إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةسهر اسعد احمد الدسوقى ابوصيام22994

ناجح270إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةسهير قطب الشحات قطب ابوحسين22995

ناجح278إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةشمس ابراهيم محمود الحسينى خوخه22996

ناجح254.5إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةشهد مسعد ابراهيم محمود الروينى22997
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ناجح248إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةعفاف اشرف بكرى محمد الناظر22998

ناجح186.5إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةفاطمه عزام محمد جزر سعيد22999

ناجح211.5إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةفاطمه مجدى اسماعيل ابوالمكارم اسماعيل23000

ناجح212إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةملك سعد رمضان قطب ابوحسين23001

ناجح261.5إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةملك عالء شعبان عبدالستار زهران23002

ناجح258إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةملك كمال فتحى محمد الغرباوى23003

ناجح275إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةمنه وائل عبدالجابر عبدهللا القبالوى23004

ناجح274.5إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةميار عبدالعزيز عمر بسيونى ابوسته23005

ناجح269إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةندا عبدالصمد جمعه على عماره23006

ناجح220.5إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةندى ماهر ابوزيد ابراهيم العسكرى23007

ناجح169إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةنورهان محمد عبدالفتاح عبدالجواد االصبح23008

ناجح222إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةهاجر عبدالنبى توفيق سعد جاويش23009

ناجح276.5إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةهند محمد بسيونى محمد ابوالعال23010

ناجح181إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةهند محمد جاد هللا بدر محمد بدر23011

ناجح211إدارة دســــــوقمنشاة على اغا اإلعداديةوفاء ضاحى عزام جزر سعيد23012

ناجح264إدارة دســــــوقالمندورة اإلعداديةهدير بسيونى ابو المجد ابو اليزيد23013

ناجح169إدارة دســــــوقالنوايجة اإلعداديةأحمد محمد عبد المجيد محمد الشبراوي23015

ناجح251إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينابراهيم احمد عبدالسالم براغيث23101

ناجح238.5إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينابراهيم رضا السيد احمد عمر23102

ناجح230إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنيناحمد ابراهيم السيد ابراهيم ابوعلى23103

ناجح235إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنيناحمد ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم مراد23104

ناجح249إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنيناحمد بلتاجى صالح بلتاجى حامد23105

ناجح270إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنيناحمد خليل محسن الصاوى الخرقانى23106

ناجح168إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنيناحمد عمر ابراهيم الدسوقى بسيونى عمر23107

ناجح259إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنيناحمد محمد حسين دسوقى الهلباوى23108

ناجح274.5إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنيناحمد محمد عبدالسالم محمود عطيه23109
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ناجح206.5إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنيناحمد مصطفى محمد سليمان العيساوى23110

ناجح251.5إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنيناحمد منصور زيدان ابراهيم الطنجه23111

ناجح246.5إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينادهم اسماعيل سعيد احمد السنهورى23112

ناجح271إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنيناسامه احمد جمال عبدالعظيم السيد زياده23113

ناجح279إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنيناسامه عبدهللا محمد عبدالقوى عبده23114

ناجح253إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنيناسامه نبيل عزت خليل القرنشاوى23115

ناجح243إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنيناسالم عصام شبل هنداوي سرحان23116

ناجح275إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنيناسماعيل ياسر اسماعيل اسماعيل رجب23117

ناجح278إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينالسيد ابراهيم السيد محمد البنا23118

ناجح269إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينالسيد السيد محمد حسن عبده23119

ناجح270إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينحازم شعبان على على شلبى23121

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينحمدى محمد بلتاجى محمود شلبى23122

ناجح273إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينحمدى نور عبدالرحمن محمد بدر23123

ناجح219إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينخيرى محمد عبداللطيف عبدالخالق البدوى23124

ناجح276إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينرؤوف على على احمد داود23125

ناجح270إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينرجب مبروك بسيونى محمود عيسى اغا23126

ناجح276إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينزياد احمد عبدالنبى احمد عجيزه23127

ناجح267إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينزياد خليل عبدالستار محمد رجب23128

ناجح277إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينسالم السيد سالم على رداد23129

ناجح273.5إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينسيف عصام احمد احمد الشافعى23130

ناجح276.5إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينشريف خالد مبروك احمد عامر23131

ناجح277إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينصالح الدين سمير السيد محمد يونس23132

ناجح275إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينضياء محمد عبدالسالم التابعى احمد النشار23133

ناجح236إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينطارق يحيى عبدالستار احمد القاضى23134

ناجح269إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينعادل اسماعيل قطب متولى حبيب23135

ناجح268إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينعاطف يحى عاطف على خميس23136
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ناجح266إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينعبدالرحمن احمد احمد محمد الدوح23137

ناجح254.5إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينعبدالرحمن اشرف محمد قطب الديهى23138

ناجح265إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينعبدالرحمن رجب سليمان ابراهيم سليمان23139

ناجح273إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينعبدالرحمن مصطفى عبدالموجود مصطفى النقراشى23140

ناجح261إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينعبدالرحمن منصور عبدالستار موسى حسانين23141

ناجح233إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينعبدالعزيز على عبدالعزيز على غازى23142

ناجح279إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينعبدالعزيز محمد عبدالعزيز محمد المسيرى23144

ناجح209إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينعبدالعزيز محمد محمد عبدالعزيز عبدالعاطى23145

ناجح274إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينعبدهللا تامر احمد حسن البرماوى23146

ناجح278إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينعبدهللا حسين السيد علوان23147

ناجح222إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينعبدالهادى ابواليزيد الشاملى ابواليزيد عابدين23148

ناجح261إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينعز الدين عوض حسن ابوالفتوح ابراهيم23149

ناجح261إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينعصام محمد ممدوح عبدالمنعم رجب23150

ناجح170إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينعطيه محمد عطيه محمود ابوهنطش23151

ناجح276إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينعالء ياسر فوزى عبداللطيف االختيار23152

ناجح273إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينعلى محمد سعيد مصطفى االختيار23153

ناجح249إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينعلى مصباح على عبدهللا النمر23154

ناجح263إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينعمار حاتم على عوض الصفتى23155

ناجح267إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينعمار عبدالرحمن يوسف بدير عبدهللا23156

ناجح275إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينعمار محمد خليل عبدالاله ابوهنطش23157

ناجح260إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينعمار ياسر محمد متولى محمد23158

ناجح279إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينعمر حمدى محمد اسماعيل ابوعيانه23159

ناجح277إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينعمر عبدالعزيز محمد راغب محمد23160

ناجح237إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينعمر محمد احمد على رجب23161

ناجح273إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينعمر مدحت عزت محمد عابدين23162

ناجح277إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينعمر نصر بسيونى محمد الطنطاوى23163
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ناجح225إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينعمرو كمال محمد السباعى متولى درويش23164

ناجح265إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينعمرو محمد بسيونى عبده العقده23165

ناجح194.5إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينفارس سامى محمد الزق23166

ناجح239.5إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينفارس محمد عبدالرحمن قطب يونس23167

ناجح268إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينفضل عماد عبدالباقى قاسم الطنجه23168

ناجح266إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينكريم محمد سالم على رداد23169

ناجح239.5إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينكريم وليد محمد السيد ابوهنطش23170

ناجح265إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينماهر ابراهيم ماهر ابراهيم بكر23171

ناجح268إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمحمد السعيد على عوض الجزار23172

ناجح277إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمحمد السيد على احمد ابوعيانه23174

ناجح265إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمحمد بالل السيد محمد الصفتى23175

ناجح261إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمحمد تامر مبروك ابراهيم حميده23176

ناجح275إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمحمد حسام شوقى كمال خضر23177

ناجح263إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمحمد رضا عبدالستار احمد القاضى23178

ناجح229إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمحمد زغلول عبدهللا مصطفى سليم23179

ناجح201إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمحمد سعد فتحى محسب الطويل23180

ناجح263إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمحمد سعد كمال الشناوى المسيرى23181

ناجح279إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمحمد شريف محمد على عبدالكريم23182

ناجح268إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمحمد طه مخلوف عوض عبدالكريم23183

ناجح275إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمحمد عادل عطا حسان حسان23184

ناجح276إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمحمد عادل ممدوح مصطفى سعيد23185

ناجح210إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمحمد عبدالشافى احمد ابراهيم خميس23186

ناجح266إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمحمد عبدالعاطى السيد مصطفى الشوره23187

ناجح261إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمحمد عطيه محمد كامل العادلى23188

ناجح245إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمحمد على ابوسريع على دار23189

ناجح275إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمحمد عماد محمد على عاشور23190
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ناجح274إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمحمد محمود اسماعيل يوسف االختيار23192

ناجح245إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمحمد محمود محمد عبدالمجيد الديهى23193

ناجح272إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمحمد مصطفى سعيد مصطفى االختيار23194

ناجح266إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمحمد مصطفى فؤاد احمد عيسى23195

ناجح264إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمحمد ناجى ابواليزيد الشناوى الزيات23196

ناجح242إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمحمد نادر طه مصطفى عيسى23197

ناجح249إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمحمود احمد محمد بسيونى بنه23198

ناجح270إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمحمود البسيونى بلتاجى محمود شلبى23199

ناجح272إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمحمود ايمن جابر عبدالسالم القاضى23200

ناجح250إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمحمود خالد سعيد خليل عيسى23201

ناجح241إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمحمود رضا عبدالمنعم يوسف البنا23202

ناجح272إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمحمود سعد محمود السيد ابوهنطش23203

ناجح213إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمحمود صبحى نور الدين عبدالعال عبدهللا23204

ناجح270.5إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمحمود عادل محمد على الصفتى23205

ناجح253.5إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمحمود عبدالقادر عبدالعزيز راغب محمد23206

ناجح263إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمحمود عطا هللا محسب سلطان ابوسالم23207

ناجح276.5إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمحمود محمد احمد محمد ابوهنطش23208

ناجح265.5إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمحمود منصور احمد محمود الصفتى23209

ناجح274إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمراد احمد عبده جابر احمد النشار23210

ناجح264إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمصطفى ايمن ابراهيم حسن االختيار23211

ناجح275إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمصطفى عادل صالح عبداللطيف حامد23212

ناجح268إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمصطفى محمد حسن عبدالعزيز نسيم23213

ناجح263إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمصطفى محمود احمد عبداللطيف االختيار23214

ناجح275إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمصطفى محمود على محمد النقراشى23215

ناجح270إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمصطفى وائل مصطفى ندا ناصر23216

ناجح231إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمعاذ الشحات غازى محمد جاب هللا23217
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ناجح275إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمعاذ خالد عبدالحى ابراهيم رداد23218

ناجح274إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمعاذ ظريف بسيونى محمد الطنطاوى23219

ناجح264إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمنصور احمد احمد عبدالجليل الحلبى23220

ناجح258إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينمهاب محمد عبدالسالم محمد ابوالعنين23221

ناجح276إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنيننور الدين مبروك السيد عوض هنطش23222

ناجح267.5إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينياسر ايمن حسن عبدالعزيز نسيم23224

ناجح230إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينيوسف احمد على المعداوى شتا23225

ناجح170إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينيوسف احمد يوسف يوسف عواض23226

ناجح162إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينيوسف الشناوى ابراهيم الشناوى دومه23227

ناجح266إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينيوسف بسيونى فخرى ابراهيم رداد23228

ناجح259إدارة قلـــــــــينقلين   القديمة بنينيوسف محمد يوسف على رداد23229

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينابانوب مراد كرم نصر كامل23230

ناجح275إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينابراهيم محمد محمد احمد الصاوي ابوعمر23231

ناجح221إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنيناحسان ابراهيم احمد احمد عيسي23232

ناجح274إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنيناحمد ابراهيم عبدالعزيز محمد االختيار23233

ناجح267إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنيناحمد ابراهيم محمد السيد االختيار23234

ناجح275إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنيناحمد السعيد محمد على الجندي23235

ناجح268إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنيناحمد السيد احمد السيد غانم23236

ناجح163إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنيناحمد امين فرج امين الخربوطلى23237

ناجح236إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنيناحمد ايهاب خالد نظمي محمود23238

ناجح263إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنيناحمد بهجت ابراهيم احمد شلبى23239

ناجح259إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنيناحمد جمال محمد احمد المليطى23240

ناجح264إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنيناحمد حامد ابراهيم محمد الدكرورى23241

ناجح266إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنيناحمد حسن ابراهيم ابراهيم الميموني23242

ناجح272إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنيناحمد خيري طه ابراهيم حميده23243

ناجح277إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنيناحمد شوقى محمد محمد عابدين23244
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ناجح269إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنيناحمد عبدالعظيم مصطفي عبدالعظيم الهاشمي23245

ناجح266إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنيناحمد عبدالغفار حامد محمد اسماعيل23246

ناجح275إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنيناحمد عوده عزت خليل القرنشاوي23247

ناجح259إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنيناحمد متولى عبدالحميد حمادة راجح23248

ناجح275إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنيناحمد محمد ابراهيم محمد ابوشمة23249

ناجح274إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنيناحمد محمد ابراهيم محمد عيسى23250

ناجح266.5إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنيناحمد محمد احمد حسن عمران23251

ناجح271.5إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنيناحمد محمد احمد عباس عواض23252

ناجح182إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنيناحمد محمد عوض ابوشعيشع الديهي23253

ناجح267.5إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنيناحمد محمد محمد ابراهيم خاطر23254

ناجح272إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنيناحمد محمد محمد محمود البدوى23255

ناجح274إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنيناحمد محمود احمد محمود جزر23256

ناجح274.5إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنيناحمد محمود فوزى مصطفى الديهى23257

ناجح279إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنيناحمد مصطفى كامل عبدالفتاح عفيفى23258

ناجح279إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنيناسامه شريف السعيد محمود عطيه23259

ناجح262.5إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنيناسامه محمود احمد ابراهيم الحليسي23260

ناجح274إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنيناسالم خالد عبدالمنصف ابراهيم سعيد23261

ناجح269إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنيناسماعيل ياسر محمد ابراهيم عياد23262

ناجح262.5إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينالقاسم محمود على العيسوس على23263

ناجح267إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينانس احمد النبوي بسيوني يوسف عبدالحميد23264

ناجح262إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينانس عنتر فتح يوسف القرنشاوى23265

ناجح266إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينايهاب احمد محمد على الجندى23266

ناجح268إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينبراء اسامه عبود يونس صقر23267

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينبالل اسامه ابراهيم احمد حميده23268

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينبوال فادى سمير رياض جرجس23269

ناجح258إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينبيتر زكى مسعود سامى مسعود23270
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ناجح169إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينجمال مصطفي محمود عبدالمجيد عيسي23271

ناجح248إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينحازم سمير حسين حسين الحلواني23272

ناجح256إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينحازم محمد عبدالحميد احمد زهير23273

ناجح262إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينحسن مصطفي عبدالمجيد مصطفي فايد23274

ناجح276إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينحمزه السيد عبدالرازق محمد محمود الشاذلى23275

ناجح275.5إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينخالد محمد سليم عبدالنبي سليم23276

ناجح272إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينراضى محمد راضى ابراهيم محمد مدين23277

ناجح226.5إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينرضا حسان عطا حسان23278

ناجح269إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينزياد السيد احمد السيد دردر23279

ناجح255إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينزياد شوقي ابراهيم حسن عتاقى23280

ناجح273إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينزياد عوض يوسف محمد شمس الدين23281

ناجح269.5إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينزياد محمود عبدالهادى عبدالحميد زايد23282

ناجح275إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينشريف عبدالعزيز طه محمد عبدالكريم23283

ناجح228إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينطارق عادل محمود محمد ناصف23284

ناجح275إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينطارق محمد ابراهيم الشلقانى محمود على23285

ناجح276إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينعبدالحميد فاروق عبدالنبى حسانين عطاهللا23286

ناجح276إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينعبدالرحمن احمد شفيق اسماعيل ابوعيانه23288

ناجح273إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينعبدالرحمن رجب السيد حسن علوان23289

ناجح272إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينعبدالرحمن شريف توفيق السيد عبدربه23290

ناجح272إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينعبدالرحمن محمود محمد السيد الدقلة23291

ناجح277إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينعبدالعزيز مصطفى عبدالعزيز حسن االختيار23292

ناجح279إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينعبدهللا بالل مصباح عبدالحميد خطاب23293

ناجح187إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينعبدهللا جمعه محمد محمد راشد23294

ناجح275إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينعبدهللا طارق محمد خيرهللا23295

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينعبدهللا عطيه السيد عطيه حامد23296

ناجح279إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينعبدهللا محمد السيد بسيوني طايع23297
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ناجح271.5إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينعبدهللا محمد بسيونى عبدالوهاب العربى23298

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينعبدهللا محمد رجب عبده علوان23299

ناجح276إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينعبدهللا محمد على احمد الشيخ على23300

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينعبدهللا هشام علي خاطر جحا23301

ناجح275إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينعبدالمنعم حاتم عبدالمنعم محسن البرماوى23302

ناجح277إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينعبدالوهاب ايهاب عبدالوهاب السيد العشماوى23303

ناجح276إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينعزت خالد عزت شمس الدين محمد النشرتى23304

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينعلى احمد اسماعيل محمد عبدالعظيم23305

ناجح279إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينعلى محمد حسن بسيوني عبدالكريم23306

ناجح274إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينعمار ياسر احمد السباعي عبدالكريم23307

ناجح273إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينعمر احمد عبدالفتاح جاد حبيبه23308

ناجح276إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينعمر احمد فرحات عبدالفتاح23309

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينعمر احمد محمد قطب شرشر23310

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينعمر محمد عاطف ناجي احمد23311

ناجح276إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينعمر محمد عبدالوهاب محمد ابوالخير23312

ناجح275إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينعمر وليد علي عبدالمجيد عيسي23313

ناجح262إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينعمرو خالد فوزى عبدالحميد داود23314

ناجح276إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينعمرو عبدالمنجى حامد ابراهيم حيدر23315

ناجح272.5إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينعمرو محمد جابر احمد عفيفى23316

ناجح270.5إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينعمرو محمد عبدهللا السيد العادلي23317

ناجح265إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينعمرو محمود الشحات الصفتي23318

ناجح258.5إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينكريم السيد معوض الصاوى الشرقاوي23319

ناجح261إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينكريم سامح فتحى صالح ناصر23320

ناجح274إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينكمال عز الدين كمال محمود عيسى23321

ناجح266إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمازن شريف محمود العقده23322

ناجح271إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمازن محمد عبدالحميد احمد زهير23323
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ناجح273.5إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمازن محمود محمد مرسى سالم23324

ناجح234إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمحمد ابراهيم السيد ابراهيم الصعيدى23326

ناجح257.5إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمحمد ابراهيم محمد على الجندى23327

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمحمد احمد النبوي بسيوني يوسف عبدالحميد23328

ناجح266إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمحمد احمد حسن محمد عبده23329

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمحمد احمد طه احمد منصور23330

ناجح272.5إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمحمد احمد محمد عبدالمجيد بدوى خضر23331

ناجح242إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمحمد اسامه محمد عبداللطيف االختيار23332

ناجح210إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمحمد السعيد فريد ابومندور احمد23333

ناجح270إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمحمد ايمن محمد محمد الديهي23334

ناجح252إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمحمد ايهاب احمد عبدالمجيد مصطفى عبدالكريم23335

ناجح272.5إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمحمد بسطامي عبدالنبي عبدهللا شتا23336

ناجح271إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمحمد حازم محمد عبدالعزيز بكري23337

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمحمد حمدى محمد بسيونى رزق23338

ناجح271إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمحمد خليل ابراهيم خليل نجاتي23339

ناجح277إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمحمد خورشيد ابراهيم مرسى جاد23340

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمحمد رمضان محمد محمد شويه23341

ناجح279إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمحمد شريف محمد متولى المنسي23342

ناجح236.5إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمحمد شريف منسى فريد صقر23343

ناجح259.5إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمحمد طارق عبدالمقصود عطيه حسن23344

ناجح269إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمحمد عادل بسيونى مبروك العقده23345

ناجح270.5إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمحمد عادل محمد عطيه قاسم23346

ناجح275إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمحمد عبدهللا محمد يوسف احمد عمران23347

ناجح270إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمحمد عطاهللا عبدالفتاح عطاهللا حموده23348

ناجح262إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمحمد عماد محمد سعد حسان23349

ناجح275إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمحمد كامل مصباح حسن النكالوي23350
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ناجح274إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمحمد مجدى عبدهللا مصطفى الديهي23351

ناجح179إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمحمد محب انس ابواليزيد نجم23352

ناجح275إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمحمد محفوظ عبدالمنعم احمد طاحون23353

ناجح272.5إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمحمد محمود محمد احمد عيسى23354

ناجح258إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمحمد مصطفى محمد محمد زهير23355

ناجح274إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمحمد ممدوح السيد اسماعيل المليطي23356

ناجح279إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمحمد ممدوح عبدالحميد مغازى رجب23357

ناجح272إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمحمد وائل محمد محمود الطنجة23358

ناجح264إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمحمد ياسر عاطف حسن الصوفاني23359

ناجح275إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمحمد يحيى محسوب محمد منصور23360

ناجح271إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمحمود ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم عتاقى23361

ناجح270إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمحمود رجب احمد السيد ابوالجدايل23362

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمحمود رضا عبدالصمد حامد موسى23363

ناجح272إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمحمود رضا محمود محمد رضوان23364

ناجح262إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمحمود رفعت عبدالمنعم محمد عسكر23365

ناجح268إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمحمود سعيد محمود عبدالعزيز حامد23366

ناجح269إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمروان حاتم علي محمد يونس23367

ناجح262إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمروان شعبان عبدالرافع بركات ابراهيم غنيم23368

ناجح234إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمروان مصطفى محمد ابراهيم عامر23369

ناجح268إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمصطفى احمد حسن محمد ابوشبل23370

ناجح275إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمصطفى ايمن احمد احمد حسين23371

ناجح275إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمصطفى على محمود على بربوش23372

ناجح268إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمصطفى غريب محمود محمد ابوناموس23373

ناجح276إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمصطفى محمود مصطفى حسن شرباش23374

ناجح276إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمصطفى هشام مصطفى حسين ابوهويدي23375

ناجح264إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمعاذ احمد محمد محمد زهير23376
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ناجح264إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمعاذ محمد احمد يوسف الشهاوي23377

ناجح265إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمعتز باهلل محمد احمد يوسف الشهاوي23378

ناجح275إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينمهاب عماد نصر الدين على حسن23379

ناجح277إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنيننور الدين اسالم جمال عيسى23380

ناجح243إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينوائل ابراهيم حسن عبدالجليل االختيار23381

ناجح276إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينوليد محمد محسن احمد نوار23382

ناجح277.5إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينوليد وسام على عبدالمجيد عيسى23383

ناجح269إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينيحيى باسم عبدالرحمن عبدالغفار عمار23384

ناجح273إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينيحيي محمد على محمد الجندي23385

ناجح274إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينيوسف ابراهيم خليل ابراهيم عمار23386

ناجح249إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينيوسف اسامه السعيد كامل ابوالعال23387

ناجح277.5إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينيوسف جمال محمد محمود حفينه23388

ناجح246إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينيوسف عادل يوسف احمد عبدالسالم23389

ناجح260إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينيوسف على صالح على صالح23390

ناجح275.5إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينيوسف فوزى مصطفى مسعود محمد23391

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينيوسف محمد جمعه محمد ابوجامع23392

ناجح268إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينيوسف محمد عبدالهادى عبدالحميد زايد23393

ناجح254.5إدارة قلـــــــــينالشهيد احمد هالل هالل بنينيوسف محمد يوسف محمد ابوشوق23394

ناجح272إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتاحالم السيد احمد السيد عيسى23395

ناجح274إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتاحالم ايمن حسن محمد عبده23396

ناجح274إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتاروى احمد على محمد بقلول23397

ناجح276إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتاروى اسامه كمال عبدالعزيز الصفتى23398

ناجح279إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتاروى سيد احمد ابراهيم محمود الهابط23399

ناجح276إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتاروى شريف احمد عبدالسالم نوار23400

ناجح279إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتاسرء احمد عبدالحميد يوسف االطرش23401

ناجح279إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتاسراء السيد عبدالسالم محمد عبدالكريم23402
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ناجح272إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتاسراء عماد عبدالستار محمد عبدالصادق23403

ناجح279إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتاسماء احمد ابراهيم غازى العجمى23404

ناجح273إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتاسماء احمد جالل احمد اسماعيل23405

ناجح275إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتاسماء احمد عوض حماده الجمل23406

ناجح272إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتاسماء سمير عبدالحى ابراهيم رداد23407

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتاسماء صفوت محمد السيد عبده23408

ناجح276إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتاسماء محمد السعيد جودة صقر23409

ناجح278إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتاسماء محمد الشحات احمد راجح23410

ناجح279إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتاسماء محمد حسين محمد احمد ابوشنب23411

ناجح279إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتاسماء محمد طلعت مصطفى نصار23412

ناجح275إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتاسماء محمود ابراهيم محمد الدكرورى23413

ناجح272إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتاسماء هانى محمد محسن راجح23414

ناجح221إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتاصاله ماهر سعيد احمد خليفه23415

ناجح278إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتاالء رجب عبدالعزيز محمد حسين23416

ناجح230إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتاالء عبدالدايم اسماعيل اسماعيل رجب23417

ناجح270إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتاالء عوض هللا محمد عبدالاله المنوفى23418

ناجح279إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتاالء محمد حمدى ناصف23419

ناجح277إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتاالء مهنى عبده محمد عمر23421

ناجح279إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتالزهراء محمد شوقى ابراهيم غازى23422

ناجح267إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتامال جمال مصباح محمد ابوبكر23423

ناجح262.5إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتامل عطيه حسين مختار حسن االختيار23424

ناجح240إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتامنيه ابراهيم اسماعيل جاد23425

ناجح208إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتامنيه سعد محمد عوض علوان23426

ناجح277.5إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتامنيه محمد محمود عوض المسيري23427

ناجح278إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتاميره حسين عجمى محمود الصفطى23428

ناجح277إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتاميره عبدالمنعم محمد محمود الحادى23429
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ناجح256إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتاميره ماهر محمد ابراهيم سليمان23430

ناجح268إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتاميره مجدى محمد احمد حنفى23431

ناجح274إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتاميره محمد على على الزيات23432

ناجح271إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتانجى اشرف احمد كمال محمد حتاته23433

ناجح276إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتايمان خالد عبداللطيف الشناوى نوار23434

ناجح265إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتايمان سيد احمد ابراهيم محمد حفينه23435

ناجح266إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتايمان عبدالحى عبدالرحيم عبدالحى زاهر23436

ناجح267إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتايمان عبدهللا محمد عبدهللا ابوشوشه23437

ناجح278إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتايمان محمد على عبدالمجيد عيسى23438

ناجح271إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتايناس داود محمد كامل الديهى23439

ناجح276إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتايه حاتم عبداللطيف بلتاجى بسيونى23440

ناجح272إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتايه عبدالحليم محمد محسن البرماوى23442

ناجح279إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتايه عماد عبدالسالم محمود نصار23443

ناجح279إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتايه مبروك ابراهيم السيد عطيه يعقوب23444

ناجح275إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتايه محمود محمد محمد ابوعضمه23445

ناجح270إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتبسمله احمد الشحات احمد راجح23446

ناجح278إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتبسمله حسن احمد سعد فرو23447

ناجح279إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتبسمله فوزى السيد ابراهيم ابوحربيه23448

ناجح273إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتبسمه تامر محمد محمود الطنجة23449

ناجح277إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتبسمه حاتم محسن محمود عبدالكريم23450

ناجح187إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتبسنت ابراهيم رجب ابراهيم محمد23451

ناجح275إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتتسنيم محمد حسن الدسوقى23452

ناجح263إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتثريا السيد يوسف جعفر23454

ناجح276إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتجمانه محمد احمد عبدالفتاح جابر23455

ناجح258إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتجنه الرحمن احمد محمد رمضان الطنطاوي23456

ناجح236إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتحبيبه احمد كمال معوض طايع23457
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ناجح262إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتحبيبه خالد عبدالسالم عبدالسالم يونس23458

ناجح279إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتحبيبه خالد على على الطواب23459

ناجح251إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتحبيبه خالد عوض حمادة الجمل23460

ناجح263إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتحبيبه خالد محمود محمد ابوناموس23461

ناجح266إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتحبيبه عبده محمد على الجوينى23462

ناجح274إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتحبيبه عماد عبدالجيد على خفاجى23463

ناجح277إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتحبيبه محمد محمد محمد اسماعيل23464

ناجح261إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتحال محمد عبدالعزيز راغب العرسة23465

ناجح275إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتحنان رضا حسن عبدالفتاح ابوكرش23466

ناجح261إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتحنان سعد محمود عوض شاميه23467

ناجح273إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتحنين احمد ابوالعنين ابراهيم خضر23468

ناجح262إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتحنين احمد على احمد سعد23469

ناجح231إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتحنين خليل عبدالمقصود مصطفى الهابط23470

ناجح274إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتحنين عادل محمد عبدالمنعم القط23471

ناجح213إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتحنين عبدهللا على عبدهللا النمر23472

ناجح277إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتحنين عبده ابراهيم حسن عيسى23473

ناجح262إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتحنين عوض محمود محمود شلبى23474

ناجح278إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتحنين فتحى عوض ابوالفتوح دار23475

ناجح277إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتحنين محمد عبدالعظيم عجمى شعير23476

ناجح271إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتحنين محمود توفيق صابر ابوالعال23477

ناجح273إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتحنين ياسر السعيد عبدالقادر سليمان23478

ناجح278إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتخديجه اسامه عوض هللا الشعراوى23479

ناجح225.5إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتدنيا عمرو فتح هللا عثمان عثمان23480

ناجح278إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناترؤى وليد عبدالسالم السيد الطنطاوي23481

ناجح240إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناترانيا السعيد محمد على خليف23482

ناجح273إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناترانيا تامر احمد حسن البرماوى23483
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ناجح213إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناترانيا فتحى عبدالسالم شهاوى شلبى23484

ناجح273إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناترحمه السيد فتحى ابراهيم الميرى23485

ناجح266إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناترحمه باشا عبداللطيف محمد القاضى23486

ناجح210.5إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناترحمه رضوان سليمان اسماعيل سليمان23487

ناجح269إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناترحمه رمضان محمد السباعى متولى23488

ناجح253إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناترحمه صالح ماهر ابراهيم بكر23489

ناجح258إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناترحمه عبده ابواليزيد احمد شلبى23490

ناجح262إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناترحمه محفوظ محمد محمد راشد23491

ناجح277إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناترحمه هشام محمد عبدالستار ابوخاليه23492

ناجح259إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناترقيه خالد محرم محمد سعد23493

ناجح267إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناترنا اكرامى محمد السيد مبروك23494

ناجح279إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناترنا عصام محمد على الصعيدى23495

ناجح274إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناترنا محمود صابر محمد شاهين23496

ناجح268إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناترنا مصطفى عبدالعزيز محمد زعقوق23497

ناجح273إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتروان بالل عبدالرحمن هنداوى حرفوش23498

ناجح277إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتروان حاتم محروس عطيه العادلى23499

ناجح267إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتروان مصطفى محمد مصطفى الشعله23500

ناجح266إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتروضه ابراهيم السيد محمد االشرم23501

ناجح267إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتروضه خليل عبدالمحسن السيد العادلي23502

ناجح272إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتروضه محمد هنداوى ابراهيم منصور23503

ناجح257إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناترويدا السيد فهمى الشناوى سالم23504

ناجح240.5إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتريم مصطفى ابراهيم محمد الرماح23505

ناجح181إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتريهام خالد السعيد عباس الجمل23506

ناجح274إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتريهام محمد السيد محمد الشناوى23507

ناجح278إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتريهام نزيه طه فرحات خليل23508

ناجح278إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتزهراء ايمن اسماعيل محمد عثمان23509
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ناجح279إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتزهراء منصور كمال الصاوى الصعيدى23510

ناجح277إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتزينب عوض هللا محمود ابراهيم طايع23511

ناجح276إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتزينب ندا جاب هللا مصطفى القاضى23512

ناجح277إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتسارة السيد محمد ابواليزيد خفاجه23513

ناجح276إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتساره السعيد السيد محمود عبدالشافى23514

ناجح270إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتساره السعيد محمد السيد عراقى23515

ناجح268إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتساره محمد السيد محمد عبدالكريم23516

ناجح259إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتساره محمد عبدالخالق محمد الحارتى23517

ناجح161إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتساميه انورعطا محمد خليل العقدة23518

ناجح279إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتسلمى شريف ابراهيم مصطفى الصباغ23519

ناجح276إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتسلمى عبدالسالم احمد محمود عبدالكريم23520

ناجح260إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتسلمى على عوض على الزيات23521

ناجح272إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتسلمى محمد عبدالمنعم محمود الحادى23522

ناجح277إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتسلمى مصطفى محيى محمد عيسى23523

ناجح279إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتسلوى سعد فراج محمد زهير23524

ناجح277إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتسماء السيد محمد السيد نصير23525

ناجح278إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتسميره جمال محمد ابوالوفا احمد23526

ناجح230إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتسميه حاتم ابراهيم على سعد23527

ناجح265إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتسميه كمال محمد السيد االختيار23528

ناجح272إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتسها سمير عبدالودود احمد ابوزيد23529

ناجح274إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتسهيله اسماعيل هاشم محمد عبدالكريم23530

ناجح245إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتسهيله السيد بسطويسى محمد بسطويسى الحادى23531

ناجح262إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتسهيله رضا مصطفى ابراهيم الشعراوى23532

ناجح279.5إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتسهيله عوض هللا على ابراهيم محمد23533

ناجح266إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتشاديه محمود عبدالعزيز قطب عريف23534

ناجح274إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتشدوا يونس مصطفى خليل العقده23535
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ناجح276إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتشذا يوسف السيد محمد سالمه23536

ناجح277إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتشروق جمال حسن طلب العادلى23537

ناجح277إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتشروق ياسر احمد محمد مرسى23538

ناجح273إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتشفاء ابراهيم ابواليزيد محمد الحناوى23539

ناجح275إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتشمس كامل كامل قطب الشعراوى23540

ناجح278إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتشهد ابراهيم عبدالمنعم على سعد23541

ناجح224إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتشهد احمد محمد محمد رداد23542

ناجح274إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتشهد اشرف فتحى مصطفى المنطاوي23543

ناجح273إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتشهد حاتم السعيد محمد عبدالكريم23544

ناجح272إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتشهد حسين نصرالدين زكى اسماعيل23545

ناجح263إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتشهد شوقي بسيونى لبيب الشعراوي23546

ناجح270إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتشهد عادل محمد ابراهيم منصور23547

ناجح261إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتشهد على ابراهيم محمد نعناعه23548

ناجح279إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتشهد محرم على ابراهيم المسلماني23549

ناجح268إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتشهد محمد احمد محمود البسيونى23550

ناجح278إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتشهد محمد احمد محمود جزر23551

ناجح270إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتشهد محمد خليل محمد خليل23552

ناجح230.5إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتشهد محمد عبدالغفار ابوشعيشع العتوى23553

ناجح241.5إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتشهد محمد محمود محمود البيلى23554

ناجح259إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتشهد محمود مصطفى محمود سلطان23555

ناجح267إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتشهد منصور عبدالمؤمن احمد القبالوى23556

ناجح227إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتشهد موسى حماده ابراهيم عمار23557

ناجح278إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتشيماء حسين عجمى محمود الصفطى23558

ناجح256.5إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتشيماء محمد عبدالرسول محمد سعد23559

ناجح265إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتشيماء محمود محمد سليمان عبدالنبى23560

ناجح230.5إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتعال عجمى عجمى محمود الصفطى23561



كفرالشيخ16/06/2021

828صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح239.5إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتعلياء احمد خليل محمد السقا23562

ناجح274إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتعلياء محمد احمد عبدهللا المغربى23563

ناجح274إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتعليه عبدالفتاح عبدالمجيد عبدالفتاح حكيرش23564

ناجح275إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتفاطمه رمضان مصطفى احمد الشناوى23565

ناجح278إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتفرح عبدالعزيز صابر عبدالعزيز خميس23566

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتفرح محمود السعيد محمود ابوفاطمه23567

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتفرحه حسن محمد حسن عثمان23568

ناجح273.5إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتكريمان يسرى حسن ذكى سالم23569

ناجح273إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتكريمه رضوان مختار احمد سعد23570

ناجح273إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتكنوز وليد عطيه ابراهيم الجندى23571

ناجح189إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتليلى راشد يوسف على رداد23572

ناجح273إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتلينا السيد جالل محمد حمادة23573

ناجح272إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتليندا صالح ابراهيم مطاوع الزيات23574

ناجح279إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتمروه محمد عبدالحميد حماده راجح23575

ناجح261إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتمروه ياسر فتحى صالح خليل23576

ناجح269إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتمريم ابراهيم مصطفى ابراهيم شلبى23577

ناجح274إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتمريم حسن اسماعيل حسن بربوش23578

ناجح263إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتمريم حمدى جمال زكريا عامر23579

ناجح226.5إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتمريم رضا عبدالجيد محمد على عتاقى23580

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتمريم محمد السيد عبدالعزيز االختيار23581

ناجح273.5إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتمريم محمود رزق محمود حامد23582

ناجح179.5إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتمريم محمود نصر محمود عبدالمجيد طاحون23583

ناجح261.5إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتمريم مرسى على على الزيات23584

ناجح269إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتمريم ناجى على سعد الطنجة23585

ناجح272إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتملك السيد كمال محمود الصفتى23586

ناجح269إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتملك سالم حسن سالم حسن23587
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ناجح278.5إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتملك عزت عوض السيد حربيه23588

ناجح279إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتملك وليد محمود مصطفى غبيش23589

ناجح269إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتمنار شريف عبدالحميد عبدالفتاح احمد23590

ناجح279إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتمنة هللا احمد السيد محمد البنا23591

ناجح279إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتمنة هللا ايمن محمد عبدالفتاح الغرباوى23592

ناجح278إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتمنة هللا حلمى محمد السيد شعيره23593

ناجح271إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتمنة هللا خيرى عبدهللا جميل ابوكرش23594

ناجح266إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتمنة هللا عبدالحليم عبدالعزيز حماده راجح23595

ناجح265إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتمنة هللا عبدالمقصود عطا محمود الدسوقى23596

ناجح274إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتمنة هللا عماد جالل الشوادفى دومة23597

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتمنة هللا محمد سعيد محمد موسى23598

ناجح279إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتمنة هللا محمد عبدالسالم محمود عطيه23599

ناجح279إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتمنة هللا محمد عبدالمنعم طه اسماعيل23600

ناجح266.5إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتمنة هللا محمد عوض محمد سعيد23601

ناجح277.5إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتمنة هللا محمد محمود حسان ابوسالم23602

ناجح209إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتمنة هللا محمود بسيونى محمود البيلى23603

ناجح278إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتمنة هللا محمود محمد محمد اسماعيل23604

ناجح272إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتمنه احمد جالل شحاته الطنجة23605

ناجح279إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتمنه السيد طه محمد عامر23606

ناجح267إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتمنه السيد على احمد عيسى23607

ناجح279إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتمنه شريف محمد احمد المليطى23608

ناجح276إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتمنه نشات ابراهيم شمس الدين النشرتى23609

ناجح279إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتمنى السيد طه احمد نوار23610

ناجح276إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتمنى محمد عمر محمود سليمان23611

ناجح277.5إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتمى اسماعيل حسين دسوقى الهلباوي23612

ناجح262.5إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتمى عبدالمحسن محمد عبدالمحسن الشعراوى23613
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ناجح261إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتمى قدرى ابراهيم احمد حميده23614

ناجح277إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتمى مدحت محمد شهاوى23615

ناجح275.5إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتناديه ابراهيم نصر هللا ابراهيم القاضى23616

ناجح272إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتناديه حمدى عبدالعزيز عبدالعزيز عبدالعاطى23617

ناجح243إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتناديه عادل حماده محمد شلبى23618

ناجح276.5إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتنجاة عماد جميل السيد عبدالرحمن23619

ناجح274إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتنداء محمد حسين محمد الصعيدى23620

ناجح221إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتندى ابراهيم عوض الصاوى الخرقانى23621

ناجح275إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتندى احمد محمود احمد الشافعى23622

ناجح274إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتندى اسامه محمود طه اسماعيل23623

ناجح259إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتندى اشرف حجازى السيد الجمال23624

ناجح262إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتندى السعيد اسماعيل عبدالسالم النشار23625

ناجح272إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتندى السيد احمد محمد طايع23626

ناجح273إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتندى السيد السعيد احمد البحيرى23627

ناجح279إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتندى سمير عبده جابر احمد النشار23628

ناجح276.5إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتندى شريف محمد على عبدالكريم23629

ناجح278إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتندى صبحى محمد محمود البدوى23630

ناجح272إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتندى عبدالرسول على عبدالوهاب البنا23631

ناجح279إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتندى عبدالسالم فتحى ابراهيم السيد عطيه23632

ناجح279.5إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتندى عالء الدين فاروق محمود حماد23633

ناجح273إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتندى كريم محمد حسن عثمان23634

ناجح273إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتندى محمد عبدالفتاح رزق حكيرش23635

ناجح275إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتندى محمود سعيد السيد بنه23636

ناجح276.5إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتندى محمود فوزى مصطفى الديهى23637

ناجح265.5إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتندى مصطفى ابراهيم مصطفى كساب23638

ناجح277إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتندى نبيل عبدالسالم احمد سعيد23639
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ناجح278إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتندى وائل حجازى احمد عبدالخالق23640

ناجح279إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتنسمه حاتم محسن محمود عبدالكريم23641

ناجح271إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتنهله عبده شحاته عبده الزناتى23642

ناجح270إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتنهى السيد محمد عبدالقوى عبده23643

ناجح264إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتنور عالء عبدالخالق ثروت عمار23644

ناجح273.5إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتنور وليد حسن الكنانى النجار23645

ناجح266.5إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتنور وليد طلعت محمد الحادى23646

ناجح194إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتنور ياسر ابراهيم عبدالمطلب عمار23647

ناجح276إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتنورا ايمن ابراهيم محمد عيسى23648

ناجح275إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتنورا عاشور طه زكريا ضلوا23649

ناجح278إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتنورهان ابواليزيد على ابواليزيد بدران23650

ناجح238إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتنورهان عبدالناصر ابواليزيد ابراهيم بدوى23651

ناجح277.5إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتنورهان عالء السيد فراج زهير23652

ناجح272إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتنورهان هانى مهدى محمد الزعويلى23653

ناجح274إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتنورين الحسين عبداللطيف احمد شلبي23654

ناجح158إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتنيره ابراهيم ابوزيد ابراهيم على23655

ناجح247إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتنيره محمد عبدالرحمن قطب يونس23656

ناجح276إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتهاجر حسن عوض محمد سعد23657

ناجح277.5إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتهاجر ماهر منسى فريد صقر23658

ناجح279إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتهاجر محمد عبدهللا عبدالمطلب ابوسيف23659

ناجح273إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتهدير محمد قطب عبدالسالم نعناعه23660

ناجح269إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتهنا محمد العرجاوى عرجاوى النجيلي23661

ناجح263.5إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتهند احمد محمد عبدالمحسن الشعراوى23662

ناجح243إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتوسام ابراهيم محمد محمد شتا23663

ناجح278إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتوسام اسامه احمد ابراهيم جاب هللا23664

ناجح246إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتوسام يوسف مبروك عبدالحميد ابومسلم23665
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ناجح231إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتيارا صالح انور فراج شحاته23666

ناجح269إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتيارا ياسر عبدالعزيز راغب23667

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتياسمين ابوالفتوح عبدالنبى زكى حميده23668

ناجح242.5إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتياسمين انور عبدالستار سعد احمد23669

ناجح238إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتياسمين تامر رمضان معوض طايع23670

ناجح263إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتياسمين خالد عبدالفتاح يوسف راجح23671

ناجح264إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتياسمين سامح محمد السيد عبدالكريم23672

ناجح236إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتياسمين سعد ابراهيم محمد الدشاش23673

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتياسمين صالح السيد حسن االختيار23674

ناجح257إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتيمنى ايهاب محمد السيد عبدالكريم23675

ناجح279إدارة قلـــــــــينقلين اإلعدادية بناتيوانا ميخائيل صابر جوده سالمه23676

ناجح258إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةابراهيم رضا ابراهيم علي باشا23677

ناجح270إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةابراهيم محمد محمود محمود شلبى23678

ناجح267إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةابراهيم يوسف السيد محمد حمد23679

ناجح180إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةابواليزيد اكرامى سعيد بسيوني البدوى23680

ناجح270إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةاحمد اشرف مالك زكريا الدشاش23681

ناجح196إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةاحمد خالد باشا عبدالسالم كساب23682

ناجح265إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةاحمد سعد شعبان احمد بسيوني23683

ناجح236إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةاحمد عصام احمد عوض العقدة23684

ناجح262إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةاحمد محمد السيد عبداللطيف عبدالكريم23686

ناجح240إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةاحمد محمد بسيونى حسن الجمل23687

ناجح235إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةاحمد محمد حسن بيومي الديهى23688

ناجح192إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةاحمد محمد عبدالموجود محمد بدوي23689

ناجح262.5إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةاحمد مصطفى عبدالرازق مصطفى عيد23690

ناجح267إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةاسالم على عطية ابراهيم بقلول23691

ناجح225إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةالسيد السعيد عبدالوهاب حسن الجمل23693
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ناجح253إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةامير صبحى طلحة محمد الحوفى23694

ناجح267.5إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةايمن عبدالنبى منسى محمود الصعيدى23695

ناجح265إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةحسام محمد ابراهيم علي ابراهيم مرجان23697

ناجح216.5إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةحسام محمد حسن يوسف حمد23698

ناجح194إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةحسن السعيد مصطفى ابراهيم كساب23699

ناجح209إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةحسن محمد محمد ابراهيم الجندى23700

ناجح217إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةحمدى احمد السيد محمد موسى23701

ناجح279إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةخليل ابراهيم خليل علي عيسى23702

ناجح269إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةزياد احمد عبدالعظيم احمد عبده23704

ناجح253.5إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةزياد اشرف مبروك ابراهيم حميده23705

ناجح221إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةزياد بسيونى محمد حسن الطنجة23706

ناجح263إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةزياد محروس سعيد دياب بيومي23707

ناجح259إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةسعيد رضا سعيد محمد الحوفى23708

ناجح218.5إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةسعيد عطيه السعيد طلحه الزيات23709

ناجح246.5إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةسيف سمارة عبدالعزيز حلوسه23710

ناجح211إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةعادل احمد محمد محمد االطرش23711

ناجح230إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةعادل عزت السعيد السيد البيطاوى23712

ناجح201إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةعادل محمد محمد بسيوني كساب23713

ناجح279إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةعبدالرحمن السيد عبدالرحمن عبدالرحمن مبروك23714

ناجح277إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةعبدالرحمن ايمن عبدالمنعم محمود حامد23715

ناجح279إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةعبدالرحمن حسن ابراهيم حسن عيسى23716

ناجح262إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةعبدالرحمن طه محمود محمد خميس23717

ناجح270.5إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةعبدالرحمن عصام محمد ابراهيم غانم23718

ناجح268إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةعبدالرحمن عالء محمد عبدالحميد البزاوى23719

ناجح197.5إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةعبدالرحمن محمد مفرح طلحه الحوفي23721

ناجح275إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةعبدالرحمن هانى عبدالرحمن يوسف البنا23722



كفرالشيخ16/06/2021

834صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح278إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةعالء الدين محمود الشناوى عبدالسالم رميح23723

ناجح279إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةعلي حاتم علي الشاملي حامد23724

ناجح276إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةعلي حسن ابراهيم حسن عيسي23725

ناجح274إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةعمر السيد عبدالرحمن مصطفي حامد23726

ناجح269.5إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةعمر عبدالنى عبداللطيف بسيوني البدوى23727

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةفارس محمد عبدالمنعم اسماعيل الديهي23728

ناجح279إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةكريم محمود حسن بيومي الديهى23731

ناجح225إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةلؤي سعيد احمد زينهم سيف الدين23732

ناجح275إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةمؤمن ايهاب منصور محمد عبدة23733

ناجح219إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةمحمد السيد السباعي مصطفي القاضي23736

ناجح184إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةمحمد ايهاب محمد محمود شلبى23737

ناجح160إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةمحمد حسن ابوالنواس حسن عبده23738

ناجح170إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةمحمد رجب ابراهيم السيد االختيار23739

ناجح155إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةمحمد رجب ابراهيم السيد الطبجى23740

ناجح274إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةمحمد رمضان رشاد الصاوي دومه23741

ناجح275إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةمحمد سمير طه يوسف نوار23742

ناجح274إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةمحمد ياسر محمد السيد عبده23744

ناجح272إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةمحمد ياسر محمد يوسف ابراهيم صباح23745

ناجح228.5إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةمحمود احمد السماحى السيد الجمل23746

ناجح176إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةمحمود احمد عبدالمنعم ابواليزيد غنيم23747

ناجح276إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةمحمود احمد محروس عبدالحميد مصطفي البرماوى23748

ناجح279إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةمصطفى احمد عبدالمنعم عبداللطيف عبده23749

ناجح279إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةمصطفى رمضان عبداللطيف بسيوني البدوى23750

ناجح276إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةمصطفى عيد على محمد نعناعه23751

ناجح179إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةمصطفي محمود كريمي محمد حمد23752

ناجح279إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةمهند احمد شعبان احمد بسيوني23753
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ناجح225.5إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةنادر حاتم محمد خليل النحرواي23754

ناجح277إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةيوسف عصام طه يوسف نوار23755

ناجح272إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةابتسام طه عبدالمطلب عبدالعزيز الديهى23756

ناجح274إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةاسماء حلمى مصطفى ابراهيم عبدالكريم23757

ناجح270إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةاسماء طارق السيد عبدالسالم الزيات23758

ناجح279إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةاسماء عادل علي عبدالسالم الدشاش23759

ناجح274.5إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةاسماء عوض محمد عوض علواني23760

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةاسماء قطب مصطفى قطب حامد23761

ناجح275.5إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةاسماء محسن عبدالحى محمد حامد23762

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةاسماء منصور محمد الصاوي نوار23763

ناجح269.5إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةاسماء يسري محمود بدر دومه23764

ناجح272.5إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةاالء طارق احمد السيد غانم23765

ناجح272.5إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةاالء لطفى منصور محمود الطنجة23766

ناجح271.5إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةاميرة محمد عبدالسالم محمد عمرو23767

ناجح270.5إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةاميره محمود جاد جاد فرج23768

ناجح236إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةاية عبدالناصر عبدالعزيز احمد البنا23769

ناجح274إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةايمان شريف طه اسماعيل عثمان23770

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةايمان عصام احمد محمد غطور23771

ناجح266إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةايمان نظمى عبداللطيف بسيوني البدوى23772

ناجح263إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةايمان وائل محمد السيد ابوهنطش23773

ناجح279إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةايه هللا حلمي حسن حسن غبيش23774

ناجح242إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةبسنت محمود بلتاجى محمود شلبى23776

ناجح231.5إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةحبيبة خالد السعيد محمد ابوالعال23777

ناجح255إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةحبيبة عبدالدايم عبدالحميد حماده البرماوى23778

ناجح278إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةحبيبة محمود ابراهيم محمود البرماوى23779

ناجح276إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةحبيبه ابراهيم بسيونى عبدالمجيد عبدالكريم23780
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ناجح254إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةحبيبه رضا رجب اسماعيل المليطي23781

ناجح244.5إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةحبيبه شريف عبدالعزيز احمد الصفتي23782

ناجح278إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةحنان احمد محمد حماده راجح23783

ناجح259إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةحنين احمد محمود طه الديهى23784

ناجح279إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةحنين السيد محمد الصاوي نوار23785

ناجح279إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةحنين سامي محمود بلتاجى حامد23786

ناجح242إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةخلود مختار صالح محمد عبدهللا23787

ناجح233إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةداليا محمد اسماعيل حسن الطنجة23788

ناجح260إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةدنيا محمد مرعي يونس غانم23789

ناجح194إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةرؤيه السيد ابراهيم عبدالمولي البدوي23790

ناجح245.5إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةرتاج على خليل على الصفتى23791

ناجح267إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةزهراء نبيل صالح محمد العبد23792

ناجح275إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةساره عادل ابراهيم محمد ابوكرش23793

ناجح278إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةسلمى سعد ابراهيم عبدالعزيز حامد23794

ناجح263.5إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةسلمي يوسف عبدالمولي يوسف الجندي23795

ناجح272.5إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةسما احمد فؤاد احمد عيسي23796

ناجح233إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةسمر السيد سعيد محمد الحوفي23797

ناجح279إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةسمر ايمن احمد غانم23798

ناجح250.5إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةسمر علي علي عبدالمعطي23799

ناجح279إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةسمية على الشحات عوض الجندى23800

ناجح263.5إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةسميه خليل احمد عطيه23801

ناجح277إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةسهيله محمد سعيد عبداللطيف حامد23802

ناجح273إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةشروق طارق راغب علي عامر23803

ناجح208إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةشهد اشرف على السيد موسى23804

ناجح217إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةشهد حسن محمد حسن دومه23805

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةشهد قطب يونس قطب شرشر23806
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ناجح273إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةشهد ممدوح احمد محمود دهشان23807

ناجح264إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةشهد نصر احمد السيد البيطاوي23808

ناجح213إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةشيماء عوض عبدالغفار عبداللطيف رجب23809

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةضحى محمد حسن بسيوني الطنجه23810

ناجح270إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةعبير احمد علي سالم زميتر23811

ناجح207إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةعبير صابر علي محمد شومان23812

ناجح254إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةعلياء خالد عبدالعزيز الشناوي حامد23813

ناجح265إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةغاده خالد مفرح عوض الجزار23814

ناجح261إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةفاتن الشوادفى احمد الشوادفي سعد23815

ناجح276إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةفرح صالح محمد عبدالمجيد ابوريه23816

ناجح218إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةلمياء كمال محمد السيد حبيب23817

ناجح232إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةمروه اشرف محمود عبدالعزيز23818

ناجح279إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةمريم ابراهيم مالك السيد حمد23819

ناجح270إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةمريم حاتم محمد السيد عبده23820

ناجح266إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةمريم سعد محمود ابراهيم البيطاوى23821

ناجح261إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةمريم على ابراهيم عوض عابدين23822

ناجح277إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةمريم محمد شفيق اسماعيل ابوعيانه23823

ناجح276إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةمريم محمود محمد محي السلماوى23824

ناجح277إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةمنار ابوالعزم حسن ابوالعزم عبده23825

ناجح270إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةمنة هللا شريف محمد الصاوى احمد23827

ناجح270إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةمنه هللا شهاوي عبدالعزيز الشناوي حامد23828

ناجح272إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةمنه هللا يوسف مصطفى يوسف النجار23829

ناجح244إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةمى عبدالاله عبدالاله محمد ابوهنطش23831

ناجح262إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةمي عبدالوهاب ابوطالب عبدالوهاب براغيث23832

ناجح268إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةنادية عبدالسالم طه عبدالسالم رميح23833

ناجح273إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةندي حماده محمد علي الجندي23834
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ناجح278إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةندي سعد عبدالمنعم اسماعيل الديهي23835

ناجح263إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةندى عبدالسالم احمد يوسف القاضى23836

ناجح265إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةندي محمد مغاوري محمد شامية23837

ناجح269إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةندي مصطفي ابراهيم مصطفي  عوض23838

ناجح270إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةنور رجب فتحى ابراهيم المسيري23839

ناجح273إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةنوران اشرف السيد ابراهيم القاضي23840

ناجح274إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةنورهان حمادة محسن ابراهيم النجار23841

ناجح269إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةنورهان خالد السيد عبدالمجيد عيسي23842

ناجح276إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةنورهان هانى كمال عبداللطيف حامد23843

ناجح269إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةنيرة عبدالعزيز حسان عبدالعزيز حسان23844

ناجح253إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةهاجر الشحات السيد السيد عوض23845

ناجح276إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةهاجر رجب عبدالعزيز محمد ضرضر23846

ناجح264إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةهاجر سعد حمادة عبدالعزيز حامد23847

ناجح258إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةهند محسن عبدالسالم محسن ابوهنطش23848

ناجح233إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةوالء محمود محمد محمود الشافعي23849

ناجح275إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةيارا محمد صالح عبدالسالم عبدالكريم23850

ناجح274إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةياسمين احمد عبدالحميد محمد ابوالعال23851

ناجح229إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةياسمين حاتم شفيق حسن دومه23852

ناجح268إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةياسمين عادل محمد شرف محمد23853

ناجح273إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةياسمين علي مصطفي علي الشلقاني23854

ناجح272إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةياسمين كمال محمد كمال البرماوى23855

ناجح279إدارة قلـــــــــينالحوامد اإلعداديةياسمين محمد الشناوى عوض هنطش23856

ناجح260إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةابراهيم بدر ابراهيم عبدالغنى الخولى23857

ناجح251إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةابراهيم وليد ابراهيم عبدالجيد الدهراوى23858

ناجح267إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةاحمد حمدى احمد السيد العشماوي23859

ناجح265إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةاحمد سعيد ابراهيم غنيم23860
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ناجح237إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةامين بسيونى السيد فتوح عامر23861

ناجح224.5إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةحامد هشام عيد حسن عريش23862

ناجح205إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةخالد احمد محمد بدر على23863

ناجح268إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةراند ابوالنصر محمد ابراهيم ابوالقمصان23864

ناجح266إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةشهاب اشرف حسن عبدالعزيز الديب23865

ناجح196.5إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةطارق محمود محمود محمد القزاز23866

ناجح258إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةطاهر محمود ربيع عبدالعال عطيه23867

ناجح241إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةعامر محمد محمد مصطفى عامر23868

ناجح267.5إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةعبدالرحمن ابراهيم عبدالمنعم بسيونى زايد23869

ناجح244.5إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةعبدالرحمن سامح حفنى المليجى السخاوى23870

ناجح270إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةعبدالرحمن عبدالعزيز محمد عبدالعزيز يوسف23871

ناجح227إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةعبدالرحمن عصام رجب محمد الشعيبى23872

ناجح159إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةعبدالعزيز نصر طه عوض عبدالكريم23874

ناجح232إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةعبدهللا صابر محمد حمزة على23875

ناجح236.5إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةعبدهللا محمود السيد محمدحسين23876

ناجح254.5إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةعبدهللا هانى فوده فهيم العشماوي23877

ناجح258.5إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةعبيد هللا محمد عبدهللا الشحات عبدالحليم23878

ناجح218إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةعماد عادل مغاورى السيد جادهللا23879

ناجح267.5إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةعمر محمد محمد ابواليزيد خفاجه23880

ناجح261إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةعمرو السيد محمد احمدمتولى23881

ناجح264إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةفارس على عبدالعزيز عبدالهادى هنداوى23883

ناجح257إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةفارس كريم محمد خليل غنيم23884

ناجح203.5إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةكامل محمد كامل قطب الشعراوى23885

ناجح265إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةكريم محمد زكريا محمد عبدالشافى23886

ناجح275إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةمحمد ابراهيم كامل حسين السيد23887

ناجح220إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةمحمد اسعد محمد محمد الشباسى23888
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ناجح259.5إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةمحمد اشرف سليمان عبدالحميد سليمان23889

ناجح271إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةمحمد تامر محمد ابواليزيد الفقى23890

ناجح269إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةمحمد جالل عبيد ادريس عبدالعال23891

ناجح273إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةمحمد خالد محمد حجازى ابوحطب23892

ناجح162إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةمحمد طه حسين احمدالدبور23893

ناجح262إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةمحمد عبدالحميد عطيه محمود ابوعيد23894

ناجح269إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةمحمد فتحى مصطفى مصطفى رمضان23895

ناجح246.5إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةمحمد محمود عبدالفتاح محمود مصباح23896

ناجح269إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةمحمد محمود محمود جاد غنيم23897

ناجح217إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةمحمد مصطفى ابراهيم عبدالقادر ابوجاموس23898

ناجح265إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةمحمد منصور شحاته محمد الهلباوى23899

ناجح205إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةمحمد نبيل محمود احمد الصفطى23900

ناجح212إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةمحمد نصر محمود احمد الصباغ23901

ناجح238إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةمحمد يوسف عبدالعزيز احمد23902

ناجح244إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةمحمود الششتاوى محمد شحاته ودن23903

ناجح279إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةمحمود شريف يسرى الصافى عبدالحليم23904

ناجح170إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةمحمود محمد ابراهيم جادغنيم23905

ناجح259إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةنادر السيد عطا محمودالدسوقى23906

ناجح238إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةيوسف محمد اسماعيل ابراهيم شلبى23907

ناجح276إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةاسراء حسن محمد حسن فليس23908

ناجح279إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةاسراء عالء محمد ابواليزيد الفقى23909

ناجح279إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةاسماء ياسر السيد احمد عثمان23910

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةاالء ناجى محمد سعد الشعراوى23911

ناجح276إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةامامة محمد فتحى  عبدالحميد حسن23912

ناجح222إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةايه عالء محمد على الشنشورى23913

ناجح207إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةتسنيم رضا محمد محمدابوابراهيم23914
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ناجح275إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةحبيبة متولى متولى فتوح جامع23915

ناجح277إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةخديجة خالد فتحى محمد خليل23916

ناجح279إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةداليا اسامة مصطفى مصطفي عطوة23917

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةرنا مصطفى محمود حسن الجندى23918

ناجح278إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةرويدا ابوالنصر محمد ابراهيم ابوالقمصان23920

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةريم السعيد عبدالجيد علي خفاجى23921

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةزينب احمد عبدالنبى عبدالعاطى ناصف23922

ناجح277.5إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةزينب صالح محمد عبدالعزيز يوسف23923

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةزينب عصام الدين محمد السيد العشماوي23924

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةسارة احمد خليل جادغنيم23925

ناجح273.5إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةسارة عبدالرحيم محمد محمد حسب هللا23926

ناجح274إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةساره عزت ابراهيم خليل بخاتى23927

ناجح277.5إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةسلمى احمد احمد علي عميش23928

ناجح258إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةشاهيناز ابراهيم محمد ابراهيم الخضرى23929

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةشذا ناصف عبدالعاطى محمدناصف23930

ناجح276.5إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةشروق محمد طه محمد مصطفى عطوة23931

ناجح231إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةشهد السيد ابراهيم ابراهيم الجمل23932

ناجح265إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةشهد محمود مصطفى عبدالقادر عبدالفتاح23933

ناجح263.5إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةشيماء على فريج مصطفى رمضان23934

ناجح278إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةشيماء متحت السيد سعدالشعراوى23935

ناجح260إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةعلياء منصور شحاته محمد الهلباوى23936

ناجح279إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةفاطمة محمد عطيه حسان كامل23937

ناجح279إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةمريم خليل محمد مصطفي الوكيل23938

ناجح279إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةملك ايمن احمد عبدالدايم احمد23939

ناجح278إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةملك بسيونى خليل حمادةغنيم23940

ناجح257إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةملك خورشيد عبدهللا عبدالوهاب العربي23941
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ناجح272إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةمنة هللا محمد احمد ابراهيم الشرقاوي23942

ناجح272إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةمنةهللا محمد عبدهللا معوض العسال23943

ناجح276إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةنداء محمد معوض فهمى الشرنوبى23944

ناجح279إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةندى الشباسي علي عبدالمنعم الشباسي23945

ناجح275إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةندى حماده كمال الصاوي23946

ناجح236إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةندى على احمد بدر رمضان23947

ناجح277إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةندي محمد عبدالرازق عبدالجواد الخبي23948

ناجح267إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةندى وجيه عبدالرحيم عبدالحى زاهر23949

ناجح271إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةنرمين محمد محمود احمد الصاوى23950

ناجح243إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةنعيمة عماد حمدي السيد احمد23951

ناجح266إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةنور السيد ابراهيم ابراهيم الجمل23952

ناجح256إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةنور حسني انور علي كتات23953

ناجح270إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةنور فتحى خليل ابراهيم الشرقاوى23954

ناجح276إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةنورهان الصاوى محمود احمد الصاوى23955

ناجح274إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةهويدا محمد محمد احمد حسين23956

ناجح273إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةياسمين اسماعيل العايدى اسماعيل محمد سالم23957

ناجح266إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةياسمين عبدالحميد كامل سعد القليوبى23958

ناجح244إدارة قلـــــــــينجالل شمة اإلعداديةياسمين محمد عبدالرحمن رياض رضوان23959

ناجح174إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةابراهيم عبدالرحمن محمد عبدالرحمن ابوعضمة23961

ناجح168إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةاحمد ابوالمجد ابراهيم محمد العبسي23963

ناجح271إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةاحمد السعيد عبدالعزيز عمارة23964

ناجح243إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةاحمد بسيونى احمد بسيونى نوار23965

ناجح171إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةاحمد حسن جودة حسن عبدربة23966

ناجح231إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةاحمد علي عيسي علي شومان23967

ناجح203.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةاحمد فتحى حسين فتحى عبدهللا23969

ناجح159إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةاحمد محمد ابراهيم مختار عمارة23971
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ناجح272إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةاحمد محمد حسن عبدالسالم السقا23972

ناجح272إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةاحمد مصطفى احمد عبدالعزيز دردر23973

ناجح273إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةاحمد مصطفى شعبان محمد23974

ناجح173.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةاشرف محمد عبدالرحيم سيد23975

ناجح172إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةاكرامى محمد محمد محمدشومان23976

ناجح248إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةالسيد ابراهيم السيد محمود شلبى23977

ناجح253إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةامين احمد احمد محمد عمارة23978

ناجح156.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةبهاء ابراهيم ابراهيم احمد ماضي23979

ناجح264إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةجابر عبدهللا محمد عبدهللا سعد23980

ناجح202.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةحامد السيد حامد محمدبدر23982

ناجح235.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةخالد محمد ابراهيم طلبة عبدالرؤف23985

ناجح277إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةذياد رجب محمدابراهيم بدر23986

ناجح244إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةرجب احمد محمد حسن شومان23987

ناجح258إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةزياد رضى حسن محمدشرشر23988

ناجح200إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةعبدالرحمن احمد محمد احمد الديك23991

ناجح181إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةعبدالعزيز محمد فؤاد عبدالهادى23993

ناجح200إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةعبدهللا السعيد محمد مصطفي صالح23994

ناجح220إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةعلى محمد على سالم23995

ناجح202إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةعلى محمود عنتر على ابوعضمة23996

ناجح275إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةمحمد ابراهيم احمد هنداوى ابراهيم23998

ناجح249إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةمحمد ابراهيم السيد محمود شلبى23999

ناجح248إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةمحمد ابراهيم مصطفى السيد شرشر24000

ناجح263.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةمحمد جابر بدر ابراهيم عمارة24001

ناجح270.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةمحمد جمال عبدالعاطي حسان البنا24002

ناجح257إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةمحمد رشاد عنتر على ابوعضمة24004

ناجح226إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةمحمد ناصر فايز عبدهللا نوار24007



كفرالشيخ16/06/2021

844صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةمحمود السعيد عبدالعزيز مصطقي عمارة24008

ناجح247إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةمحمود رجب سعيد مصطفى نوار24009

ناجح156إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةمحمود عبدالحليم محمد عبدالفتاح داود24010

ناجح274إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةمحمود عبدالعزيز ابراهيم ابراهيم المنوفي24011

ناجح270إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةمحمود عبدالفتاح السيد محمود شلبي24012

ناجح203إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةمحمود عمرو محمود عبدالرحمن احمد24013

ناجح271إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةمحمود محمد محمد مصطفي عمارة24014

ناجح247إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةمصطفى شريف ابراهيم سليمان عمارة24015

ناجح254إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةمصطفى محمد مصطفى محمدرمضان24017

ناجح222إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةنادر مصطفي فوزي مصطفي العماوي24019

ناجح252.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةيوسف محمد صالح الدين خليفه24020

ناجح275إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةاحالم عوض اللة صالح عثمان صقر24021

ناجح274إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةاسراء اشرف عوض هللا عبدالعليم شرشر24022

ناجح268إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةاسراء فرج احمد محيي رحيم24023

ناجح270إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةاسراء كرم سعيد مصطفى نوار24024

ناجح263إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةاسراء ياسر عبدالالة ابواحمد محمد24025

ناجح277إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةاسالم ابراهيم محمد مصطفى عبدربة24026

ناجح279إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةاسماء ابراهيم محمد مصطفى عبدربة24027

ناجح275إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةاسماء جمال رجب محمود السباعي24028

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةاسماء محمد يوسف علي ابوعضمة24029

ناجح274إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةاسماء وليد محمد محمداالبيارى24030

ناجح270إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةاالء شهاوي مصطفي ابراهيم شلبي24031

ناجح261إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةاالء عطية رشاد عطية شرشر24032

ناجح273إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةاالء عماد حامد عبدالسالم شلبي24033

ناجح253.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةاالء محمد احمد رضوان العتر24034

ناجح245إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةاميرة السيد محمد عبداللة سعد24035
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ناجح273إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةاميرة عبدالرؤف احمدكمال الدين احمدالطناني24036

ناجح271إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةامينة ابوالمجد ابراهيم محمد العبسي24037

ناجح262.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةايمان محمد منصور مصطفى المنوفى24038

ناجح279إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةتسنيم السيد محمد احمدابوالجدايل24039

ناجح269.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةحنين سعد محمد سعيد عمارة24040

ناجح271.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةحنين محمد رشاد عطية شرشر24041

ناجح274إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةخلود ابراهيم ابراهيم ابراهيم المنوفى24042

ناجح261.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةدعاء محمد عبدالسالم شلبي24043

ناجح260إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةرحمة ابراهيم محمد مصطفي سعد24044

ناجح276إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةرحمة محمد محمود محمد شرف24045

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةرنا اشرف محمد ابراهيم بدر24046

ناجح274إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةزينب ابراهيم هاشم شحاتة24047

ناجح273إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةزينب رمضان طة ابراهيم اغا24048

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةسارة قطب محمد قطب شرشر24049

ناجح276إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةسارة محمود حامد حسن شومان24050

ناجح231إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةساره رضي محمد على ابوشادى24051

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةسماء اسماعيل رجب اسماعيل ابوخلعه24052

ناجح228إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةسندس ابراهيم مصطفى محمد رمضان العيساوى24053

ناجح267إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةسهيلة مصباح فتحي عبدالحميد حسن24054

ناجح253إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةشروق احمد مصطفي محمد نوار24055

ناجح241.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةشهد ابراهيم محمد طلبة شرشر24056

ناجح268إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةشهد فارس محمد هاشم خليفه24057

ناجح216إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةشهد محمد ابراهيم حسين المنوفي24058

ناجح261إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةصفاء الشحات علي علي شومان24059

ناجح260إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةفاطمة عطية محمد عطية سعد24060

ناجح274إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةفاطمة علي محمد عبدالعزيز الزعيقي24061
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ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةفاطمة لبيب السعيد ذكي سعد24062

ناجح266إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةفاطمه محمد احمد حسن دويدار24063

ناجح242.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةمروه محمد شعبان محمد الديهى24064

ناجح243.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةمنة هللا محمود رمضان مرسي صالح24065

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةمنه هللا عزمى محمد مصطفي السقا24066

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةمنى رفعت حسن اسماعيل ابوخلعه24067

ناجح274.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةمى ابراهيم عبدالعاطي ابراهيم جاد24068

ناجح269إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةمى السيد محمد احمد صبري24069

ناجح279إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةمى صبري ابراهيم احمد اسماعيل24070

ناجح230.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةميار محمد مصطفى احمدابوعظمة24071

ناجح249إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةنادية محروس المنسى بسيونى راشد24072

ناجح251إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةنسرين جاد اسماعيل ابراهيم سعد24073

ناجح261إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةنور احمد سعيد محمد نوار24074

ناجح228إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةنورهان احمد حامد محمدنوار24075

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةنورهان جابر عبدالعزيز احمد24076

ناجح262.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةهاجر عمر صالح عبدالتواب الغنام24077

ناجح254إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةهايدى عادل صالح الدين مصطفي طنطاوي24078

ناجح264إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةهدى شعبان عوض اللة عبدالرحمن عبدالجواد24079

ناجح240إدارة قلـــــــــينالشهيد هانى سالمةوفاء محمد محمد محمد عبدالجواد24080

ناجح213إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةابراهيم رضوان ابراهيم مدنى عبدالمجيد24081

ناجح271إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةابراهيم محمد محمد حامد حيدر24082

ناجح252إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةاحمد الشحات ابراهيم محمد البدوى24083

ناجح268إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةاحمد ايمن محمود عبدهللا زغلول24084

ناجح264إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةاحمد جمعه محمد على دعس24085

ناجح276إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةاحمد حامد احمد عبيد شحاته24086

ناجح262إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةاحمد صبحى محمد ابوعجيله احمد العجوانى24087
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ناجح254إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةاحمد عبدالرحمن محمد عبدالتواب بركات24088

ناجح256إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةاحمد عبدالسالم محمد محمد رضوان24089

ناجح238إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةاحمد عبدالمنعم اسماعيل عبدالمنعم ابوجبير24090

ناجح234إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةاحمد عالء عبدهللا حسن سلمان داود24091

ناجح247إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةاحمد عالء محمد علي محمد نعناعه24092

ناجح260إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةاحمد محمد ابراهيم بسيوني عمر هالل24093

ناجح250إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةاحمد محمد عبدالعزيز حسن داود24094

ناجح269إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةاحمد محمد فؤاد محمد نصر24095

ناجح238إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةاحمد محمد محمد رياض قوقع24096

ناجح270إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةاحمد مشير عبدهللا عامر بلتاجى24097

ناجح257إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةالسيد محمد محمد القاضى24098

ناجح249إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةامير سراج سعد عبدالعال خليفه24099

ناجح194إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةجمال ابراهيم محمد محمد ابوالجدايل24100

ناجح276إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةجمال عبدالرحمن جمال محمد القاضى24101

ناجح271إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةرجب عبدهللا عبدالستار يوسف مرعى24102

ناجح176.5إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةسامح ابراهيم عبدالحليم محمد فرج24103

ناجح227إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةعبدالجليل هانى جمال مصطفي ربيع24104

ناجح256إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةعبدالرحمن احمد على عبدالفتاح حجاج24105

ناجح241.5إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةعبدالرحمن على ابواليزيد محمد سرور24106

ناجح260إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةعبدالرحمن على عطيه علي عبده24107

ناجح264إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةعبدالرحمن محمد محمد حسونه24108

ناجح275إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةعبدالرحمن محمود جمال زكي ماجور24109

ناجح269إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةعبدالفتاح احمد عبدالفتاح احمد المزين24110

ناجح271إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةعبدهللا احمد محمد محمد نعناعه24111

ناجح235.5إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةعبدهللا ايمن على محمد نعناعه24112

ناجح253إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةعبدهللا ايهاب فرج محمد محمد الحتاتى24113
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ناجح262إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةعبدالمعطى الشحات عبدالمعطى مصطفى عامر24114

ناجح247إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةعبده على عبدالموجود محمود حسين24115

ناجح271إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةعمر عبدالعزيز الحسيني عبدالحليم نعناعة24116

ناجح265إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةعمر عبدالعزيز محمد محمد القاضى24117

ناجح188إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةعمر محمد ابراهيم احمد شحاته24118

ناجح274.5إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةعمرو ايمن المنشاوى على خليفه24119

ناجح235.5إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةعمرو عبدالتواب محروس عبده جادو24120

ناجح165.5إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةعمرو عبدالرحمن مصطفى محمد معوض24121

ناجح269إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةعمرو محمود محمد احمد ربيع24122

ناجح271إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةفتحى عبدالرحمن عبدالرحمن محمد القاضى24123

ناجح272.5إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةمحمد السعيد بسيوني عبدالمجيد كعبار24125

ناجح275إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةمحمد حسن اسماعيل محمد دعس24128

ناجح226إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةمحمد خالد محمد محمود ابوشقة24129

ناجح199إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةمحمد شريف فؤاد محمد يوسف24130

ناجح151إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةمحمد شريف محمد السيد ابوجبير24131

ناجح272إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةمحمد صبحى سعيد عبدالرازق شحاته24132

ناجح272إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةمحمد طاهر عبدالحميد قطب الشامى24133

ناجح201إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةمحمد طاهر محمد علي عبدالمجيد شحاته24134

ناجح154.5إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةمحمد طلبة محمد طلبة عبدهللا الصعيدى24135

ناجح221إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةمحمد عادل عبيد عبدالرازق شحاته24136

ناجح270إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةمحمد عبدالرحمن ابراهيم محمد القاضى24137

ناجح243.5إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةمحمد عالء عبدالفتاح عبدالغني الشعيبى24138

ناجح168إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةمحمد على عصر ابراهيم داود24139

ناجح242.5إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةمحمد مبروك مبروك على مبروك عبده24140

ناجح165إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةمحمد محمد عبداللطيف معوض24141

ناجح241إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةمحمد مسعد محمد طلبه دعس24142
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ناجح203.5إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةمحمد مغربى فتحى على زاهر24143

ناجح267إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةمحمد ناجى محمد احمد قوقع24144

ناجح232إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةمحمد نبيل مختار محمد حسونه24145

ناجح248إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةمحمد نصر الدين محمود عبدهللا زغلول24146

ناجح242.5إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةمحمود خالد محرم عبدالتواب بركات24147

ناجح198إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةمحمود عبدالتواب احمد عبدالتواب المزين24148

ناجح228إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةمحمود عبدالتواب محمود عبدالعزيز الشامى24149

ناجح167.5إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةمحمود محمد محمود حافظ اسماعيل24150

ناجح204إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةمصطفى اشرف مصطفى مصطفي معوض24152

ناجح258إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةمصطفى محمد على محمد نعناعه24153

ناجح183.5إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةمعاذ اشرف فرحات اسماعيل رضوان24154

ناجح254.5إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةيحي صبحي فتح هللا محمد البحيري24155

ناجح203إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةيحى مفرح عبده السيد ابراهيم نور24156

ناجح208إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةيوسف عبدالعزيز حماده عبدالعزيز المزين24157

ناجح189إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةيوسف محمد عبده بدوى اصيل24158

ناجح277إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةاسراء كرم سعد عبدالحميد المزين24159

ناجح279إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةاسراء مجدى محمد محمد نعناعه24160

ناجح277إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةاسالم عبدهللا عبدالسالم هاشم24161

ناجح277إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةاسماء احمد عبدالسالم عبدالقادر محمد24162

ناجح275إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةاسماء احمد عبدهللا محمود خليل24163

ناجح200إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةاسماء احمد مبروك احمد الصباغ24164

ناجح276إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةاسماء السيد محمد محمد ابوالجدايل24165

ناجح278إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةاسماء ايهاب عبدالرحمن حامد سرور24166

ناجح278إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةاسماء جمال قطب السيد ربيع24167

ناجح276إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةاسماء محمد راشد محمد شريف24168

ناجح275إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةاالء احمد عزت ابواليزيد الشامى24169
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ناجح259إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةاالء الشحات محمد محمد المزين24170

ناجح269إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةالشيماء محمد السيد عبدالرحمن السهرجتى24171

ناجح277إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةامنية عبدالستار عبدالنبي عبدالستار يوسف24172

ناجح190إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةانجى رمضان محمد محمد الصباغ24173

ناجح278إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةايمان ابوطالب على محمد عماره24174

ناجح273إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةايمان احمد سعد سالم محمد صديق24175

ناجح274إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةايمان اسامه ابراهيم عبدهللا عوض24176

ناجح264إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةايمان عبدالرحمن خليفه على خليفه24177

ناجح232إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةايمان على محمد على مهران24178

ناجح277إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةايه كامل عبدالعزيز كامل رضوان24179

ناجح211.5إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةايه محب بهجت على محمد زغلول24180

ناجح270إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةايه محمد احمد عبدالعزيز زاهر24181

ناجح274إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةبسملة اسامة فؤاد محمد خطاب24182

ناجح273إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةبسمله جمال سعيد محمد المزين24183

ناجح267إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةبسمله سمير محمد عبدالمجيد رضوان24184

ناجح272إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةبسمه رمضان محمد على مصطفى24185

ناجح278إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةبسمه محمد اسماعيل حسن دعس24186

ناجح260إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةتسنيم مهاب عبدالعزيز ابراهيم يونس24187

ناجح250إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةحبيبة رضا سعيد مصطفي المزين24188

ناجح263إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةحبيبة عبدالستار محمد حامد حيدر24189

ناجح259إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةحبيبة محمود عبدالرحمن محمود خليل24190

ناجح260.5إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةحبيبه ابراهيم محمد خليفه سرور24191

ناجح276إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةحبيبه محمود عبده عبدالعزيز الجوهرى24192

ناجح244إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةحنين حجازى محمد حجازى ابوحطب24193

ناجح277إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةحنين عادل محمد حسن زاهر24194

ناجح277إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةداليا مصطفي عبدهللا مصطفي ربيع24195
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ناجح270إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةدنيا محمد بلتاجى ابراهيم جادو24196

ناجح251.5إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةرحمه السيد محمد حسين مبروك24197

ناجح261إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةرزان عالءالدين محمد محمد زغلول24198

ناجح255إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةرفيده فايز على عبدالعزيز قاسم24199

ناجح255إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةروان شوقى محمد عبدهللا الطباخ24200

ناجح272إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةروان ماهر محمد محمد ابوالجدايل24201

ناجح253إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةريهام ابراهيم محمد محمد منتصر24202

ناجح277إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةريهام عبداالعلى سعد الدين  محمد الطنطاوى24203

ناجح279إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةسارة محمد فؤاد سعد البنا24204

ناجح278إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةسلمى عبدالرحمن احمد عبدالرحمن ابوشمه24205

ناجح238إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةسلمى محمد السيد ابراهيم مرجان24206

ناجح238إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةسماء ابوزيد السيد ابراهيم كعبار24207

ناجح265.5إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةسهيلة محمد احمد عبدالعظيم جادو24208

ناجح272إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةشهد على عثمان احمد صبرى24209

ناجح276إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةصفاء محمد محمد محمد العسال24210

ناجح279إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةعبير حماده فؤاد محمد رضوان24211

ناجح277إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةفاطمه على محمد محمد عيسوى24212

ناجح276إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةفاطمه فرج عبداللطيف على معوض24213

ناجح277إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةفوزيه اشرف عبدالنبى عبداللطيف شحاته24214

ناجح250إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةمريم ابوالفتح محمد خليل ابوطور24215

ناجح277إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةمريم اشرف فرحات اسماعيل رضوان24216

ناجح277إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةمريم جمال عبدهللا محمود خليل24217

ناجح243إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةمريم خالد عبده حامد غنيم24218

ناجح247إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةمريم شريف محمد محمد خطاب24219

ناجح267إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةمريم مجدى محمد احمد شداد24220

ناجح258إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةمنار عبدالرحمن فتحي محمد الفزاز24221
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ناجح269.5إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةمنه هللا احمد محمد احمد شداد24222

ناجح260إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةمنى صبحى السيد احمد سرور24223

ناجح238إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةمى ماهر محمد محمد منتصر24224

ناجح277إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةميار رمضان على محمد رضوان24225

ناجح266إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةناديه جمعه على عبداللطيف رضوان24226

ناجح190.5إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةندا ابراهيم محمد احمد على24227

ناجح277إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةندى بسيونى ابراهيم ابراهيم شحاته24228

ناجح164إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةندى حلمى بسيونى محمد الفاضلى24229

ناجح277إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةنور تامر مبروك عبدالحليم شحاتة24230

ناجح276إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةنيرة اسعد مصطفى ابراهيم حمدان24231

ناجح267إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةهاجر مصطفى على احمد ربيع24232

ناجح239إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةهبه هللا محمد احمد محمد رضوان24233

ناجح266إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةهبه صالح الدين عبيد عبدالرازق شحاته24234

ناجح277إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةهبه محمد عبدالوهاب عبدالرحمن ربيع24235

ناجح275إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةوالء وليد حسين محمود محمد حسين24236

ناجح276إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةيارا اشرف عبدهللا محمود خليل24237

ناجح265إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةياسمين سمير عبدالمجيد حجازى ابوحطب24238

ناجح274إدارة قلـــــــــينقونة اإلعداديةياسمين عاطف طه محمد منتصر24239

ناجح270إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةاحمد حاتم عبدالجواد عوض24241

ناجح225.5إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةاحمد صبحى عبدالحميد على القبالوى24243

ناجح247.5إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةاحمد هانى على ابوالخير24245

ناجح243إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةاسامه يسرى يوسف عتمان24246

ناجح254.5إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةحسام اشرف شبل الزبيدى24249

ناجح267.5إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةشهاب شعبان محمد عبدالعظيم24250

ناجح271إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةعاصم ابراهيم حلمى حجازى24252

ناجح166إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةعبدالرحمن على عبدالحميد على راجح24253
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ناجح257.5إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةعبدالرحمن محمد زكى حمودة24254

ناجح161إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةعبدالرحمن يسرى عبدالرحمن الزبيدى24255

ناجح268إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةعبدالعزيز فتحى عبدالعزيز احمد مرسى24257

ناجح161إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةعبدهللا محمد عبدهللا ابوكرش24259

ناجح277.5إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةعلى اسماعيل على ناصف24261

ناجح274إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةعمر عبدالتواب عاطف الزعويلى24262

ناجح269إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةعمر محمد عبدالتواب عشوش24263

ناجح162.5إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةعمر يوسف عبدالكريم محمد راجح24264

ناجح273إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةعمرو محمد سالمه ابراهيم بكرى24265

ناجح232إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةكريم صابر عبدالرحمن عوض24266

ناجح160إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةكمال عزيز كمال الجوهرى24267

ناجح174إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةمؤمن خالد محمد الزعويلى24268

ناجح273إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةمحمد رجب بسيونى مبارك24271

ناجح186إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةمحمد سعد ابراهيم الزعويلى24273

ناجح244.5إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةمحمد شاكر متولى حجازى24275

ناجح237.5إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةمحمد صالح الشواتفى الشرقاوى24276

ناجح232إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةمحمد عبدالرحيم محمد الغرابلى24278

ناجح241.5إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةمحمد عبدهللا ابراهيم عامر24279

ناجح257إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةمحمد فكرى ابراهيم شلبى24281

ناجح275إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةمحمد لطفى بسيونى عطيه القالوى24282

ناجح274إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةمحمد محى محمد حجازى24283

ناجح253.5إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةمحمد مصطفى محمد الحجار24284

ناجح252إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةمحمود عبدالرحمن احمد الصاوى24285

ناجح267إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةيوسف خالد عبدالرحمن عوض24286

ناجح243.5إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةاسراء صالح فؤاد عشوش24287

ناجح278إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةاسماء السيد عبدالسميع الغنامى24288
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ناجح268إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةاالء رمضان جادهللا رشاش جادهللا24289

ناجح277إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةاالء سيد احمد محمد شوطه24290

ناجح251إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةاالء شعبان احمد قطب24291

ناجح187إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةالهام رمضان على اللواتى24292

ناجح233.5إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةامانى عبدالصمد مسعود الشهاوى24293

ناجح253.5إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةامل حمدان عبدالفتاح الشهاوى24294

ناجح160إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةاية محمد الجوهرى عطاهللا24296

ناجح220إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةايمان خالد عبدالفتاح ابوكرش24297

ناجح231إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةايمان عبدالكريم عبدالعزيز المالح24298

ناجح196إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةايمان كمال فتحى ابوالخير24299

ناجح264.5إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةايمان وليد محمد عبدالعظيم24300

ناجح242إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةبسمة عابد سعيد المالح24301

ناجح268إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةبسملة وائل ابراهيم خطاب24302

ناجح274إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةحبيبة رمضان محمد عطيه الزعويلى24303

ناجح270إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةحبيبة محمد عبدالمجيد عبدالدايم24304

ناجح229إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةحبيبة محمد محمد فرج24305

ناجح269إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةحسناء مصطفى يونس الشهاوى24306

ناجح262إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةرانيا احمد سعيد عفيفى24307

ناجح182إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةزينب محمد رمضان خطاب24308

ناجح276إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةسارة يوسف عطا ابوكرش24309

ناجح272إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةسلمى عبدالحليم عبدالعزيز الشهاوى24310

ناجح277إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةسما عزيز رجب ابوعوف24311

ناجح277إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةسهام صالح على عبدالقادر ابوبسيونى24312

ناجح276.5إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةشيماء رفيق حسين الزبيدى24313

ناجح276إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةعائشة سعيد محمد عتمان24314

ناجح274إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةعزة ممدوح عبدالرازق الزعويلى24315
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ناجح177إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةعال عبدالمجيد بسيونى معوض24316

ناجح222إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةعنايات عبدهللا محمد عبدالعظيم24317

ناجح225إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةمريم شريف محمد الفقى24319

ناجح237إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةمريم محمد احمد الصاوى24320

ناجح272.5إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةمريم مصطفى عبدالهادى شلبى24321

ناجح275إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةملك احمد محمد شعبان24322

ناجح262إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةملك رضا مصطفى الجوهرى24323

ناجح267إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةمنة هللا فايز ابوزيد الشهاوى24324

ناجح251إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةمنة هللا محمد فتحى عبدالرحمن حنيش24325

ناجح274إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةمنه عادل سعيد القصراوى24326

ناجح196إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةمنى تامر رزق الشناوى24328

ناجح260إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةمى مصطفى يوسف اللوتى24329

ناجح266إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةنادية عبدالعزيز على ابوعوف24330

ناجح262إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةندى عبدالرحمن مصباح عوض هللا24331

ناجح263إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةندى عبدالعظيم الشناوى عبدالحكيم24332

ناجح237إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةنرمين نور الدين رمضان اللوتى24333

ناجح262إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةهاجر محمد عبدالحى سرور24334

ناجح260إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةوفاء شاكر عبدالعاطى ابوكرش24335

ناجح250إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةوفاء محمد عبدالحميد راجح24336

ناجح257إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةوالء شعبان عبدالتواب ابوكرش24337

ناجح233إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةوالء عبدالحكيم الشناوى االشمونى24338

ناجح194إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةياسمين اسماعيل عبدهللا ابوكرش24339

ناجح231إدارة قلـــــــــينمنشاة شبراطو اإلعداديةياسمين اشرف محمد موافى24340

ناجح208إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تابراهيم السعيد فتح هللا يوسف البسيونى24341

ناجح209إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تاحمد ابراهيم محمد ابراهيم ابوسبع24342

ناجح243إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تاحمد السعيد احمد فؤاد والى24343
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ناجح227إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تاحمد جمال خليل محمد جناح24344

ناجح147إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تاحمد حسين احمد على قزن24345

ناجح222إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تاحمد حماده زكريا هنداوى حرفوش24346

ناجح278إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تاحمد سعيد موسى ابراهيم شكر24347

ناجح247إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تاحمد طه محمد طه جناح24348

ناجح254إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تاحمد عبدالحق محمد عامر صالح24349

ناجح251إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تاحمد عبدالرازق موسى عبدالرازق يوسف24350

ناجح244إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تاحمد عبدالغفار سعيد عبدالغفار النجار24351

ناجح236إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تاحمد عبدالنبى اسماعيل توفيق جناح24352

ناجح256إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تاحمد عصام احمد على الخولى24353

ناجح268إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تاحمد عصام اسماعيل محمد الصعيدى24354

ناجح231إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تاحمد على فريد السيد فزع24355

ناجح267إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تاحمد محمد خليل خليل القرنشاوى24356

ناجح275إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تاحمد محمد عبدالقادر حسن الخولى24357

ناجح207إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تاحمد محمد محمد ابراهيم حرفوش24358

ناجح230إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تاحمد محمود على عبده بدر24359

ناجح230إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تاسامه احمد محمد ابراهيم سليمان24360

ناجح271إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تاسماعيل محمد فؤاد عبدالعزيز المنسى24361

ناجح265إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تالسعيد السيد السعيد عبدالمجيد الخولى24362

ناجح223إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تالسنوسى على على اسماعيل جناح24363

ناجح195إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تالسيد عبدالحميد عبدالحميد ابواليزيد الفقى24364

ناجح273إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تانس محمد اسماعيل ابواليزيد الفقى24365

ناجح188إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تايهاب ضياء على على حرفوش24367

ناجح164إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تجمال طه خليل طه جناح24368

ناجح264إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تجمال عبدالرحمن عبدالحميد عبدالسالم فرحات24369

ناجح272إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تجمال عبدالناصر يوسف عنتر جناح24370
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ناجح263إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تحاتم الزينى عبدالمجيد سالم نعناع24371

ناجح256إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تحسام حسن فريج حسن شمه24372

ناجح205إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تحسن يوسف فريج حسن يوسف24373

ناجح212إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تحماده الدسوقى سعيد محمد بخاتى24374

ناجح217إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تخالد احمد مصطفى احمد جناح24375

ناجح221إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تخالد عبدالحميد خالد خالدابوزيد24376

ناجح234إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تخالد فؤاد متولى توفيق جناح24377

ناجح146إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تخليل عبدالغفار خليل عبدالغفار جناح24378

ناجح194إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى ترامى زكريا محمد النجار24379

ناجح194إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تسامى محمد عبدالوهاب احمد جناح24380

ناجح242إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تسعيد اشرف سعيد عبدالقادر حيدر24381

ناجح256إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تسعيد رفعت عاطف السعيد فزع24382

ناجح214إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تسيف عبدالغفار عطيه محمد ابوحامض24383

ناجح253إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تشادى رامى سعيد على الشوره24384

ناجح253إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تشاهر السيد محمد حجاج الخولى24385

ناجح200إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تشريف حمدى محمد على حمد24386

ناجح246إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تصالح عبدالرحمن عبدالرحمن عبدالرحمن الجبالى24387

ناجح255إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تعاصم صالح محمد ابراهيم سليمان24388

ناجح191إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تعاصم محمد محمد محمد صدقة24389

ناجح233إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تعبدالحق عبدالفتاح عبدالمقصود عثمان سعيد24391

ناجح238إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تعبدالرحمن احمد احمد محمد جناح24392

ناجح216إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تعبدالرحمن عبدالفتاح عبدالرحمن محمد الصعيدى24393

ناجح224إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تعبدالرحمن فوزى محمد احمد حرفوش24394

ناجح242إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تعبدالرحمن محمد خليل محمد جناح24395

ناجح234إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تعبدالرحمن محمد عبدالمنعم يوسف الدسوقى24396

ناجح184إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تعبدالرحمن مسعد عبدالرحمن حرفوش24397
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ناجح233إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تعبدالرحمن وائل ابراهيم محمد شمه24398

ناجح261إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تعبدالرحمن ياسر عبدالرحمن عبدالقادرفزع24399

ناجح161.5إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تعبدالقادر السيد عبدالحليم فتوح قزن24400

ناجح241إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تعبدهللا حسن عبدالقادر محمد ابوخاليه24401

ناجح238إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تعبدهللا محمد متولى ابوالمجد حرفوش24402

ناجح218إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تعبدالمجيد سالم عبدالمجيد سالم نعناع24403

ناجح237إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تعبدالمولى محمد عبدالرحمن محمد بخاتى24404

ناجح214إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تعبدالهادى ماهر عبدالمقصود ابراهيم الفقى24405

ناجح267إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تعطيه صفوت عطيه محمد ابوحامض24406

ناجح252إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تعماد محمد محمد محى الدين فزع24407

ناجح257إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تعمر السيد ابراهيم عمر كرامه24408

ناجح201.5إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تعمر حسنى يوسف حماده حرفوش24409

ناجح193إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تعمر رمضان محمد عبدالقادر ابوخاليه24410

ناجح268إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تعمر محمد عبدالقادر عبدالقادر حرفوش24411

ناجح196إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تعمرو حجازى محمد بسيونى المالح24413

ناجح271إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تفارس عبدالحميد هارون عبدالحميد الطوبجى24415

ناجح268إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تكريم عبدالخالق محمد عبدالخالق ضاهر24416

ناجح241.5إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تكريم نجاح عمر عبدالفتاح عبدهللا24417

ناجح197إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تمحمد ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم جابر24418

ناجح215إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تمحمد احمد عبدالغفار هنداوى حرفوش24419

ناجح266إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تمحمد احمد عبدالمنصف احمد ابوحامض24420

ناجح206إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تمحمد احمد محمد على حرفوش24421

ناجح211إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تمحمد اسامه ممدوح اسماعيل عبدالرازق24422

ناجح274إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تمحمد اسماعيل محمد اسماعيل الكردى24423

ناجح242إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تمحمد اشرف احمد ابواليزيد نعناع24424

ناجح201إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تمحمد السيد احمد احمد ابورجب24425



كفرالشيخ16/06/2021

859صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح153إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تمحمد بهاء عبدالهادى عبدالفتاح الجبالى24426

ناجح246.5إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تمحمد حمدى فضل السيد المنسى24428

ناجح241إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تمحمد حنفى محمد حميده24429

ناجح241إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تمحمد رضوان محمد طه ضاهر24430

ناجح224إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تمحمد سعد محى محى الدين فزع24431

ناجح222إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تمحمد سعيد محمد راضى حرفوش24432

ناجح210إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تمحمد سالمه مصطفى مصطفى الخولى24433

ناجح216إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تمحمد عادل شحاته عبده الخولى24434

ناجح262إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تمحمد عادل محمد عبدالعزيزالمنسى24435

ناجح202.5إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تمحمد عبدالرؤوف احمد احمدالشوره24436

ناجح261إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تمحمد عبدالسالم عبدالحميد عبدالسالم فرحات24437

ناجح233إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تمحمد عبدالفتاح خالد عبدالفتاح الشوره24438

ناجح255إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تمحمد عبدالقادر الدسوقى معوض المنسى24439

ناجح269إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تمحمد عبدالمجيد محمد احمد داود24440

ناجح276إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تمحمد فارس محمد فتح هللا جناح24441

ناجح210إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تمحمد نبيل احمد عبدالخالق جناح24442

ناجح256إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تمحمد يوسف عبده عبده يوسف24443

ناجح259إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تمحمود سعيد عاطف السعيد فزع24445

ناجح216إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تمحمود صابر احمد احمد الجلمه24446

ناجح253إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تمحمود عبدالمنعم عبدالعزيز عبدالفتاح جناح24447

ناجح242إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تمحمود محرم محمد مصطفى حرفوش24448

ناجح233إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تمصطفى ايمن ابواليزيد يوسف البسيونى24449

ناجح277إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تمصطفى محمد احمد ابراهيم بخاتى24450

ناجح266إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تمصطفى محمود ماهر فتحى ضاهر24451

ناجح245إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تمهاب عبدالسالم عبدالفتاح حرفوش24452

ناجح229إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تهارون يوسف هارون عبدالحميد الطوبجى24453
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ناجح263إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تهنداوى احمد يوسف هنداوى حرفوش24454

ناجح204إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى توليد حمدى محمد على حمد24455

ناجح271إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تيوسف فتحى هارون عبدالحميد الطوبجى24456

ناجح278إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تاروى عبدالرحمن الشافعى عبدالخالق جناح24457

ناجح276إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تاسراء كرم كرم عبدالوهاب جناح24458

ناجح278إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تاسماء احمد محمد احمد جوده24459

ناجح277إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تاسماء السعيد عبدالمنعم احمدمحمدالنمر24460

ناجح242إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تاسماء السعيد محمد ابراهيم الخولى24461

ناجح258إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تاسماء شعبان الشحات محمد صالح24462

ناجح267إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تاسماء عادل احمد احمد الكردى24463

ناجح278إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تاسماء عبدالحق محمد عامر صالح24464

ناجح270إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تاسماء عبدالعزيز سعيد عبدالعزيز محمد24465

ناجح257إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تاسماء عبدالوهاب محمد ابراهيم ابوعلي24466

ناجح203إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تاالء عبدالغفار موسى السيد شكر24467

ناجح268إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تاالء محمد صالح محمد سالم24468

ناجح276إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تاالء محمد يوسف على جناح24469

ناجح240إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تالزهراء مصطفى على احمد يعقوب24470

ناجح256إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تالشيماء محمد محمد سيداحمد حمدان24471

ناجح255إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تامل السعيد احمد عبدالقادر الحرون24472

ناجح274إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تامنيه احمد ابراهيم احمد الخطيب24473

ناجح274إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تامنيه عزت شاهين محمدشاهين24474

ناجح266إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تامنيه هنداوى حمادة هنداوى حرفوش24475

ناجح231إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تاميره عادل محمد العربى24476

ناجح256إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تايمان محمود عبدالقادر عبدالجواد عوض24477

ناجح203إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تايمان يحى عبدالمنصف عطيه عامر24478

ناجح250إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تايناس محمد حامد ابراهيم حرفوش24479
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ناجح269إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تايه الشحات محمد احمد يعقوب24480

ناجح193إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تايه عطيه احمد موسى الهدى24482

ناجح242إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تحبيبه احمد السيد احمد الشوره24483

ناجح241إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تحبيبه احمد عطيه احمد ابوعجيله24484

ناجح239إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تحبيبه ادهم ابراهيم عبدالرحمن حرفوش24485

ناجح277إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تحبيبه عامر محمد ابراهيم الدسوقى24487

ناجح173إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تحبيبه عماد خليل حسن عنانى24488

ناجح247إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تحبيبه كمال محمد ابراهيم الخولى24489

ناجح271إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تخلود ابراهيم محمد ابراهيم حرفوش24490

ناجح209إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تخلود ابراهيم محمد عبدالحميد العربى24491

ناجح272إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تداليا على محمد يوسف الجلمه24492

ناجح271إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تدنيا اكرامى عبدالحفيظ على حرفوش24493

ناجح200إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تدنيا عبدالعزيز على احمد يعقوب24494

ناجح272إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى ترانيا احمد عبدالقادر احمد مصطفى24495

ناجح277.5إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى ترانيا السيد عبدالرؤف يوسف حرفوش24496

ناجح276إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى ترحمه نصر محمد نصر الخولى24497

ناجح192إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى ترشا محمد على ابراهيم جناح24498

ناجح241إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى ترنا حسام عبدالمولى رباح جناح24499

ناجح275إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى ترنا عبدالعزيز محمود مصطفى حرفوش24500

ناجح278إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى ترنا يوسف عيسي عيسي الخطيب24501

ناجح276إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تروان مصطفى احمد محمد كاشف24502

ناجح231إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى ترودينه رضا الدسوقى عبدالقادر حيدر24503

ناجح275إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تروضه عبدالفتاح محمد مصطفى البيومى24504

ناجح277إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تروضه محمد حسن حسن القزاز24505

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تريهام رياض انور عبدالعزيز جناح24506

ناجح279إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تريهام محمد عبدالمجيد الصاوى حرفوش24507
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ناجح245إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تريهام مصطفى امام ابراهيم بخاتى24508

ناجح265إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تزهراء زين العابدين خالد خالد ابوزيد24509

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تزهراء فايز محمد محمد خضر24510

ناجح275إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تزينب عاطف محمد محمد شمه24511

ناجح278إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تساره اشرف عبدالمنعم عباس حرفوش24512

ناجح277إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تسلمى سمير عبدالغفار محمدالسباعى24513

ناجح278إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تسلمى عماد ابراهيم عبدالرحمن حرفوش24514

ناجح260إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تسما جالل محمد مرسى ربيع24515

ناجح235إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تسهيله حسن عبدالرحمن عبدالرحمن قشطة24516

ناجح177.5إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تسهيله عطيه احمد موسى الهدى24517

ناجح266إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تسوميه فايز احمد الجوهرى ضاهر24518

ناجح279إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تشروق السيد احمد السيد حرفوش24519

ناجح278إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تشروق محمد ابراهيم عبدالفتاح جناح24520

ناجح245إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تشروق مختار ابراهيم عبدالرحمن حرفوش24521

ناجح268إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تشهد محمد خليل حسن عنانى24522

ناجح263إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تشيماء محمود متولى عبدالرازق القزاز24523

ناجح228إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تفاطمه الزهراء محمد على على مخلوف24524

ناجح258إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تفاطمه زكى ابراهيم محمد صالح24525

ناجح196إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تمبروكه عبدالمقصود عبدالقادر عبدالمقصود عبدهللا24526

ناجح278إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تمرام عبدالرازق يوسف عبدالفتاح حرفوش24527

ناجح272إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تمروه وليد ابراهيم عبدالفتاح جناح24528

ناجح198إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تمنه هللا جمال عبدالعزيز ايوب القرنشاوى24529

ناجح278إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تمنه هللا شريف فرحات عثمان فرحات24530

ناجح223إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تمنه هللا عبدالفتاح السعيد عبدالغفار النجار24531

ناجح233إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تمنه هللا محمد عبدالرحمن محمد الدسوقى24532

ناجح266إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تمنه هللا معوض على احمد الجبالى24533
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ناجح232إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تمنه هللا ياسر عبدالمجيد سالم علي24534

ناجح249إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تمى رمضان عبدالقادر احمد جناح24535

ناجح253إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تمى محمد عبدالرازق يوسف الجلمه24536

ناجح265إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تميرنا يوسف الصاوى الخطيب24537

ناجح277إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تندا ابراهيم احمد حسن الجلمه24538

ناجح279إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تندى احمد ابراهيم ابراهيم حرفوش24539

ناجح278إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تندى ثروت احمد حسن يعقوب24540

ناجح277إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تندى على عبدالرازق يوسف الجلمه24541

ناجح279إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تندى فخرى محمد رضا محمد عطيه24542

ناجح236إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تندى محمد عبدالستار ايوب القرنشاوى24543

ناجح276إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تندى محمد محمود محمود الزيات24544

ناجح264إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تندى محمد مصطفى عبداللطيف ضاهر24545

ناجح278إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تنهى رمضان السعيد احمد الكردى24546

ناجح207إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تنورهان احمد عبدالمجيد عبدالعزيز بدر24547

ناجح276إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تنورهان اشرف احمد ابواليزيد نعناع24548

ناجح275إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تنورهان زكريا شفيق يوسف الخولى24549

ناجح258إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تنورهان عصام عبدالعزيز رمضان عبدالواحد24550

ناجح201إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تنورهان على محمد مرسى ربيع24551

ناجح239إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تهاجر بشير محمد ابراهيم الخولى24552

ناجح230إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تهاجر حماده ابراهيم محمد بيصار24553

ناجح206.5إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تهاجر محروس بسيونى غازى24554

ناجح248إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تهبه حماده السعيد احمد موسى24555

ناجح275إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تهدير هشام سعيد عبدالقادر حيدر24556

ناجح264إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تهناء عابد عبدالرحمن على الشورى24557

ناجح244إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تهيام محى الدين عبدالقادر بسطويسى عون24558

ناجح273إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تياسمين خليل يوسف عنتر جناح24559
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ناجح275إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد عادل  القرتشاوى تياسمين عبدالرحمن عبدالرازق يوسف الجلمه24560

ناجح268إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةابراهيم احمد ابراهيم محمد القطان24561

ناجح275إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةابراهيم عبدالجواد فرحات عبدالجواد سعد24562

ناجح274إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةابراهيم على ابراهيم مصطفى شرف24563

ناجح269إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةابراهيم عماد ابراهيم توفيق ابويوسف24564

ناجح266إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةابراهيم محمد نصر ابراهيم غلمش24565

ناجح202.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاحمد ابراهيم جمعه ابراهيم شرف الدين24566

ناجح252إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاحمد اسامه مصطفى ابراهيم الخطيب24567

ناجح242.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاحمد السيد محمد عبدالاله بقوش24568

ناجح253إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاحمد رضا محمود احمد االشمونى24569

ناجح262إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاحمد شريف مصطفى محمد حمود24570

ناجح247إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاحمد عبدالعال راجح عبدالاله الخطرى24572

ناجح267إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاحمد عبدالعليم فرحات عبدالجواد سعد24573

ناجح270إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاحمد على السيد محمد بهنسى24574

ناجح269إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاحمد فتح هللا عبدالرؤف محمد عصر24575

ناجح267إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاحمد ماهر محمد السيد عبدالشافي24576

ناجح274إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاحمد محمد احمد سليمان ابوبكر24577

ناجح231.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاحمد محمد حسين عثمان البربرى24578

ناجح250.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاحمد محمد رمزى عبدالفتاح ابوبكر24579

ناجح274إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاحمد محمد عبدالسالم مصطفى بقوش24580

ناجح206إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاحمد محمد عبدالعزيز محمد حامد24581

ناجح250إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاحمد محمد عبدالفتاح السيد فارس24582

ناجح226إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاحمد محمد عبدهللا عبدالرؤوف حامد24583

ناجح265إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاحمد محمد عبدالوهاب محمد جابر24584

ناجح271إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاحمد محمد عطيه محى النجار24585

ناجح250إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاحمد محمد فتحى مصطفى القطان24586



كفرالشيخ16/06/2021

865صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح264إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاحمد محمد محمود عبدالفتاح حشله24587

ناجح262إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاحمد محمد محمود محمد ريشه24588

ناجح259إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاحمد محمود شلبى عبداللطيف عكاشة24589

ناجح277إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاحمد مصطفى اسماعيل فتوح ابودسوقى24590

ناجح273إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاحمد مصطفى السعيد عبدالستارنجم24591

ناجح267إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاحمد مصطفى محمد قطب نجم24592

ناجح261إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةادهم محمد محمود على عثمان24593

ناجح259إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاكرامى محمد محمود محمد القطان24594

ناجح236.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةالسعيد يوسف احمد يوسف البسيقى24595

ناجح254إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةالسيد حسن السيد ذكى السديمى24596

ناجح216إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةالسيد صبرى عبدالفتاح عبدالرؤوف عثمان24597

ناجح247.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةالسيد محمد السيد محمد جبارة24598

ناجح270إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةامين احمد مصطفى عبدالحميد الكاشف24599

ناجح149إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةايمن عزت محمود هنداوى شتا24600

ناجح203إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةايهاب كامل عبدالعزيز العرجاوى24601

ناجح209إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةباسم كمال عبدالفتاح محمد نجم24602

ناجح273إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةبسيونى ابراهيم بسيونى بهنسى ابوعيش24603

ناجح188إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةحاتم فهمى صبرى الشناوى القلينى24604

ناجح270إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةحسام السعداوى فتوح السعداوى ابودسوقى24605

ناجح267إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةحسن عباس حسن عبدالفتاح النجار24606

ناجح266إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةحسن ياسر حسن محمد النجار24607

ناجح264إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةحماده فتوح محمد احمد عصر24608

ناجح269إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةخالد عماد فتوح عطاهلل24609

ناجح264إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةخالد قاسم يوسف السيد عطا هللا24610

ناجح248إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةخالد ياسر عبدالجواد محمود خطاب24611

ناجح268إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةرضا عبدالحميد عبدالجليل عبدالحميد عباده24612
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ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةزياد امير عبدالرازق السيد البربرى24613

ناجح183إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةزيدان السيد محمود زيان حجاج24614

ناجح201إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةسعد محمود عباس عبدالغفار الغريب24615

ناجح274إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةسعيد محمد السعيد محمد ابوالعال24616

ناجح272.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةشادى هشام فتحى السعداوى ابودسوقى24617

ناجح271.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةشريف اشرف على عبدالحميد زناتى24618

ناجح245.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةشكرى عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح سرحان24619

ناجح257إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةصبرى طارق عبدالسالم على شهاب الدين24620

ناجح209.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةصبرى عصام صبرى عبدهللا الصفانى24621

ناجح247.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةصالح انور محمد عبدالمجيد الكاشف24622

ناجح173إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةطه احمد خالد احمد الخطرى24623

ناجح230إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةعادل محمود هنداوى محمد هنداوى24624

ناجح277إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةعبدالرحمن خالد عبدالرؤف محمد عصر24627

ناجح271إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةعبدالرحمن خليفة مصطفى محمد سليمان24628

ناجح240إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةعبدالرحمن قطب اسماعيل محمد نجم24629

ناجح204إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةعبدالسالم الحسينى ربيع مصباح شرف24630

ناجح172إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةعبدالعزيز عبدالباعث عبدالفتاح عبدالباعث مصطفى24631

ناجح251إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةعبدالعزيز كمال محمود عبداللطيف عكاشه24632

ناجح250.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةعبدالفتاح سمير محمد عبدالفتاح عقل24633

ناجح231.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةعبدالفتاح محمود عبدالفتاح محمد خطاب24634

ناجح215إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةعبدالقادر محمد عبدالقادر محمود الجرن24635

ناجح279إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةعبداللطيف اشرف رياض عبداللطيف ريشه24636

ناجح242إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةعبدهللا ابراهيم السيد على النشرتاوى24637

ناجح271.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةعبدهللا رضا محمد محمود القطان24638

ناجح271إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةعبدهللا صبرى محمود محمد خطاب24639

ناجح272إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةعبدهللا ماهر عبدالقادر قاسم غلمش24640
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ناجح268إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةعبدهللا محمد فتح هللا محمود ابوبكر24641

ناجح232إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةعبدهللا محمود محمد ابراهيم سعد24642

ناجح243.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةعبدالنعيم محمود عبدالجليل عبدالحميد عباده24644

ناجح158إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةعزت صالح عبدالجواد حمود24645

ناجح266إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةعالء مرسى عصام محمد عيار24646

ناجح224.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةعلى احمد السيد احمد الصالحي24647

ناجح213.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةعلى احمد محمد نصر الجمال24648

ناجح268إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةعلى محمد قاسم عبدالمقصود شرف24649

ناجح273إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةعلى محمد محمد جابرالهواري24650

ناجح275.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةعماد السيد على عبدهللا البسيقى24651

ناجح276إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةعماد مدحت فتحى السعداوى ابودسوقى24652

ناجح277إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةعمار لطفى عبدالمجيد محمد ناصر24653

ناجح262.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةعمار ممدوح السيد محمد ابوزهرة24654

ناجح273إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةعمر زيدان كمال زيدان مغيزل24655

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةعمرو خالد عبدالرازق البوهي24656

ناجح190إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةعمرو صبرى عبدالجواد عبدالقادر مغيزل24657

ناجح237.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةعمرو فتح هللا فريج سالمه سليم24658

ناجح274إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةعمرو مصطفى عبدالجواد عبدالقادر نوح24659

ناجح272.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةفؤاد اشرف محمد فؤاد عمرو24660

ناجح258.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةفؤاد زغلول عبدهللا عبدالرؤف حامد24661

ناجح251إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةفؤاد عبدالمجيد عبدالمجيد عزام24662

ناجح264.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةفتوح رضا فتوح محمد سعد24663

ناجح272.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةكريم ماهر عبدالصمد ابراهيم المغربى24665

ناجح276إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةكمال محمد السيد محمد بصل24666

ناجح274إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمؤمن محمد عبدالجواد محمود خطاب24667

ناجح277إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمازن ايمن ابراهيم فتوح ابودسوقى24668
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ناجح217إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمازن حمدى مصطفى محمد سليمان24669

ناجح228.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةماهر ابراهيم عبدالقادر قاسم غلمش24670

ناجح255إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةماهر امير على محمد عوض24671

ناجح277إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحروس مصطفى عوض مصطفى حجاج24672

ناجح258.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمد ابراهيم احمد فرحات مغيزل24673

ناجح272إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمد ابراهيم شمس الدين هنداوى شتا24674

ناجح238.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمد ابراهيم عبدالعزيز بسيونى اسماعيل24675

ناجح269إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمد ابراهيم محمد ابراهيم غلمش24676

ناجح269إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمد ابراهيم محمد محمد عمرو24677

ناجح251إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمد احمد ابراهيم احمد عيار24678

ناجح243إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمد احمد الباشا محمد حجازى24679

ناجح275إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمد احمد السيد محمد عثمان24680

ناجح277إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمد احمد مصطفى احمد حامد24681

ناجح193إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمد اشرف سعد على معزية24683

ناجح190.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمد السعيد محمد قاسم البربرى24684

ناجح218.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمد السيد عبدالعزيز محمد العرجاوى24685

ناجح266إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمد السيد عزت السيد يونس24686

ناجح225إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمد الشريف قاسم محمد نعمت هللا24687

ناجح188إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمد ايمن محمد محمد شهاب الدين24688

ناجح273.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمد تامر سمير عبدالحميد سعد24689

ناجح276إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمد جمال عبدالفتاح فتوح ابودسوقى24690

ناجح274إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمد حلمى عبدالمعز عبدالحميد نصير24691

ناجح273إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمد خالد محمد فتوح ابودسوقى24692

ناجح247إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمد خالد يوسف ابراهيم عمرو24693

ناجح216إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمد خميس محمد السيد خميس24694

ناجح263إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمد زيدان عبدالفتاح البربرى24695
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ناجح273إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمد سامى محمد على الدين على الدين24696

ناجح198إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمد شريف فريج مصطفى مغيزل24697

ناجح198.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمد صبرى فتحى عبدالباعث عطاهللا24698

ناجح258إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمد عبدالعزيز عبدالفتاح مصطفى بقوش24699

ناجح249.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمد عبدالفتاح سيداحمد ابراهيم سليمان24700

ناجح261.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمد عبدالفتاح محمد فتحى زغلول24701

ناجح211إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمد عزت عبدالجواد عبدالعزيز حمود24702

ناجح184.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمد عشماوى السيد السباعى مغيزل24703

ناجح233إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمد على السيد بسطويسى عصر24704

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمد فتح هللا فريج سالمه سليم24705

ناجح272إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمد فتح هللا قمر الدوله محمد ابوزهره24706

ناجح277إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمد فتح هللا محمود محمد القطان24707

ناجح252.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمد محمود السيد راضى الحداد24708

ناجح273إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمد محمود محمد محمود خطاب24709

ناجح240إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمد مدحت بهى الدين محمد عمرو24710

ناجح260إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمد مرسى محمد مرسى ابوعيش24711

ناجح256.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمد مصطفى ابراهيم ابراهيم حمود24712

ناجح267.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمد مصطفى فتحى مصطفى القطان24713

ناجح264إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمد وليد عبدالسالم احمد سعد24714

ناجح272.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمد ياسر ابراهيم محمد24715

ناجح270إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمود السيد محمد السيد درويش24716

ناجح231.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمود عبدالدايم ابراهيم عبدالفتاح البوهى24717

ناجح246.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمود فرحات عبدالفتاح فرحات سعد24719

ناجح207إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمود كريم محمود عبدالمولى حجاج24720

ناجح244.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمود محمد قاسم غلمش24721

ناجح241.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحمود محمد محمد محمود خطاب24722
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ناجح237.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمحى ابراهيم احمد محمد القطان24723

ناجح185.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمصطفى ايمن عبدهللا عبدالعزيز مهيا24724

ناجح220.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمصطفى ايمن مصطفى عبدهللا الجرن24725

ناجح239إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمصطفى عبدالسالم السيد عبدالسالم منصور24726

ناجح231.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمصطفى على عبدالموجود عبدالفتاح نصير24727

ناجح254.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمصطفى محمد مصطفى مصطفى حامد24728

ناجح264إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمصطفى نصر مصطفى محمود الكاشف24729

ناجح269إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةهاشم احمد محمود محمد المنجد24730

ناجح227إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةياسر عبدالحميد رمضان ابراهيم الحصاوى24731

ناجح268إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةياسر عصام عبدالرحمن زيدان نجم24732

ناجح210إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةيحيى على السيد على احمد24733

ناجح240إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةيوسف السيد محمد السيد حمود24734

ناجح268إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةيوسف رفيق يوسف السيد عطا هللا24735

ناجح249إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةيوسف محمد عبدهللا ابراهيم شتا24736

ناجح279إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاروى كمال محمد نبيه محمود عمرو24738

ناجح276إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاروى لطفى عبدالمجيد محمد ناصر24739

ناجح270إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاسراء محمد السيد محمد سعد24740

ناجح275.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاسراء محمد عبدالجواد يوسف البسيقى24741

ناجح273إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاسراء مصطفى احمد حسن شاهين24742

ناجح273.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاسالم السيد على محمد الحيطاوى24743

ناجح274إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاسالم محمد عبدالمعز فرحات عيار24744

ناجح218إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاسالم محمود ابراهيم ابراهيم حسن24745

ناجح273.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاسماء الشحات محمد مخلوف الطنبارى24746

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاسماء ايهاب حامد عبدالمنعم هاني24747

ناجح274إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاسماء رضوان زيدان محمد الشامى24748

ناجح279إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاسماء شهدى ابراهيم فريز الشامى24749
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ناجح217إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاسماء صابر محمد محمد الكاشف24750

ناجح279إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاسماء عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز العسلى24751

ناجح263إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاسماء عزت احمد فرحات مغيزل24752

ناجح239إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاسماء محمد محمود عمارة24753

ناجح261إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاالء احمد فتوح عبدهللا الحصاوى24754

ناجح273إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاالء خالد محمد عبدهللا الوحش24755

ناجح272إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاالء سالمه فريج سليم24756

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاالء صبرى السعيد عبدالفتاح عقل24757

ناجح277.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاالء عبدالفتاح اسماعيل محمد نجم24758

ناجح266إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاالء محمد سعد عبدالفتاح العسلي24759

ناجح275إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةالدرداء خليل ابراهيم حسين غانم24760

ناجح268إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةامل احمد عبدالفتاح فتح الباب غلمش24762

ناجح279إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةامل اسامه عبدالفتاح عبدهللا عصر24763

ناجح274إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةامنيه السيد طه عبدالفتاح ابوبكر24764

ناجح273إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاميره جالل فتوح فرحات عطاهلل24765

ناجح268إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةاميره محى ابراهيم محمد سعد24766

ناجح272إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةامينه على محمد عبدالخالق زيدان24767

ناجح276إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةامينه قطب محمد محمد نجم24768

ناجح279إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةايمان اشرف على محمود عثمان24769

ناجح277إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةايمان زيان محمود زيان حجاج24770

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةايمان سعد ابراهيم علي ابوبكر24771

ناجح275إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةايمان شريف عبدالعليم عبدالجواد حجاج24772

ناجح277إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةايمان على عبدالجواد يوسف البسيقى24773

ناجح240إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةايمان محمد عطيه سيداحمد بسيونى24774

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةايمان محمود كوم النور جمال الدين عطاهلل24775

ناجح276إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةايناس ابراهيم حسن ابواليزيد عصر24776
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ناجح275إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةايه احمد ابراهيم عبدالفتاح البوهي24777

ناجح276إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةايه هللا محمد محمود مصطفى سمك24778

ناجح251إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةايه عبدالحميد محمد رضوان حجاج24779

ناجح233.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةايه على نصر محمد عقل24780

ناجح255إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةبسمه احمد مصطفى حسن شاهين24781

ناجح279إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةبسمه محمد احمد عبدالوهاب الكاشف24782

ناجح264إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةبسمه محمد محمد زيدان ابوزهرة24783

ناجح275إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةبشرى مدحت عبدالمجيد عبدالمجيد حامد24784

ناجح206إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةجيهان محمد عبدالعزيز عبدالرازق24785

ناجح277إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةحبيبه ابراهيم زيدان محمد مصطفى نعمت هللا24786

ناجح277إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةحبيبه خالد علي على ابويوسف24787

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةحبيبه محمد صدقى عبدهللا النشرتاوى24788

ناجح245إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةحسناء احمد محمد المرشدى24789

ناجح267إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةحسناء حسن محمد ابراهيم عبدالهادى24790

ناجح279إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةحسناء حسنى فضل على ابوبكر24791

ناجح233إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةحسناء زين العابدين فرج احمد رزق24792

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةحنين السيد السعيد حسبو نجم24793

ناجح259إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةحنين محمد عبدالجواد محمد مرسي24794

ناجح274إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةحياه السيد فتوح التهامى البسيقى24795

ناجح272إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةخلود عقل فرحات عقل عقل24796

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةخلود كرم سعد ابراهيم بقوش24797

ناجح262.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةخلود محمد السيد محمود عيسى24798

ناجح205.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةدعاء عبدالقادر فضل على ابوبكر24799

ناجح259إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةدنيا عبدالعزيز عطيه محمد الجمال24800

ناجح240إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةدينا زيدان زيدان ابراهيم سعد24801

ناجح234إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةدينا سيداحمد فؤاد سيداحمد رمضان24802
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ناجح277إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةرحمه سمير محمود عبدالجواد السعدنى24803

ناجح270إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةرضا محمد محمود محمد عمارة24804

ناجح257إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةرواء سالم محمد عبدالفتاح عطاهلل24805

ناجح272إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةروان زيان مصطفى محمود سعد24806

ناجح275إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةروضه رضا عبدهللا سعد غلمش24807

ناجح261إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةرويدا ايمن عبدالقادر كامل ابوبكر24808

ناجح264إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةساره احمد عبدالعزيز محمد العرجاوى24809

ناجح251إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةساره السيد محمد على شعوط24810

ناجح272إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةساره نادر جرجس غطاس24811

ناجح275إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةسعاد ابراهيم محمود محمد عقل24812

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةسعاد وائل محمود محمد عقل24813

ناجح277إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةسلمى احمد احمد حسبو نجم24814

ناجح277إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةسلمى عبدالرؤف على محمد عصر24815

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةسلمى عبدالرحيم محمد نجم24816

ناجح276إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةسماح ابراهيم محمد عبدهللا عصر24817

ناجح235إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةسماح رضا السيد يوسف خلف هللا24818

ناجح260إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةسماح محمد مصباح عبدالخالق24819

ناجح274إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةسمر صبحي فتوح محمد مصطفى24820

ناجح277إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةسمر محمد عبدالموجود محمد شهاب الدين24821

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةسوزان محمود عبدالقادر كامل ابويكر24822

ناجح267.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةشروق ابراهيم محمود ابراهيم الحنفى24823

ناجح260إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةشرين حسين على محمد ريشه24824

ناجح272إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةشمس محمد مصطفى سيداحمد عصر24825

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةشهد سمير عزالرجال محمد خليفة24826

ناجح275إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةشهد عادل على محمد جردة24827

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةشهد عاصم قاسم محمد حمود24828
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ناجح244.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةشهد عبدالاله فؤاد عبدالاله ريشه24829

ناجح266إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةشهد عصام على عبدالبديع ابويوسف24830

ناجح272إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةشهد عصام محمد عبدالفتاح سرحان24831

ناجح268إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةشهد ماهر على كامل حسبو24832

ناجح267إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةشهد محمد حسنى على عقل24833

ناجح270إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةشهد محمد عبدالفتاح احمد القطان24834

ناجح262إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةشيماء احمد محمد المرشدى24835

ناجح237إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةشيماء عبدالرحمن عبدالعاطى عبدالرحمن الدوبان24836

ناجح265إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةصابرين احمد محمد بسطويسى عطاهلل24837

ناجح260إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةصفاء مصباح ربيع مصباح شرف24838

ناجح236إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةعبير حنفى السيد فرحات بقوش24839

ناجح271إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةعزه رضا عبدالعزيز فرحات مغيزل24840

ناجح273إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةعال محمود عبدالفتاح فرحات سعد24841

ناجح276إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةفاطمه الزهراء فؤاد الحسينى ابراهيم شتا24842

ناجح262إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةفاطمه صبرى السيد عبدالفتاح ابوزهرة24843

ناجح250إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةفاطمه مصطفى شاكر مصطفى سعد24844

ناجح276إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةفلاير ماهر السيد عبدالرازق البوهى24845

ناجح271إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةكريمه محمد احمد حسين الغنام24846

ناجح199إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةماجده ابراهيم على احمدعيار24847

ناجح276إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمديحه محمد مصطفى احمد حامد24848

ناجح274إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمروه محمد السعيد محمد نعمت هللا24849

ناجح273إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمروه محمد سعيد محمود معزيه24850

ناجح276إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمريم ابراهيم حامد موسى القزاز24851

ناجح279.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمريم ايمن السيد على ابوبكر24852

ناجح273إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمريم محمد محمد عبدالحميد حامد24853

ناجح279إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةملك احمد مصطفى احمد حامد24854
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ناجح241إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةملك الشحات عبدالعظيم عباس زيدان24855

ناجح272إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةملك عبدالفتاح مصطفى عبدالفتاح ابوهديه24856

ناجح262إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةملك على محمود محمد حسنين24857

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةملك محمد ابراهيم محمد عوض24858

ناجح258إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةملك محمد عبدالعليم فرحات صباح24859

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةملك محمود سعد على نعمت هللا24860

ناجح269إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةملك محمود عبداللطيف محمود عمرو24861

ناجح275إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةملكه ابراهيم زكريا محمد عطاهلل24862

ناجح275إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةملكه احمد عبدالفتاح محمود الكاشف24863

ناجح275إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمنار راضي بسيونى راضي بصل24864

ناجح279إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمنال يسرى خليفه مصطفى الشامى24865

ناجح279إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمنه الدسوقي مصطفى عبدالفتاح نصير24866

ناجح265إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمنه هللا مصطفى عبدالفتاح عبدالفتاح عطاهلل24868

ناجح254إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمنه هللا ياسر زيان محمد خطاب24869

ناجح251إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمنه مجدى فتوح محمد حجازى24870

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمنه مجدى محمد عثمان غالب24871

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمنى على محمد احمد عبدالجواد24872

ناجح277إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمنى مصطفى محمد مصطفى نجم24873

ناجح276إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمها صبري محمد محمود البسيونى24874

ناجح261إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةمى مصطفى فتوح محمد حجازى24875

ناجح273إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةندى زيان محمد زيان خطاب24876

ناجح264إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةندى عبدالفتاح عبدالكريم عبدالوهاب زماره24877

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةندى عصام محمد محمد حامد24878

ناجح270إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةندى محمد محمود ابراهيم الحنفى24879

ناجح251إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةندى هنداوى ابراهيم عبدالرحمن القطان24880

ناجح274إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةندى ياسر عبدالعزيز مصطفى بقوش24881
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ناجح277إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةندى ياسر محمد عبدالفتاح سرحان24882

ناجح277إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةنسرين محمد عادل عزاته النشرتاوى24883

ناجح245إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةنسمه محمود عبدالقادر عبدالعزيز غلمش24884

ناجح244إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةنورا سعد صبرى الشناوى24885

ناجح265إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةنورا عز عبدالمعطى محمد شرف24886

ناجح279إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةنورهان خطاب محمد خطاب خطاب24887

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةنورهان سعد عبدالحسيب سعد النجار24888

ناجح277إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةنورهان عزت احمد احمد ابوعيش24889

ناجح268إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةنورهان محمد عبدالفتاح عبدالصمد عمرو24890

ناجح274إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةنورهان محمد عز الرجال نصار المرشدى24891

ناجح276إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةنيره عالء مصطفى فهمى رزق24892

ناجح276إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةهدى نصر محمد عبدالسالم سليم24893

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةهمس عماد نصر عبدالسالم سليم24894

ناجح230إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةهميس عطيه محمد محمد الجمال24895

ناجح276إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةهوانم محمد محمد عبدالسالم هنداوى24896

ناجح266إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةوفاء عبدالحميد عبدالوهاب عبدالحميد الحشاش24897

ناجح275إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةوفاء مصطفى عبدالعزيز ابراهيم عيسى24898

ناجح276إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةوفاء ياسر محمد السيد عصر24899

ناجح269إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةياسمين ايمن محمود محمد عقل24900

ناجح276إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةياسمين عماد الدين صبرى عبدالفتاح سليم24901

ناجح270إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةياسمين عيسوى هاشم يوسف العتريس24902

ناجح271إدارة قلـــــــــينالشهيد ياسر فريج اإلعداديةياسمين محمد مصطفى عبدالحميد الكاشف24903

ناجح201إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تابراهيم محمد ابراهيم محمود حجاج24904

ناجح272إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تابراهيم محمد حنفى حسين الحنفي24905

ناجح203إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تابراهيم محمد عبدالحميد محمد داود24906

ناجح229إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تاحمد ابراهيم على محمد المعلفى24908
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ناجح207إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تاحمد العتريس السيد يونس الشامى24909

ناجح259إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تاحمد ايمن عبدالقادر عطا هللا24910

ناجح244إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تاحمد بهجات كامل ابراهيم جورده24911

ناجح260إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تاحمد زيدان عبدالفتاح محمد سعد24913

ناجح274إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تاحمد صالح الدين طه عبدالفتاح مسلم24914

ناجح226إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تاحمد عطية عبدالخالق عبدالعزيز شرف24915

ناجح272إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تاحمد محمد ابراهيم محمد الزيات24916

ناجح275.5إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تاحمد محمد محمد عبدالجواد السعدنى24917

ناجح211إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تاحمد محمود عبدالعزيز احمد الهوارى24919

ناجح239إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تاحمد مصطفى عبدالوهاب الكاشف24920

ناجح241إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تاسالم محمد عبدالحميد عبدالفتاح خطاب24921

ناجح229إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تاسماعيل عطيه اسماعيل السيد قاقه24922

ناجح261.5إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تاشرف صالح عبدالنبى على القصاص24923

ناجح212إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تاشرف محمد محمد على عاشور24924

ناجح196إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تالسعيد ياسر عبده محمد ابوبكر24925

ناجح244إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تالسيد محمد مريس محمد الحصاوى24926

ناجح215إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تحفناوى محمد حفناوى محمد نصر24928

ناجح267إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تخالد ربيع العمر رجب بسيونى الرومى24929

ناجح279إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تخالد كمال محمد عبدالبر ابوزهره24930

ناجح171إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر ترضا عبدالفتاح محمد على الصعيدى24931

ناجح266إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تزياد محمد محمد عبدالمقصود عبدالحليم24932

ناجح223إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تسامى وجيه محمد عبدالهادى الصمولى24933

ناجح275إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تسمير محمود حسان محمد ابوبكر24934

ناجح271إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تسيف على نصر مصطفى ابوبكر24935

ناجح205إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تشريف احمد عبدالرازق محمود غلمش24936

ناجح270إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تطارق زين العابدين محمد شهاوى سعد24937
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ناجح273إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تعبدالحميد على عبدالحميد ابوخليفه الزهيرى24938

ناجح230إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تعبدالرحمن عصام عبدالصمد محمد الشامى24939

ناجح243إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تعبدالرحمن مصطفى كبر محمد عبداللطيف24940

ناجح253إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تعبدالعزيز عبدالمجيد عبدالمجيد مصطفى حامد24941

ناجح200إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تعبدالفتاح ممدوح عبدالفتاح عبدالسالم عصر24942

ناجح241إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تعبدهللا محمود ابراهيم عبدالحميد بقوش24944

ناجح271إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تعبدهللا وائل عبدهللا ابراهيم البسيقى24945

ناجح256إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تعبدالمحسن قطب محمد قطب ابوبكر24946

ناجح178إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تعز محمد عزالرجال منصور24947

ناجح254.5إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تعزت على عزت محمود زغلول24948

ناجح246إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تعطيه رضوان عطيه محمد الهوارى24949

ناجح236إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تعلى محمود على عبده القصاص24950

ناجح212إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تعمار محمد مصطفى محمد الصامولى24951

ناجح273إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تعمرو ايمن محمد حسين ابراهيم الحنفى24952

ناجح191.5إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تعمرو محمد محمد ناصر ابوغريب24954

ناجح249إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تفؤاد محمد يوسف عبدالستار جابر24955

ناجح166إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تفارس محمد عجمي محمد مصباح24956

ناجح170إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تفتوح عبدالفتاح فتوح عبدالخالق نجم24957

ناجح261إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تكريم محمد عبدالفتاح راضى الحداد24958

ناجح218إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تمحمد ابراهيم ظريف محمد عوض24959

ناجح259إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تمحمد احمد محمود عبدالجيد عبدالواحد24960

ناجح197إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تمحمد السعيد فتحى مصطفى الزيات24961

ناجح267إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تمحمد السيد السيد عبدالفتاح سعد24962

ناجح265.5إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تمحمد جمال ابراهيم محمد ابوسالم24963

ناجح204إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تمحمد عبدالفتاح سمير محمد خطاب24964

ناجح276إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تمحمد عبدالفتاح عطيه ابراهيم نصر24965
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ناجح267إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تمحمد عبده رضوان زاكى الخطرى24966

ناجح258إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تمحمد على محمد قطب ابوبكر24967

ناجح243إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تمحمد عيسى عبدهللا عيسى الحصاوى24968

ناجح273إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تمحمد فريد محمد بدوى عصر24969

ناجح273إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تمحمد ماهر على عباس البسيقى24970

ناجح182إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تمحمد محمد مصطفى يوسف خلف هللا24971

ناجح166إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تمحمد محمود ابراهيم بيبرس24972

ناجح267إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تمحمد محمود كامل ابراهيم عطا اللة24973

ناجح187إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تمحمد محمود محمد على النشرتاوي24974

ناجح270إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تمحمد مصطفى احمد عبده الجحشه24975

ناجح261إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تمحمد مصطفى محمد عبدالحميد الشامى24976

ناجح234إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تمحمد مصطفى محمد عبدالمقصود شرف24977

ناجح259إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تمحمد نورالدين طه عبدالفتاح مسلم24978

ناجح236إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تمحمود خالد حسبوا عبدالفتاح حسبوا24979

ناجح244إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تمحمود مصطفى محمد عبدالوهاب الكاشف24980

ناجح228إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تمصطفى شريف عبدالفتاح ابراهيم سمك24981

ناجح175إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تمصطفى عادل مصطفى على عبده24982

ناجح269إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تمعتز مصطفى محمد مصطفى زغلول24983

ناجح269إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تنور الدين وائل عبدالرؤف محمد حمامو24984

ناجح265إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تهشام محمد على محمد البسيقى24985

ناجح201إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر توليد مسعود على مصطفى حسنين24986

ناجح269إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تياسر وليد محمد عبدالجواد المهدي24987

ناجح252إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تاسراء عادل زيدان ابراهيم سعد24988

ناجح273إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تاسراء محمد عبدالسالم عبدالمولى الخولي24989

ناجح260.5إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تاسراء محمد محمد السيد حامد24990

ناجح225إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تاسالم رضا محمد عبدالبر ابوزهرة24991
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ناجح236إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تاسالم على محمد عبدهللا البسيقى24992

ناجح234إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تاسماء حمدى عبدالعزيز على ريشه24993

ناجح277إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تاسماء رضا مهدي السيد حسونة24994

ناجح276إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تاسماء مغازى احمد مغازى ابوبكر24995

ناجح277إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تاشرقت شريف طه عبدالفتاح مسلم24996

ناجح268إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تاالء احمد شوقى عبدالستار سمك24997

ناجح269إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تالزهراء انور محمد اسماعيل ربيع24998

ناجح275إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تامانى على مصطفى حسن شاهين24999

ناجح272إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تامانى فرحات مصطفى فرحات الزيات25000

ناجح257إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تامتثال هشام ابراهيم كامل محمد25001

ناجح273.5إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تامل اسامه عبدالفتاح محمد الحصاوي25002

ناجح274إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تامل محمد كامل ابراهيم عطا هللا25003

ناجح275إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تامنيه جمال عبده السيد سعد25004

ناجح274.5إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تامنيه كمال عبدالصمد على البغدادى25005

ناجح275إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تاميره عبدالحميد عطيه محمد منصور25006

ناجح205إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تاميره عبدالفتاح ابراهيم السيد عطا هللا25007

ناجح264.5إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تاميره عبداللطيف قمر ابراهيم خطاب25008

ناجح274إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تاميره مصطفى محمد عبدالحميد عبادة25009

ناجح273إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تايمان احمد بسطويسى طه عز العرب25010

ناجح275إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تايمان عبدهللا محمد على ابوبكر25011

ناجح277إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تايمان فرحات فؤاد السيد حامد25012

ناجح274إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تايمان محمد مصباح محمود شرف25013

ناجح274إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تايمان ياسر محمد عبدالجواد السعدنى25014

ناجح259إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تبثينه على محمد التهامى25015

ناجح274إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تبسمله عبدهللا فرحات السيد حامد25016

ناجح264.5إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تجهاد عبدالفتاح شهاوى السيد مرسال25017
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ناجح271إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تحبيبه احمد السيد شحاته ربيع25018

ناجح219إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تحبيبه على ابراهيم محمد منصور25019

ناجح267إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تحبيبه فتح هللا مصطفى فتح اللة ابوبكر25020

ناجح279.5إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تحبيبه محمود علي عبدالحميد ابوزياده25021

ناجح276إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تحنان وليد محمود محمد الحصاوي25023

ناجح273إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تحنين ابراهيم محمد ابراهيم االبشيهي25024

ناجح273إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تحنين ايهاب محىالدين محمد راشد25025

ناجح166إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تحنين سالم عبدالمجيد سالم نصير25026

ناجح273إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تحنين عبدالمجيد عبدالعزيز عبدالجواد الكاشف25027

ناجح273إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تحنين محمد عبدالودود على العسلى25028

ناجح277إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تخلود محمود حسبوا عبدالفتاح حسبوا25029

ناجح259إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تدعاء مصطفى عبدالستار شهاوى حجاج25030

ناجح268إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تدينا محمد فتحى محمد البسيقى25031

ناجح278إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر ترفيده ياسر عبدالفتاح محمد الحشاش25032

ناجح276إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تريهام مصطفى عبدالمنصف محمد القطان25033

ناجح274إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تساره خطاب مصباح السيد خطاب25034

ناجح274إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تساره مصطفى محمد السيد ابوبكر25035

ناجح245إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تساندى مجدى مسعد اسعد فرج25036

ناجح269إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تسحر محمود قاسم محمود غلمش25037

ناجح270إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تسلمى ابراهيم مصطفى السيد الشامى25038

ناجح269إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تسلمى يوسف محمود محمد الحيطاوى25039

ناجح270إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تسمر على محى الدين العربى25040

ناجح264إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تسميره محمد اسماعيل محمد العالم25041

ناجح265إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تسناء عبدالفناح عبدالعزيز محمد رضوان25042

ناجح276إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تسهير صبحى ظريف محمد عوض25043

ناجح258إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تشربات عماد الدين عبدالفتاح عبدالرازق غلمش25044



كفرالشيخ16/06/2021

882صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح273إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تشروق تامر رجب مصطفى حمود25045

ناجح275إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تشهد عادل محمد عبدالفتاح سرحان25046

ناجح272إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تشهد فصيح حسن عبدالواحد الطمبارى25047

ناجح268.5إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تشهد ياسر عبدالرازق محمود غلمش25048

ناجح274إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تشيماء فتح هللا على عرفه ابوبكر25049

ناجح278إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تصابرين عبدهللا سعد ابراهيم عبدالجواد25050

ناجح263إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تصباح فهمى الشحات مصطفى خليفه25051

ناجح279إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تغاده محمد عبدالسالم مصطفى ابوسكين25052

ناجح224إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تفاطمه الزهراء كمال عبدهللا مصطفى سمك25053

ناجح274إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تكنزى راضى فتحى راضى حامد25054

ناجح261إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تمارى انيس زكى انيس اسعد25055

ناجح278إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تمريم ابراهيم محمود عبدالحميد ابوزياده25056

ناجح274إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تمريم عبدااله محمد احمد ابوعيش25057

ناجح273إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تملك ابراهيم عطيه ابراهيم نصر25058

ناجح279إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تملك حمدى احمد ابوزيد مهيا25059

ناجح278إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تمنه هللا السيد عبدالجواد احمد عصر25060

ناجح184.5إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تمنه هللا خليل صبرى محمد حسن25061

ناجح208إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تمنه هللا محمد عبدالسالم عبدالفتاح محمد25062

ناجح272إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تمنه هللا هشام على محمد البسيقى25063

ناجح276إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تمنه محمود ابراهيم محمد ابوسالم25064

ناجح274إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تمى عبدالحميد محمد حسين الحنفى25065

ناجح274إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تمى محمد عبدهللا حسن خليفه25066

ناجح276إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تمى محمود مصطفى كامل حسبو25067

ناجح278إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تمى وليد محمد عبدالجواد السعدنى25068

ناجح247إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تندى خالد محمد محمود الشامى25069

ناجح274إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تندى كمال ابراهيم كامل ابوبكر25070
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ناجح230إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تندى محمد عبدالوهاب محمد الزيات25071

ناجح276إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تندى محمود محمد محمود ابوقوره25072

ناجح245.5إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تندى مصطفى محمود محمد عقل25073

ناجح272.5إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تندى وائل عمران محمد داود25074

ناجح274إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تنسمه عاصم عفت ابراهيم القطان25075

ناجح276إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تنهى مصطفى ابوالفتوح محمد ابوبكر25076

ناجح278إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تنور محمد السعيد عبدالستار ابوبكر25077

ناجح276إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تنوران عطيه رضوان محمد الهوارى25078

ناجح272إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تنورهان قمر عبدالعليم ابراهيم الزيات25079

ناجح277إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تنورهان محمود فخرىالدين محمود الطباخ25080

ناجح279إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تنورهان مصطفى عبدالجواد احمد عصر25081

ناجح279إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تنورهان نشات محمد عبدالتواب مصطفى25082

ناجح270إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تنيره ابراهيم نصر ابراهيم الحنفى25083

ناجح274إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تهبه رضوان عطيه محمد الهوارى25084

ناجح277إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تهبه عادل نبيل مصباح ابوسالم25085

ناجح277إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تهدير حماد عبدالحميد حسن عطاهللا25086

ناجح278إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تهمس السيد محمود عبدالفتاح الغرباوى25087

ناجح241إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تهناء فريج عبدالحميد محمد داود25088

ناجح208إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تهناء محمود راضى عطيه الحداد25089

ناجح277إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر توفاء السيد سعد شهاب الدين25090

ناجح270.5إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر توالء نصر كامل عامر منصور25091

ناجح270إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تياسمين رضا احمد على البيلى25092

ناجح273إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تياسمين سعد على اسماعيل العالم25093

ناجح278إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تياسمين وائل عرفه على ابوبكر25094

ناجح278إدارة قلـــــــــينأ.شجرة الـــــدر تيمنى ايمن ابراهيم على عبدالجواد25095

ناجح187إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تابراهيم احمد محمد عبدالحميد زايد25096
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ناجح214إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تاحمد محمد عبدالرحمن حامد الشهاوي25097

ناجح256إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تاحمد محمد عبدالسالم محمد ابوخليفه25098

ناجح251إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تاحمد محمد يحيى عبدالرحمن عبدالحميد25100

ناجح229إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تاحمد محى صبحى على نصر25101

ناجح192إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تاسالم عبدالناصر شبل محمد المغربل25102

ناجح212.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تالسيد محمد السيد عبده الدماطى25103

ناجح277إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تامير عبدالمجيد عبدالفتاح عبدالمجيد العربى25104

ناجح236.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تخالد محي الدين محمود محمد ابومايله25105

ناجح272إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تسعيد رضا سعيد عبدالنبي الديب25106

ناجح275.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تطارق عبدالرازق رمضان بسيوني الحكيمي25107

ناجح263.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تعادل محمد علي عبدالحميد ابومايله25108

ناجح247إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تعبدالرؤف محمد محمد السيد سعد25109

ناجح274إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تعبدالرحمن محمد محمود رحيم الجارحى25112

ناجح274إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تعبدهللا الحسينى محمود عبدالستار الجغيل25113

ناجح269إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تعلي سامي فتحي احمد الديب25114

ناجح261إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تعلى محمد عبدالقادربسيونى على25115

ناجح262إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تعمر باسم بركات شعبان حسب هللا25116

ناجح268.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تعمر ياسر فتحى احمد الديب25117

ناجح274إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تكريم زاكى حسين عبدربه حسن25119

ناجح279إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تمازن ناصر ابراهيم محمد العسيلي25120

ناجح279إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تمحمد احمد عبدالمجيدعبدالرؤف الجغيل25121

ناجح251.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تمحمد اشرف رجب عبدربه حسب هللا25122

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تمحمد السعيد عبدالفتاح عبدالمجيد العربي25123

ناجح260.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تمحمد بسيونى عبدالمجيد بسيونى امين25124

ناجح178إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تمحمد جمال عبدالعزيز ايوب القرنشاوى25125

ناجح162إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تمحمد صالح عبدالرازق صديق25127
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ناجح226إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تمحمد عبدالعزيز اسماعيل عبدالعزيز عثمان25128

ناجح213إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تمحمد عبدالفناح عبدالحميد محمد عبدالكريم25129

ناجح262.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تمحمود حمدى اسماعيل زايد صبح25130

ناجح276إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تمحمود صبح اسماعيل زايد صبح25131

ناجح243إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تمروان جمال احمد احمد الديب25132

ناجح262إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تمصطفى محمد محمود عبدالمجيد الشاملى25133

ناجح276إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تيوسف الدسوقى عبدالنبى يوسف الديب25134

ناجح201.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تيوسف مصطفي عبدالحميد اسماعيل الجاريه25135

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تاسراء محمد رمضان عبداللطيف احمدين25136

ناجح273إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تاسماء الدسوقى عبدالعاطى الدسوقى حسين25137

ناجح231إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تاسماء سمير مبروك رحيم الجارحى25138

ناجح212.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تاسماء شرف عبدالعزيز شرف ونس25139

ناجح279إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تالشيماء محمد على عبدالغفار ابوالنجا25140

ناجح268إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تامال انور عبدالهادى عبدالهادى عطوه25141

ناجح224إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تامينه محمد احمد محمد ابوسالم25142

ناجح216.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تايمان هشام ابراهيم حسين25143

ناجح279إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تايناس خليل سعيد عبدالرؤف الجفيل25144

ناجح268إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تايه ابراهيم عبدالعاطى الدسوقى حسين25145

ناجح268إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تبسمه احمد محمد بسيونى امين25146

ناجح272.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تحنين اسامه محمد محمد العسيلي25147

ناجح255إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى ترحمه خالد سعيد محمد الجاريه25148

ناجح245إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى ترحمه مصطفي محمود محمد سرحان25149

ناجح248إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى ترحيل جالل ناجي محمد البغدادي25150

ناجح255إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى ترفيده عادل محمد محمد الحيطي25151

ناجح238.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تساره محمد عبدالمجيد اسماعيل حمد25152

ناجح239.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تسماح احمد السيد ابراهيم سالمه25153
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ناجح253.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تشهد حسن عبدالقوى محمد المغربل25154

ناجح266.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تشيماء احمد عبدالرحمن عبدالرحمن غباشى25155

ناجح257.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تغاده زايد اسماعيل زايد صبح25156

ناجح276.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تفاطمه الزهراء رشدى السيد عبدالمقصود زقزوق25157

ناجح199.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تفايزه على رشاد محمد على25158

ناجح258إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تفرح خميس جالل محمد البغدادى25159

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تكوكب صبحي ناجي محمد البغدادي25160

ناجح261.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تماجده محمد عبدالمجيد بسيونى امين25161

ناجح279.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تمريم سعيد ابراهيم محمد احمد العسيلى25162

ناجح260.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تمنه هللا احمد عبداللطيف احمد الشلقانى25163

ناجح278إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تمنه هللا جمعه محمد عبدالقوى قميح25164

ناجح270.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تمنه هللا على الحسينى على نصير25165

ناجح275إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تمنه هللا محمد حسن احمد يونس25166

ناجح267إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تمنه هللا هشام سعد على نصير25167

ناجح266.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تمنه هانى عبدالحميد احمد ابومايله25168

ناجح270إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تمي وائل مصطفي مبروك حسن25169

ناجح270إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تناديه حاتم احمد محمد ابوسالم25170

ناجح270.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تنجاه سمير عبدالهادى عبدالهادى عطوه25171

ناجح275إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تندا ابوزيد سعد الدين مختار عبدهللا25172

ناجح265إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تندا محمد احمد محمد ابوسالم25173

ناجح259إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تندى جمعه عبدالعظيم عبداللطيف النادرى25174

ناجح256.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تنوسه عبداللطيف عوض محمد عوض25175

ناجح260.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تهاجر ابراهيم مصطفى مصطفى هديه25176

ناجح270إدارة قلـــــــــينا.الشهيد االرناؤوطى تهايدى رضا السيد ابراهيم سالمه25177

ناجح274.5إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةابراهيم احمد على احمد عبدالسالم25178

ناجح271إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةابراهيم السيد على درويش ابوليله25179
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ناجح260.5إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةابراهيم ايمن ابراهيم بسيونى ابوالجالجل25180

ناجح205.5إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةابراهيم رضا حامد عبدالعزيز رضوان25181

ناجح267.5إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةابراهيم عبده محمد عبده الضلعى25182

ناجح262.5إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةابراهيم فتحي مصطفى فتحي احمد عبدالهادي25183

ناجح265.5إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةاحمد اسامه صبحي محمد صالح25184

ناجح245.5إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةاحمد جمال عمر هنداوى ابوسن25185

ناجح277.5إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةاحمد جمال عواد السباعي سليمه25186

ناجح264.5إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةاحمد خليل احمد خليل الفيومى25187

ناجح222إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةاحمد ربيع احمد السيد الدستى25188

ناجح218.5إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةاحمد رضا زكريا عبده المشد25189

ناجح185.5إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةاحمد رضوان محمد سالم25190

ناجح185.5إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةاحمد رمضان بسيونى محمود جمل25191

ناجح222.5إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةاحمد مصطفى رفعت محمد مصطفى باز25193

ناجح272إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةاحمد نصر ابراهيم عبدالفتاح الخولي25194

ناجح231إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةاحمد وليد عبدالفتاح عبدالفتاح عبدالرحمن25195

ناجح213إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةاسالم حمود محمد الخشوعي الضلعى25196

ناجح241.5إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةاسالم رضا عبدالمعطى ابراهيم دعبس25197

ناجح240إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةاسالم محمد رفعت محمد مصطفى باز25198

ناجح254إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةاشرف خالد عبده ابراهيم المشد25199

ناجح259إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةاكرامى ايمن ربيع محمود يوسف االشوح25200

ناجح235.5إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةالبدرى عيد جمعه ابراهيم السيد بلتاجى25201

ناجح260إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةالسعيد محمد السعيد اسماعيل الخولى25202

ناجح279إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةانس اشرف السعيد السيد الخولى25203

ناجح251إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةانس الدسوقى محمود عبدالفتاح محمود عبدالرحمن25204

ناجح154إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةايمن سامح السعيد سعد الفيومى25205

ناجح186إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةحسن محمد عبدالمولى محمود موسى25206



كفرالشيخ16/06/2021

888صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح246إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةحسين رضا حسين السيد ابوالمجد25207

ناجح275إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةرزق ربيع منصور السيد ابوالجالجل25208

ناجح273إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةرضا ايهاب عبدالفتاح حسن دعبس25209

ناجح255إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةزياد حمادة جمال عبدالعزيز شلبى25210

ناجح165إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةعبدالرحمن ابراهيم كمال محمد عبدالواحد25213

ناجح209إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةعبدالرحمن اشرف بسيونى محمد سرحان25214

ناجح266إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةعبدالرحمن الشحات عبدالفتاح عبدالعزيز امام زايد25215

ناجح277إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةعبدالرحمن ايهاب محمود ممدوح السيد ابوالجالجل25216

ناجح238إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةعبدالرحمن رضا كمال ابراهيم موسى25217

ناجح267إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةعبدالرحمن عبده شوقى شاهين25218

ناجح265إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةعبدالرحمن محمد رفعت عبداللطيف الشاملى25219

ناجح257إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةعبدالرحمن محمد سالم عبدالواحد حربى25220

ناجح166إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةعبدالرحمن محمد شهدى مصطفى بلتاجى25221

ناجح193.5إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةعبداللطيف مصطفى السيد مصطفى الدستى25222

ناجح245.5إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةعبدهللا خيري عبدالستار محمد سالمه25223

ناجح194إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةعالء احمد علي احمد على عبدالسالم25225

ناجح164.5إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةعلى حسام على عبده السلماوى25226

ناجح272إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةعلى نور الدين محمد الخشوعى الضلعى25227

ناجح266إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةعمر محمد صبحي فتحى احمد عبدالهادي25228

ناجح261إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةعمرو حماده حسين محمد الضلعي25229

ناجح274إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةفايز حمدى فايز محمود جمل25231

ناجح231إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةمحمد ابراهيم حسين حلمى سعيد25232

ناجح246إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةمحمد اشرف حامد مصطفى باز25234

ناجح259إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةمحمد اشرف صبحى محمد صالح25235

ناجح263إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةمحمد السيد عبدالعليم على سيد احمد25236

ناجح252إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةمحمد ثابت محمد عبدالسالم النكالوى25237
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ناجح207إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةمحمد جمال اسماعيل سيداحمد عاصى25238

ناجح271إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةمحمد حسام جمعه بسيونى سعيد25239

ناجح255إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةمحمد حسام عبدالفتاح بسيوني ابوالجالجل25240

ناجح250إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةمحمد رضا السعيد محمد عمر ابوسن25242

ناجح277إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةمحمد رمضان عبدالمعبود متولي موسى25243

ناجح199إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةمحمد زغلول السعيد توفيق جمل25244

ناجح237إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةمحمد شعبان ابراهيم سعد شوشة25245

ناجح189.5إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةمحمد عيد مسعود حجازى25247

ناجح181إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةمحمد فؤاد مامون ابراهيم الطهراوى25248

ناجح202.5إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةمحمد مجدى احمد موسى عفيفى25249

ناجح264إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةمحمد وليد محمد ابراهيم سلطان25251

ناجح244.5إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةمحمود رزق الشحات محمد طه25252

ناجح274إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةمحمود رمضان عبدالمعبود متولي موسى25253

ناجح255إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةمحمود محمد احمد يوسف محمد25254

ناجح262إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةمحمود مدحت عبدالمنعم محمود ابراهيم جمل25255

ناجح258.5إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةمدحت اسامه عبدالعزيز ذكي سلطان25256

ناجح268إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةمصطفى جمال مصطفى عبدالمطلب مصطفى ابوالنجاه25258

ناجح246إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةمصطفى حسن عطا الفيومي25259

ناجح266إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةمصطفى فتحي عبدالقوى السيد السيد ابوالجالجل25260

ناجح267إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةمعاذ وليد عبدالحميد موسى ابراهيم25261

ناجح273إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةاسراء السيد عبدالسالم اسماعيل النكالوي25262

ناجح236إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةاسماء اشرف مصطفى عبدالمطلب مصطفى ابوالنجاه25263

ناجح251إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةاسماء اكرامي فرحات على فرحات مغربى25264

ناجح233إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةاسماء السيد حسن محمد النجار25265

ناجح265إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةاسماء صبري ربيع محمود يوسف االشوح25266

ناجح272إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةاسماء محمد عيد محمد اسماعيل سليمة25267
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ناجح260إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةاسماء مدحت علي محمد احمد الضلعي25268

ناجح191إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةاشرقت شمس السعيد محمد يوسف25269

ناجح263إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةاالء محمد السعيد مصطفى صالح25270

ناجح267إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةاالء ممدوح علوانى السيد ابوالجالجل25271

ناجح276إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةالزهراء سمير سالم عبدالواحد حربى25272

ناجح269إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةالشيماء عبدالحميد عمر يوسف خليل25273

ناجح273إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةامانى احمد عبداللطيف حسن درويش25274

ناجح210.5إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةامل السعيد عطية علي محمود25275

ناجح277إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةاية رمضان عبدالمعبود متولي موسى25276

ناجح262إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةايمان ابراهيم عمران السيد علي الفيومى25277

ناجح264إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةايمان عبدالتواب حسن عبدالرازق الشامي25278

ناجح206إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةبسمله فريد عزاز محمد عمر25279

ناجح274إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةحنان السعيد فاروق السعيد محمد عبدالعاطى25280

ناجح266إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةحنين ايمن صبحى ابراهيم فارس25282

ناجح250إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةحنين حسنى عبدهللا عوض هللا الخولى25283

ناجح272إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةخلود امير السعيد السيد ابراهيم الخولي25284

ناجح262إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةخلود امير عبدالمنعم محمود ابراهيم جمل25285

ناجح264إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةخلود مرسى صالح مرسى فوده25286

ناجح269إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةخلود منصور الشحات محمد طه25287

ناجح275إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةخلود نصر عبدهللا عبدهللا البلتاجى25288

ناجح275إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةداليا محمد سعد فايز جمل25289

ناجح264إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةدعاء عصام فؤاد يوسف دعبس25290

ناجح217.5إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةدنيا الشحات محمد عبدالجواد عبدالواحد السقا25291

ناجح269إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةرحمة مصطفى مجاهد مصطفى بسيوني25292

ناجح254إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةرنا احمد صبحى محمد الضلعى25293

ناجح277إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةروان طارق السيد فرج يوسف25294
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ناجح240.5إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةسمر صابر عبدالجواد عبدالحميد حسب هللا25295

ناجح246إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةشروق حمادة عيد زكي محمود الضلعى25296

ناجح267إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةشهد ربيع صبحى محمد صالح25297

ناجح267إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةشهد عطا وجيه عطا اسماعيل الخولى25298

ناجح217إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةشهد مصطفى رمضان مصطفى عمار25299

ناجح278إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةصفاء محمود عبدالمعبود عبدالعاطي يوسف25300

ناجح277.5إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةعلياء عبدهللا عبدهللا عبدهللا البلتاجى25301

ناجح224إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةغاده عبدالجيد السعيد محمود عبدالمجيد25302

ناجح274إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةفاطمة اسماعيل السعيد احمد عبداالهادى25303

ناجح276إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةفاطمه احمد شريف احمد الحناوي25304

ناجح233.5إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةفاطمه الدسوقي ابراهيم محمد الفيومى25305

ناجح262إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةفرحة حسام مصطفى محمد مصطفى جمل25306

ناجح256إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةفرحة نصر جمال ابراهيم عبدالمجيد25307

ناجح181.5إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةفرحه عزوز محمد مختار شلبى25308

ناجح271إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةفرحه عيد احمد محي عبدالرحيم سليمه25309

ناجح277إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةلبنى جمال عبدالمطلب محمد الفيومى25310

ناجح229إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةمنار مبروك احمد مصطفى جمل25311

ناجح279إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةمنة ابراهيم رشاد عبدالهادى جابر25312

ناجح238إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةمنة هللا وليد رضا سليمان جمل25313

ناجح260.5إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةمنةهللا هيثم موسى محمود الصعيدى25314

ناجح216إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةمنى على حسن عبدالرازق الشامى25315

ناجح223إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةمها السيد عباس ابراهيم الضلعى25316

ناجح227إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةندا محمد كمال محمد عبدالواحد السقا25317

ناجح219إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةندا وائل حامد مصطفى عطية عبدالسالم25318

ناجح253.5إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةنرمين سعد على عبدالرحمن على25320

ناجح264إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةهاجر عبدالجواد السيد عطا غازى25321
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ناجح224إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةهبة طارق صالح الدين ابراهيم الصعيدى25322

ناجح264إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةيارا حسام جبر عبدالفتاح عبدالجواد25323

ناجح193إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةياسمين اشرف احمد السيد ابوفول25324

ناجح210.5إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةياسمين عبدالباسط السيد علي عبادة25325

ناجح229.5إدارة قلـــــــــيننشرت  اإلعداديةياسمين عبدالسالم ابراهيم عبدالسالم عبدالرسول25326

ناجح268إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةابراهيم محمد السيد يوسف احمد25327

ناجح272إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةاحمد حمدي عزت على الجيزاوى25328

ناجح258.5إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةاحمد عرفة احمد عبدالعزيز سالم25329

ناجح228إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةاحمد عوض السعيد محمد سرور25330

ناجح263.5إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةاحمد عيد امين السيد الزينى25331

ناجح269إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةاحمد محمد فؤاد عبدالغنى خلفه25332

ناجح196إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةاحمد هاني ابراهيم عبدهللا السيد25333

ناجح235إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةاسالم ابراهيم مرسى محمد حسن25334

ناجح244إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةاسالم السعيد نبيه محمد الزينى25335

ناجح157إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةاسماعيل محمد عبدالغنى اسماعيل السبكى25336

ناجح195إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةانور حسنى جمعه حنفى الزينى25337

ناجح213.5إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةحسن جمعه محمد السيد زيدان25338

ناجح196إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةحسين جمعة محمد السيد زيدان25339

ناجح201إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةخالد جمال السيد محمد عدس25340

ناجح222إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةخالد على محمود يوسف السماحى25341

ناجح167إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةخالد محمد سعد على عمر25342

ناجح262إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةرضا بكر ابوالمكارم بكر سرور25343

ناجح231إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةرضا مدحت شوقى بسيونى زيدان25344

ناجح267إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةسمير عبدهللا عبدالفتاح حسن هنداوى25345

ناجح249إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةعبدالباعث احمد عبدالباعث شعبان الغول25347

ناجح277إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةعبدالرحمن خالد عطا هللا على الشورى25348
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ناجح269إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةعبدالرحمن رضا ابراهيم عبدالقادر طه25349

ناجح277إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةعبدالرحمن طارق سمير ابواليزيد بشته25350

ناجح234إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةعبدالرحمن عادل السباعي عبدالجواد الزينى25351

ناجح235إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةعبدالرحمن محمد صدقى احمد محمد25352

ناجح191إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةعبدالرحمن محمد عبدالفتاح محمدابوعوض25353

ناجح272إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةعبدالمنعم جميل عبدالنعم بسيونى شاهين25354

ناجح237إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةعالء عماد الدين قطب بسيونى زيدان25355

ناجح258إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةعمار عبدالسالم السعيد عبدالسالم عطيه25356

ناجح243إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةعمر ايمن ابراهيم حامد الزينى25357

ناجح244إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةعمرو ايمن هنداوى حسن هنداوى25358

ناجح266إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةعمرو خالد عطا هللا على الشورى25359

ناجح251إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةعمرو خالد نعسان صطوف خليف25360

ناجح260إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةكامل رمضان كامل بسيوني رزق25361

ناجح237.5إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةكريم محمود شهدى محمود السبكى25362

ناجح211إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةمحمد الدريني محمد علي الدريني25363

ناجح228إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةمحمد السعيد خليل خليل الزينى25364

ناجح218إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةمحمد جوده بدير سيد احمد الشبراخيتى25365

ناجح189إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةمحمد رضا محمد احمد سليمان25366

ناجح239إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةمحمد سعد عوض طه25367

ناجح266إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةمحمد سعد موسي نصرشاهين25368

ناجح266إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةمحمد شاكر عبدالستار عبدالواحد موميه25369

ناجح243إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةمحمد طه رمضان عبدالستار سعيد25370

ناجح212إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةمحمد عبدالعزيز السيد عبدالجواد الدريني25371

ناجح252إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةمحمد عبدالغفار عبداللطيف عبدالغنى موميه25372

ناجح210إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةمحمد وليد مرسي محمد حسن25373

ناجح183إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةمحمود شكري صابر محمد مرجان25374
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ناجح263إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةمحمود مدحت جمال ابراهيم الزينى25375

ناجح251إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةمصطفى عصام عزت رمضان الزينى25376

ناجح267إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةياسين محمود ياسين السيد عامرى25377

ناجح180إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةيوسف اسامة رمضان علي خضر25378

ناجح238.5إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةيوسف محمد السيد علي عاشور25379

ناجح265إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةاسماء عبدالعزيز السيد عبدالجواد الدريني25380

ناجح269إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةاسماء فكرى سعد ابراهيم الزغبى25381

ناجح266إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةاالء السعيد علي ابراهيم الشهاوي25382

ناجح278إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةاالء ايمن عوض حنفى الزينى25383

ناجح256إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةاالء عبداالله عبدالعزيز عبدالسالم موميه25384

ناجح271إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةاالء محمود بدير سيداحمد الشبراخيتى25385

ناجح275إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةاالء يسري السيد على الجيزاوى25386

ناجح275إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةالزهراء رضا ابراهيم حامد الزينى25387

ناجح279إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةالزهراء عبدالعزيز عبدالونيس عبدالعزيزموميه25388

ناجح277إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةامل سالمه عبدالفتاح محمد اغا25389

ناجح235إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةاميره ابراهيم عبدالمقصود عبدالغنى محمد25390

ناجح268إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةاميره عبدهللا عبدالفتاح حسن هنداوى25391

ناجح270إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةاميره عيد موسى محمدسرحان25392

ناجح272.5إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةايمان جمال محمد بسيونى شاهين25393

ناجح274إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةايمان مصطفي جمال مصطفي شاهين25394

ناجح275إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةايه رضا شوقى بدوى خليفه25395

ناجح276إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةبسمله هيثم السعيد احمد خلف هللا25396

ناجح273إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةجني محمد مبروك دسوقى خلف هللا25397

ناجح256إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةحبيبه السعيد عبدالنبي السيد محمد25398

ناجح261إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةحنين صدام عبدالباعث محمد عبدالباقي25399

ناجح265إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةحنين عبداللطيف هنداوي حسن هنداوى25400
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ناجح272إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةحنين علي سعد على عمر25401

ناجح260إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةداليا عبدالتواب على محمد الجمل25402

ناجح250إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةدينا اسماعيل فتحي مخلوف موميه25403

ناجح229.5إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةشاهيناز السيد محمود السيد القصاص25404

ناجح278إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةشروق قطب ماهر قطب خلف هللا25405

ناجح276إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةشروق هانى بسيونى ابراهيم ابوسيد احمد25406

ناجح279إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةشفاء احمد صالح احمد صالح25407

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةشهد محمد عبدالجواد عبدالمنعم موميه25408

ناجح276إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةفاطمه محمد اسماعيل عطيه عامري25409

ناجح272إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةفتحيه محمد مرسى عبده عيد25410

ناجح272إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةمنار مصطفى ابراهيم حسن شاهين25411

ناجح226إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةنرمين محمد حمدي محمد محمد25412

ناجح233إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةنهي مدحت رمضان عبدالغني السبكي25413

ناجح276إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةنورهان شريف عبدالمنعم الشاملي سالم25414

ناجح271إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةنورهان عرفه السعيد عبدالباعث الزينى25415

ناجح192إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةنيفين اشرف سعد علي سعد25416

ناجح235إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةنيفين عبدالناصر محمد علي الدريني25417

ناجح277إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةهاجر شعبان فهمى شلبى الزينى25418

ناجح271إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةهند هاني عبداللطيف رمضان الزينى25419

ناجح272إدارة قلـــــــــينمحمد نصر بشتة اإلعداديةياسمين حاتم والي احمد خلف هللا25420

ناجح218إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تاحمد اسماعيل محمد اسماعيل يونس25421

ناجح223إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تاحمد حسنى نصر عبدالسميع ابوزيد25422

ناجح228إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تاحمد عزت نصر عبدالسميع ابوزيد25424

ناجح279إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تاحمد محمد كمال محمد ابوسالم25425

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تاحمد مصباح محمد عبدالعزيز25426

ناجح278إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تالسيد عبدالحميد السيد السيد خضر25427
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ناجح163إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تجمال سامح سعيد سعد قطب الفيومي25428

ناجح205إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تحازم صالح رشاد السيد عبدالحفيظ25429

ناجح277إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تحامد محمود السيد حامد محمود الزعويلى25430

ناجح161إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تحمدى عاطف ممدوح السيد عابده25431

ناجح274إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تخالد السيد عبدالجواد السيد عزب25432

ناجح213إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تزياد اشرف على فتحى عامر25434

ناجح154إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تعبدالرحمن اشرف عبدالسالم ابراهيم الخرقانى25436

ناجح211.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تعبدهللا السيد صابر ابوزيد حجاج25437

ناجح170إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تعمار مصطفى سيد احمد سيد احمد عابده25439

ناجح249.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تعمرو محمد فريد عبدالجواد عبدالعزيز25440

ناجح231إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تفارس هانى رشاد السيد عبدالحفيظ25441

ناجح276إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تمحمد اسامه محمود محمد حجاج25444

ناجح165إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تمحمد اشرف مكرم فرج الحليسى25445

ناجح264إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تمحمد السيد ابراهيم السيد عطيه25446

ناجح251إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تمحمد بدر على محمد ابوحطب25448

ناجح210إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تمحمد حسن عبدالحميد حسن محمد25450

ناجح153إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تمحمد حسن عبدالكريم عبدالجواد الرماح25451

ناجح176إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تمحمد خالد الشناوى ابراهيم فتح هللا25452

ناجح156إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تمحمد رضا عبدالرازق محمد ابوعمر25453

ناجح224إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تمحمد رمضان محمد محمد ابودهبيه25454

ناجح277إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تمحمد عبدالعاطى احمد عبدالفتاح سالم25455

ناجح239إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تمحمد عالء محمد اسماعيل ابراهيم25456

ناجح252إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تمحمد ماهر حسن محمد ابوحربيه25457

ناجح219إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تمحمد محمود عبدالمنعم محمد العباسى25458

ناجح207إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تمحمود جابر عبدالفتاح اسماعيل اللقانى25459

ناجح278إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تمحمود صبحي حسن نصار حجاج25460
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ناجح201إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تمحمود محمد مصطفى رمضان الحمامى25461

ناجح266.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تمصطفى صبرى السيد السيد خضر25462

ناجح240إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تمينا يواقيم سمير يواقيم بشاره25463

ناجح236.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تيوسف رضا على غازى الحليسى25464

ناجح257إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تاروى ابراهيم ابراهيم محمد الجوهرى25465

ناجح209.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تاسراء السيد عبدالفتاح عبدهللا خضر25466

ناجح240إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تاسماء خالد الشناوى ابراهيم فتح هللا25467

ناجح266إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تاسماء سالم فهمى موسى خضر25468

ناجح259إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تالهام محمد بسيونى محمد احمد رزق25469

ناجح273إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تامانى حامد محمد محمود25470

ناجح264إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تامل جمال سعد ابراهيم فتح هللا25471

ناجح232إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تامل عابر عوض بسيونى السحلى25472

ناجح273إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تايمان شعبان مصطفى موسى الشبراخيتى25473

ناجح259إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تايه احمد ماهر عبدالوهاب عبدالعزيز25474

ناجح263إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تايه محمد عطيه احمد خضر رزق25475

ناجح250إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تثريا عالء عبدالكريم عبدالجواد الرماح25476

ناجح279إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تحبيبه السيد عبدالرحمن السيد شحاته25477

ناجح262إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تحبيبه مختار بدر محمد ابوحطب25478

ناجح236إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تحبيبه ندا محمد عبدهللا خضر25479

ناجح194إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تدنيا طالل ابراهيم بسيونى السحلى25480

ناجح274إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تروان عطيه عبدالهادي السيد عطيه25482

ناجح273إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تروضه سامى يوسف صالح غازى25483

ناجح258إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تروضه ناجى محسب ابراهيم حجاج25484

ناجح279إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تريم محمد ابراهيم خضر رزق25485

ناجح224إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تساره رضا رشاد محمد سكران25486

ناجح250إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تساره نصر فرج عبدالغفار غازى25487
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ناجح253إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تشاهيناز صبحى يوسف ابراهيم قطب سعد25488

ناجح264إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تشهد محمد حسن حسن شريف25489

ناجح274إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تمريم محمد فتحى على الفقى25490

ناجح256إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تملك ياسين عبدالحميد فرج الحليس25491

ناجح252إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تمنه ابراهيم عبدالحميد محمد راجح25492

ناجح223إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تمى سمير بسيونى المليجى25493

ناجح276إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تنجاه حامد السيد حامد الزعويلى25494

ناجح233إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تندى قطب عبدالرحمن احمد عابده25495

ناجح266إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تندى محمد فهمى محمد عيد25496

ناجح274إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تنورهان على محمود محمد عيد25497

ناجح274إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تهاجر عطيه محمد حسن فتح هللا غازى25498

ناجح274إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت تهاجر غريب محمد غريب جمعه25499

ناجح200إدارة قلـــــــــينا.الشهيد سمير رفعت توالء فتحى محمد محمد ابودهبيه25501

ناجح268إدارة قلـــــــــينا.ابو الجدايل تاحمد خالد محمد عبدالسالم الجمال25502

ناجح232إدارة قلـــــــــينا.ابو الجدايل تاحمد رجب احمد محمد الرموسى25503

ناجح174إدارة قلـــــــــينا.ابو الجدايل تباسم مبروك حامد عبدالحميد عيد25505

ناجح241إدارة قلـــــــــينا.ابو الجدايل تزياد وائل سعد السيد عبدالرحمن25507

ناجح204إدارة قلـــــــــينا.ابو الجدايل تسامى محمد سامى ابراهيم يونس25508

ناجح169إدارة قلـــــــــينا.ابو الجدايل تعبدالرحمن محمد فكري موسى جوهر25510

ناجح234إدارة قلـــــــــينا.ابو الجدايل تعبدهللا ربيع ابراهيم محمد عبدربه البحيرى25511

ناجح242إدارة قلـــــــــينا.ابو الجدايل تعمر عبدالعزيز محمد محمد يوسف البنا25513

ناجح201.5إدارة قلـــــــــينا.ابو الجدايل تمحمد جمال شعبان عبدالخالق خضر25514

ناجح158إدارة قلـــــــــينا.ابو الجدايل تمحمد شعبان حمدى مصطفى السيد السحلى25515

ناجح270.5إدارة قلـــــــــينا.ابو الجدايل تمحمود عبدالغني عبدالحميد محمد الرموسي25517

ناجح269.5إدارة قلـــــــــينا.ابو الجدايل تحسناء ابراهيم محمد ابراهيم بحيرى25518

ناجح245إدارة قلـــــــــينا.ابو الجدايل تدعاء فكرى احمد محمد عبدالحميد25520
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ناجح276إدارة قلـــــــــينا.ابو الجدايل تروان مجاهد ابراهيم احمد بحيرى25521

ناجح189إدارة قلـــــــــينا.ابو الجدايل تريهام عبدالرحمن عبدالغنى محمد بركات25522

ناجح212إدارة قلـــــــــينا.ابو الجدايل تسمر خالد عبدالرحمن ابراهيم فريج25523

ناجح247إدارة قلـــــــــينا.ابو الجدايل تنور صبرى محمد عبدالسالم الجمال25524

ناجح181إدارة قلـــــــــينا.ابو الجدايل تنورهان عبدالعزيز صبري عبدالعزيز خضر25525

ناجح250إدارة قلـــــــــينا.ابو الجدايل تنورهان محمد احمد محمد ابوعيانه25526

ناجح257إدارة قلـــــــــينا.ابو الجدايل تهبه هانى محمد السيد محمد ابوشنب25527

ناجح230.5إدارة قلـــــــــينا.ابو الجدايل تياسمين عبدالسالم محمد عبدالسالم الجمال25528

ناجح229.5إدارة قلـــــــــينا.الحناوى تابراهيم خالد سعد شلبى25529

ناجح274إدارة قلـــــــــينا.الحناوى تاحمد ابراهيم عبدالحميدابراهيم الحمامى25530

ناجح279إدارة قلـــــــــينا.الحناوى تاحمد جمعه بسيونى الشناوى بسيونى الشناوى25531

ناجح277إدارة قلـــــــــينا.الحناوى تاحمد محمد عطا بلتاجى الدسوقى25532

ناجح270إدارة قلـــــــــينا.الحناوى تزياد تامر السعيد السيد احمد شعالن25533

ناجح232إدارة قلـــــــــينا.الحناوى تطارق وجيه ندا عبداللطيف ابوعوف25534

ناجح277إدارة قلـــــــــينا.الحناوى تعبدالرحمن لطفى بسيونى حسن بدر اغا25536

ناجح263إدارة قلـــــــــينا.الحناوى تمحمد مصطفى مصطفى بدر اغا25537

ناجح213إدارة قلـــــــــينا.الحناوى تمحمود مصطفى عبدالمطلب بسيونى عبده25538

ناجح268إدارة قلـــــــــينا.الحناوى تاسماء محمد عبدالرسول عباس ضبيش25539

ناجح271إدارة قلـــــــــينا.الحناوى تاالء رمزى السيدسالمة السيد25540

ناجح275إدارة قلـــــــــينا.الحناوى تحبيبة ايمن السعيد كمال حسب هللا25541

ناجح238إدارة قلـــــــــينا.الحناوى تحنان صبرى عاطف طلبة الكتامى25542

ناجح266إدارة قلـــــــــينا.الحناوى ترانيا سامى السباعى مصطفى بدر اغا25543

ناجح271إدارة قلـــــــــينا.الحناوى تسهيلة صبحى عبدالمنعم محمود مغربى25544

ناجح267إدارة قلـــــــــينا.الحناوى تشروق عبدالمقصود عبدالمقصود مرسى الشناوى25545

ناجح272إدارة قلـــــــــينا.الحناوى تشهد الصباح حسن عبدالعال بيومي25546

ناجح274إدارة قلـــــــــينا.الحناوى تشهد مهدي نجاح عبدالرسول الزعويلي25547
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ناجح279إدارة قلـــــــــينا.الحناوى تعال محمود احمد محمود بدر اغا25548

ناجح279إدارة قلـــــــــينا.الحناوى تملك حسن يحي حسن بدر اغا25549

ناجح266إدارة قلـــــــــينا.الحناوى تمي عزالرجال نجاح عبدالحي فرج25550

ناجح277إدارة قلـــــــــينا.الحناوى تهاجر اسماعيل ابراهيم اسماعيل ابوغزالة25551

ناجح260إدارة قلـــــــــينا.الحناوى تياسمين سعيد ابراهيم علواني الدعيكى25552

ناجح265إدارة قلـــــــــينا.الكردى تابراهيم محمد السيد عواد السيد25553

ناجح266إدارة قلـــــــــينا.الكردى تاحمد الشحات عبده عبدالجواد عرفه25554

ناجح222إدارة قلـــــــــينا.الكردى تاحمد الشحات محروس متولى25555

ناجح261.5إدارة قلـــــــــينا.الكردى تاحمد هيبه عبدالجواد صالح ضيف هللا25556

ناجح266.5إدارة قلـــــــــينا.الكردى تاسماعيل السيد السعيد محمد سلطان25557

ناجح193إدارة قلـــــــــينا.الكردى تالسيد محمد بدر عبدالعاطى بدر25558

ناجح222إدارة قلـــــــــينا.الكردى تايمن السيد خضر محمود ابوعيد25559

ناجح255إدارة قلـــــــــينا.الكردى تبالل ابوالنور احمد بهى الدين25560

ناجح243إدارة قلـــــــــينا.الكردى تعطيه عبدالنبى فتحى على ابوعيانه25561

ناجح246إدارة قلـــــــــينا.الكردى تعلى محمد على فريج25562

ناجح271إدارة قلـــــــــينا.الكردى تعلى ندا ابراهيم محمد ابراهيم25563

ناجح277إدارة قلـــــــــينا.الكردى تعمر سعد عمر الزعويلى25564

ناجح254إدارة قلـــــــــينا.الكردى تفارس اشرف على فريج25565

ناجح271إدارة قلـــــــــينا.الكردى تفارس عطاهللا السيد الجبالى25566

ناجح273إدارة قلـــــــــينا.الكردى تمحمد اسامه عوض ممدوح الزعويلى25567

ناجح188.5إدارة قلـــــــــينا.الكردى تمحمد على احمد على ابوعيد25568

ناجح262.5إدارة قلـــــــــينا.الكردى تمحمد نادى ثابت شحاته عبدالصالحين25569

ناجح254.5إدارة قلـــــــــينا.الكردى تمحمد نجيب محروس على القصبى25570

ناجح236إدارة قلـــــــــينا.الكردى تمحمد هانى قطب ابوالدهب25571

ناجح216إدارة قلـــــــــينا.الكردى تمحمود حامد محمود بهنسى محمد25572

ناجح277إدارة قلـــــــــينا.الكردى تمحمود حسن عبدالوهاب على الزعويلى25573
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ناجح237إدارة قلـــــــــينا.الكردى تمحمود فايز صديق متولى ابوعيانه25574

ناجح185إدارة قلـــــــــينا.الكردى تمصطفى عبدالسالم محمد عبدالقادر القاضى25575

ناجح258.5إدارة قلـــــــــينا.الكردى تمصطفى عطيه زكى ابوالدهب25576

ناجح189إدارة قلـــــــــينا.الكردى تمصطفى قمر حسن عبده25577

ناجح239إدارة قلـــــــــينا.الكردى تاسماء محمد عبدالمنعم محمد اللمعى25578

ناجح232إدارة قلـــــــــينا.الكردى تاسماء محمد فؤاد محمود اللمعى25579

ناجح257.5إدارة قلـــــــــينا.الكردى تالزهراء سامح محمود بسيونى25580

ناجح190.5إدارة قلـــــــــينا.الكردى تالشيماء يحى محمد على سرور25581

ناجح253إدارة قلـــــــــينا.الكردى تامنيه ايمن الشحات ابوالدهب25582

ناجح244إدارة قلـــــــــينا.الكردى تايه شعبان عبدالسالم عوض نجم25583

ناجح267إدارة قلـــــــــينا.الكردى تبسمله نصر جابر محمود سيد احمد25584

ناجح261.5إدارة قلـــــــــينا.الكردى تبسمه كامل عصران زيان منصور25585

ناجح245إدارة قلـــــــــينا.الكردى تحبيبه اسامه احمد سالمه شرف25586

ناجح253.5إدارة قلـــــــــينا.الكردى تحنين عبدهللا مهدى مبارك25587

ناجح249إدارة قلـــــــــينا.الكردى تحنين مجدى عبدالببى محمد على الدسوقى25588

ناجح268إدارة قلـــــــــينا.الكردى ترانيا مصطفى فتحى السيد حربى25589

ناجح224إدارة قلـــــــــينا.الكردى تساره عبدالنبى فهمى الشنشورى25590

ناجح263إدارة قلـــــــــينا.الكردى تشكريه الشحات محمد الشافعى موافى25591

ناجح237إدارة قلـــــــــينا.الكردى تشهد محمد عبدالغنى موافى25592

ناجح256إدارة قلـــــــــينا.الكردى تشيماء شعبان عبدالمنعم محمد اللمعى25593

ناجح275إدارة قلـــــــــينا.الكردى تشيماء عيد خضر محمود ابوعيد25594

ناجح220.5إدارة قلـــــــــينا.الكردى تعزه شعبان عبدالغنى مجاور خليفة25595

ناجح265إدارة قلـــــــــينا.الكردى تمريم محمود كمال محمد اللمعى25596

ناجح273إدارة قلـــــــــينا.الكردى تمنه رمضان اسماعيل عبدالمولى عبدالسالم25597

ناجح265إدارة قلـــــــــينا.الكردى تميار امين عاطف طلبه حسن25598

ناجح172إدارة قلـــــــــينا.الكردى تنورهان محمد بسيونى مريس25599
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ناجح272.5إدارة قلـــــــــينا.الكردى تهدير متولى محمود متولى ابوعيانه25600

ناجح257إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد على العطار ت احمد ياسر احمد محمود حجازى25601

ناجح238إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد على العطار ت حاتم محمد ابراهيم على مغربي25602

ناجح232إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد على العطار ت ذياد طاهر صالح السيد زايد25603

ناجح246إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد على العطار ت رجب تامر رجب زكى ابراهيم عبدالصادق25604

ناجح234إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد على العطار ت رمضان محمد رمضان محمد االزرق25605

ناجح243إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد على العطار ت عبدالرحمن صالح عبدالرجمن السيد شحاته25606

ناجح212إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد على العطار ت عبدهللا صبحي عطاهللا مصطغى عطاهللا25607

ناجح207إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد على العطار ت عبدهللا محمد ياسر عبدالمؤمن محمد عطيه25608

ناجح254إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد على العطار ت فارس احمد السيد احمد25609

ناجح245إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد على العطار ت محمد احمد فوزى ابراهيم محمد زايد25610

ناجح201إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد على العطار ت محمد اسامه ابوالسعود محمداحمد الحمامى25611

ناجح237إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد على العطار ت محمد حماده ربيع سليمان الشرقاوي25612

ناجح189إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد على العطار ت محمد حماده صالح السيد زايد25613

ناجح262إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد على العطار ت محمد كيالني فتوح كيالني شعبان25614

ناجح224إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد على العطار ت مصطفى عصام محمد محمد بربوش25615

ناجح162إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد على العطار ت منصور ابراهيم عبدالسالم فتح هللا حسين25616

ناجح257إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد على العطار ت نادر طاهر صالح السيد زايد25617

ناجح269إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد على العطار ت يوسف محمود محمد حسن يوسف25618

ناجح266إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد على العطار ت اسماء ايمن فوزى ابراهيم25619

ناجح265إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد على العطار ت االء احمد السيد عبدالفتاح اللمعى25620

ناجح234إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد على العطار ت ايمان راضى رمضان حسين شعبان الدقله25621

ناجح262إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد على العطار ت حنين جمال محمد حسن كامل25622

ناجح259إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد على العطار ت حنين جمعه عبدالفتاح على الحمامى25623

ناجح244إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد على العطار ت دنيا نبيه ابوالريش يوسف على25624

ناجح243إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد على العطار ت دينا عبدهللا سالم سعد السبخاوي25625
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ناجح269إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد على العطار ت رنا محمد عبيد ابراهيم رجب25626

ناجح275إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد على العطار ت زهراء الشناوى محمد احمد الحمامى25627

ناجح271إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد على العطار ت سلسبيال اسعد سعد احمد اللمعي25628

ناجح274إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد على العطار ت سهيله محمود رجب فرحات الشرقاوى25629

ناجح272إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد على العطار ت شروق صفوت محمود ابراهيم الحمامى25630

ناجح278إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد على العطار ت شهد عبداللطيف عطيه عبداللطيف ابوعوف25631

ناجح268إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد على العطار ت شهد محمد الشناوى سايمان25632

ناجح273إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد على العطار ت منه هللا هيثم رجب ذكى ابراهيم عبدالصادق25633

ناجح265إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد على العطار ت منه هانى السيد محمد اللمعى25634

ناجح277إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد على العطار ت نورهان سامح ابوالسعود عبدالسالم الطنطاوى25635

ناجح275إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد على العطار ت هاجر محمد مصباح عوض رجب25636

ناجح257إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد على العطار ت هايدى عالء عبدالغنى عبدالسالم الطنطاوى25637

ناجح264إدارة قلـــــــــينأ.الشهيد على العطار ت هبه مصطفى السباعي بسيوني الشناوي25638

ناجح270إدارة قلـــــــــينعواض اإلعداديةابراهيم رضا ابراهيم محمد قنديل25639

ناجح277إدارة قلـــــــــينعواض اإلعداديةاحمد رضا سعد عبدالجليل عيسى25640

ناجح274إدارة قلـــــــــينعواض اإلعداديةاحمد عبدالقادر عطيه سرور25641

ناجح273إدارة قلـــــــــينعواض اإلعداديةايهاب عطيه سعد عبدالجليل عيسى25642

ناجح220إدارة قلـــــــــينعواض اإلعداديةعبدالرحمن مصطفى محمد على الجمال25643

ناجح269إدارة قلـــــــــينعواض اإلعداديةعبدالرحمن هاني خيري اسماعيل الخبي25644

ناجح204إدارة قلـــــــــينعواض اإلعداديةعبدهللا السيد فتحى فتوح الحيطى25645

ناجح259إدارة قلـــــــــينعواض اإلعداديةعبدهللا هاني خيري اسماعيل الخبي25646

ناجح231إدارة قلـــــــــينعواض اإلعداديةعلى محمد ابراهيم على البسيوني25647

ناجح261إدارة قلـــــــــينعواض اإلعداديةفارس عماد رمضان عبدالفتاح موسى25648

ناجح249إدارة قلـــــــــينعواض اإلعداديةمحمد القاضى عبدالواحد ابراهيم القاضى25649

ناجح262إدارة قلـــــــــينعواض اإلعداديةمحمد حسين محمد حسين الخبي25650

ناجح271إدارة قلـــــــــينعواض اإلعداديةمحمد ضياءالدين محمد حسن بلتاجى25651
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ناجح203إدارة قلـــــــــينعواض اإلعداديةهشام محمد سعد احمد بهنسى25652

ناجح180إدارة قلـــــــــينعواض اإلعداديةيوسف هشام حسن عبدالعزيز ضوة25653

ناجح274إدارة قلـــــــــينعواض اإلعداديةاسماء محروس محمود مرشدى قنديل25654

ناجح267إدارة قلـــــــــينعواض اإلعداديةايه السيد محمد عبدالمقصود الخبى25655

ناجح266إدارة قلـــــــــينعواض اإلعداديةبسملة عالء ابوالفتوح محمد يونس25656

ناجح269إدارة قلـــــــــينعواض اإلعداديةخلود السيد محمد عبدالمنعم السيد حسن25657

ناجح225إدارة قلـــــــــينعواض اإلعداديةدينا محمد عبدالهادى محمد احمد25658

ناجح269إدارة قلـــــــــينعواض اإلعداديةسحر منصور بركات على الجمال25659

ناجح273إدارة قلـــــــــينعواض اإلعداديةسعاد على على احمد عبادة25660

ناجح271إدارة قلـــــــــينعواض اإلعداديةمنة هللا محمد كامل عطيه الخبى25661

ناجح264إدارة قلـــــــــينعواض اإلعداديةمنى سالم شعبان محمد ايوب25662

ناجح244إدارة قلـــــــــينعواض اإلعداديةميادة عاصم على عطيه الجمال25663

ناجح266إدارة قلـــــــــينعواض اإلعداديةندى عبداللطيف حسين عبداللطيف ناجى25664

ناجح267إدارة قلـــــــــينعواض اإلعداديةهند حسن سعد محمد راضى25665

ناجح277إدارة قلـــــــــينعواض اإلعداديةياسمين سعد حسن محمد راضى نجم25666

ناجح171إدارة قلـــــــــينعواض اإلعداديةياسمين فكرى بكر ابراهيم الفوى25667

ناجح204إدارة قلـــــــــينكفريوسف حنس اإلعداديةاحمد السيد محمود احمد25668

ناجح222إدارة قلـــــــــينكفريوسف حنس اإلعداديةاحمد عبدالفتاح محمد عبدالفتاح25669

ناجح272إدارة قلـــــــــينكفريوسف حنس اإلعداديةاحمد محمود بسيونى نوار25670

ناجح265إدارة قلـــــــــينكفريوسف حنس اإلعداديةبيشوى سامح وديع لبيب25671

ناجح273إدارة قلـــــــــينكفريوسف حنس اإلعداديةفادى فؤاد تادرس عزيز25672

ناجح256.5إدارة قلـــــــــينكفريوسف حنس اإلعداديةمحمد عبدالرازق عبدالكريم عبده الشال25673

ناجح273إدارة قلـــــــــينكفريوسف حنس اإلعداديةمحمود سامح السعيد الجندى25674

ناجح276إدارة قلـــــــــينكفريوسف حنس اإلعداديةمحمود فريد السعيد عبدهللا25675

ناجح248إدارة قلـــــــــينكفريوسف حنس اإلعداديةمسعود زكى مسعود زكى25676

ناجح229إدارة قلـــــــــينكفريوسف حنس اإلعداديةمكرم منير مكرم واطسن25677
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ناجح222إدارة قلـــــــــينكفريوسف حنس اإلعداديةويصا شكرى صبرى حنا25678

ناجح262إدارة قلـــــــــينكفريوسف حنس اإلعداديةايمان عبدالكريم محمد احمد25679

ناجح234إدارة قلـــــــــينكفريوسف حنس اإلعداديةسميحه السيد محمود احمد25680

ناجح277إدارة قلـــــــــينكفريوسف حنس اإلعداديةماريان سامى لبيب باسوس25681

ناجح274إدارة قلـــــــــينكفريوسف حنس اإلعداديةمريم اميل فرج توفيق25682

ناجح275إدارة قلـــــــــينكفريوسف حنس اإلعداديةمريم زكريا فخرى عازر25683

ناجح277إدارة قلـــــــــينكفريوسف حنس اإلعداديةمى بسيونى فتحى بسيونى25684

ناجح271إدارة قلـــــــــينكفريوسف حنس اإلعداديةنرمين عاطف موريس سلوانى25685

ناجح278إدارة قلـــــــــينكفريوسف حنس اإلعداديةيوستينا ايهاب فريد ابراهيم25687

ناجح274إدارة قلـــــــــينا.عجالن تابراهيم الشحات صالح صالح25688

ناجح205إدارة قلـــــــــينا.عجالن تاحمد صبري محمد عبدالرحيم عجالن25689

ناجح263إدارة قلـــــــــينا.عجالن تاحمد هاني السيد علي جمعه25690

ناجح183إدارة قلـــــــــينا.عجالن تحمادة سامي فتحي ابواليزيدعبدالصمد25691

ناجح234إدارة قلـــــــــينا.عجالن تعباس عبدالمنعم عبدالسالم بريك25692

ناجح215إدارة قلـــــــــينا.عجالن تعبدالجواد ياسر عبدالجواد محمد شرف الدين25693

ناجح205.5إدارة قلـــــــــينا.عجالن تعبدالرحمن عبدالكريم فتحي ابواليزيد الحتاتي25694

ناجح274إدارة قلـــــــــينا.عجالن تعبدالرحمن عالء عبدالمجيد عبدالحفيظ ضيف هللا25695

ناجح220.5إدارة قلـــــــــينا.عجالن تعبدالرحمن محمد جابر ابراهيم شراره25696

ناجح262إدارة قلـــــــــينا.عجالن تعصام عبداللطيف احمد عداللطيف عجالن25697

ناجح239إدارة قلـــــــــينا.عجالن تمحمد اسماعيل محمد ابراهيم عجالن25698

ناجح160إدارة قلـــــــــينا.عجالن تمحمد السيد عبدالجواد محمد شرف الدين25699

ناجح271إدارة قلـــــــــينا.عجالن تمحمد حسن عبدهللا عبدالتواب عجالن25700

ناجح271إدارة قلـــــــــينا.عجالن تمحمود احمد عبدالمعطي محمد25701

ناجح250.5إدارة قلـــــــــينا.عجالن تمحمود محمد عبدالمنصف حمد عجالن25702

ناجح254إدارة قلـــــــــينا.عجالن تمصطفي بسيوني عبدالحميد ابومريكب25703

ناجح271.5إدارة قلـــــــــينا.عجالن تاسماء شوقي السطوحي عبدالحميد النجار25704
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ناجح275إدارة قلـــــــــينا.عجالن تجني عالء عبدالمجيد عبدالحفيظ ضيف هللا25705

ناجح278إدارة قلـــــــــينا.عجالن تحبيبة احمد عبدالطيف السيد ابراهيم عجالن25706

ناجح266.5إدارة قلـــــــــينا.عجالن تحنان رضا السعداوي ابوزهرة25707

ناجح270إدارة قلـــــــــينا.عجالن تسارة محروس نبيه احمد مرسي25708

ناجح256.5إدارة قلـــــــــينا.عجالن تفاتن ايمن منير عبدالمقصود جمعه25709

ناجح272.5إدارة قلـــــــــينا.عجالن تمريم وائل خيري عبدالغني صالح25710

ناجح269.5إدارة قلـــــــــينا.عجالن تنسمة اسامة عبدربة سعدالدين بكرج25711

ناجح244إدارة قلـــــــــينا.عجالن تنيرة سالم محمد حامد عبدالصمد25712

ناجح256إدارة قلـــــــــينا.الشهيد الجندى تاحمد جمال محمد مرسى حب هللا25713

ناجح271.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد الجندى تاحمد سامي رفعت ابراهيم سليمه25714

ناجح232إدارة قلـــــــــينا.الشهيد الجندى تاحمد عبدالعزيز السيد عبدالعزيز شريف25715

ناجح225إدارة قلـــــــــينا.الشهيد الجندى تاسالم مجدي عبدالجليل اسماعيل شريف25716

ناجح277إدارة قلـــــــــينا.الشهيد الجندى تالسيد علي السيد على الصاوي25717

ناجح200.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد الجندى تباسم طه فرحات مصطفى حمود25718

ناجح259.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد الجندى تحسن نجاح محمد على حسن25719

ناجح266إدارة قلـــــــــينا.الشهيد الجندى تعبدالرحمن عدالن رفعت ابراهيم سليمه25720

ناجح269إدارة قلـــــــــينا.الشهيد الجندى تعبدالرحمن وائل كمال عبدالحميد اغا25721

ناجح255إدارة قلـــــــــينا.الشهيد الجندى تعبدالرحمن يوسف محمد يوسف سيد احمد25722

ناجح262إدارة قلـــــــــينا.الشهيد الجندى تعلي بسيوني على رزق اللبودي25723

ناجح259إدارة قلـــــــــينا.الشهيد الجندى تمحمد سامي ابراهيم السيد مصطفى25724

ناجح272إدارة قلـــــــــينا.الشهيد الجندى تمحمد عفيفي عبدالفتاح السيد شريف25725

ناجح260.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد الجندى تمحمد مصطفى محمد عبدالجواد شريف25726

ناجح266إدارة قلـــــــــينا.الشهيد الجندى تمحمد نجاح محمد على حسن25727

ناجح278إدارة قلـــــــــينا.الشهيد الجندى تمحمد والي محمد يوسف سيد احمد25728

ناجح245.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد الجندى تمصطفى احمد مصطفى عبدالعزيز شريف25729

ناجح257إدارة قلـــــــــينا.الشهيد الجندى تنادر محمد علي عماره عباده25730
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ناجح251إدارة قلـــــــــينا.الشهيد الجندى تاسراء محمد عماره عبدالمنعم عماره25731

ناجح262إدارة قلـــــــــينا.الشهيد الجندى تاسماء علي ابراهيم على خليفه25732

ناجح264.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد الجندى تامنيه السيد محمد عبدالحافظ خطاب25733

ناجح261إدارة قلـــــــــينا.الشهيد الجندى تايمان وائل كمال عبدالحميد اغا25734

ناجح270إدارة قلـــــــــينا.الشهيد الجندى تايه بسيوني علي رزق اللبودي25735

ناجح218.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد الجندى تحبيبه محمد محمد عبدالحميد خطاب25736

ناجح262إدارة قلـــــــــينا.الشهيد الجندى تحسناء ابوزيد فرحات عبدالعزيز شريف25737

ناجح275إدارة قلـــــــــينا.الشهيد الجندى تشهد محمود ابراهيم على مرسال25738

ناجح267إدارة قلـــــــــينا.الشهيد الجندى تمنه ابراهيم محمد عبدالعزيز السيد25739

ناجح239.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةابراهيم عادل سليمان احمد الصباغ25740

ناجح264.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةابراهيم على ابراهيم على موسى25741

ناجح234إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةابراهيم علي ابراهيم فتح هللا الرماح25742

ناجح249إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةاحمد السيد جالل عبدالتواب موسى25743

ناجح264إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةاحمد السيد عبداللطيف عيسي الرماح25744

ناجح274إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةاحمد السيد فتحي محمد موسي25745

ناجح254إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةاحمد الشحات يوسف عبدالونيس عبدالعزيز25746

ناجح262إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةاحمد ربيع احمد احمد ابراهيم25747

ناجح226.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةاحمد سامح عزيز محمد غالب25748

ناجح265إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةاحمد سمير عبدالغنى محمد سالم25749

ناجح271.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةاحمد عصام حامد طه االودن25750

ناجح259إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةاحمد عطيه كمال عطيه شعوط25751

ناجح272إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةاحمد عالء احمد ابراهيم مصطفي25752

ناجح272إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةاحمد على احمد محمدسعد موسى25753

ناجح271إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةاحمد علي فوزي عوض االقرع25754

ناجح279إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةاحمد عماد احمد عبدالمطلب يحيى25755

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةاحمد عماد صالح عبدالنبى غالب25756
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ناجح274.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةاحمد عماد محمد اسماعيل سلطح25757

ناجح268إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةاحمد محمد السيد محمد شاهين25758

ناجح227إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةاحمد محمد شهدى محمد عثمان25759

ناجح279.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةاحمد محمد فرج على شرف25760

ناجح279.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةاحمد محمد محمد فتح هللا عمر25761

ناجح260إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةاحمد مصطفي محمود جمعه النقار25762

ناجح255إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةاسامة ممدوح عبدالفتاح احمد غنيم25764

ناجح261.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةاسالم محمد على عوض العطار25765

ناجح248.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةاشرف رضا عبداللطيف محمدالبلتاجى25766

ناجح192.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةالسيد احمد السيد سليمان الصباغ25767

ناجح267إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةالسيد محمد رشاد عبدهللا الجندى25768

ناجح264إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةامير عمرو حمدين بسيونى المدبولى25769

ناجح239إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةامير محمد فرج راشد ابويحيي25770

ناجح279إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةايهاب عبدالطيف راضى عبدالمجيدموسى25771

ناجح268إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةبهاء محمد شعبان محمدمرسى25772

ناجح184إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةجمال فريد جمال عبدالحفيظ عيسى25774

ناجح270.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةحازم رضا محمد بسيونى عماره25775

ناجح273.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةحسام محمد سليمان عيسى الرماح25776

ناجح271.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةحسين احمد حسين عيسى الرماح25777

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةحلمى مصطفى حلمى عبدالمنعم محمد25778

ناجح270إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةحمدون بشير جميل رجب سلطح25779

ناجح274إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةحمدى محمود على محمد النورج25780

ناجح195.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةحمدى مصطفى حامد عبدالوهاب عبدالرازق25781

ناجح275.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةذياد ياسر صالح رمضان محمد25782

ناجح268إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةرضا محمد محمد عبدالباعث ابراهيم25783

ناجح271إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةزياد سعد نجاح سعد موسى25784
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ناجح243إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةزياد عبدالحكيم محمد اسماعيل الحجار25785

ناجح252.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةسعد احمد عيد متولى دياب25786

ناجح200إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةسعد على حسن على الصباغ25787

ناجح277إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةصالح رضا شعبان منتصر عبدالجواد25788

ناجح273إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةضياء هشام حلمى عبدالمنعم محمد25789

ناجح223إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةطلبه رضا طلبه محمد قنديل25790

ناجح274إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةطه ابراهيم السيد عبدالحليم شاهين25791

ناجح275.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةعادل نبيل نصر فتح هللا الشرنوبي25792

ناجح272إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةعبدالرحمن ابراهيم محى الدين الشرنوبى25793

ناجح273.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةعبدالرحمن اسامه بدر عبدالمولي شاهين25794

ناجح204.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةعبدالرحمن جمعه رمضان عبدالغفارعمر25795

ناجح269إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةعبدالرحمن رجب محمود عبده يحيى25796

ناجح276إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةعبدالرحمن محسن محمد عمر شاهين25797

ناجح262إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةعبدالرحمن محمد اسماعيل محمد ابويحيى25798

ناجح273.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةعبدالرحمن محمد طلبه عبدالمولي يونس25799

ناجح199.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةعبدالرحمن وليد محمد محمد25800

ناجح215إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةعبدالفتاح سعد ابراهيم احمد حجر25801

ناجح273إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةعبدهللا محمد عبدهللا عبدالواحد ابوحسين25802

ناجح274إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةعلي ابراهيم علي عبدالصمد احمد25803

ناجح273إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةعلي الحسيني احمد مصطفي عبدالوهاب25804

ناجح269إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةعلي رمضان علي ابراهيم الخطيب25805

ناجح277إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةعلى مصباح مصباح يحيى يحيى25806

ناجح271إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةعمرو احمد عبدالستار محمود عبدالعال الشيخ25807

ناجح262إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةفكرى ياسر بدر على ابوكبشه25808

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةمازن حاتم فرحات محمد عطيه25811

ناجح257إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةمحمد احمد علي محمود شاهين25812
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ناجح272إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةمحمد اسامه عبدالرسول عبده شاهين25813

ناجح279إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةمحمد اسماعيل محمد اسماعيل سلطح25814

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةمحمد اشرف محمود جمعه على25815

ناجح212إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةمحمد السيد مسعود حسن موسى25816

ناجح266.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةمحمد السيد نجاح احمد عبدالوهاب25817

ناجح271إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةمحمد السيدزين العابدين السيدابراهيم25818

ناجح269.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةمحمد حاتم السيد محمود شاهين25819

ناجح279إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةمحمد حاتم سالم حامد موسي25820

ناجح259إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةمحمد حسن احمد حسن شاهين25821

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةمحمد خالد عمران رمضان ابوشنب25822

ناجح276.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةمحمد خيرى بهجت محمدخلف هللا25823

ناجح262.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةمحمد رزق عبدالحميد محمود رزق25824

ناجح267إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةمحمد رضا طلحه اسماعيل خلف هللا25825

ناجح275إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةمحمد رضا عبدالنبى مصطفى قيقى25826

ناجح279إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةمحمد سعد محمد بهجت خلف هللا25827

ناجح274إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةمحمد سمير محمد بسيونى قيقى25828

ناجح276.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةمحمد عبدالظاهر محمد عبدالحي القط25829

ناجح277إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةمحمد عماد فتحي محمد احمد25830

ناجح264إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةمحمد عمرو محمد سيد احمد موسي25831

ناجح246إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةمحمد مصطفى رجب سليمان كريكر25832

ناجح273إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةمحمود ابراهيم رمضان محمد محمود25833

ناجح217إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةمحمود ابراهيم محمد غازي الحليسي25834

ناجح265إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةمحمود اشرف عنتر ابراهيم حسن25835

ناجح270إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةمحمود الشحات محمود مصباح حنير25836

ناجح275إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةمحمود خيرى على حسن شاهين25837

ناجح274إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةمحمود صالح عبدالرازق الشاذلي25838
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ناجح272.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةمحمود محمد محمود عبدالعزيز الرماح25839

ناجح219إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةمحمود محمد محمود عبدالمطلب محمد25840

ناجح275إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةمصباح رضا السيد عبدالنبى البدوى25841

ناجح276إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةمصطفى احمد محمد السيدسيداحمد25842

ناجح247إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةمصطفي محمد محمد بسيوني عمار25843

ناجح271إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةمالك فؤاد عبدالمالك فؤاد اسكندر25844

ناجح261إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةنور ناصر محمد عبدهللا ابوحسين25845

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةهاشم صالح الدين الحسينى هاشم هاشم25846

ناجح202.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةهانى محمود فتحى ابراهيم شاهين25847

ناجح213إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةيوسف عباس محمود محمود خلف هللا25849

ناجح257إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةيوسف عيسى عبداللطيف عيسى الرماح25850

ناجح176إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةيوسف كمال عبدالعظيم شيمى عثمان25851

ناجح256إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةابتسام محسن مصباح عبدالتواب موسى25852

ناجح273إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةاسراء فضل فتحى محمدالجندى25853

ناجح276إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةاسراء يحيى محمد يحيى على25854

ناجح279.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةاسماء شعبان محمد ابراهيم هانى25855

ناجح248إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةاسماء صبحى مصطفى اسماعيل الشوال25856

ناجح275إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةاسماء عبدهللا محمد ابراهيم عبدهللا25857

ناجح279إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةاسماء على شعبان على ابوكبشه25858

ناجح268إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةاسماء قمر عبدالحليم عمر محمد25859

ناجح229إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةاسماء محمود عبدهللا خميس عبدالهادى25860

ناجح280إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةاصاله حسام الدين ابوالمعاطى سالم موسى25861

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةاالء خالد محمود احمد الشرنوبى25862

ناجح279.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةاالء فخري محمد رمضان عبدالرحمن25863

ناجح279إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةاالء ياسر عبدالعزيز محمد شعبان25864

ناجح279.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةامل هاشم عبدالفتاح احمد غنيم25865
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ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةاميره وليد محمد محمد وهيب25866

ناجح270إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةاية عبدالفضيل عبدهللا احمدامين25867

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةاية محمد يوسف عبدالمقصود غالب25868

ناجح279إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةايمان عابد سالم يوسف احمد كريكر25869

ناجح279إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةايناس المندوهي احمد محمد النورج25870

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةايه ابراهيم احمد ابراهيم سالم25871

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةايه عاطف احمد ابراهيم السيد25872

ناجح277إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةايه محمود عبدالعزيز السعيدموسى25873

ناجح277إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةبسمله هشام محمود احمد الشرنوبى25874

ناجح200إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةتغريد اسماعيل بدر محمد حموده25875

ناجح252إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةحبيبة محمد رفعت حسن غانم25876

ناجح279إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةحبيبة يونس يونس عبدالعزيز الشهاوى25877

ناجح277إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةحبيبه جمعه السيد احمد الجندى25878

ناجح267إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةحبيبه مصطفى رجب سالم محمد25879

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةحنين خالد ابراهيم احمد الشامى25880

ناجح261إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةحنين على محمد حسن غباشى25881

ناجح271إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةحنين محمد فتوح على موسى25882

ناجح269إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةدعاء محمد اسماعيل خميس عبدالهادى25884

ناجح269إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةدنيا ابراهيم محمود حسين فراج25885

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةرحاب رضا الحسينى محمد منصور25886

ناجح275إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةرحمه بسيونى محمد عبدالرازق ابوالسيد25887

ناجح276إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةرحمه محمد جالل الشاملي يحيي25888

ناجح244إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةروان مغربي بهجت محمد خلف هللا25889

ناجح245إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةسارة احمد بدر الدين عرفه الخولى25890

ناجح277إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةسارة رمضان مرسي محمد مرسي25891

ناجح238إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةساره السعيد فتحى محمد االقرع25892
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ناجح277إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةساره عنتر متولي محمد سيد احمد25893

ناجح279إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةساره ناصر حلمى عبدالحليم االقرع25894

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةسالى عماد حلمى عطيه بسيونى25895

ناجح270إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةساميه احمد بدر احمد حنفى25896

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةسلمى احمد عباس محمد شاهين25897

ناجح266إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةسلمي السيد جالل محمد يحيي25898

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةسلمى فؤاد على محمد زايد25899

ناجح275إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةسلمي محمد بدر عبدهللا الشرنوبي25900

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةسلمي محمد حسني مسعود عبدالرازق25901

ناجح275إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةسلوى محمد عبدالرحمن محمود خلف هللا25902

ناجح271إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةسهام فوزى محمد ابراهيم حراز25903

ناجح279إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةسهير محمد محى الدين احمد ابوسمره25904

ناجح276.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةشروق اسامه محمد عبدالغنى موسى25905

ناجح279إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةشروق محمد رزق علي ابوحسين25906

ناجح279إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةشروق محمد فتحى على بدوى25907

ناجح279إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةشهد خالد محمد السيد البحيري25908

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةشهد محمد شعبان محمد شاهين25909

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةشيماء فوزي كامل اسماعيل الحجار25910

ناجح279إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةشيماء محمد بدر محمد ابوحسين25911

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةشيماء محمود عبدهللا خميس عبدالهادى25912

ناجح272إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةصباح شعبان على حسن غباشى25913

ناجح267.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةعبير محمد محمد حسن عبدالرحيم25914

ناجح225إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةعال عبدهللا احمد عبدهللا شاهين25915

ناجح279إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةعال محمد صالح الدين فتح هللا الشرنوبي25916

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةعلياء عوض محمد عوض الزيات25917

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةفاطمة اسماعيل عبدهللا عبدهللا القمحاوي25918
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ناجح270إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةفرحه محمد محمود حسان العزب25919

ناجح276إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةمريم يسرى على عوض العطار25920

ناجح267.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةملك محمد سامح صالح الدين خلف هللا25921

ناجح212إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةمنه هللا طلعت عطيه عبدالسالم الفرجانى25922

ناجح264إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةمنه هللا عالء كامل عبدهللا ابوسمره25923

ناجح267إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةمنه هللا محمد على عبدالحميدالقمحاوى25924

ناجح271إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةمنه هللا مصطفى سالم مصطفى العربى25925

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةمي السيد اسماعيل محمد ابويحيي25926

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةمى شعبان محمود محمد شاهين25927

ناجح216.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةندا عبداللطيف احمد الحسينى جابر25928

ناجح275إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةندى بسيونى عبدالمنعم سعدمحمد احمد25929

ناجح275إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةندى محمد السعيد رزق النورج25930

ناجح224إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةندى محمد جالل على يونس25931

ناجح277.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةندى يوسف سعد ابوالعال يحيى25932

ناجح276إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةنسمه محمد عبدالعزيز السعيدموسى25933

ناجح277إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةنها محمد عبدالعزيز السعيدموسى25934

ناجح277إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةنور الهدى ميمى حامد عبدالمولى يونس25935

ناجح277إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةنور عالءالدين طلبه محمد مصطفى25936

ناجح275إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةنورهان رافت رمضان احمد فراج25937

ناجح277إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةنيره احمد السعيد عبدالونيس اسماعيل25938

ناجح270إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةهاجر سليمان محمد محمد قمبر25939

ناجح274إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةهاجر صبحى محمود محمودشاهين25940

ناجح258.5إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةهاجر عبدالقوي سعد حسن جبر25941

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةهاجر محمد السيد محمد الصعيدى25942

ناجح258إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةهاجر محمد عبدالكريم سالم خلف هللا25943

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةهاجر محمد فتحى على بدوى25944
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ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةهاله الحسينى فوزى الشحات موسى25945

ناجح225إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةهدير محمد فوزي محمد غالب25946

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةيارا ايمن جالل حسن ابراهيم25947

ناجح253إدارة قلـــــــــينالشهيد هاشم اإلعداديةياسمين احمد عبدالعزيز محمد السقا25948

ناجح260.5إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةابراهيم الشاذلى مصطفى عبدالعزيز25949

ناجح249إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةاحمد صابر عبدالعزيز عبدالقادر عيسى25950

ناجح236.5إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةاحمد عرفان ممدوح السيد محمد25951

ناجح204إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةاحمد محمود بسيونى سليمان عطية25952

ناجح262إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةادم خميس سعد خميس عبدالسالم25953

ناجح245إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةاسالم ابراهيم محمد سعد كحلة25954

ناجح262إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةاسالم محمد احمد محمد مصطفى عطية25955

ناجح222إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةخالد محمد عبدالقوى مصطفى عبدهللا25956

ناجح235.5إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةربيع كمال محروس ابراهيم الكاشف25957

ناجح228إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةرجب عبدالرحمن على عبدالرحمن ابراهيم25958

ناجح179إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةشبل حاتم شبل السباعى شحاتة25960

ناجح230.5إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةعبدالرحمن مصطفى عبدالرحمن محمد محمود25962

ناجح264إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةعبدهللا محمد عبدالمنعم محمد جنيدى25963

ناجح265إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةعطية محمد عطية محمد فهمى25964

ناجح160إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةعالء حاتم عطية ابوزيد صالح25965

ناجح275إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةفضل مصطفى حلمى مصطفى شحاتة25966

ناجح268إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةمحمد احمد عبدالمنعم محمد ابوعطية25967

ناجح275إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةمحمد احمد محمد احمد البربرى25968

ناجح197إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةمحمد اكرامى معوض اسماعيل احمد25969

ناجح261إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةمحمد السعيد على محمد ابوحسين25970

ناجح194إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةمحمد بسيونى محمد عبده حجازى25971

ناجح267.5إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةمحمد حسن عارف يونس حجازى25972
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ناجح242إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةمحمد خيرى احمد عباس بدوى25973

ناجح263إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةمحمد رمزى ايوب عبدالسالم خليفة25974

ناجح262إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةمحمد رمضان عبدالجيد احمد ابوعطية25975

ناجح253إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةمحمد شعبان رفاعى ابراهيم الشاذلى25976

ناجح194إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةمحمد عبدالنبى محمد عبدالعزيز عيسى25977

ناجح274إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةمحمد عالء مسعد محمد قمبر25978

ناجح260إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةمحمد عماد هنداوى الحسينى عبده25979

ناجح273إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةمحمد مديح محى عبدالغنى امبابى25980

ناجح198إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةمحمد هيثم ابواليزيد محمد االباصيرى25981

ناجح248إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةمحمود محمد مصطفى محمد شكرى25982

ناجح225إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةمصطفى عالء مصطفى عبدالرحمن سعد25983

ناجح219إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةنور الدين عبدالعزيز محمد جاد محمد25984

ناجح253إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةهشام محمد سعد عبده يوسف25985

ناجح275إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةيوسف خالد محمد حسين غالب25986

ناجح251إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةيوسف شعبان عبدالحميد عبدالحميد عبدالعاطى25987

ناجح272إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةيوسف شعبان يوسف محمود عطية25988

ناجح259إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةيوسف عاصم يوسف محمد عطية25989

ناجح273إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةاسراء صبرى سليمان محمد ابوسليمان25990

ناجح274إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةاسماء عبدالفتاح عبدالرحمن عبدالرؤف الجرن25991

ناجح275إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةاسماء عبدالمجيد عبدالستار محمد حنيدى25992

ناجح197إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةاسماء على فرغلى احمد فرغلى25993

ناجح259.5إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةاسماء محمد فرج عباس خليفة25994

ناجح224.5إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةاالء محمد كمال حسن هاشم25995

ناجح255إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةامل محمد رجب جاد هللا بدر25996

ناجح272إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةاية ربيع محمد عبدالنبى البسيونى25997

ناجح270إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةايمان ياسر على عبده حسين25998
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ناجح253إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةبسملة باسم محمد عبدالمقصود المعناوى25999

ناجح272.5إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةبسملة هانى رمزى عبدالمنعم عطية26000

ناجح275إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةبسنت عبده محمد عبده الشاذلى26001

ناجح279إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةحبيبة محمد حجاج احمد جنيدى26002

ناجح278إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةحبيبة معوض رجب محمد صالح26003

ناجح276إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةحنين سمير راغب مصطفى عطيه26004

ناجح165إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةدنيا وليد على على عطية26005

ناجح232إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةرانيا باسم زغلول احمد الجمل26006

ناجح273.5إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةرحمة محمد بسيونى عبدالحميد جاد26007

ناجح272إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةرضوى احمد زكريا محمد رضوان26008

ناجح276إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةسارة عطية عبدالقادر السباعى شحاتة26009

ناجح252.5إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةسارة وليد توفيق عبدالحميد جنيدى26010

ناجح277إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةسعاد محمد صالح الدين مسعد مصطفى عطية26011

ناجح268إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةسكر السيد بدر عبده السيد26012

ناجح275.5إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةسلوى ماهر محمد السباعى شحاتة26013

ناجح269.5إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةشروق صابر عطية احمد الجمل26014

ناجح218.5إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةصابحة سليمان محمد عبدالجواد الجرن26015

ناجح215إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةعفاف رزق على قنديل ابوجبل26016

ناجح276إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةفاطمة محمد مصطفى الشناوى26017

ناجح266إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةمروة اسام عطا هللا حسن ابوعطية26018

ناجح259إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةمريم خالد محمد عبداللطيف عطية26019

ناجح269.5إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةمريم شريف سمير محمد ابوسليمان26020

ناجح229إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةمنار يوسف جاد محمد26021

ناجح250إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةمنة هللا حمادة عبدالعزيز احمد ضاهر26022

ناجح252.5إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةمنة هللا عماد تاج  محمد عطية26023

ناجح237.5إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةمنة محمد حمدى السعيد ابوسليمان26024
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ناجح279إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةمى حمدى السيد اسماعيل26025

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةندى ايمن عبدالعزيز ابراهيم عيسى26026

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةنورهان سمير  عبدالستار محمد جنيدى26027

ناجح273إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةهاجر جمعة عوض محمد حجازى26028

ناجح227إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةهناء ايمن عبدهللا احمد شحاتة26029

ناجح252إدارة قلـــــــــينقزمان اإلعداديةهند خالد عبدهللا احمد شحاتة26030

ناجح264.5إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دابراهيم خالد ابراهيم بلتاجي ابوعسل26031

ناجح223إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دابراهيم محمد محمد السيد السودانى26032

ناجح265إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دابراهيم منير ابراهيم عبدالحميد فواز26033

ناجح261إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. داحمد شكرى محمد شعبان ابوسالم26034

ناجح166إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. داحمد عصام شعبان محمد غريب26035

ناجح267إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. داحمد على احمد على الغرباوى26036

ناجح242.5إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. داحمد محمد احمد عقادى حسين االروش26037

ناجح267إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. داحمد محمد رفعت اسماعيل فواز26038

ناجح278إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. داحمد محمد مبروك محمد محمد احمد ابوشنب26039

ناجح157إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. داحمد محمد محمد عبدالرحمن فواز26041

ناجح234إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. داحمد محمد مصطفى احمد الغرباوى26042

ناجح262إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. داسالم هادي بيومي اسماعيل ابواسماعيل26043

ناجح257.5إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دبدر الدين محمد عبدالمجيد احمد حامد بدرالدين26044

ناجح263إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. درامي رفيق عبدالكريم محمد عرفه فواز26045

ناجح275إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. درفعت محمد رفعت محمد شاهين26046

ناجح271.5إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دزياد محمد عيسى احمد شواطة26047

ناجح255.5إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دسامح محمد فوزى محمد خليل26048

ناجح222إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دشريف حامد بسيوني خطاب ابراهيم حامد26049

ناجح263إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دطارق احمد عبدالمجيد ابراهيم حفينة26050

ناجح165إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دطارق مسعد محمد محمد عبدالخالق فواز26051
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ناجح243إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دطلعت محمد فرج محمد على عامر26052

ناجح276إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دعبدالرحمن السيد عبده عبدربه منصور26053

ناجح208إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دعبدالرحمن بالل محمد محمد كروان26054

ناجح263إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دعبدالعليم محمد عبدالعيظيم عوض حليمة26055

ناجح258إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دعبدهللا فاروق عنتر محمد االشعل26056

ناجح208إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دعبدالمجيد يسرى محمد عبدالحميد فواز26057

ناجح251إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دعبده زغلول عبده عبدالقادر ابوحسين26058

ناجح270إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دعمرو خالد اسماعيل محمد البنا26059

ناجح257إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دعمرو خالد عبدالمنعم سليمان بدر26060

ناجح273إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دعمرو على ابراهيم حسن المالكى26061

ناجح233إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دعمرو محمد السعيد محمد الحنبلى26062

ناجح257.5إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دفتحى راشد السعيد احمد الكالف26063

ناجح262إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دفتحى منير فتحى عيسى بدر26064

ناجح221إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دفرحات ماهر فرحات بسيونى الشيوى26065

ناجح274.5إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دكامل محمد عبدالسالم حمادة حسين26066

ناجح261.5إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دمحفوظ السيد محمود احمد فواز26067

ناجح247إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دمحمد اكرامي محمد حسن الجزار26068

ناجح268إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دمحمد السعيد محمد احمد غريب26069

ناجح249.5إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دمحمد السيد عبدالفتاح عبدالوهاب بدر26070

ناجح250.5إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دمحمد السيد محمد سيداحمد سليمان26071

ناجح220إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دمحمد انور ابراهيم عبدالقادر ابوحسين26072

ناجح276إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دمحمد انور السيد محمد محمد الجرف26073

ناجح234إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دمحمد بسيونى فرحات بسيونى الشيوى26074

ناجح267إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دمحمد حمادة لبيب محمد عبدالوهاب فواز26075

ناجح248إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دمحمد خالد محمد عبدالرحيم بدر26076

ناجح269إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دمحمد رمضان السعيد حامدابوشنب26078
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ناجح273إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دمحمد شادى محمد محمد عبدالفتاح البنا26079

ناجح276إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دمحمد صفوت عبدالحليم عبدالمحسن الجزار26080

ناجح171إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دمحمد عبدالسالم السعيد محمد الرحماني26081

ناجح237إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دمحمد عبدالسالم السيد عبدالسالم الحنبلي26082

ناجح257.5إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دمحمد عبدالعاطي عبدالعظيم هالل يوسف26083

ناجح261إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دمحمد عبدالفتاح مطاوع مطاوع بدر26084

ناجح218إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دمحمد عصام محمد ابراهيم حيدر26085

ناجح272إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دمحمد فايز احمد محمد حسين26086

ناجح267إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دمحمد قطب محمد قطب البنا26087

ناجح218.5إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دمحمد محمود حسن محمد احمدين26088

ناجح230.5إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دمحمد مصطفي عبده محمد المكاوى26089

ناجح226.5إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دمحمد ناصف محمد ابراهيم فتياني26090

ناجح269إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دمحمد هشام محمد بلتاجى ابوعسل26091

ناجح275إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دمحمود بشر شحته محمد عبده طايل26092

ناجح276إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دمحمود محمد السيد محمد الجنيدي26094

ناجح269.5إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دمصطفى شريف بسيوني بسيوني الشيوى26095

ناجح253إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دمصطفى عبدالمجيد عبدالسالم حمادة حسين26096

ناجح226إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دهشام عبيد السيد السباعي الصيفي26097

ناجح258إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. ديوسف حامد محمود محمد بدر26098

ناجح267إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. ديوسف عبدالمنعم عبدالمعطي عبدالمحسن الجزار26099

ناجح273إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. داسراء نجاح عبدالجليل عبدالجليل الجزار26100

ناجح204إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دامل السيد مصطفي بلتاجي ابوعسل26101

ناجح207.5إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دامل محمد فرحات محمد شعله26102

ناجح268إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دامنيه محمد محمد محمدابوشاهين26103

ناجح258.5إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. داية شعبان محى الدين ابراهيم حفينة26104

ناجح275إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دحبيبة عبدالحق ابراهيم محمد كروان26105
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ناجح241.5إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دحبيبه محمد ابراهيم محمد ابراهيم26106

ناجح169.5إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دحسناء محمد اسماعيل عبدالعزيز الجمال26107

ناجح268.5إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دحنين احمد محمد احمد البندارى26108

ناجح264.5إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دحنين علي نصر عبدالمعطي الغرباوى26109

ناجح235.5إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. ددعاء ايمن محمد عبدالحميدحفينه26110

ناجح251.5إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. ددينا سعيد سعيد محمد اسماعيل26111

ناجح263.5إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دراندا محمد اسالم مجمد محمدابوشنب26112

ناجح278إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. درحمه محمود جالل احمدابوعامر26113

ناجح157إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دروان محمد ابراهيم الصعيدى26114

ناجح268.5إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دروفيده محمد اسماعيل ابراهيم ابوشاهين26115

ناجح278إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دساره السيد محمد محمود مسعود26116

ناجح276إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دسلمى سامى ابراهيم عبدالحميد فواز26117

ناجح202إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دسلمي عبده ابراهيم عبدربه منصور26118

ناجح271.5إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دشهد عبدالغفار فتحى متولى عوض26119

ناجح186إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دشيماء محمد عبدالحميد جمعه26120

ناجح232إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دعبير جمال احمد مصطفى شاهين26122

ناجح266إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دليندا غزال عبدالمجيد ابراهيم حفينة26123

ناجح278إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دمريم مدين عبدالسالم حماده حسين26125

ناجح275.5إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دمالك عبداالعلي محمد احمد االروش26126

ناجح277.5إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دملك محمود ابراهيم على ابوعسل26127

ناجح251.5إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دمنة هللا شعبان صالح محمد سليمان26128

ناجح208.5إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دمنة هللا كرم محمد التهامى حجاج26129

ناجح250إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دمنه هللا بيومى ابوالعنين عبدالحميد عرفه26130

ناجح244إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دمى مصطفى عبدالعظيم هالل يوسف26131

ناجح245.5إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دنجالء احمد حامد محمد فتياني26132

ناجح265.5إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دنجالء مصطفى عبده ابوعسل26133
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ناجح278إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دنجوي ابوالفتوح عبدالسالم احمد النجار26134

ناجح270.5إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دنرمين محمد محمد ابواليزيد ابوعامر26135

ناجح272إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دنها مصطفى ذكى عبدالوهاب فواز26136

ناجح266.5إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دنهله احمد محمد احمد غريب26137

ناجح268.5إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دنورسته بسيوني بسيوني بسيوني الشيوي26138

ناجح213.5إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دهبه محمود محمد مسعود26139

ناجح259.5إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. دوالء مبروك محمد عبداللطيف عامر26140

ناجح270إدارة قلـــــــــينمحمود ناجى حفنيه اإلعدادية. ديارا على محمد ناجى السكري26141

ناجح235إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةاحمد حسن السعيد عبدهللا قمبر26142

ناجح273إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةاحمد حسنى محمد شرف الدين26143

ناجح255إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةاحمد حمدى محمد عبدالخالق26144

ناجح269إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةاحمد رشدى حسن حسن شعبان26145

ناجح279إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةاحمد سامى صبرى الدبور26146

ناجح266إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةاحمد محمد محمد سليمان ابوعلى26147

ناجح236إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةاحمد محمد ممدوح على مطر26148

ناجح228إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةاسامه محمد احمد محمد على بدرالدين26149

ناجح207.5إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةاسماعيل نجاح حسنى محمد شرف الدين26150

ناجح262إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةاياد اسامه على محمود مبارك26151

ناجح274إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةحسام احمد السيد محمد ابوحجاج26152

ناجح270إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةحلمى محمد حلمى محمد السيد26153

ناجح277إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةزياد سعد حلمى محمد السيد26154

ناجح261إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةسالم محمد سالم عبدهللا سالم26155

ناجح277إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةسعد محمد يوسف رمضان26156

ناجح278إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةطارق حسن محمد عطيه بالل26157

ناجح273إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةعبدالرحمن رضا احمد ابوالفتوح عالم26158

ناجح277إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةعبدالرحمن على بدير عبده عطاهللا26159
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ناجح279إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةعبدالرحمن كمال بسيونى بسيونى شهاوى26160

ناجح235.5إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةعبدالرحمن محمد عبدالغفار عبدهللا شعبان26161

ناجح210.5إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةعبدالرحمن محمد مصطفى عبدالعزيز ابوالخير26162

ناجح214إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةعبدالمجيد مسعود عبدالمجيد حسن رمضان26163

ناجح173إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةعبدالوهاب خالد عبدالوهاب محمد رمضان26164

ناجح276إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةعلى محمد فتحى دوير26165

ناجح277إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةكريم محمد طلبه مبارك26166

ناجح276إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةمحمد ابراهيم محمد ابراهيم عيسى26167

ناجح276إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةمحمد احمد رمضان عبدالسالم26168

ناجح267.5إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةمحمد بهاء محمد عطيه بالل26169

ناجح216إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةمحمد جمال عبدالحميد محمد26170

ناجح277إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةمحمد حسنى فتحى اسماعيل البايض26171

ناجح266.5إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةمحمد حمدى محمد عبدالخالق26172

ناجح274إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةمحمد رضا عبدالهادى سعد ابوعبدهللا26173

ناجح195إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةمحمد سامى ابراهيم لطفى جميز26174

ناجح266إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةمحمد سامى عوض محمد السيد26175

ناجح214إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةمحمد طارق طلعت محمد القلوعى26176

ناجح279إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةمحمد عالء عبدالهادى دوير26177

ناجح274إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةمحمد على فكرى غازى26178

ناجح277إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةمحمد عنتر محمد السيد دوير26179

ناجح202إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةمحمد فوزى محمد محمد يوسف26180

ناجح276إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةمحمد معتز ابراهيم الدبور26181

ناجح278إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةمحمد هشام على عبدهللا26182

ناجح261.5إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةمحمود ابراهيم محمد ابراهيم عيسى26183

ناجح248إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةمحمود رجب محمود يوسف دوير26184

ناجح252إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةمحمود فكرى على غازى الشرقاوى26185
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ناجح191إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةمحمود محمد حسن احمد الرحال26186

ناجح274إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةمصطفى خالد عبدهللا محمد ابوعبدهللا26187

ناجح263إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةمصطفى رضا بدر فتحى عيسى26188

ناجح218إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةياسين ايمن احمد السيد عبدالمقصود26189

ناجح279.5إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةيوسف محمد عبداللطيف يوسف الطويل26190

ناجح277.5إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةاسراء طارق فرحات حسن غزى26191

ناجح270.5إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةاسراء محمد حسنى محمد شرف الدين26192

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةاسراء وليد عبدالمجيد عيسى26193

ناجح277إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةاسماء السعيد محمد احمد ابواحمد26194

ناجح278إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةاسماء معوض فتحى عبده قطايه26195

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةاالء عبدالنبى عبدالوهاب يونس مصطفى26196

ناجح279.5إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةامل عنتر ابوالمجد محى خضيرى26197

ناجح277.5إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةامل محمد محمد حسن الدبور26198

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةاميرة اسماعيل عبدربه محمد العبد26199

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةايمان السيد رمضان مصطفى مرسى26200

ناجح276إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةايمان عبدالخالق احمد شاويش26201

ناجح236إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةبدرية صبرى محمد ابراهيم ابوخليفه26202

ناجح272إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةبسملة فوزى ابراهيم احمد جاد هللا26203

ناجح273إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةبشرى محمد عبدالهادى سعد عبدالهادى26204

ناجح278إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةحبيبة محمد حلمى محمد السيد26205

ناجح279إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةحبيبة محمد مصطفى دوير26206

ناجح279إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةحبيبه احمد شيبون عوض النعيرى26207

ناجح242إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةحنين محمد ابراهيم عبدهللا السيد الرفاعى26208

ناجح225إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةدعاء حمدى فتحى حسن الدبور26209

ناجح270إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةدنيا الحسينى فرج محمد رمضان26210

ناجح277إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةريتاج سعد محمد احمد بدرالدين26211
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ناجح276إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةسارة عبدالعليم محمد دوير26212

ناجح277إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةسمية حاتم محمد بسيونى ابوسالم26213

ناجح253إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةسهير محمد صالح ابومجد26214

ناجح277إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةسهيلة محمد عبدالمجيد على عيسى26215

ناجح277إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةشروق ناصر حسن بدرالدين26216

ناجح259إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةشهد احمد السعيد عبدهللا شعبان26217

ناجح279إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةشهد شريف محمد يونس الرحال26218

ناجح274إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةشيماء ابراهيم محمد جمعه سعيد26219

ناجح277إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةكوثر فتحى ممدوح السيد ابوخليفة26221

ناجح279إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةمروة رمضان فرحات عباده جمعه26222

ناجح274إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةمريم ابراهيم محمد شرف الدين26223

ناجح277إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةمنار زينهم رجب رمضان26224

ناجح273إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةمى رمضان ابراهيم معاطى ابوالمجد26225

ناجح271إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةمى محمد عبدالرسول عبدالرحيم26226

ناجح269إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةندى ابراهيم محمد ابراهيم ابومجد26227

ناجح262إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةندى فتحى يوسف اسماعيل رمضان26228

ناجح256إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةندى محمد عبدالفتاح هنداوى دوير26229

ناجح275إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةنورا حسيني عزيز السيد عيسى26230

ناجح275إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةنورهان ايمن مصطفى حسانين26231

ناجح279إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةهاجر عبداللطيف السعيد يوسف حجاج26232

ناجح279إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةهاجر كمال محمد محمد الدبور26233

ناجح278إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةهبه محمد رجب رضوان دوير26234

ناجح278إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةهدى عماد خليفه ابوخليفه26235

ناجح276إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةهناء حسام رشاد عبدالعزيز ابراهيم26236

ناجح273إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةوالء عبدالعليم عبدالعزيز محمد صقر26237

ناجح269إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةياسمين صبرى عبدالنبى عبدالواحد عبدهللا26238
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ناجح269إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةياسمين عطيه عبداللطيف حجاج26239

ناجح278إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةياسمين محمد جمال عبدالهادى جميز26240

ناجح276إدارة قلـــــــــينالغنيمى اإلعداديةياسمين محمد رجب رضوان دوير26241

ناجح263إدارة قلـــــــــينا.محمد سعد تابراهيم شعبان السعيد عبدالجواد غيضان26242

ناجح258إدارة قلـــــــــينا.محمد سعد تاحمد رافت الحطاوى محمود سعد26243

ناجح270إدارة قلـــــــــينا.محمد سعد تاحمد شوقى السعيد عبدالجواد غضيان26244

ناجح274إدارة قلـــــــــينا.محمد سعد تاحمد صالح فوزى عطيه سعد26245

ناجح271إدارة قلـــــــــينا.محمد سعد تاحمد نبيل رمضان ابوالبقا26246

ناجح271إدارة قلـــــــــينا.محمد سعد تالسعيد عبدالمنصف محمد عبدالمنصف شعوط26247

ناجح266إدارة قلـــــــــينا.محمد سعد تحسام احمد عادل شعوط26248

ناجح266إدارة قلـــــــــينا.محمد سعد تحمادة جمعة خليل انور سعد26249

ناجح261إدارة قلـــــــــينا.محمد سعد تعبدهللا خليفه السعيد محمد شعوط26250

ناجح270إدارة قلـــــــــينا.محمد سعد تعلى عبدهللا عبدالملك النورج26251

ناجح276إدارة قلـــــــــينا.محمد سعد تكريم حسان على راشد شعوط26252

ناجح253إدارة قلـــــــــينا.محمد سعد تمحمد الصبرى السعيد محمود الصبرى26253

ناجح274إدارة قلـــــــــينا.محمد سعد تمحمود السعيد محمد شعوط26254

ناجح278إدارة قلـــــــــينا.محمد سعد تمحمود محمد عبدالمقصود اسماعيل النورج26255

ناجح275إدارة قلـــــــــينا.محمد سعد تاريج رجب محمد شعوط26256

ناجح271إدارة قلـــــــــينا.محمد سعد تاالء احمد ابراهيم احمد عبدالجواد26257

ناجح277إدارة قلـــــــــينا.محمد سعد تخلود رضا عاطف على شعوط26258

ناجح275إدارة قلـــــــــينا.محمد سعد تدنيا هانى محمد محمود الصبرى26259

ناجح277إدارة قلـــــــــينا.محمد سعد تدينا حسن حمدون محمد شعوط26260

ناجح278إدارة قلـــــــــينا.محمد سعد تنهال ابراهيم السعيد محمد سعد26261

ناجح273إدارة قلـــــــــينا.محمد سعد تنهلة ابراهيم السعيد محمد سعد26262

ناجح279إدارة قلـــــــــينا.محمد سعد تهاجر سعد محمد متولى الجمال26263

ناجح267إدارة قلـــــــــينا.محمد سعد توفاء محمد السعيد سليمان عشماوى26264
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ناجح272إدارة قلـــــــــينا.محمد سعد توالء السيد محمد السيد محمد26265

ناجح187إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةابراهيم السعيد ابراهيم محمد حموده عطا هللا26266

ناجح232إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةابراهيم بسيونى ابراهيم بسيونى جاب هللا26267

ناجح261إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةابراهيم محمود محمد عبدالمطلب احمد26269

ناجح276إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةاحمد ابراهيم ابراهيم عبدالفتاح عطا هللا26270

ناجح264إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةاحمد ابراهيم مصباح بسيوني مصباح26271

ناجح271إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةاحمد اسامه مصباح بسيوني مصباح عقل26272

ناجح270إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةاحمد اسماعيل ابراهيم عبدالجواد صالح26273

ناجح260إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةاحمد اكرامى محمد احمد ابوزيد موسى26274

ناجح274إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةاحمد السيد عبدالعزيز مصطفى ابوهالل26275

ناجح161إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةاحمد حسن ابراهيم حسين الفقى26276

ناجح276إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةاحمد فايز حسين عبدالمقصود عبدالدايم26277

ناجح184.5إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةاحمد فرحات ابراهيم اسماعيل برايو26278

ناجح189إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةاحمد محمد عبدهللا عبدالعزيز عطا26279

ناجح234إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةاسالم محمد امبابى عبدالعزيز امبابى26281

ناجح220إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةاسالم هانى عبدالحميد فريد عكاشة26282

ناجح230إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةايمن هانى عبدالرازق عبدالعزيز اللباد26284

ناجح275.5إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةرمضان حراز رمضان ابواليزيد احمد داود26286

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةزياد محمد يوسف محمد سالمه26287

ناجح167.5إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةضياء عبدالنبي فتحي محمود محمد الليثي26288

ناجح223إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةطارق عبدالونيس السيد هاللى محمد26289

ناجح210.5إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةعبدالرحمن ابراهيم فرحات فتوح عزب26290

ناجح164إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةعبدالرحمن احمد محمد احمد26291

ناجح228إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةعبدالرحمن السيد داهش محفوظ دويدار26292

ناجح249إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةعبدالرحمن محمد السيد ابراهيم مصطفي ابوالخير26293

ناجح197إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةعبدالرحمن محمد سمير محمد محمود القصبي26294
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ناجح203.5إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةعبدهللا صادق عبدالمولي محمد هيبه26295

ناجح205.5إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةعبده ايمن مسعد عبدالجواد محمد عبدالعاطى26296

ناجح270إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةعرفات سامى عرفات محمود حسانين عطا هللا26297

ناجح210إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةعزت محمد انور ابراهيم بسطويسى26298

ناجح269إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةفادى فرحات هنداوى عبدالعال هنداوى26299

ناجح263إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةفرحات محمد فرحات فتوح حسن26300

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةكريم السيد اسماعيل محمد القصبي26301

ناجح258.5إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةكريم ثروت كريم عبدالغفار عطا هللا26302

ناجح267إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةكريم محمد عبدالونيس هاللى محمد26303

ناجح270إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةمحمد ابراهيم مصباح عبدالجواد عوض26304

ناجح277إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةمحمد اسماعيل ابراهيم عبدالجواد صالح26305

ناجح274إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةمحمد اسماعيل محمود عبدالجليل عيسى26306

ناجح164إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةمحمد السعيد محمد اسماعيل الشوريه26307

ناجح272إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةمحمد ايمن ابراهيم سيد حسن بدر26308

ناجح264.5إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةمحمد ثروت رمضان ابواليزيد احمد داود26309

ناجح245.5إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةمحمد خالد محمد اسماعيل26310

ناجح185إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةمحمد سعد فرج شلبى هالل26311

ناجح203إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةمحمد صالح فتحى يوسف النجار26312

ناجح209إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةمحمد عبدالنبى السيد حسانين عطا هللا26313

ناجح245.5إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةمحمد على حمدى حسن محمد سالمة26314

ناجح221إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةمحمد فكرى بدر نصر كنزى26315

ناجح260إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةمحمد محجوب حسن عبدالغفار بسطويسي26316

ناجح248.5إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةمحمد محمود عبدالقادر محمد سعد26317

ناجح219إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةمحمد نبيل فوزى عبدالجواد محمد عبدالعاطى26318

ناجح275إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةمحمد هاني محمد عبدالدايم علي ابوعاصي26319

ناجح251إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةمحمد هشام ابراهيم عبدالفتاح عطا هللا26320
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ناجح273إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةمحمد هشام ربيع احمد القصبى26321

ناجح206.5إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةمحمد وليد احمد عبدالعزيز السيد26322

ناجح222.5إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةمحمد يسرى الشحات على السناط26323

ناجح261إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةمحمود شوال احمد عبدالخالق مصباح26325

ناجح270إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةمحمود عبدالكريم فتحى ابراهيم محمود الغريانى26326

ناجح250.5إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةمحمود هشام عبدالتواب محمد عبدالعال26328

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةمصطفى الشحات على ابراهيم قنديل26329

ناجح222.5إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةمصطفى محمود امين محمد بدوى26330

ناجح215.5إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةمعتز عبدالباسط سعد الصاوي محمد غانم26331

ناجح270إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةمهند عمر عبدالحميد محمد ابوهالل26332

ناجح228.5إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةيوسف سعد محمد سالم26333

ناجح270إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةيوسف صالح نبيه حسانين عطا هللا26334

ناجح174إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةيوسف نزيه مبروك السيد الجنزورى26335

ناجح277إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةاسماء السعيد محمود محمد رجب26336

ناجح256إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةاسماء حسن الحسينى حسن سالمة26337

ناجح273إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةاالء فؤاد هاللى السيد شلبى26338

ناجح265إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةالزهراء احمد السيد عبدالجليل العشري26339

ناجح274إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةامال محمد عبدالجواد منصور بسطويسي26340

ناجح256إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةامل محمد عثمان ابراهيم على26341

ناجح260إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةامنيه خالد محمود ذكي القصبي26342

ناجح253إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةاميره حسن فرحات محمود عطا26343

ناجح227إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةاميره سمير صابر عبدالمقصود سرحان26344

ناجح279إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةايمان احمد حسين عبداللطيف بريقع26345

ناجح277إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةايمان عامر محمد حسن يوسف26346

ناجح270إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةايمان محمد ابراهيم عبدالفتاح عطا هللا26347

ناجح219.5إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةايمان محمد رمضان السيد على26348
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ناجح264إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةايمان محمد عبدالفتاح ابراهيم سعد26349

ناجح240إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةايه اشرف عاطف محمد الشناوي26350

ناجح274.5إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةبسمه السيد مصباح ابراهيم بدر26351

ناجح274إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةحبيبه بدر فرحات نصر على كنزى26352

ناجح279إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةدعاء ابراهيم احمد رمضان جادالحق26353

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةدعاء فوزى عبدالوهاب ذكى القصبى26354

ناجح257إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةرانيا محمد معوض شعبان عطا26355

ناجح267إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةرحمه بدوى خيرى محمد بدوى26356

ناجح277إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةرحمه بهاء عبدالحميد محمد ابوهالل26357

ناجح269.5إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةرحمه مفرح عبدالقادر بسيونى مصباح26358

ناجح271إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةزهراء حامد اسماعيل السيد الشرقاوي26359

ناجح279إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةسما محمد السيد محمد سعاده26360

ناجح277.5إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةشيماء صابر غازي حسن سعد26361

ناجح279إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةغاليه ادهم محمود اسماعيل محمد26362

ناجح276.5إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةملك هشام ابراهيم عبدالغفار عطاهللا26363

ناجح267إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةمنه هللا عبدالباسط رمضان ابراهيم بدر26364

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةمى السيد عبدالعزيز علي عبدالدايم26365

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةنداء احمد محمد ابراهيم مصباح26366

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةندي زينهم رمضان زين عبدالعاطي26367

ناجح260إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةندي محمد احمد عبدالعزيز السيد26368

ناجح260.5إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةندى يوسف عبدالجواد محمد الشامى26369

ناجح275إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةنرمين حمدى محمد عبدالعزيز جاب هللا26370

ناجح251إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةنورهان اسماعيل يوسف محمد هيبه26371

ناجح278إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةنورهان ايهاب محمد ابراهيم سالم عرابى26372

ناجح249إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةنورهان محمد احمد عبدالسالم عبده26373

ناجح265إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةهبه ابراهيم السعيد عبدالستار االلفى26374
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ناجح253إدارة قلـــــــــينالشقة  اإلعداديةهدى اشرف صبرى عطيه على عطا26375

ناجح253.5إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تابراهيم احمد السعيد محمد عبدالمعطى26376

ناجح190.5إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تابراهيم خيرى طه احمد صابر26377

ناجح234.5إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تابراهيم رمضان ابراهيم عطيه حماده26378

ناجح250إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تابراهيم عبدالحميد السيد عبدالحميد عوض26379

ناجح259.5إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تابراهيم محمد محمود الشناوى بركات26380

ناجح198إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تاحمد السيد سعد السيد عبدربه26381

ناجح271.5إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تاحمد السيد عبدالتواب محمد كرم26382

ناجح271.5إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تاحمد السيد على اسماعيل سعدالدين26383

ناجح264.5إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تاحمد عبدالجواد عبدالمنعم عبدالجواد ابوالمجد26384

ناجح258.5إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تاحمد محمد السعيد ابراهيم26386

ناجح278إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تاحمد محمد فخرى الدين صديق القربه26388

ناجح228.5إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تاحمد ممدوح محروس ابراهيم عبدالعاطى26389

ناجح206.5إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تاسامة السعيد محفوظ احمد جنيدى26390

ناجح277إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تالبراء عبدالستار مشهور عبدالستار مشهور26391

ناجح246.5إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تالسعيد خليل ممدوح خليل عبدالجواد عامر26392

ناجح265.5إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تايمن سعيد حسنى عبدالحميد نصار26393

ناجح181.5إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تايمن صالح احمد زكى عبدالعال26394

ناجح273.5إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تايمن عبدالحميد يونس سيد احمد قنديل26395

ناجح269.5إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تبسام محمد السيد معوض العيسوى26396

ناجح263.5إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تبالل هشام خليفة عبدالجواد قادوم26397

ناجح257.5إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تحمادة العشرى عبدالعزيز محمد العشرى26398

ناجح264.5إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تحمدى محمود صفوت محمد العطار26399

ناجح167إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تخيرى قطب عبدالعزيز على رزق26400

ناجح253إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق ترضا ابراهيم محمود خليل ابوعامر26401

ناجح254إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تزهدى صابر عبدالعزيز بيومى السيد سعيد26402
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ناجح270إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تزياد رفيق فتحى سعد جنيدى26403

ناجح269إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تزياد عبدالحليم عبدالمنعم عبدالجواد سعدالدين26404

ناجح225إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تصديق ابراهيم فتح هللا ابراهيم ابراهيم26405

ناجح241إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تصالح وليد صالح عبدالسالم جوهر26406

ناجح237إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تطارق رفيق مصطفى قطب اسماعيل26407

ناجح259إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تطه جميل طه عبدالحميد احمد26408

ناجح240إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تعادل وليد محمد عبدالعاطى شهاب26409

ناجح249إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تعبدالجواد بسام خليفة عبدالجواد قادوم26410

ناجح236إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تعبدالرحمن ابراهيم محمد ندا المشد26411

ناجح266إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تعبدالرحمن ابواليزيد سعد ابواليزيد مرسى26412

ناجح225إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تعبدالرحمن السعيد عبدالمولى حسين صابر26413

ناجح268إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تعبدالرحمن جمعه ابراهيم عطيه حماده26414

ناجح265إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تعبدالرحمن عادل السيد جاب هللا السيد26415

ناجح236إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تعبدالرحمن عبدهللا ابراهيم نبيه حسن26416

ناجح273إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تعبدالرحمن عالء الدين حسن حسين جمعه26417

ناجح274إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تعبدالرحمن محمد بدير السيد صالح26418

ناجح260إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تعبدالرحمن محمد سيد احمد اسماعيل السعدنى26419

ناجح275.5إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تعبدالرحمن وائل عبدالفتاح اسماعيل بيومى26420

ناجح248إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تعبدهللا عبدالمحسن فتحى عبدالوهاب الغريانى26421

ناجح265إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تعبدهللا محمود محمد مرشدى حسن26422

ناجح254إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تعالء عادل عابدين مصطفى ابراهيم26423

ناجح259إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تعالءالدين ابراهيم محمد على عبدالرحمن26424

ناجح275إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تعمار سامح عبدهللا عبدالحميد عبدربه26425

ناجح260إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تعمار محمد يونس سيداحمد قنديل26426

ناجح270إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تعمار ياسر السيد بدرعطا هللا26427

ناجح249إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تعمر ابراهيم محمود عبدالدايم احمد26428
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ناجح237إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تعمر احمد نور الدين محمد الشاملى26429

ناجح257إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تعمر حمدى محمود خليل عبدالجواد26430

ناجح253إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تعمر حنفى مجاهد عبدالعزيز عطيه26431

ناجح257إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تعمرو بيومى صبحى بيومى ابوعامر26432

ناجح232إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تعمرو صابر عبدالعظيم عبدالسالم ندا26433

ناجح241إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تعمرو محمود حلمى على عبدالعاطى26434

ناجح267.5إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تمازن ابوزيد محمود محمد سعيد26435

ناجح256إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تمازن مدحت عويس عابدين مصطفى26436

ناجح267إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تمحمد احمد عبدالسالم على مصطفى26437

ناجح271إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تمحمد جمال عوض عبدالباقى خضر26440

ناجح256إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تمحمد حسن عبدالمحسن عبدالجواد ابوالخير26441

ناجح274إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تمحمد رافت محمد سيداحمد قنديل26442

ناجح254.5إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تمحمد رضا محمد عبدالستار كرم26443

ناجح229.5إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تمحمد سامح بدر قطب عبدالهادى26444

ناجح274إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تمحمد سامح محروس خليفه الغريانى26445

ناجح253إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تمحمد شريف حمود محمود شريف26446

ناجح197إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تمحمد صابر عبدالحى طلبه متولى26447

ناجح265إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تمحمد صابر عبدالسالم احمد الصاوى26448

ناجح210.5إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تمحمد عبدالحميد انور عبدالحميد محمد26449

ناجح226إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تمحمد عبدهللا على عبدالجواد ابوالقمصان26450

ناجح272.5إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تمحمد عصام محمود عمررزق26451

ناجح257إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تمحمد فتحى عبدالحميد محمد بكر26452

ناجح276إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تمحمد فيصل حلمى عبدالعزيزمحمود26453

ناجح266.5إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تمحمد هانى محمد عويس على26454

ناجح252إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تمحمد وائل يوسف عبدالواحد عصر26455

ناجح259.5إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تمحمد وجيه سعد السيد ابوالنجاه26456
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ناجح242إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تمحمود خليل فاروق خليل قادوم26457

ناجح219إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تمحمود على ابراهيم على الطناحى26458

ناجح188إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تمحمود محمد الهادى عبدالمقتدر شهاب26459

ناجح227إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تمحمود مرضى جمعه عمرعلى26460

ناجح246.5إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تمحمود يونس ابراهيم يونس عبدالخالق26461

ناجح265إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تمصطفى محمد محمد عبدالعزيز القط26463

ناجح245إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تمعاذ نادر محمد احمد الشاملى26464

ناجح275إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تمهاب محمد منير محمد عبدالمنعم26465

ناجح167.5إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تيوسف اشرف حمدى محمد الشاملى26466

ناجح279إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تيوسف شعبان عبدالهادى ابراهيم مصباح26467

ناجح273إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تيوسف على عبدالعاطى السيد حمد26468

ناجح274إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تيوسف محمد حسن عبدالحميد نصار26469

ناجح267إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تيوسف محمد ذكى عطيه جنيدى26470

ناجح270إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة ق تيوسف وائل بسيونى احمد عبدالجواد26471

ناجح277إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة الجديدة تابراهيم احمد السيد احمد سعد الدين26472

ناجح274إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة الجديدة تابراهيم زكريا ابراهيم زكريا منصور26473

ناجح224إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة الجديدة تاحمد ابراهيم حسان احمدصابر26474

ناجح273.5إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة الجديدة تاحمد انيس فرحات عبدالرازق عبدهللا26475

ناجح275إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة الجديدة تاحمد حسن شفيق حسن شهاب26476

ناجح196.5إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة الجديدة تاحمد على ممدوح خليل ابوعامر26477

ناجح273.5إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة الجديدة تاحمد محمد ابراهيم سيد احمد السعدنى26478

ناجح268إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة الجديدة تاسالم احمد محمد محمودابوشنب26479

ناجح276إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة الجديدة تاسماعيل محمد اسماعيل محمدشنب26480

ناجح249.5إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة الجديدة تاشرف السيد عوض السيد صالح26481

ناجح254إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة الجديدة ترمضان احمد عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن26482

ناجح246.5إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة الجديدة تسعد اسامه محرز عبدالهادى ابراهيم26483
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ناجح277إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة الجديدة تسعيد عادل السعيد عبدالعزيزالقط26484

ناجح187إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة الجديدة تعبدالرحمن الشاذلى فؤاد عبدالمجيد العطار26485

ناجح207إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة الجديدة تعبدالرحمن خالد مصطفى عبدالعزيز مصطفى26486

ناجح251إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة الجديدة تعبدالرحمن عبدالحكيم عبدالرحمن احمدعامر26487

ناجح275إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة الجديدة تعبدالرحمن محمد فؤاد محمدخطاب26488

ناجح210إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة الجديدة تعبدالروؤف عبدالنبى زكريا محمد حميده26489

ناجح252.5إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة الجديدة تعمر ابراهيم فاروق خليل احمد26490

ناجح212.5إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة الجديدة تعمر حمدان احمد قطب على26491

ناجح265إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة الجديدة تعمر مجدى السيد عبدالرحمن راجح26492

ناجح272إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة الجديدة تعمر محمود رجب على قنون26493

ناجح214إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة الجديدة تفتخ هللا شوقى محمد عبدالجواد قادوم26494

ناجح268إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة الجديدة تكريم عادل خليفه عبدالهادى شتيوى26495

ناجح263.5إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة الجديدة تمازن احمد ذكى حسن شهاب26496

ناجح256.5إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة الجديدة تمحمد السيد فؤاد عبدالمجيدالعطار26497

ناجح246إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة الجديدة تمحمد جالل طه احمد صابر26498

ناجح255إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة الجديدة تمحمد خالد رشدى عبدالحميد ابوالمجد26499

ناجح269إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة الجديدة تمحمد على سعد ابوالفتوح عبدهللا26501

ناجح270إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة الجديدة تمحمد عمرو محمد عبدالعزيز عبدالحميد26502

ناجح273إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة الجديدة تمحمود رضا ابراهيم سيد احمد السعدنى26503

ناجح237.5إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة الجديدة تمحمود محمد محمود توفيق رمضان26504

ناجح273إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة الجديدة تمحمود وليد ابراهيم على مصطفى26505

ناجح222إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة الجديدة تمحمود ياسر حسنى بدوى السيد26506

ناجح241إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة الجديدة تمصطفى جمعة عوض عمر على26507

ناجح206إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة الجديدة تمصطفى عبدالسالم مصطفى عبدالعاطى عصر26508

ناجح272إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة الجديدة تمعاذ وائل ابراهيم على مصطفى26509

ناجح273إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة الجديدة تهشام جمال عبدالعظيم محمدقادوم26510
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ناجح236.5إدارة قلـــــــــينا.ميت الديبة الجديدة تيوسف احمد محمد الحسينى مصطفى العصار26512

ناجح249إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتاحالم وائل ابراهيم محمد فوده26513

ناجح256إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتاروى حسين ابراهيم عثمان شهاب26514

ناجح251إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتاسراء ابراهيم حسان احمد صابر26515

ناجح277.5إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتاسراء اسامه علي سعد قادوم26516

ناجح272إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتاسراء حاتم نبيه عبدالعزيز بسيونى26517

ناجح258إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتاسراء رضا رزق محمد الدسوقي26518

ناجح271إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتاسراء محمد عبدالحافظ حسن ابوالخير26519

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتاسماء بالل يوسف عبدالسميع احمد26520

ناجح273إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتاسماء سمير السعيد السيد حسن26521

ناجح207.5إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتاسماء صبحى عوض عمر علي26522

ناجح249إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتاسماء نزيه فوزى السيد راجح26523

ناجح277.5إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتاالء اسامه انيس محمد عبدالعال26524

ناجح231إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتاالء صبحى عوض عمر علي26525

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتالرميساء السيد كمال خليل محمد26526

ناجح274إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتالزهراء طارق محمد ابراهيم السيد26527

ناجح272إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتالزهراء عادل محمود ابراهيم على26528

ناجح277إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتالزهراء عالء ممدوح بسيوني راجح26529

ناجح278إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتالشيماء طارق عبدالعليم عبدالجواد عبده26530

ناجح253إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتالشيماء محمود على محمد مسعود26531

ناجح263إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتامانى عبدالعاطى محمد عبدالعاطى شهاب26532

ناجح253إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتامل محمد متولى قطب متولى26533

ناجح230.5إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتامنية هشام محمود محمد ابوالحسين26534

ناجح264إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتاميرة ناصر السعيد عبدالفتاح راجح26535

ناجح276إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتاميره رضا سمير عبدالحميد الباجوري26536

ناجح264إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتاميره عبدالستار مشهور عبدالستارمشهور26537
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ناجح192.5إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتايمان جابر احمد قطب عبدالهادي26538

ناجح275إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتايمان حسن السعيد حسن شهاب26539

ناجح258.5إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتايمان عبدالعاطى محمد عبدالعاطي           شهاب26540

ناجح270إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتايمان عصام على عبدالمقتدرياقوت26541

ناجح277إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتايمان محمد عبدالحى حسن اسماعيل26542

ناجح208إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتايناس رمضان عبدالعظيم عبدالمولى العطار26543

ناجح273.5إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتايه خضر شعبان محمد نصار26544

ناجح278إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتايه محمد ابوالقمصان محمد ابوالقمصان26545

ناجح279إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتبيداء جمال عبدالعظيم محمد قادوم26546

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتجميله مرضى بدير عبدالجواد قادوم26547

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتجنا احمد ابراهيم عبدالسالم رمضان26548

ناجح216إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتحبيبة احمد سمير حسن محمد26549

ناجح268إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتحبيبة سمير احمد فرج حميده26550

ناجح261إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتحبيبة محمد فريد عبدة القربة26551

ناجح260إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتحبيبه ابراهيم محمد ابراهيم الغرياني26552

ناجح265إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتحبيبه احمد حافظ على قنون26553

ناجح268إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتحبيبه حماده مجدى عبدالباقى خضر26554

ناجح268إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتحبيبه فايز عبدالستار محمدالمشد26555

ناجح271إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتحبيبه مصطفى محمد عبدالعزيزالقط26556

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتحنان طارق عبدالمحسن صديق السعدنى26557

ناجح178إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتحنين سماره ابراهيم محمدالنجار26558

ناجح257إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتخلود محمد رمزى محمدابوالفتوح26559

ناجح269إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتدنيا ايهاب عبدالوارث محمدالشاملى26560

ناجح221إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتدنيا رضا محمد احمد عبدالمعطى26561

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناترانيا جمال كمال الدين عبدالعزيز شهاب26562

ناجح275إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناترحمة السيد ابراهيم عثمان شهاب26563
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ناجح274إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناترحمه عالء عبدالمحسن صديق السعدني26566

ناجح277إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناترحمه عمرى فؤاد عبدالهادى عمار26567

ناجح277إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناترحمه محمد عادل قطب نصار26568

ناجح274إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناترحمه هانى فتحى عطيه حماده26569

ناجح188إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناترقيه رضا على محمد شلبى26570

ناجح276إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتروان محمد خيرى عبدالمعبود ابراهيم26571

ناجح268إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتروان محمد عمادالدين عبدالمقتدر شنب26572

ناجح274إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتروان نزيه سعد بسيونى رمضان26573

ناجح277إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتريم عمرو محمد كامل ابراهيم خليل26574

ناجح278إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتريهام اشرف فوزى متولى عبدالحميد26575

ناجح279إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتزهراء سامح حافظ عبدالجواد سعيد26576

ناجح274إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتسارة ايهاب انور قطب سعد الدين26577

ناجح274إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتسارة عبدالرحمن محمد احمدعبدهللا  ميالد توفيق26578

ناجح233.5إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتسارة فتحى ابراهيم عبدالرحيم خطاب26579

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتسارة محمد محمود مرشدى حسن عبدهللا26580

ناجح278إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتساره اسامه على عبدالعزيزالقط26581

ناجح265.5إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتساره حسنى ابراهيم عطيه حماده26582

ناجح275إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتساره عبدالستار عبدالوهاب محمد بركات26583

ناجح277إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتساره عبدالسالم بهاءالدين عبدالسالم ابراهيم26584

ناجح269إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتسلمى جالل فؤاد محمد قادوم26585

ناجح270إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتسهيله محمود ابراهيم يونس فريج26586

ناجح222إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتسهيله محي الدين عبدالنبي عبدالستا رمحمود26587

ناجح278إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتشروق سمير محمد اسماعيل سعيد26588

ناجح275إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتشروق شوقى سيد احمد محمد سيد احمد26589

ناجح276إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتشمس عبدالمحسن عبدالقادر عبدالجليل يوسف26590

ناجح272إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتشهد السيد عطية عبدة عبدالهادى26591
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ناجح253إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتشهد رجب فرج سليمان القصاص26592

ناجح270إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتشهد سامح عبدهللا جبريل عبدهللا26593

ناجح276إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتشهد طارق عصام الدين عبدالرحيم عبدهلل26594

ناجح275إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتشهد على عاطف على عبدالسالم26595

ناجح276إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتشيرين خالد محمد راشد علي26596

ناجح274إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتشيماء اكرم شوقى ابراهيم عبدالمعطى26597

ناجح174.5إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتشيماء شلبى ابراهيم محمد شلبى26598

ناجح276إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتشيماء محمود زكى راشد علي26599

ناجح279إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتشيماء ممدوح بسيونى ابراهيم راجح26600

ناجح242إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتعائشة عبدالعزيز فريد ابراهيم حماده26601

ناجح277إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتعائشه سعد عبدالواحد بسيونى ابوقادوم26602

ناجح277إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتعلياء محمد السيد محسب حسنين26603

ناجح275إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتعلياء يحيى عزيز الدين عبدالحميد عمار26604

ناجح269إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتفاطمة ناصف نبيل ابراهيم اسماعيل26605

ناجح279إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتفاطمه جمال بسيونى ابراهيم اسماعيل26607

ناجح277إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتلؤا حماده محمد عباس الرحمانى26608

ناجح272إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتمريم احمد عبدالعزيز احمد حربى26609

ناجح212إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتمريم الحارس بسيونى محمد عطية26610

ناجح279إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتمريم حازم رفعت فريد تركى26611

ناجح248إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتمريم عبدالمولى عبدالمحسن عبدالمولى حسن26612

ناجح252إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتمريم على سعد ابوالفتوح عبدهللا26613

ناجح260إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتمريم محمد احمد محمود حسن26614

ناجح264إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتمريم محمد سعد عبدالعزيز رمضان26615

ناجح273إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتمريم هاني عبدالحليم عبدالعزيز حمد26616

ناجح267إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتملك وليد زكريا اسماعيل سعيد26617

ناجح248إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتمنه احمد فؤاد محمود عبدالحميد ابوالمجد26618
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ناجح251إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتمنه هللا قطب ذكى مصطفى صالح26619

ناجح273إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتمنه هللا محمد وجيه صادق عبدالهادى26620

ناجح244إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتمنه هللا نعيم سعد عبدالسالم ندا26621

ناجح272إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتمنى عبدالسالم السعيد محمد عبدالمعطى26622

ناجح279إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتمنيره عوض محمد الدسوفي26623

ناجح260إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتناهد عبدالحى فوزى عبدالعزيز القربه26624

ناجح227إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتنداء محمد عبدالجواد ابراهيم عبدالجواد26625

ناجح253إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتندى حامد ابراهيم محمودالغريانى26626

ناجح258إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتندى عبدالحميد حسن محمد قطب26627

ناجح275إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتندى عماد محمد عويس على26628

ناجح267إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتنرمين السيد محمد مهدى محمد26629

ناجح238إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتنهاد محمد فتح هللا ابراهيم محمد26630

ناجح275إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتنوران محمود عبدالعزيز عبدالمطلب شهاب26631

ناجح275إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتنوران وليد فؤاد محمد غيضان26632

ناجح275إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتنورهان اسامة محروس ابوالنجاه بسيونى26633

ناجح277إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتنورهان طارق ابراهيم محمد شهاب26634

ناجح188إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتهاجر تامر عبدالسالم قطب محمد26635

ناجح275.5إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتهدى سعد ابراهيم خالد يوسف الشامى26636

ناجح276إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتوفاء عبدالباعث محروس فتح هللا عمار26637

ناجح269إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتوفاء عثمان الحسينى عثمان السعدنى26638

ناجح278إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتوفاء عالء صبحى احمد حشيش26639

ناجح257إدارة قلـــــــــينعمربن العزيز بناتيارا عبدالوهاب غازى احمد غازي26640

ناجح278إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةابراهيم محمد حسنى محمد محمد عمران26641

ناجح224إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةابراهيم محمد عبدهللا عبدالحميد الصيفي26642

ناجح272إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةاحمد صالح الشاملى مصطفى ابوسكين26643

ناجح271إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةاحمد عبداالعلي محمد محمد فايد26644
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ناجح140إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةاحمد عبدالرحمن عبدالمجيد محمد ابوريا26645

ناجح260إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةاحمد كمال عبدالقادر عبدالرحيم شاهين26646

ناجح275إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةاحمد محمد حسنى محمد محمد عمران26647

ناجح275إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةاحمد محمد فريج بسيونى متولى26648

ناجح257إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةاحمد معوض عبدالقادر السيد عمارة26649

ناجح276إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةادهم محمد ابراهيم حسن ابوعلى26650

ناجح262إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةالسعيد عبداالعلى محمد زكى حسن ابوعلى26651

ناجح277إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةالسعيد محمد جمعه محمد الصباغ26652

ناجح276إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةزياد احمد ابراهيم احمد سرور26653

ناجح251إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةزياد هانى السعيد السيد فايد26654

ناجح252.5إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةسعد السيد سعد محمد شاهين26655

ناجح276إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةسعد محمد سعد خاطر جحا26656

ناجح208.5إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةصالح محمد زكى ابراهيم حبيب26657

ناجح265إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةعبدالحميد مسعد عبدالحميد محمد شاهين26658

ناجح271.5إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةعبدالرحمن محمد حافظ عبدربه عتمان26659

ناجح269إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةعبدالرحمن محمد عبدهللا شاهين26660

ناجح278إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةعبداللطيف محمد عبداللطيف احمد منيسى26661

ناجح278إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةعبدهللا كريم عبدالعزيز حسن شاهين26662

ناجح277إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةعلى محمد على خاطر جحا26663

ناجح253إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةعمر اسامة عبدالفتاح احمد الصباغ26664

ناجح265إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةعمر عصام حسني محمد عمران26665

ناجح271إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةفارس محمد مبروك عبدالحميدمسلم26666

ناجح276إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةكريم محمد السعيد احمد الحشاش26667

ناجح267إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةمحمد احمد متولي احمد عماره26668

ناجح271إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةمحمد اشرف بسيونى محمود منيسى26669

ناجح266إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةمحمد السيد سعد محمد شاهين26670
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ناجح249إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةمحمد سالم محمد عبدالفتاح عطاهللا26671

ناجح264إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةمحمد سعد السعيد محمد فايد26672

ناجح255إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةمحمد سعد يوسف حسن الشنشورى26673

ناجح274إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةمحمد عبدالحكيم يوسف يوسف شاهين26674

ناجح268إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةمحمد فكرى محمد علي الصيفى26675

ناجح279إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةمحمد محى السعيد محمد فايد26676

ناجح276إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةمحمد معوض عبدالعزيز احمد سرور26677

ناجح254.5إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةمحمد ممدوح محمد عبدالغني الجزار26678

ناجح251إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةمحمود سعد عبدالفتاح محمد الحشاش26679

ناجح241إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةمحمود محمد عبدهللا محمود الشهاوي26680

ناجح278إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةنور الدين السعيد معوض ابوزيد ابوسكين26681

ناجح271إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةيوسف طلعت السعيد محمد26682

ناجح277إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةاسراء زين الدين عبدالمجيد الحشاش26683

ناجح276.5إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةاسماء رضا على خاطر جحا26684

ناجح181.5إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةاالء السعيد بركات عبدالفتاح جحا26685

ناجح247.5إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةاالء محمد احمد محمد الفرنوانى26686

ناجح279إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةالزهراء صالح ابراهيم محمد عوض الفرنوانى26687

ناجح279.5إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةالشيماء محمد محمود عبدالتواب شاهين26688

ناجح268إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةامنية عبدالغنى محمود منيسى بسيونى26689

ناجح275إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةايه عبدهللا منصور احمد سالم26690

ناجح278إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةتهانى عبدهللا محمد عمر شاهين26691

ناجح279إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةحنين رشدي محمد شعبان محمد26692

ناجح262إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةرحاب مهنى عبدالرازق محمد جحا26693

ناجح276إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةرحمة محمد الشحات محمد عبده الشهاوى26694

ناجح272إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةرنا فوزى لبيب محمود الحشاش26695

ناجح277إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةروان مسعد محمود عبدالكريم ابورحاب26696
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ناجح253إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةساره السيد سعد محمد شاهين26697

ناجح259إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةسهيلة محمد عبدهللا محمد جودة26698

ناجح279إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةشهد ياسر محمد الششتاوى منيسى26699

ناجح278إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةشيرين حسن شحاته محمد قطب منيسي26700

ناجح266إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةشيماء محمود محمد فهمى الشافعى26701

ناجح279إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةفاطمة رضا عبدالغنى عبدالتواب سالم26702

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةمريم محمد محمد محمود ابوسكبن26703

ناجح267إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةمنةهللا اشرف السعيد حمادة ناصر26704

ناجح279إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةمنةهللا بسيونى عطية عبدالنبى مقدام26705

ناجح279إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةمنى السعيد سعد الفرنوانى26706

ناجح275إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةنجالء ابراهيم رفعت ابراهيم شاهين26707

ناجح277إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةندى السيد سعد محمد شاهين26708

ناجح272إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةندى بسيونى محمد بسيوني خراشى عمارة26709

ناجح237إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةهاجر امين محمد حسن ابورية26710

ناجح274إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةهاجر عبدالناصر عبدهللا محمد عمر شاهين26711

ناجح275إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةياسمين ماهر دسوقى محمد جحا26712

ناجح273إدارة قلـــــــــينمنية قلين اإلعداديةياسمين وليد عبدالحى محمود عبدالحى26713

ناجح241.5إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةابراهيم عبدالهادى ابراهيم عبدالعال26714

ناجح272إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةاحمد السيد احمد احمد نصار26715

ناجح275إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةاحمد عوض محمد احمد فريج26716

ناجح260إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةادم عماد حسين سليمان موسى26718

ناجح275إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةحماده محمد فتحي عبدالفتاح العجمي26719

ناجح235إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةعبدالحليم حافظ محمد حسن26720

ناجح269إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةعبدالرحمن سعد محمود عبدالهادي عبدهللا26721

ناجح184إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةعبدهللا عالءالدين عبدالعزيز محمد مشرف26722

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةعصام ماهر وجيه شتات26723
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ناجح279إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةعالء مسعد احمد محمد منصور26724

ناجح275إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةعمرو علي سعد ذكي حميدة26725

ناجح279إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةعمرو فايز معوض ممدوح ذكي26726

ناجح279إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةعمرو يسري محمد محمد حميدة26727

ناجح267.5إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةمحمد اشرف محمد احمد نصار26728

ناجح225إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةمحمد صابر عبدالفتاح هيكل26729

ناجح249إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةمحمد عبدالدايم عبدالدايم المرادني26730

ناجح248إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةمحمد محمود محمد النجار26731

ناجح270إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةمحمود رمضان محمد محمد ابوسالم26732

ناجح239إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةمحمود عبدالدايم عبدالدايم المرادني26733

ناجح270إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةمصطفى عزوز جمال الدين مصطفى النجار26734

ناجح273إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةمصطفى محمود سعيد احمد فريج26735

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةاسراء علي فايد علي بدر26736

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةاسماء بسطامي حميده زكي26737

ناجح275.5إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةايه حماده محمد متولي القبالوي26738

ناجح274إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةايه مجدي عبدالحميد عبدالحميد منصور26739

ناجح266إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةايه محمود وجيه جادهللا26740

ناجح276إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةحبيبه حماده عبدالدايم السيد نصار26741

ناجح264إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةحنين السيد احمد طلحه الزيات26742

ناجح266إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةرانيا احمد صالح مصطفى نصار26743

ناجح278إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةرحاب محمد فوزى مصطفى حمزة26744

ناجح278إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةروان ممدوح عبده عميره26745

ناجح278إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةريهام عزت عبدالسالم جاب هللا26746

ناجح276.5إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةزهراء اشرف علي السيد مشرف26747

ناجح270إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةسحر حلمي عبدالدايم السيد26748

ناجح279إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةشروق وحيد وجيه شتات26749
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ناجح278إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةشمس فايد الدسوقي بدر26750

ناجح274إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةشهد عبدالمجيد عبدالغني عبدالهادي عبدهللا26751

ناجح273إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةشيماء محروس يوسف محمد يوسف26752

ناجح267إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةفاطمه وحيد محمد جمال محمد ابوالفتوح26753

ناجح277.5إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةمنه اشرف عبدالسالم حميده26754

ناجح232.5إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةمنه عيسى فتحي عيسى علي26755

ناجح261إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةمي محمد عبدالسالم الشامي26756

ناجح224إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةهاجر سعيد خضر ابواليزيد ابوالسعود26757

ناجح228إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةهاجر محمد طلبه ضيف26758

ناجح279إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةهدى محمد عبدالحميد محمد مشرف26759

ناجح275إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةهناء عادل عبدالعزيز محمد مشرف26760

ناجح227.5إدارة قلـــــــــينمشرف اإلعداديةورده خالد محمد حسين26761

ناجح252إدارة قلـــــــــينا.جودة تابراهيم محمد محمد عبدالهادى عتمان26762

ناجح240إدارة قلـــــــــينا.جودة تاحمد ابراهيم على ابراهيم الشامخ26763

ناجح257إدارة قلـــــــــينا.جودة تاحمد ايمن اسماعيل عبدالغنى ابوعلى26764

ناجح262إدارة قلـــــــــينا.جودة تاحمد سعيد ابوالمجد محمود العبد26765

ناجح275إدارة قلـــــــــينا.جودة تاحمد عامر عبدالغنى عبدالجليل عامر26767

ناجح247إدارة قلـــــــــينا.جودة تادهم مجاهد اسماعيل حسنين المصرى26769

ناجح263إدارة قلـــــــــينا.جودة تحمزه بريك سعيد بريك محجوب26770

ناجح244إدارة قلـــــــــينا.جودة تسيف الدين محمد على على ناجى26772

ناجح273إدارة قلـــــــــينا.جودة تعبدالرحمن اسامه جوده محمد جودة26773

ناجح224إدارة قلـــــــــينا.جودة تعبدهللا رمضان محمد فرج26774

ناجح195إدارة قلـــــــــينا.جودة تعز الدين محمد احمد محمد داود26775

ناجح269إدارة قلـــــــــينا.جودة تعلى صبحى محمد الحاج26776

ناجح277إدارة قلـــــــــينا.جودة تمحمد رمضان حسنين اسماعيل المصري26777

ناجح208إدارة قلـــــــــينا.جودة تمحمد صالح عاطف صالح العبد26778
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ناجح258إدارة قلـــــــــينا.جودة تمحمد على محمد على العنانى26779

ناجح274إدارة قلـــــــــينا.جودة تمحمود مجاهد عبدالستار عوض ابوجمال26782

ناجح205إدارة قلـــــــــينا.جودة تمصطفى شريف رجب السيد القصبى26783

ناجح266إدارة قلـــــــــينا.جودة تياسين شعبان عبدالفتاح عبدالجليل عامر26785

ناجح233إدارة قلـــــــــينا.جودة تيوسف عبدالفتاح ابراهيم مصطفى داود26786

ناجح267إدارة قلـــــــــينا.جودة تاسراء سمير عبدالحليم احمد كشك26787

ناجح255.5إدارة قلـــــــــينا.جودة تاالء حواش قطب حواش حسن26789

ناجح266إدارة قلـــــــــينا.جودة تحنين احمد محمد محمود صقر26791

ناجح274إدارة قلـــــــــينا.جودة تحنين هاشم محمد ابراهيم شتات26792

ناجح274إدارة قلـــــــــينا.جودة تسعيده رزق عاطف صالح العبد26793

ناجح258إدارة قلـــــــــينا.جودة تسمر خميس محمد عبدالسالم شامه26794

ناجح242إدارة قلـــــــــينا.جودة تشيماء انور سعيد عيد جمعه26795

ناجح224إدارة قلـــــــــينا.جودة تمريم رمضان حواش حسن حواش26797

ناجح255إدارة قلـــــــــينا.جودة تملك صالح امين صالح امين26798

ناجح276إدارة قلـــــــــينا.جودة تمنار جمال بسيوني عبدالسالم هجرس26799

ناجح209إدارة قلـــــــــينا.جودة تمنار سعيد محروس رمضان ابوجمال26800

ناجح275إدارة قلـــــــــينا.جودة تمنار نصر اسماعيل احمد حماد26801

ناجح276إدارة قلـــــــــينا.جودة تمنة هللا محمد سعد شرباش26802

ناجح191إدارة قلـــــــــينا.جودة تمنه هللا امين الرفاعى قاسم كيوان26803

ناجح276إدارة قلـــــــــينا.جودة تمنه هللا عادل محمد احمد العنانى26804

ناجح270إدارة قلـــــــــينا.جودة تمياده محمد علوانى محجوب خليل26806

ناجح274إدارة قلـــــــــينا.جودة تنجالء ياسر عبدالسميع ابراهيم عبدالقوى26807

ناجح273إدارة قلـــــــــينا.جودة تندى ايمن السيد محمد عوض26808

ناجح276إدارة قلـــــــــينا.جودة تندى عصام على محجوب موسى26809

ناجح258إدارة قلـــــــــينا.جودة تندى عمر عبدالقادر صقر26810

ناجح173إدارة قلـــــــــينا.جودة تياسمين رافت ربيع سعد ابوعلى26812
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ناجح191إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةابراهيم عادل محمد ابوالمجد السقا26813

ناجح221إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةابراهيم ياسر محمد مصطفى شريف26814

ناجح214إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةاحمد بسطويسي محمد بسطويسي ابوخليل26815

ناجح261إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةاحمد زغلول احمد ابراهيم حماد26817

ناجح239إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةاحمد سامي احمد سعد خضير26818

ناجح193إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةاحمد صبحى احمد سيداحمد العبد26819

ناجح211إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةاحمد عبدالفتاح عبدالمولى محمود الجوهرى26820

ناجح258إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةاحمد على عبدالحليم حامد26821

ناجح242إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةاحمد محمد على اسماعيل تراب26822

ناجح173إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةاحمد محمد محمد السيد عيسوى26823

ناجح233إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةاحمد منصف ابراهيم فؤاد شريف26824

ناجح258إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةاشرف احمد السيد محمد حماد26825

ناجح240إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةالسيد محمود السيد محمد عتمان26826

ناجح242إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةالسيد يسري عبدالعال السيد الدماطى26827

ناجح264إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةالمعتصم باهلل ايمن يوسف يوسف نجله26828

ناجح184إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةباسم حلمى عبدالسميع السيد وهدان26829

ناجح225إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةبالل محمد عطيه فتوح حجازي26830

ناجح194إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةجمال عالء الدين احمد ابراهيم مرعي26831

ناجح212إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةحامد احمد عبدرب الرسول احمد تراب26832

ناجح189إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةحسام السيد حاتم احمد القبالوى26833

ناجح236إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةخالد اشرف محمد ابراهيم دبوس26834

ناجح237إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةخالد محمد عادل الشاملى البزاوي26835

ناجح226إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةخطاب منصور عبدالتواب منصور البزاوى26836

ناجح207.5إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةرافت السيد مرسال ابراهيم مرسال26837

ناجح265إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةرضا محمد عبدالسميع محمد القبالوي26838

ناجح266إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةزاهر السيد محمود احمد سالمه26839
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ناجح163إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةزياد اسماعيل على اسماعيل تراب26840

ناجح220إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةزياد على شحاته موسي حليم26841

ناجح205إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةزياد محمد عبدالكريم محمد محجوب26842

ناجح261إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةزياد منصور زكريا بكر حميدة26844

ناجح266إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةسعيد عصام سعيد ابراهيم عبدالعزيز26845

ناجح266إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةسلمان كارم سليمان فرج الحنوني26846

ناجح252إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةسيف الدين عادل الشحات ابراهيم عبدهللا26847

ناجح247إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةسيف عز الدين احمد فخر الدين محمد رزق26848

ناجح238إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةسيف نادر عبدالفتاح محمد الدريني26849

ناجح204إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةشاهر سعيد بسيونى عبدالغفار عيسى26850

ناجح258إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةشريف محمد احمد فخرالدين محمد رزق26851

ناجح237إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةشريف محمد اسماعيل قطب عبدالخالق26852

ناجح276إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةطارق احمد محمد احمد طلبه26853

ناجح220إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةعبدالرحمن ايمن محمد عثمان تراب26854

ناجح191إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةعبدالرحمن خالد عنتر اسماعيل عتمان26855

ناجح232إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةعبدالرحمن سعد عبده حجازي عبدالخالق26856

ناجح268إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةعبدالرحمن عبدالمجيد على عبدالمجيد العدولى26857

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةعبدالرحمن عصام على عثمان غالب26858

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةعبدالرحمن عصام منير عبدالجواد عبدالخالق26859

ناجح265إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةعبدالرحمن محمد شحاته ابراهيم عبدهللا26860

ناجح240إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةعبدالرحمن محمد عبدهللا محمد القصاص26861

ناجح271إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةعبدالرحمن منير محمود بدر رزق26862

ناجح247إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةعبدالعزيز ابراهيم محمود عبدالعزيز حميدة26863

ناجح251إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةعبدهللا عبدالحفيظ عبدهللا خطاب خطاب26864

ناجح214.5إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةعبدهللا على شعبان يوسف القبالوى26865

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةعبدهللا محمود عبدهللا سعيد راشد26866
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ناجح271إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةعبدهللا وليد عبدهللا احمد دعبس26867

ناجح271إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةعلي محمد علي متولي ابوشريف26868

ناجح276إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةعمار ياسر مبروك حسن الحنوني26869

ناجح270إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةعمر الشاملي شعبان الشاملى قايد26870

ناجح269إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةعمر رضا عبدهللا محمد عبدالخالق26871

ناجح271إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةفارس اشرف لطفى السيد سالمه26872

ناجح264إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةفارس عادل اسماعيل ابراهيم حميدة26873

ناجح271إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةكرم سعيد محمد محمد الفحل26874

ناجح262إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةكريم سامي حلمي عبدهللا نجلة26875

ناجح272إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةمؤيد محمد السيد محمد بطه26876

ناجح262إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةماجد اسماعيل قطب بشير26877

ناجح266إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةمازن فؤاد عدلي خليل البزاوي26878

ناجح254إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةمحفوظ محمد عبدالمؤمن رزق اسماعيل26879

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةمحمد ابراهيم احمد علي النقيب26880

ناجح274إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةمحمد احمد ابراهيم احمد عبدالمعطى عتمان26881

ناجح268إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةمحمد اشرف اسماعيل ابراهيم القرضاوى26883

ناجح218.5إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةمحمد اشرف عبدالجليل فرو26884

ناجح275إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةمحمد السيد محمد محمود الضبعاوى26885

ناجح246إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةمحمد العربي السيد علي تراب26886

ناجح267إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةمحمد جالل عبدهللا احمد الفضالى26887

ناجح271إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةمحمد حسني عبدالفتاح حجر26888

ناجح269إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةمحمد راضي عبدالعاطي السيد راشد26889

ناجح255إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةمحمد رضا السيد ابراهيم فودة26890

ناجح258إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةمحمد رضا عبدالرحمن عبدالوهاب الصعيدي26891

ناجح260إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةمحمد صبحى فرج هللا بشير فرج هللا26892

ناجح258إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةمحمد عبدالفتاح محمد اسماعيل شريف26893
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ناجح263إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةمحمد عبدالهادي احمد عبدالهادي الشرقاوي26894

ناجح253إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةمحمد عالء الدين محمد محمد تراب26895

ناجح254إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةمحمد على سعد بسيونى رزق26896

ناجح264إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةمحمد فتحي محمد يوسف نجلة26897

ناجح233إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةمحمد اليق عبدالبصير بسيوني فوله26898

ناجح258إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةمحمد محمود حجازي خطاب حجازي26899

ناجح270إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةمحمد مصطفي شعبان يوسف القبالوي26900

ناجح273إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةمحمد هاني بسيوني عبدالعاطي عتمان26901

ناجح259إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةمحمود عاطف عبدالملك اسماعيل حميدة26902

ناجح225إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةمحمود عبدالغني محمد احمد اسماعيل26903

ناجح215إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةمحمود محمد عبدالفتاح محمد حجر26904

ناجح233إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةمصطفي حمدان عبدالحي محمد شاهين26905

ناجح275إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةمصطفي محمد مصطفي ابراهيم مرعي26906

ناجح263.5إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةمعاذ اشرف محمد ابراهيم دبوس26907

ناجح278إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةمعاذ مهني عبدالسميع عبدالعزيز عثمان26908

ناجح270إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةنور الدين علي محمد بدر رزق شاهين26909

ناجح273إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةيوسف السيد احمد عبدالحميد رزق26910

ناجح276إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةيوسف رفعت فرحات السيد فرحات26911

ناجح233إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةيوسف سالم علي السيد ابوشادي26912

ناجح270إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةيوسف سامي عبدالفتاح اسماعيل شريف26913

ناجح221إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةيوسف عبدالحميد شعبان توفيق جعفر26914

ناجح259إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةاسراء خالد جمعه محمد الشرقاوى26915

ناجح272إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةاسراء عبدالحميد محمود عبدالحميد تراب26916

ناجح269إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةاسراء فؤاد ابراهيم عيد شريف26917

ناجح257إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةاسماء عمرو احمد احمد الدريني26919

ناجح161إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةاسماء محمد سالم عامر احمد26920



كفرالشيخ16/06/2021

951صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح277إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةاالء اشرف محمد عبدالحميد تراب26921

ناجح256إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةالشيماء عبدالكريم احمد محمد احمد رزق26922

ناجح268إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةالهام نشات محمد احمد رزق26923

ناجح241إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةاميره اشرف جمعه يوسف نجله26924

ناجح182.5إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةاميره عادل لطفى السيد سالمه26925

ناجح232إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةايمان ايمن على محمد دبوس26926

ناجح275إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةايمان محمد السيد محمد سالمة26927

ناجح190إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةايه اشرف اسماعيل سيداحمد حماده26928

ناجح278إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةايه عيد عبدالعاطي علي راشد26929

ناجح273إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةبسمة سعيد عبدالكريم عبدالهادي مخلوف26930

ناجح262.5إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةتقى عبدالوهاب على حماد مخلوف26931

ناجح257إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةحبيبة السيد اسماعيل السيد سالمه26932

ناجح244إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةحبيبة ايمن محمد بسيوني البزاوى26933

ناجح221إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةحبيبة سعيد عبدالرسول ابراهيم البزاوى26934

ناجح278إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةحبيبة عبدهللا السعيد عبدالدايم سالمه26935

ناجح275إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةحبيبة محمد منصور عبدالحميد تراب26936

ناجح183إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةحسناء عبدالرحمن محمود محمد شاهين26937

ناجح278إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةحنان محمد كمال العدوى26938

ناجح277إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةحنين عبدهللا مبارك احمد الفضالى26939

ناجح276إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةحنين مجدي سعيد ابراهيم عثمان26940

ناجح278إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةحنين مصطفى عبدالرازق عباس عباس26941

ناجح247إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةحنين مصطفى محمد مصطفى شريف26942

ناجح252إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةخلود مجدى مندور عبدالعزيز الفضالى26943

ناجح279.5إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةدنيا رضا عاشور احمد الحنوني26944

ناجح180.5إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةرحمة هاني بالل مبروك الفضالي26945

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةرنا رزق عبدالمؤمن رزق اسماعيل26946
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ناجح278.5إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةرنا هانى عبدالرازق عبدالقادر مرسى26947

ناجح278إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةروان محمد وهدان حمد وهدان26948

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةروضه السيد عبده ابوجمال26949

ناجح272إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةروضه عبدالحميد محمود عبدالعزيز حميدة26950

ناجح270.5إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةروميثاء زغلول ابراهيم عبدالجواد عبده26951

ناجح211إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةريم ضياء اسماعيل ابوالخير المدني26952

ناجح271إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةريهام الشاملى محمد محمود هجرس26953

ناجح248إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةزهراء حسن عبدرب الرسول احمد تراب26954

ناجح267.5إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةساره شهاب الدين اسماعيل السيد فرحات26955

ناجح275إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةساره مجدى عبدالعظيم شاهين رزق26956

ناجح279إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةسلمى ابراهيم محمد ابراهيم عبدالخالق26957

ناجح279إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةسلمى جمعه محمد ششتاوي راشد26958

ناجح275إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةسلمى رضا عبدالمؤمن عبدالهادي مخلوف26959

ناجح276إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةسلمى محمد احمد محمد ابراهيم سليم26960

ناجح278إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةسلمى ولى الدين ابراهيم عبدالحميد القبالوى26961

ناجح276إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةسما سعيد فرج احمد الدرينى26962

ناجح278إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةسميه ياسر عبدالسميع عبدالحميد عتمان26963

ناجح277إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةسهيله وليد كرم عبدالسميع المجاور26964

ناجح273إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةسوزان محمد فرج رجب فرج26965

ناجح269إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةشروق محفوظ محمد محمد الشرقاوى26966

ناجح271إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةشمس عبدالرسول عبدالحميد صقر26967

ناجح264إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةشهد احمد محمد احمد الدرينى26968

ناجح273إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةشهد تامر محمد السيد المدني26969

ناجح177إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةشهد صبحي عطيه شعبان حواس26970

ناجح259.5إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةشهد عادل ابراهيم عبدالسالم حماد26971

ناجح253إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةشهد عصام مصطفى رجب القبالوي26972
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ناجح235إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةصفيه محمد فراج عبدالنبي26973

ناجح277إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةعزه مصطفى عبدالوهاب احمد رزق26974

ناجح271إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةفاطمة فريد مندي محمد ابوعطية26975

ناجح233إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةمحاسن محسن علي قطب عبدالخالق26976

ناجح249إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةمروه ايمن عبدالكريم ربيع وهدان26977

ناجح244إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةمريم رضا عبدالكريم مرزوق الضبعاوى26978

ناجح260إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةمريم صالح محمد عبدالقادر الفضالي26979

ناجح264إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةمريم معوض عبدهللا سيد احمد معوض26980

ناجح276إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةملك حازم حلمى عبدالعاطى سالمه26981

ناجح278إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةمنار اسماعيل محمد اسماعيل رزق26982

ناجح250إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةمنة هللا ابراهيم السيد حجازي خطاب26983

ناجح244إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةمنة هللا محمد سعيد عبدالوهاب الخولى26984

ناجح272إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةمنه اسماعيل محمد اسماعيل رزق26985

ناجح271إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةمنه حسن السيد رضوان تراب26986

ناجح271إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةمنه عبدالحميد حلمي شوريف26987

ناجح226إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةمنى عبدالعزيز بسيونى جبر26988

ناجح233إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةمها امين درويش امين الدمياطي26989

ناجح190إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةمها جمعة عبدالحي محمود شريف26990

ناجح272إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةنادين ايمن عبدالمنجد السيد المدني26991

ناجح218.5إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةناديه سعيد الشحات يس مخلوف26992

ناجح231إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةندا طارق حسن احمد القبالوى26993

ناجح261إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةندا عزت عبدالمؤمن عبدالهادي مخلوف26994

ناجح277إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةندى ابواليزيد سيداحمد نصر حميده26995

ناجح277إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةندى بسيونى محمود الششتاوى راشد26996

ناجح276إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةندى عبدالفتاح حافظ عبدالفتاح الصعيدي26997

ناجح258إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةندى محمود صبحى محمود شريف26998



كفرالشيخ16/06/2021

954صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح279إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةنوران ايمن عبدالمنجد السيد المدني26999

ناجح265إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةنيروز ايهاب السيد محمود الشرقاوى27001

ناجح255.5إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةهاجر فرج مبارك احمد الفضالي27002

ناجح275إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةهاجر مطاوع خليل ابراهيم البزاوى27003

ناجح273.5إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةهدى محمد فرج الشاملى خطاب27004

ناجح274إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةياسمين عماد ابراهيم عبدالعاطى عثمان27005

ناجح277إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةياسمين مختار صالح عثمان خطاب27006

ناجح270.5إدارة قلـــــــــينكفر المرازقة اإلعداديةياسمين نادر عبدالفتاح محمد الدريني27007

ناجح238إدارة قلـــــــــينا.الشهيد ابراهيم القللى تابراهيم السعيد نصر محمد جميل27008

ناجح271إدارة قلـــــــــينا.الشهيد ابراهيم القللى تابراهيم حسن علي عبدربه غازي27009

ناجح274إدارة قلـــــــــينا.الشهيد ابراهيم القللى تاحمد السيد سعد شعبان الحجرى27010

ناجح189.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد ابراهيم القللى تاحمد حاتم محمد عبدالمقصود الصياد27011

ناجح215.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد ابراهيم القللى تاحمد سامى نصر محمد جميل27012

ناجح273إدارة قلـــــــــينا.الشهيد ابراهيم القللى تاحمد محمد ابراهيم محمد خليفه27013

ناجح165إدارة قلـــــــــينا.الشهيد ابراهيم القللى تاحمد محمد عبدالحليم ابراهيم الدسوقى27014

ناجح271إدارة قلـــــــــينا.الشهيد ابراهيم القللى تاسامه حسام محمد توفيق النادي علي احمد27015

ناجح218.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد ابراهيم القللى تبسيونى سامى بسيونى عبدالوهاب عبدربه27016

ناجح209إدارة قلـــــــــينا.الشهيد ابراهيم القللى تحازم السعيد مرسى عبدهللا غازى27017

ناجح253.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد ابراهيم القللى تحسين الشيشتاوى حسين الشيشتاوى السيد27018

ناجح275إدارة قلـــــــــينا.الشهيد ابراهيم القللى تحسين عماد حسين سعيد شريف27019

ناجح186إدارة قلـــــــــينا.الشهيد ابراهيم القللى تخالد صالح حسين يوسف الدماطي27020

ناجح218إدارة قلـــــــــينا.الشهيد ابراهيم القللى تسيف مصطفى بسطامى زكى الضبعاوي27021

ناجح205إدارة قلـــــــــينا.الشهيد ابراهيم القللى تصالح عبدالحميد صالح عبدالحميد عامر27022

ناجح276.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد ابراهيم القللى تعبدالرحمن مصطفى محمد عبدالمقصود الصياد27023

ناجح235.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد ابراهيم القللى تعمرو ايمن محمود عبيد حماد27024

ناجح226.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد ابراهيم القللى تعمرو عماد عبدالحي محمد عبدهللا27025
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ناجح218إدارة قلـــــــــينا.الشهيد ابراهيم القللى تعمرو محمد عبداللطيف هالل البسيوني27026

ناجح279إدارة قلـــــــــينا.الشهيد ابراهيم القللى تمحمد ابراهيم جالل احمد مبروك27027

ناجح195إدارة قلـــــــــينا.الشهيد ابراهيم القللى تمحمد ابراهيم رمضان ابراهيم طه27028

ناجح267.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد ابراهيم القللى تمحمد اسامه فتحى عبدالحميد عامر27030

ناجح216إدارة قلـــــــــينا.الشهيد ابراهيم القللى تمحمد رفيق رجب محمود ابوغازي27032

ناجح219.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد ابراهيم القللى تمحمد شعبان رجب سعيد شريف27033

ناجح273.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد ابراهيم القللى تمحمد محمد عزت على الشهاوى27034

ناجح267.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد ابراهيم القللى تمحمد ياسر سعيد عطا هللا حماده27035

ناجح260.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد ابراهيم القللى تمحمود محمد محمود ابراهيم صالح27036

ناجح262إدارة قلـــــــــينا.الشهيد ابراهيم القللى تيوسف محمد بسطامى ذكى السيد27037

ناجح202إدارة قلـــــــــينا.الشهيد ابراهيم القللى تاسراء ايمن عبدالحكيم ابوزيد احمد طه27038

ناجح258إدارة قلـــــــــينا.الشهيد ابراهيم القللى تاالء السعيد السيد احمد الوكيل27039

ناجح266.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد ابراهيم القللى تايمان محمد نجاتى عبدالمولى اسماعيل27040

ناجح235إدارة قلـــــــــينا.الشهيد ابراهيم القللى تايه احمد اسماعيل احمد حماد27041

ناجح218.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد ابراهيم القللى تبسنت بسيوني مغاوري غالي خليفه27042

ناجح230إدارة قلـــــــــينا.الشهيد ابراهيم القللى تحنبن اشرف بسطامى زكى الضبعاوى27043

ناجح230.5إدارة قلـــــــــينا.الشهيد ابراهيم القللى تحنبن السيد عبدالعزيز حسن القللى27044

ناجح268إدارة قلـــــــــينا.الشهيد ابراهيم القللى تداليا جمعه عبدالعزيز عبدهللا ناصف27045

ناجح246إدارة قلـــــــــينا.الشهيد ابراهيم القللى تسميه محمد رجب سعيد شريف27047

ناجح242إدارة قلـــــــــينا.الشهيد ابراهيم القللى تشمس سعيد رزق سعيد طه عامر27048

ناجح265إدارة قلـــــــــينا.الشهيد ابراهيم القللى تمريم عبدالغفار محمد زكى الشافعى27049

ناجح195إدارة قلـــــــــينا.الشهيد ابراهيم القللى تمريم عبدالنبي كرم شعبان خليفه27050

ناجح240إدارة قلـــــــــينا.الشهيد ابراهيم القللى تمشيره محمد ابراهيم الششتاوي27051

ناجح220إدارة قلـــــــــينا.الشهيد ابراهيم القللى تمنة هللا حاتم عبدالجليل درويش بربر27052

ناجح279إدارة قلـــــــــينا.الشهيد ابراهيم القللى تمنه عبدالشهيد عبدالشهيد ابوالعال االحول27053

ناجح259إدارة قلـــــــــينا.الشهيد ابراهيم القللى تندى عوض جالل احمد مبروك27054
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ناجح267.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينابراهيم صبحى محمد بسيونى عبيد27056

ناجح277إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينابراهيم عصام ابراهيم محمد بطيخ27057

ناجح274.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينابراهيم مصطفى فتوح عبدالوهاب القصاص27058

ناجح276.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنيناحمد ابراهيم السيد فتوح القلينى27059

ناجح269إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنيناحمد السيد عبدالمؤمن السيد عمران27060

ناجح278إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنيناحمد حماده عبدالحليم احمد الغندور27061

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنيناحمد خالد السيد مسلم القلينى27062

ناجح270إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنيناحمد خالد رشاد محمد اسماعيل27063

ناجح158.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنيناحمد رجب على عياد27064

ناجح205.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنيناحمد رزق السيد حسن االغا27065

ناجح268إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنيناحمد رضا الشاملى احمد القبانى27066

ناجح244إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنيناحمد سامى ابراهيم عبدالعزيز علوان27067

ناجح276إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنيناحمد سامى السيد سالم مصطفى27068

ناجح270.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنيناحمد سامى عبدالفتاح غازى ابراهيم27069

ناجح199.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنيناحمد شعبان كرم الشناوى عبيد27070

ناجح234إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنيناحمد صالح محمد عبدالعليم نوح27071

ناجح261إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنيناحمد عبدالغفار عبدالمولى عبدالستار المزين27073

ناجح166إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنيناحمد عبدالفتاح بسيونى هاشم27074

ناجح157إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنيناحمد عبدهللا محمد عبداللطيف عمر المكاوى27075

ناجح248إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنيناحمد عبدالمنعم عثمان ابراهيم الغندور27076

ناجح231.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنيناحمد عرفه سعيد خليفة27079

ناجح269إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنيناحمد على عبدهللا عبدالعال شهاب27080

ناجح271إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنيناحمد محمد سليمان ابراهيم عبيد27082

ناجح261إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنيناحمد محمد عبدالعاطى راغب خليفة27083

ناجح155.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنيناحمد محمد عطيه محمد حسن27084

ناجح271.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنيناحمد محمد كامل عبدالرازق كيوان27085
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ناجح270.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنيناحمد محمد يوسف عبدالرحيم ابوقورة27086

ناجح274إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنيناحمد محمود ابراهيم مصطفى خليفة27087

ناجح275إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنيناحمد مدحت ابوهاشم الشاملى الغندور27088

ناجح249.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنيناحمد مراد عبدالتواب ابراهيم الكفورى27089

ناجح274إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنيناحمد يسرى محمد مصطفى علوان27090

ناجح278إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنيناسامه محمد عبدالسالم عطيه رضوان27091

ناجح273إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنيناسالم ابراهيم سليمان ابراهيم عبيد27092

ناجح276إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنيناسالم ابراهيم عبدالفتاح طلحه محمد27093

ناجح261.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنيناسالم احمد محمد عبدالمنعم27094

ناجح178.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنيناسالم الشاذلى شحاته شاهين27095

ناجح242.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنيناسالم جابر ابراهيم محمد عمار27096

ناجح175إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنيناسالم شعبان السيد محمد جالل27097

ناجح172إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنيناسالم عصام عبدالقوى عبدالمقصود عبيد27098

ناجح274إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنيناسماعيل اشرف اسماعيل حسن ناجى27099

ناجح254.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنيناسماعيل حاتم هاشم موسى المهدى27100

ناجح270إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينالسعيد رضا السعيد السيد خليل27101

ناجح234إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينالسيد ابواليزيد السيد الدسوقى ابوقوره27102

ناجح248إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينالسيد بسيونى السيد بسيونى ابوشنب27103

ناجح245إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينالسيد سعيد على السيد ناصف27104

ناجح239إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينالسيد محمد السيد الشناوى القصاص27105

ناجح242.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينجمال ايمن عبداللطيف غندورالغندور27106

ناجح265إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينحاتم محروس عبداللطيف عثمان المكاوى27107

ناجح264إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينحسام حماده عبدالمؤمن السيد عمران27108

ناجح250إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينحسام رمضان ابراهيم مصطفى خليفه27109

ناجح263إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينحماده احمد عبدالقادر ابراهيم ناجى27110

ناجح261.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينحمدى احمد عبدالجيد محمد حامد27111
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ناجح161إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينخالد احمد يوسف متولى فلفل27112

ناجح195إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينرجب سامى رجب احمد المسلمانى27113

ناجح214إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينرحيم محمد السعيد احمد سالمه27114

ناجح195إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينرحيم نزيه عبدالحليم سيد احمد بلح27115

ناجح177.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينرشاد زكريا مصطفى بسيونى عبيد27116

ناجح192إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينرشاد يوسف رشاد يوسف27117

ناجح254إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينزياد ابراهيم كمال عبدالعزيز علوان27118

ناجح275إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينزياد خالد سعد السيد بنات27119

ناجح270إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينزياد عماد بسيونى عبدهللا غيط27121

ناجح190.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينسامح وطنى محمود عبدالقادر القصاص27122

ناجح271إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينسيف ايمن عبدالمعطى حسن المكاوى27123

ناجح214إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينعاطف محمود عاطف عبدالمنعم الغندور27124

ناجح261إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينعبدالحليم رجب عبدالحليم حشيش27125

ناجح238إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينعبدالحليم مصطفى عبدالحليم بسيونى هاشم27126

ناجح252إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينعبدالرحمن ابراهيم رشاد ابراهيم العباسى27127

ناجح271إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينعبدالرحمن احمد زكى محمد الشيخ27128

ناجح202إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينعبدالرحمن احمد مبروك السيد البلتاجى27129

ناجح254.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينعبدالرحمن العنانى هاشم ابراهيم هاشم27131

ناجح252.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينعبدالرحمن حسين السيد الصاوى عرفه االحول27132

ناجح153إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينعبدالرحمن صبحى عيد عطية رضوان27133

ناجح240.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينعبدالرحمن صالح احمد احمد هاشم27134

ناجح234إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينعبدالرحمن عاصم متولى فتح هللا خليفة27135

ناجح219.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينعبدالرحمن عبدالفتاح محمد السيد محمد المكاوى27136

ناجح203إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينعبدالرحمن عبدالناصر صبحى الشناوى غالى27137

ناجح229إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينعبدالرحمن عالء كرم عبدالصمد البلتاجى27138

ناجح267إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينعبدالرحمن عماد نورالدين عبدهللا المزين27139
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ناجح199إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينعبدالرحمن غازي كامل فتوح القصاص27140

ناجح163إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينعبدالرحمن فايز ابراهيم شعبان الشافعى27141

ناجح273إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينعبدالرحمن محمد خميس السيد دخان27142

ناجح227.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينعبدهللا احمد عبدالاله زكريا احمد الغندور27144

ناجح258إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينعبدهللا نزيه مرزوق عثمان المكاوى27145

ناجح159إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينعبدالوهاب محمود عبدالوهاب عبدالرحمن خليفة27146

ناجح229إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينعصام عادل شعبان شعبان ابوالحسن27147

ناجح209إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينعصام محمد احمد حسن ابورحاب27148

ناجح184إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينعالء عبدالكريم بسيونى عبداللطيف عبيد27149

ناجح167إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينعالء عصام كرم عبدالصمد البلتاجى27150

ناجح173.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينعالء محمد احمد ابورحاب27151

ناجح274إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينعلى عبدالحميد على محمد ابوشدين27153

ناجح271إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينعمر صالح محمود قنديل27154

ناجح238.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينعمر عادل عبدالحليم احمد الغندور27155

ناجح264إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينعمر فرحات محمد فرحات خليفة27156

ناجح266إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينعمرو محمد السيد احمد المدنى27157

ناجح264إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينكيرلس فايز حبيب نجيب بطرس27158

ناجح277إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد ابراهيم شعبان مرزوق ابوقورة27159

ناجح261إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد ابراهيم عنتر السيد القصاص27160

ناجح196إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد احمد ابراهيم احمد الجزار27161

ناجح252إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد احمد رمضان مصطفى ناجى27162

ناجح268إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد احمد محمد محمد المكاوى27163

ناجح271إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد اشرف عبدالعظيم احمد الكافورى27164

ناجح215إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد اشرف عبدهللا على عبدالخالق27165

ناجح247إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد السعيد عبداللطيف البغدادى سعد27166

ناجح265إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد السعيد فاروق محمد ناصف27167
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ناجح236إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد السعيد محمد السيد زهران27168

ناجح272إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد السيد ابراهيم عبدالنبى االغا27169

ناجح201إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد السيد عبدالعال محمد جميل27170

ناجح179إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد السيد عبدالوهاب السيد حشيش27171

ناجح172إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد السيد على عبدالرحمن الشوبرى27172

ناجح181إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد السيد مصطفى فرحات البنا27174

ناجح258إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد حسن محمد حسن ناجى27175

ناجح256إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد خالد محمد المعداوى عبيد27176

ناجح163إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد رجب رمضان بسيونى هاشم27177

ناجح243إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد رضا عبدالصمد محمد رضوان27178

ناجح251.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد رضا عبدالكريم ابراهيم مصطفى27179

ناجح272إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد رضا محمد مغازى ناصف27180

ناجح245إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد رضا يونس السيد زهران27181

ناجح248.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد سالم السيد حسن يونس27182

ناجح239إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد شاهين عبدالحميد احمد الكفورى27183

ناجح242إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد صالح بهنسي متولى عبيد27185

ناجح259إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد ضاحى متولى عليوه بنات27186

ناجح220إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد طارق عبدالباسط محمد غيط27187

ناجح238إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد طه ابراهيم عبدالمطلب ابراهيم عمار27188

ناجح245إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد عادل فؤاد محمد المرشدى27189

ناجح255إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد عامر على ابراهيم مرزوق27190

ناجح266إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد عبدالباقى محمد عبدالباقى المزين27191

ناجح229إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد عبدالجليل عبدالجواد محمد بنات27192

ناجح196إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد عبدالحميد محمد على خميس27193

ناجح235إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد عبدالعزيز يونس العطار27194

ناجح240إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد عبدالمنعم بسيونى محمود ناجى27195
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ناجح262إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد عبدالوهاب بسيونى عبدالوهاب زهران27196

ناجح254إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد عصام محمد غازى علوان27197

ناجح158إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد عمر محمد الشاذلى ناجى27198

ناجح208.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد كمال عبدالقادر عمر قنديل27199

ناجح177إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد مالك متولى مصطفى فلفل27200

ناجح235إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد متولى محمد السيد المكاوى27201

ناجح178إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد محمود عبدالسالم محمود عبيد27202

ناجح183إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد مصطفى ابراهيم محمد بطيخ27203

ناجح234إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد مكاوى محمد ابراهيم المكاوى27204

ناجح225إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد ناصر عبدالحميد عبدالحميد محجوب27205

ناجح221إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد نزيه عبدالحليم سيد احمد بلح27206

ناجح225إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد وائل على فاروق عبدالعاطى27207

ناجح253إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمد ياسر عبدالقادر احمد الليثى27209

ناجح241إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمود ابراهيم ابوالمكارم ابوالفتوح القصاص27210

ناجح211إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمود ابراهيم عطيه عطيه عمار27211

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمود ابراهيم مغاورى محمود البنا27212

ناجح147إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمود اسماعيل يوسف السيد ابوشدين27213

ناجح224إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمود السعيد عبدالحميد عبدالحميد محجوب27214

ناجح250إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمود السيد محمود حجازى ابراهيم27215

ناجح220إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمود بسيونى مبروك السيد البلتاجى27216

ناجح247إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمود ذكى تاج الدين ذكى الشيخ27217

ناجح269إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمود سامى متولى عليوه بنات27218

ناجح260إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمود صبرى رضا عبداللطيف المكاوى27219

ناجح262إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمود عبدالحميد بسيونى عبدالحميد موسى27220

ناجح262إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمود عبدالعظيم رمضان عبدهللا البسيونى27221

ناجح257إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمود عبدالغنى منصور مختار القصاص27222



كفرالشيخ16/06/2021

962صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح242إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمود عصام عبدالونيس عبدالجليل عبدالونيس27223

ناجح263إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمود محمد بسيونى محمود الدسوقى ناجى27224

ناجح273إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمود محمد عبدالنبى محمد حالوه27225

ناجح252إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمحمود ياسر رمضان على بطيخ27226

ناجح257إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمروان محمد رمضان مصطفى ناجى27227

ناجح187إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمصطفى ابراهيم رمضان ابراهيم صالح27228

ناجح165إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينمصطفى اسالم نصرالدين فتح هللا على27229

ناجح260إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنيننادر محمد صبحى محمد العطار27231

ناجح276إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنيننصر الدين عيد نصر محمود عمار27232

ناجح244إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينهانى محمد بسيونى مصطفى ابوحسين27233

ناجح262إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينيوحنا عوض هللا موسى عوض هللا موسى27234

ناجح213إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينيوسف السعيد محمد محمد علوان27235

ناجح272إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينيوسف باسم عيسى نصر بسخرون27236

ناجح258إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينيوسف عماد رمضان عبدهللا البسيونى27237

ناجح267إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بنينيوسف محمد شوقى محمود حسين27239

ناجح276إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتاروه خالد سعد احمد بلح27240

ناجح264إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتاسراء صابر كامل لغا27242

ناجح231إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتاسماء ابراهيم رجب احمد الظريف27243

ناجح236إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتاسماء ابراهيم رمضان ابراهيم حشيش27244

ناجح215إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتاسماء ابراهيم قطب ناجي27245

ناجح246إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتاسماء احمد ابراهيم مصطفي كيوان27246

ناجح231إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتاسماء اسامة مصطفي العطار27247

ناجح274إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتاسماء ايمن على رسالن خليفة27248

ناجح188إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتاسماء جمال محمد احمد المسلمانى27249

ناجح271إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتاسماء حسين قطب الشاذلى ناجي27250

ناجح264إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتاسماء سامى السيد مصطفى االغا27251
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ناجح230إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتاسماء صبرى السعيد عبدالعزيز المكاوى27252

ناجح252إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتاسماء محمد محمد كرم المعداوى عبيد27254

ناجح243إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتاسماء مهدي ابراهيم علي فودة27255

ناجح261إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتاسماء ياسر عبدالحليم محمد البنا27256

ناجح259إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتاالء ايمن محمد حسن المسلمانى27257

ناجح270.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتاالء عبدالناصر سيداحمد احمد هالل27258

ناجح236.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتاالء عثمان محمد الشاذلي المدني27259

ناجح260إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتاالء كرم عبدالفتاح محمد عيسى27260

ناجح214إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتاالء محمد مصطفى عبدهللا عبدالخالق27261

ناجح223إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتامانى رجب محمد متولي ناصف27262

ناجح277إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتامل السيد بركات ابراهيم البسيونى27263

ناجح183إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتامنيه شكرى رمضان بسيونى هاشم27264

ناجح277إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتامنيه محمد السيد الصاوى االحول27265

ناجح276إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتاميره حسن عبدالرازق حسن صالح27266

ناجح276.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتاميره ربيع على رسالن خليفة27267

ناجح261.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتاميره عادل على عبدالنبى محمد27268

ناجح273.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتاميره عبدالهادى ابراهيم عبدالهادي علي الحجرى27269

ناجح165إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتاميره فتوح بسيونى معداوي سعد27270

ناجح214.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتامينه محمد خميس السيد دخان27271

ناجح271.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتانجى جمال نصيف نجيب بطرس27272

ناجح219إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتايمان اسامة مصطفي ابراهيم العطار27273

ناجح187.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتايمان عبدالغفار محمد المهدي الصناديدى27274

ناجح277.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتايمان مصطفى فرحات مصطفي خليفة27275

ناجح279.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتايه السيد عبداللطيف محمد البنا27276

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتايه السيد فتحى احمد اسماعيل حشيش27277

ناجح277إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتايه صبحى عبدالوهاب عبدالرازق كيوان27278
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ناجح209إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتايه على عبدالكريم بسيونى عبدالجواد27279

ناجح271إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتايه مصطفى عبدهللا مصطفى المكاوى27280

ناجح242إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتبسمله رمضان محمد مصطفى البنا27281

ناجح172.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتبسمه عبدالعاطى ابوشعيشع عبدالعاطى حالوه27282

ناجح175إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتبسمه عثمان على على مصطفى27283

ناجح226إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتبسنت فوزى عبدالعاطى على عبدالعاطى27284

ناجح257إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتحبيبه احمد عبدالعاطى محمد سحلول27285

ناجح267إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتحبيبه اشرف عبدالعزيز حسن ناجى27286

ناجح239إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتحبيبه خالد عبدالحميد عبدالغفار خليفه27287

ناجح190إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتحبيبه صفوت طه عطيه الغندور27288

ناجح183إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتحبيبه ضاحى رجب الدسوقي ناجى27289

ناجح260إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتحبيبه محمدين منصور محمد سيد27291

ناجح262إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتحنين اشرف عبدالعزيز شعبان محجوب27293

ناجح166إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتحنين السعيد عبدالعاطى عبدالحميد الجوهرى27294

ناجح266إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتحنين الشواتفى عبدهللا الشواتفى بطيخ27295

ناجح276إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتحنين حسين السيد الصاوى عرفه االحول27296

ناجح260إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتحنين زكريا عبدهللا عبداللطيف بلح27297

ناجح258إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتحنين شعبان غازي محمد ابواحمد27298

ناجح277إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتحنين صالح ربيع عبدالنبي اغا27299

ناجح246إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتحنين عماد عنتر مصطفي البنا27300

ناجح234إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتحنين عيد عبده محمد السيد27301

ناجح204.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتحنين محمد محمد فضل الجوهرى27302

ناجح277إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتحنين نزيه عبدالحافظ عبدالوهاب عبدالحافظ27303

ناجح241.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتحنين نصر على عبدهللا حشيش27304

ناجح177إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتخلود احمد مصطفى ابراهيم طلحة27306

ناجح245إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتخلود اسماعيل رجب محمد سعد27307
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ناجح276إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتدنيا سعد احمد متولى ناصف27308

ناجح220إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناترانيا سامح علي محمد كيوان27310

ناجح277إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناترانيا سامى محمد عبدالشافى علوان27311

ناجح277إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناترحمه السيد عبدالعظيم عبدالوهاب المظالى27312

ناجح169إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناترحمه زكريا محى الدين السيد المكاوى27313

ناجح273إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناترحمه عماد محمد السيد بنات27314

ناجح191إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناترحمه محمد عبداللطيف عبدالعزيز خليفة27315

ناجح278إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناترشا رمضان ابراهيم عبدالهادى27317

ناجح272إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناترنا صبحى عاطف علي عبدالعاطى27318

ناجح198إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناترنا محمد عبداللطيف عبدالعزيز خليفة27319

ناجح279إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناترنا معتمد عبدهللا احمد جالل27320

ناجح275إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتروان رمضان مصطفى محمد سعد27322

ناجح241.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتروان صبحى ابراهيم رمضان ناصف27323

ناجح235.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتريحاب نظمى بسيونى مصطفي البنا27324

ناجح208إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتريم ياسر ابراهيم الشوادفى بطيخ27325

ناجح242إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتريم ياسر نور الدين عبدهللا المزين27326

ناجح273.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتريهام موسى ابراهيم الدسوقي ابوقورة27329

ناجح279إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتزينب محمود عبدالعزيز احمد البنا27331

ناجح244إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتساره محمد على عبدالرازق كيوان27334

ناجح236إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتسحر مفرح عبدالكريم عمر المكاوي27335

ناجح278إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتسلفانا سعد نصيف نجيب بطرس27336

ناجح214.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتسلمى اشرف احمد محمود ناصف27337

ناجح228.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتسلمى السيد رشاد عبدالغفار القصاص27338

ناجح212إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتسلمى محمد كمال ذكى خليفة27339

ناجح208إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتسماح صفوت عبدالحليم احمد حشيش27340

ناجح213إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتسماسم عبدالرحيم عبداللطيف بنات27341
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ناجح244.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتسهيله حسين عبدالحليم احمد ناصف27342

ناجح270إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتشروق خيري حسن فتوح ناجي27343

ناجح228إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتشروق عبدالرحمن عبدالرحمن عثمان النظامى27344

ناجح213إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتشروق عبدالنبى مرزوق السيد ابوقورة27345

ناجح275إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتشروق عصام طه عبالنبى الجوهرى27346

ناجح249إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتشرين ابراهيم سعد ابوالعال االحول27347

ناجح248.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتشهد ابراهيم محمد احمد حامد27348

ناجح248إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتشهد احمد عبدالمنعم خليفة27349

ناجح185إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتشهد السيد محمد السيد خليفة27351

ناجح274إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتشهد رضا زكريا محمدالدياسطى27352

ناجح197إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتشهد زكريا السعيد عبدالدايم الكنانى27353

ناجح246إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتشهد شوقي عبدالعظيم عبدالحميد االغا27354

ناجح181إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتشهد محمد ابراهيم على يونس27355

ناجح187إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتشهد محمد السيد محمود عبيد27356

ناجح258إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتشهد محمود عبدالحميد عبدالحميد محجوب27357

ناجح262.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتشهد ميمي عبدالصمد عبدالسميع البسيوني27358

ناجح259إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتشيماء السيد رجب محمد الجزار27359

ناجح260إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتشيماء رضا عبدالمقصود ابراهيم بنات27360

ناجح239.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتصباح هانى عبدالهادى عبدهللا القلينى27361

ناجح260إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتعطاء مصباح عبدالمؤمن محمد سليم27362

ناجح277إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتعلياء بدر صبرى بدر مبارك27363

ناجح260.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتفاطمه رجب على عبدالنبى محمد27364

ناجح261.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتفاطمه محمد على محمد ابوشدين27365

ناجح271.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتمروه عاصم السعيد عبدالسميع البسيونى27366

ناجح264.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتمروه قدرى مرزوق غازي ابراهيم27367

ناجح191.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتمروه محمد عبدالراضى احمد سليم27368
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ناجح279.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتمريم ابراهيم محمود موسي المهدى27369

ناجح277.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتمريم جمال عبده محمد السيد27371

ناجح234إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتمريم حسن السيد غازى ابواحمد27372

ناجح277.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتمريم رمضان ابوالنور السيد القصاص27373

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتمريم عاطف مصطفى يوسف المكاوى27374

ناجح275إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتمريم محمد عبدالمؤمن سليم27375

ناجح220.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتمريم محمد مرزوق غازي ابراهيم27376

ناجح278إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتمريم مصطفى عبدالفتاح فتح هللا القصاص27377

ناجح279إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتمريم مهنى محمد على ناصف27378

ناجح276.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتملك حامد عبدالعزيز احمد البنا27379

ناجح265إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتملك خالد عبدالدايم حسن المكاوى27380

ناجح216.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتملك رضا السعيد محمد خليفة27381

ناجح205.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتملك محمد عبدالمحسن ابراهيم ابوقورة27382

ناجح188إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتملك محمود ابراهيم عبدالعزيز الفقى27383

ناجح214.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتملك معتمد عبدالقادر عمر قنديل27384

ناجح242إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتمنار عبدالهادى رمضان عبدالهادى خليفه27385

ناجح273.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتمنه هللا حسن فوزى حسن مندور27387

ناجح221إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتمنه هللا رجب شعبان احمد علوان27388

ناجح214.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتمنه هللا نصر عبدهللا عبدالرؤف الصناديدى27389

ناجح277إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتمنه سعد الشاملى محمد القصاص27390

ناجح264.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتمنه عبدالعظيم فتحى زينه27392

ناجح212.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتمنه محمد ابراهيم محمود ناصف27393

ناجح249إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتمها عصام شعبان شعبان ابوالحسن27394

ناجح278إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتمى زكريا فرحات عبدالوهاب الغندور27395

ناجح204.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتمى شعبان احمد عبداللطيف المسيرى27396

ناجح278إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتمى عادل مصطفى مصطفى زينه27398
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ناجح225.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتمى محمود مغاورى محمود مصطفي  البنا27399

ناجح164إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتمياده على رمضان على ابوالحسن27400

ناجح279إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتميار ابراهيم محمد ابراهيم بنات27401

ناجح168.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتميرنا عصام احمد مصطفي حشيش27402

ناجح276إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتناهد ياسر محمد فوزى هالل27403

ناجح224.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتندا السيد عبدالعظيم السيد حشيش27404

ناجح276إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتندى الشناوى حسن الشناوى كيوان27406

ناجح245.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتندى خالد مصطفى الدسوقي القصاص27407

ناجح277إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتندى رجب عبدالشفيع السيد هانى27408

ناجح275.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتندى رجب محمد امين عثمان27409

ناجح271.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتندى شعبان ابراهيم حسين عبيد27411

ناجح276إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتندى شوقى عبدالحميد بدوي قنديل27412

ناجح221.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتندى طارق صبحى عبدالحميد الجزار27413

ناجح243إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتندى عبدهللا عبدالفتاح عبدهللا الفخرانى27414

ناجح272إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتندى عالء سيد عبدالوهاب حشيش27416

ناجح236.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتندى على عبدالمولى ابراهيم قنديل27417

ناجح237.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتندى محمد ابراهيم عبدالرؤف الجندى27418

ناجح277إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتندي مفرح دمرداش احمد المكاوي27419

ناجح206إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتنهاد عاطف محمد محمد حشيش27420

ناجح191.5إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتنهلة محمد عبدالفتاح مختار القصاص27421

ناجح276إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتنورا ربيع السيد السيد الصعيدى27422

ناجح275إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتنورا عبدالرحمن حنفى السيد القصاص27423

ناجح261إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتنورا فؤاد سليم اسكندر27424

ناجح216إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتنورهان الشاملى شعبان الشاملى الفخرانى27425

ناجح268إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتهاجر عادل احمد زكريا الغندور27428

ناجح279إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتهاجر همام محمد غازي هاني27429
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ناجح206إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتهيام ايمن محمد عطيه زقزوق27432

ناجح207إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتيارا كمال عبدهللا عبدالمقصود27434

ناجح221إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتياسمين رمضان محمد قطب غالى27439

ناجح257إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتياسمين عبدالفتاح حسن عبداللطيف رضوان27440

ناجح274إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتياسمين محمد طلبة جوهر السيد27441

ناجح231إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتياسمين محمود قنديل سعد ناصف27442

ناجح246إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتيمنى صبحى السيد الصاوي االحول27443

ناجح201إدارة قلـــــــــينالمنشاة الكبرى بناتيمنى كمال عبدهللا عبدالمقصود مكاوى27444

ناجح222.5إدارة قلـــــــــينأ.بلنكومة تاحمد رمضان احمد عبدالفتاح خليف27445

ناجح194.5إدارة قلـــــــــينأ.بلنكومة تاحمد محمد السيد عبدهللا حسين27447

ناجح194إدارة قلـــــــــينأ.بلنكومة تجمال محمد جمال خاطر جعفر27449

ناجح155.5إدارة قلـــــــــينأ.بلنكومة تحماده محمد سليمان عبدالمعطى سليمان27450

ناجح236إدارة قلـــــــــينأ.بلنكومة تخالد هاني مبروك احمد بلتاجي27451

ناجح205.5إدارة قلـــــــــينأ.بلنكومة تشريف محمد عادل جعفر27453

ناجح212إدارة قلـــــــــينأ.بلنكومة تعبدالرحمن محمد عبدالنبي محمد خلف27454

ناجح166إدارة قلـــــــــينأ.بلنكومة تمحمد احمد حسن احمد جناح27455

ناجح203إدارة قلـــــــــينأ.بلنكومة تمحمد عبدالغنى عبدالفتاح عبدالغني داود27456

ناجح278إدارة قلـــــــــينأ.بلنكومة تمحمد عبدهللا عبدربه عبدهللا حسين27457

ناجح207إدارة قلـــــــــينأ.بلنكومة تمحمد محمد محمد فرج السقا27458

ناجح221إدارة قلـــــــــينأ.بلنكومة تمحمد ياسر محمد ابراهيم البشارى27459

ناجح201إدارة قلـــــــــينأ.بلنكومة تمحمود اسامة محمد عبدهللا قناوى27460

ناجح227إدارة قلـــــــــينأ.بلنكومة تمحمود عبدالستار محمد احمد شاهين27461

ناجح266إدارة قلـــــــــينأ.بلنكومة تمصطفي ممدوح على ممدوح المزين27462

ناجح241.5إدارة قلـــــــــينأ.بلنكومة تمعاذ محمد عبدالنبي محمد خلف27463

ناجح218إدارة قلـــــــــينأ.بلنكومة تمهاب محمد محمد وفا الطباخ27464

ناجح269إدارة قلـــــــــينأ.بلنكومة تاسراء احمد محمد عبدالمقصود غيث27465
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ناجح271إدارة قلـــــــــينأ.بلنكومة تاسراء ناجي عاطف ناجي احمد27466

ناجح251إدارة قلـــــــــينأ.بلنكومة تاسماء احمد المعناوى احمد الجحش27467

ناجح241إدارة قلـــــــــينأ.بلنكومة تاسماء محمد مبروك علي مبروك عبده27468

ناجح199.5إدارة قلـــــــــينأ.بلنكومة تاسماء محمد محمد قنديل27469

ناجح211إدارة قلـــــــــينأ.بلنكومة تاسماء محمد مسعود محمد سليمان27470

ناجح266إدارة قلـــــــــينأ.بلنكومة تالشيماء ادم عبدالعزيز شلبي رضوان27471

ناجح207إدارة قلـــــــــينأ.بلنكومة تامل حسام على خليل عيد27472

ناجح267.5إدارة قلـــــــــينأ.بلنكومة تاميرة ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم ابوالعنين27473

ناجح224إدارة قلـــــــــينأ.بلنكومة تاميرة عبدالناصر عزالرجال السيد زايد27474

ناجح268إدارة قلـــــــــينأ.بلنكومة تايمان شعبان ابراهيم عبدالمعطى محمد27475

ناجح276إدارة قلـــــــــينأ.بلنكومة تتسابيح مصطفي السيد وفا الطباخ27476

ناجح269إدارة قلـــــــــينأ.بلنكومة تحبيبه محمد محمد على جعفر27477

ناجح277إدارة قلـــــــــينأ.بلنكومة تداليا محمد خيرى احمد عيسوى27478

ناجح269إدارة قلـــــــــينأ.بلنكومة تروان عبدهللا احمد حسن كشك27479

ناجح259إدارة قلـــــــــينأ.بلنكومة تساندي اسماعيل المعناوى احمد على27480

ناجح226.5إدارة قلـــــــــينأ.بلنكومة تسلمى محمود عبدالعظيم محمد راضى27481

ناجح203إدارة قلـــــــــينأ.بلنكومة تعال شوال علي محمود حسين27482

ناجح272إدارة قلـــــــــينأ.بلنكومة تفرح اشرف عبدالفتاح احمد عامر27483

ناجح271إدارة قلـــــــــينأ.بلنكومة تملك رضا محمد علي جعفر27484

ناجح206إدارة قلـــــــــينأ.بلنكومة تمنة محمد عبدهللا ابراهيم السيد27485

ناجح212إدارة قلـــــــــينأ.بلنكومة تمنه على محمد على ابوشويكه27486

ناجح269إدارة قلـــــــــينأ.بلنكومة تنور محمد عبدالعاطى ابراهيم ابوالقاسم27487

ناجح278إدارة قلـــــــــينأ.بلنكومة تنورة مصطفي محمد مصطفى المزين27488

ناجح275إدارة قلـــــــــينأ.بلنكومة تهدير ابراهيم حمدون مصطفى عامر27489

ناجح267إدارة قلـــــــــينأ.بلنكومة توسماء ابراهيم رفقي ابراهيم رضوان27490

ناجح197إدارة قلـــــــــينأ.ابو ناعم تابراهيم على ابراهيم على حسن27491
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ناجح193إدارة قلـــــــــينأ.ابو ناعم تابراهيم ماهر ابراهيم حسن27492

ناجح231إدارة قلـــــــــينأ.ابو ناعم تابراهيم محمد ابراهيم حسن سرور27493

ناجح191.5إدارة قلـــــــــينأ.ابو ناعم تابراهيم محمود عبدالنبى على ابوعليوة27494

ناجح235إدارة قلـــــــــينأ.ابو ناعم تاسامه فايز ابراهيم حسن سرور27495

ناجح247إدارة قلـــــــــينأ.ابو ناعم تعبدالحليم نصر عبدالحليم نصرعبدالحليم27496

ناجح202.5إدارة قلـــــــــينأ.ابو ناعم تعبدالرحمن عبدالجليل ابراهيم محمد ابودياب27497

ناجح273إدارة قلـــــــــينأ.ابو ناعم تعبده ابراهيم عبدالمنصف محمد السيد27498

ناجح226إدارة قلـــــــــينأ.ابو ناعم تعمار محمود سعد على ابودخيل27499

ناجح241إدارة قلـــــــــينأ.ابو ناعم تفؤاد زكريا فؤاد عبدالفتاح غيث27500

ناجح266إدارة قلـــــــــينأ.ابو ناعم تكريم محمد عبدالمعطى جعفر27501

ناجح213إدارة قلـــــــــينأ.ابو ناعم تمحمد احمد السيد احمد محمد ابودياب27502

ناجح212إدارة قلـــــــــينأ.ابو ناعم تمحمد محمود محمد على بركه27503

ناجح218إدارة قلـــــــــينأ.ابو ناعم تبسمله شعبان السيد وهبه ابوعليوه27504

ناجح279.5إدارة قلـــــــــينأ.ابو ناعم تدنيا حاتم عبدالكريم حمد ابوغيث27505

ناجح279.5إدارة قلـــــــــينأ.ابو ناعم تروميساء عبدهللا ابراهيم محمود عبدهللا27506

ناجح279.5إدارة قلـــــــــينأ.ابو ناعم تسارة ابراهيم ابراهيم محمد ابودياب27507

ناجح263إدارة قلـــــــــينأ.ابو ناعم تسحر فتحى على عبدالاله الزهرى27508

ناجح230.5إدارة قلـــــــــينأ.ابو ناعم تفاطمه محمد ممدوح ابراهيم ابوصقر27509

ناجح278إدارة قلـــــــــينأ.ابو ناعم تلقاء محمد عبدهللا طلب صقر27510

ناجح250إدارة قلـــــــــينأ.ابو ناعم تمريم شريف ابراهيمم محمد دخيل27511

ناجح278.5إدارة قلـــــــــينأ.ابو ناعم تميمونه شكرى عزت على بركه27512

ناجح204إدارة قلـــــــــينأ.ابو ناعم تنسمه شعبان عبدالفتاح على ابودياب27513

ناجح257إدارة قلـــــــــينكفر الجزاير اإلعداديةاحمد عادل السيد عبدالغفار زايد27514

ناجح199إدارة قلـــــــــينكفر الجزاير اإلعداديةاحمد عبدالواحد احمد موافى الحارتي27515

ناجح269.5إدارة قلـــــــــينكفر الجزاير اإلعداديةاحمد عثمان مصطفى محمد البنا27516

ناجح201إدارة قلـــــــــينكفر الجزاير اإلعداديةاحمد محمد محمد السيد مشعل27517
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ناجح240إدارة قلـــــــــينكفر الجزاير اإلعداديةاحمد محمد محمد سعد عبدالعزيز27518

ناجح200إدارة قلـــــــــينكفر الجزاير اإلعداديةاسالم محمود عبدالواحد نعمان27519

ناجح269.5إدارة قلـــــــــينكفر الجزاير اإلعداديةايمن صقر عبدالحي محمد القط27520

ناجح277إدارة قلـــــــــينكفر الجزاير اإلعداديةخالد السيد رياض عبدالغنى عطيه27521

ناجح220إدارة قلـــــــــينكفر الجزاير اإلعداديةرفاعي السيد محمد مصطفى هويدي27522

ناجح274إدارة قلـــــــــينكفر الجزاير اإلعداديةصقر ايمن عبدالحي محمد القط27523

ناجح235.5إدارة قلـــــــــينكفر الجزاير اإلعداديةصالح احمد على ابراهيم27524

ناجح162إدارة قلـــــــــينكفر الجزاير اإلعداديةعبدالقادر السعيد محمد ابراهيم سليم27525

ناجح246إدارة قلـــــــــينكفر الجزاير اإلعداديةعبدهللا محمد محمد عبدالفتاح سعيد27526

ناجح201إدارة قلـــــــــينكفر الجزاير اإلعداديةمحمد ابراهيم عبداللطيف ابراهيم غنيم27527

ناجح261إدارة قلـــــــــينكفر الجزاير اإلعداديةمحمد اشرف الطنطاوى محمود الغول27528

ناجح275إدارة قلـــــــــينكفر الجزاير اإلعداديةمحمد جالل عبدالمنعم سعد قمبر27529

ناجح207إدارة قلـــــــــينكفر الجزاير اإلعداديةمحمد سعد ابراهيم حامد هويدي27530

ناجح230إدارة قلـــــــــينكفر الجزاير اإلعداديةمحمد عبدالمجيد عبداللطيف محمد عبده27531

ناجح264.5إدارة قلـــــــــينكفر الجزاير اإلعداديةمحمد محمود سعيد محمود حبوظه27532

ناجح268.5إدارة قلـــــــــينكفر الجزاير اإلعداديةمحمد معوض مصطفى محمد البنا27533

ناجح271إدارة قلـــــــــينكفر الجزاير اإلعداديةمحمد هاني جبر محمود محمد27534

ناجح245.5إدارة قلـــــــــينكفر الجزاير اإلعداديةمصطفى السعيد ابواليزيد رسالن27535

ناجح249إدارة قلـــــــــينكفر الجزاير اإلعداديةيوسف السيد عبداللطيف محمد عبده27536

ناجح256.5إدارة قلـــــــــينكفر الجزاير اإلعداديةاسراء بسيوني عبدالرحمن ابراهيم سليم27537

ناجح274.5إدارة قلـــــــــينكفر الجزاير اإلعداديةاسماء يوسف احمد يوسف ابراهيم27538

ناجح270إدارة قلـــــــــينكفر الجزاير اإلعداديةالهام السيد عبدالحميد عبداللطيف عيد27539

ناجح272.5إدارة قلـــــــــينكفر الجزاير اإلعداديةايمان محمد السيد محمد جنيدي27540

ناجح273إدارة قلـــــــــينكفر الجزاير اإلعداديةجهاد محمد محمد عبدالصمد سالم27541

ناجح276إدارة قلـــــــــينكفر الجزاير اإلعداديةحبيبة حسن محمد على زوره27542

ناجح250إدارة قلـــــــــينكفر الجزاير اإلعداديةخلود محمد حماده محمد الزبيري27543
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ناجح272إدارة قلـــــــــينكفر الجزاير اإلعداديةدينا زكريا محمد عبده بدر27544

ناجح262.5إدارة قلـــــــــينكفر الجزاير اإلعداديةرواء اشرف بسيونى ابراهيم البنا27545

ناجح273إدارة قلـــــــــينكفر الجزاير اإلعداديةروان ممتاز فريج عبدالمولى الزبيرى27546

ناجح269إدارة قلـــــــــينكفر الجزاير اإلعداديةشذى محمد شحاته هنداوي هويدي27547

ناجح269.5إدارة قلـــــــــينكفر الجزاير اإلعداديةشمس محمد شحاته هنداوي هويدي27548

ناجح270إدارة قلـــــــــينكفر الجزاير اإلعداديةفاطمه لطفى محمد احمدسليم27549

ناجح274إدارة قلـــــــــينكفر الجزاير اإلعداديةمريم السعيد عبدالجيد محمد الزبيرى27550

ناجح259إدارة قلـــــــــينكفر الجزاير اإلعداديةمنه كمال ممدوح سالم الغول27551

ناجح264.5إدارة قلـــــــــينكفر الجزاير اإلعداديةمى طلبه محمد عبداللطيف طلبه27552

ناجح270.5إدارة قلـــــــــينكفر الجزاير اإلعداديةندى بسيونى بسيونى احمد العتر27553

ناجح268إدارة قلـــــــــينكفر الجزاير اإلعداديةندى وجيه عوض الدسوقى السالمى27554

ناجح270إدارة قلـــــــــينكفر الجزاير اإلعداديةهايدى محمود محمد بلتاجى القط27555

ناجح270إدارة قلـــــــــينكفر الجزاير اإلعداديةيارا السنوسى عبدالرحيم الكومى عبده27556

ناجح271إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةاحمد السيد احمد السيد عبداللطيف عمرو27557

ناجح248إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةاحمد عبدالعزيز قطب سليمان نجم27558

ناجح262إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةاحمد محمد متولي فتحي عالم27559

ناجح274إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةاحمد نشات محمد عبدالقادر ابوشتيه27560

ناجح245إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةادم مصطفى محمد حسن عبدالعاطي27561

ناجح179.5إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةالسيد محمد جمال اسماعيل سعد27562

ناجح180.5إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةبسيوني ابراهيم محمد ابراهيم الشنشوري27563

ناجح249إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةجعفر عصام احمد فتحي عالم27564

ناجح202إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةرجب معروف رجب محمد قطب27565

ناجح192إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةرزق رجب محمد بسيوني عماره27566

ناجح192إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةصابر عبدالغنى محمد عبدالغنى بالل27567

ناجح270.5إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةصهيب السيد احمد فتحي عالم27568

ناجح206إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةطه محمد طه ابراهيم الصروه27569
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ناجح205إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةعبدالرحمن حمدي رزق السيد داود27570

ناجح178إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةعبدهللا مصطفى اسماعيل عبدالمطلب ورد27571

ناجح175إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةعزت رضا احمد عبدالعزيز فضل27572

ناجح199.5إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةعلي عوض عبدالقادر علي الدكروري27573

ناجح208.5إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةعلي ميمي علي عباس قطب27574

ناجح171إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةعمر هاشم عبدالغني عبدالغني بالل27575

ناجح254.5إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةفؤاد محمد فؤاد السيد سعد27576

ناجح160إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةكريم رجب على سالم نعناع27577

ناجح194إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةمحمد احمد اسماعيل عبدالمطلب ورد27578

ناجح198إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةمحمد حماده عبدالمولى علي مطر27579

ناجح214.5إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةمحمد رمضان تاج رمضان شرف27580

ناجح245إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةمحمد عبدالرازق بركات عبدالرازق عطيه27581

ناجح227.5إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةمحمد عبدالمجيد محمد عبدالمجيد داود27582

ناجح207إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةمصطفى احمد اسماعيل جاد اسماعيل27583

ناجح252.5إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةابرار محمد عبدالعظيم عبدالرحمن عمرو27584

ناجح252إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةاسالم رضا يوسف رضوان الصياد27585

ناجح278إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةاسماء اشرف جالل عبدالعزيز فضل27586

ناجح262إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةاية السيد فؤاد السيد سعد27588

ناجح270إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةحنين رضا احمد السيد عمرو27589

ناجح273إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةدعاء السيد محمد علي الجبالي27590

ناجح278إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةدعاء محمد معوض جاد غنيم27591

ناجح171إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةرؤى ابراهيم بالل عبدالمطلب بالل27592

ناجح239إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةرفيدة حسينى يوسف عبدالغفار خليفة27593

ناجح279إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةريهام جاد معوض اسماعيل غنيم27594

ناجح274إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةشهد السيد اسماعيل السيد عالم27595

ناجح261إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةشيماء صفوت محمد حسن عبدالعاطي27596
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ناجح222إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةعائشة احمد شحاته الصاوي عالم27597

ناجح256إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةفاطمة زكريا احمد فتحي عالم27598

ناجح252إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةمروة اكرامي محمد عبدالمجيد حلوة27599

ناجح241إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةمنار الشريف محروس علي الدكروري27600

ناجح219إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةنجوى عبدالرحمن محمد عبدالرحمن عمرو27601

ناجح234إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةنصرة رجب على سالم نعناع27602

ناجح267إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةنور الكردي مصطفى مصطفى الكردي27603

ناجح267إدارة قلـــــــــينكمال داود اإلعداديةياسمين ممدوح محمد االنور محمد مطر27604

ناجح271إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينابراهيم سامح ابراهيم الغندور27701

ناجح267إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينابراهيم سعد سعد الحطاب27702

ناجح224إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينابراهيم عدلى محمد محمود عيسى27703

ناجح272إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينابراهيم محمد جمعه عبدالرحمن مطر27704

ناجح264إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينابراهيم محمد عبده الغندور27705

ناجح265إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينابراهيم محمود ابراهيم خطاب27706

ناجح249إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينابراهيم وحيد ابراهيم عبدالغنى27707

ناجح272إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد اسامه خليفه عبدالهادى الفقي27708

ناجح273إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد اسامه محمد محمد سلطان27709

ناجح271إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد اشرف حسين محمد محمد27710

ناجح265إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد اشرف دسوقى حسين العقبه27711

ناجح259إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد السيد الشحات السيد احمد27712

ناجح210إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد السيد محمد السيد عبدالرحمن27713

ناجح272إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد السيد محمد السيد عجيله27714

ناجح264إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد ايهاب سعد فتوح النخالوي27715

ناجح267إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد بسيم باسم بسيوني اسماعيل27716

ناجح263إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد حامد عزت محمد27717

ناجح264إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد حسنى عبدالفتاح محمد بيومى27718
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ناجح277إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد حماده عبدالنبى توفيق سيد احمد27719

ناجح277إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد حمدى على الجمل27720

ناجح278إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد درويش مرسى شنقار27721

ناجح274إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد رفيق محمد بسيونى زهره27722

ناجح249إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد سمير بسيونى عبدالباقى27725

ناجح199إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد سمير حسن محمد الطبيب27726

ناجح270إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد شريف عوض محمد عبدالواحد27727

ناجح234إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد شريف محمد ابراهيم علي الشيخ27728

ناجح261إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد شعيب الهواري محمد الزفتاوى27729

ناجح241إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد شكرى محمد سعيد27730

ناجح277إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد صبحى محمد حسن خليل27731

ناجح270إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد صبرى سالم عمران27732

ناجح261إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد صبرى فيصل صبرى رحيم27733

ناجح274إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد طارق صالح الدين محمود الحلو27734

ناجح265إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد طاهر جبر احمد حسين27735

ناجح272إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد طاهر عبدالظاهر ابراهيم27736

ناجح276إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد عاطف عبدالسميع محمد على27737

ناجح262إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد عبدالرازق احمد عبدالرازق27738

ناجح270إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد عبدالستار ابراهيم بسيونى27739

ناجح232إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد عبدالفضيل بهجات عبدالرحمن27740

ناجح196إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد عبدهللا عبدالواحد عبدهللا مرسي27741

ناجح270إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد عبدالمنعم سعد خضر عبدالرحمن27742

ناجح209إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد عزت ابوالفتوح بريك27743

ناجح175إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد عالء احمد الجيار27744

ناجح278إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد عالء محمد محمد عماره27745

ناجح273إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد عماد احمد العدل27746
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ناجح265إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد عماد عبدالحفيظ الشاذلى27748

ناجح206إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد عيسى فتحى عيسى27749

ناجح197إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد محمد القناوي العفيفي27750

ناجح273إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد محمد انور عبدالسالم محمود27751

ناجح238إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد محمد رشدى ابوالسعود27752

ناجح273إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد محمد رضا رمضان السيد27753

ناجح277إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد محمد صبرة عبدالحليم27754

ناجح271إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد محمد عبدالفتاح محمد الديب27755

ناجح213إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد محمد عبدالمنعم على سالم27756

ناجح258إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد محمد فؤاد بهجات27757

ناجح216إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد محمد قطب مرعى المراجع27758

ناجح272إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد محمد يسن ابراهيم عطيه27759

ناجح209إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد محمود ابوالسعود الزفتاوى27760

ناجح243إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد محمود محمد عبدالمنعم27761

ناجح216إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد مختار محمد على الشيخ27762

ناجح276إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد نعيم السيد احمد بريك27763

ناجح277إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد هشام احمد ابوسعده27764

ناجح263إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناحمد ياسر محمود محمد الشيخ27766

ناجح272إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينادهم محمد رمضان محمد27768

ناجح238إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينادهم محمد عماد الدين عفيفى27769

ناجح262إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناسامة نبيل عنتر ابواليزيد كمون27770

ناجح271إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناسامه احمد محمد السيد علي سليمان27771

ناجح267إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناسامه اليمنى محمد ابراهيم27772

ناجح238إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناسامه عاطف عبدالفتاح عبدالواحد27773

ناجح265إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناسالم محمد عبدالبصير عبدالمقصود عوض هللا27774

ناجح258إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناسالم هانى فتحى حسن رمضان27775
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ناجح159إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناشرف محمد ابراهيم محمد عراقى27776

ناجح257إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناكرم اشرف عبدالحميد على الجبالى27777

ناجح209إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناكرم عبدالسالم احمد عبدالسالم الخولي27778

ناجح209إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينالسعيد جمال فتحي السعيد27779

ناجح235إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينالسيد السيد السعيد مصطفى البطاط27780

ناجح261إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينالسيد حماده السيد على عبدالعاطى27781

ناجح271إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينالسيد عبدالرحمن السيد ابوزيد27782

ناجح277إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينامير ابراهيم عزوز ابراهيم27783

ناجح227إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينامير محمود لطفى القصاص27784

ناجح260إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينانس السيد عبدالسالم اسماعيل سرور27785

ناجح256إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيناياد عمران منير شرف الدين27786

ناجح222إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينايمن جمال خالد احمد27787

ناجح228إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينباسم سعد ابوالحسن عبدالعزيز27788

ناجح278إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينبافلى ايمن عطيه جاد هللا عوض27789

ناجح225إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينبسام ايمن قطب ذكى السيد27790

ناجح144إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينبشير سويرس دقاش ساويرس هواش27791

ناجح212إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينبالل السيد مجاهد البيلى ابراهيم27792

ناجح269إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينبالل محمد عوض محمد مساعد27793

ناجح237إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينجبر ابراهيم جبر حسن جبر27794

ناجح276إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينجالل ابراهيم جالل الشافعى27795

ناجح267إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينجمال عبدالناصر عبدالفتاح محمد الجمل27796

ناجح264إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينجمال عزت جمال الدين محمد احمد27797

ناجح269إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينجون هانى جرجس عبده حنا27799

ناجح211إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينحازم هانى محمد على عوض27800

ناجح154إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينحسام محمد سالم على محمد27801

ناجح174إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينحسام مصطفى عطيه الصنفاوى27802
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ناجح213إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينحسن محمد حسن محمد27803

ناجح239إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينحسين رضا حسين محمد سالم27805

ناجح239إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينحماده جبارة خيرى على غازى جباره27807

ناجح266إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينحمدي محمد حامد احمد جاد27808

ناجح154إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينحمدى محمد مسعد جنيد ابوالعنين27809

ناجح263إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينحمدين محمد ابراهيم عبدهللا شكر27810

ناجح204إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينخالد اشرف احمد محمد عسر27811

ناجح258إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينخالد جمال بكر عبدالمطلب27813

ناجح239إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينخالد سامى عبدالمطلب محمد27814

ناجح155إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينخالد عبدالعاطى على الجداوى27815

ناجح218إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينرائد المصرى قرشى احمد خضيرى27816

ناجح264إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينرضا حمدى حامد احمد جاد27817

ناجح205إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينرضا محمود رجب ابراهيم عمار27818

ناجح195إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينرضا نصرالدين نصرالدين حسن الشافعى27819

ناجح212إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينرفعت الخطيب رفعت عبدالعال البرعى27820

ناجح254إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينرياض الشناوى رياض عنتر متولى27821

ناجح219إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينزياد خالد احمد السيد احمد27822

ناجح221إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينزياد عبدالعظيم عبدالموجود عبدالعظيم سعفان27823

ناجح194إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينزياد عزالرجال حسن السيد الزفتاوي27824

ناجح268إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينزياد على عبدالعزيز على27825

ناجح262إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينزياد محمد حبشى عبدالعزيز الغنام27826

ناجح230إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينزياد هشام محمد نظيم محمد بلتاجي27827

ناجح188إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينسامح الصادق محمود محمد اسماعيل27828

ناجح246إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينسعد اشرف سعد احمد احمد27830

ناجح260إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينسمير هانى سمير ودن27831

ناجح253إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينسيف الدين زكريا صالح زكريا جمعه27832
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ناجح218إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينسيف على محمد عبدالبارى المزين27833

ناجح268إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينطارق حسنى عبدالشافى سليط27836

ناجح267إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعاطف رضا عبدالرازق السيد احمد يوسف27837

ناجح269إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعبدالحميد السيد عبدالشافى محمد سليط27838

ناجح233إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعبدالحميد محمد عبدالحميد الغندور27839

ناجح269إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعبدالرحمن اسامه جمعه عبدالرحمن مطر27840

ناجح267إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعبدالرحمن بسيونى ناصف الروينى27841

ناجح268إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعبدالرحمن خالد محمد على سالم27842

ناجح263إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعبدالرحمن خيرى صبره على محمد جابر27843

ناجح205إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعبدالرحمن شعبان عبدالحميد حسن27844

ناجح246إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعبدالرحمن محمد اسماعيل محمود27848

ناجح276.5إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعبدالرحمن محمد سعد عبدالحليم27849

ناجح257إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعبدالرحمن محمد عبدالهادى عبدالهادى علي27850

ناجح267إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعبدالرحمن محمد مبروك عاشور27851

ناجح200إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعبدالرحمن محمود ابراهيم عبدهللا شكر27852

ناجح263إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعبدالرحمن مدحت فرج محمد ابراهيم27853

ناجح273إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعبدالرحمن ناصر يوسف خضر الفضالي27855

ناجح242إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعبدالرحمن هانى رفعت فوزى فضل27856

ناجح243إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعبدالرحمن هوارى احمد رجب حماده27857

ناجح270إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعبدالرحمن وائل عزت محمد بلتاجي27858

ناجح275إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعبدالرحمن يسري عبدالقادر ابراهيم البالصي27859

ناجح248إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعبدالعزيز صالح عبدالعزيز ابراهيم خضارى27860

ناجح259إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعبدالفتاح عابد عبدالفتاح الشرقاوى27861

ناجح196إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعبدالفتاح محمد عبدالفتاح ابوالعطا الخولى27862

ناجح271إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعبدهللا ايهاب حسنى حسن زبيده27863

ناجح234إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعبدهللا عبدالعظيم نسيم عبدالعظيم محمد27864
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ناجح239إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعبدهللا محمد عبده محمد27865

ناجح230إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعبدهللا محمد على على احمد27866

ناجح271إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعبدهللا مصباح عباس احمد الصعيدي27867

ناجح270إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعبيد اشرف عبيدى حسين عبيدى27868

ناجح188إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعزت رمضان اسماعيل ابراهيم عوض27869

ناجح252إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعزت محمد عدلى واصف27870

ناجح268إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعالء السيد على جمعه رفاعى27871

ناجح262إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعالء عصام محمد عبده طلحه27872

ناجح212إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعالء على احمد على خليفه27873

ناجح257إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعلي حافظ يوسف عبدالمعطى يوسف27875

ناجح248إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعلى رزق حسن الغنام27876

ناجح254إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعلى رزق محمد رزق27877

ناجح262إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعلى عالء على السيد احمد27880

ناجح220إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعلى محمد عبدالمنعم السيد27881

ناجح242إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعلي محمد علي عبدالصمد الغنام27882

ناجح271إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعماد حسين السيد حسين احمد ابوالدهب27883

ناجح211إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعماد عبدالحميد محمد ابوشعيشع ابوالخير27884

ناجح244إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعماد محمد فتحى خليفة27886

ناجح181إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعمار كمال السعيد محمد هاشم27888

ناجح269إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعمار محمد حسن الجبالى27889

ناجح255إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعمار محمد فكيه منصور عبدالباعث الغنام27890

ناجح269إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعمار ياسر محمد جبر سالم27891

ناجح273إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعمر احمد بسيونى عبدالبارى عطية27892

ناجح201إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعمر احمد فاروق محمد الغنام27893

ناجح245.5إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعمر باهر عبدالواحد عبدالغنى البالصى27894

ناجح192إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعمر جاد السعداوى على يوسف27895
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ناجح271إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعمر جمال صابر محفوظ كشك27896

ناجح264.5إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعمر عبدالحميد ابراهيم ابراهيم ابوشعيشع27897

ناجح270إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعمر عبدالسالم هاشم عبدالسالم27898

ناجح271إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعمر نبيل بدير سليم عيسي27899

ناجح270إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعمر هشام عبدالمنجى محمد27900

ناجح166إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعمرو احمد فاروق محمد الغنام27901

ناجح274إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعمرو السعيد على عبدالحميد دغيدى27902

ناجح274إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعمرو عبدالسالم سليمان عبدالسالم27903

ناجح279إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينعمرو موسى محمد محمد مغازي مطر27904

ناجح256إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينفادى ابراهيم ميخائيل هواش ساويرس27905

ناجح180إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينفارس حماده محمد فارس ابوالمجد عقاب27906

ناجح176إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينفارس خالد ابوالمجد ابوالمجد عقاب27907

ناجح243إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينفاروق خليل فاروق خليل الجندي27908

ناجح257إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينفتحى عصام فتحى محمد27910

ناجح223إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينفليمون عبدالشهيد فوزى عبدالشهيد27911

ناجح276إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينفوزى حسام فوزى عبدالرحمن27912

ناجح214إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينفوزى محمد فوزى على احمد البعل27913

ناجح243إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينكريم ايمن عبدالفتاح محمد27915

ناجح231إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينكريم تامر محمد عبدالاله محمد الغنام27916

ناجح252إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينكريم محمد الشحات محمد27917

ناجح214إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينكريم محمد محمد رضا حسن27918

ناجح241إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينكيرلس فؤاد عزيز فوزى عبدالنور27919

ناجح160إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمجدى جمال محمد سليم عيسى27920

ناجح248إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد ابراهيم توفيق محمود27921

ناجح226إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد ابراهيم فوزى محمد27922

ناجح238إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد ابراهيم محمد السعيدابراهيم مسعود27923
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ناجح239.5إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد احمد رزق احمد على27924

ناجح270إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد احمد زكريا موسى ابوعجيلة27925

ناجح198إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد احمد عبدالسالم ابراهيم مرعي27926

ناجح267إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد احمد عبدالودود احمد27927

ناجح275إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد احمد فتحى ابوالفتوح بسيوني27928

ناجح273إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد اسامه السيد محمد27929

ناجح243إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد اشرف عبدالمنصف عبدالمجيد الغنام27930

ناجح268إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد السيد سعد عبده النعمانى27931

ناجح268إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد السيد مصطفى السيد كواسه27932

ناجح206إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد امير اسماعيل محمود27933

ناجح200إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد ايمن قاسم محمد27934

ناجح257إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد ايهاب فوزى محمد السبكي27935

ناجح279إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد بدران عبدالشافى محمد سليط27936

ناجح266إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد بكر محمد احمد احمد سعد27937

ناجح226إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد تامر محمد عبدالاله محمد الغنام27938

ناجح212إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد جمال الجوهرى على سليمان ابوالنصر27939

ناجح234إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد جمعه حسين حسين عبيدى27940

ناجح163إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد حاتم على محمد محمود كريم27941

ناجح144إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد حامد شفيق عبده امين27942

ناجح270إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد حسام محمد مصطفى جباره27943

ناجح266إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد حسين حسن جمعه النقيب27944

ناجح275إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد حسين فؤاد عبدالمجيد27945

ناجح275إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد حمادة محمد عبدالواحد27946

ناجح277إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد حماده بسيونى زكريا صالح27947

ناجح273إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد رضا احمد احمد البالصي27948

ناجح279إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد رضا على على كريم27949
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ناجح217إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد رضا عمارة بسيونى الجداوى27950

ناجح276إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد رضا محمود محمد سالم عمران27951

ناجح272إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد سالم محمد مصطفى علي حسين27952

ناجح276إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد سعيد حسن محمد حجازى27953

ناجح211إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد سعيد محمد ابراهيم سالم27954

ناجح265إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد سمير صبرى كردى27955

ناجح221إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد شرف عبدالحليم خليل ابويوسف27956

ناجح191إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد شريف عبدالمنعم البدرى27957

ناجح273إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد شعبان ابراهيم حسين سالم موميه27958

ناجح245إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد شفيق عزيز عليوة27959

ناجح154إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد صالح توفيق محمد خضر27960

ناجح176إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد صبحى مسعد عباس عمران27961

ناجح269إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد صبري شحاته ابراهيم27962

ناجح269إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد صالح محمد محمد جمعه27963

ناجح274إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد عادل ابراهيم سالم محمد السرساوى27964

ناجح269إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد عباس زين العابدين حسين عبيدى27965

ناجح276إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد عبدالرحمن عبدالرازق عبدالرحمن27966

ناجح276إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد عبدالسالم لطفى عبدالسالم27967

ناجح279إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد عبدالسالم نصر عبدالسالم27968

ناجح236إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد عبدالصمد على عبدالصمد الغنام27969

ناجح271إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد عبدالكريم حسين عبيدى27970

ناجح245إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد عبدالمحسن جالل ابراهيم27971

ناجح261إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد عبدالمقصود عبدالبصير عبدالمقصود27972

ناجح271إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد عبدالنبى ابراهيم مصطفى27973

ناجح259إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد عبدالنبى محمد محمدالروينى27974

ناجح262إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد عبدالونيس عطاهلل ابوزياده27975
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ناجح264إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد عالء حميدة عبدالونيس عبدالعال27976

ناجح264إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد عالء محمد عبدالحميدعبدالحميد جربيع27977

ناجح231إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد على احمد عبدالحميد ربيع27978

ناجح227إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد على السيد على ابوالخير27980

ناجح189إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد عوض عوض محمد الزهيرى27981

ناجح230إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد فراج خلف ابوبكرمحمد27982

ناجح254إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد فوزي احمد سلطان27983

ناجح276إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد ماهر محمد ابوالفتوح عبدالواحد27984

ناجح235إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد مبروك صالح علي عبدالفتاح27985

ناجح273إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد محمود احمد محمد المرسى27986

ناجح222إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد منظم ابراهيم محمد منظم سعد حمد27987

ناجح230إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد ناصر ابراهيم عبدالسالم27988

ناجح274إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد نبيل احمد محمد فرج27989

ناجح234إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد هانى الخضرى اسماعيل احمد حماده27990

ناجح171إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد هانى صالح سليمان مطر27991

ناجح243إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد هانى غازى عبدالحميد غازى27992

ناجح277إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد هانى محمد احمد البشبيشي27993

ناجح161إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد هشام رافت السيد العتيقي27994

ناجح267إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمد هشام فتحى حسن رمضان27995

ناجح251إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمود احمد ابراهيم عبدالغنى27998

ناجح273إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمود اسامه عبدالنبى على السيد الزمر27999

ناجح252إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمود السيد محمد ابوالمجد عطيه28000

ناجح274إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمود ايمن عزت الشاذلى28001

ناجح269إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمود حسين صبحى محمد حسين28002

ناجح177إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمود رشاد محمود حسين28004

ناجح251إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمود عرفات ابراهيم عبدالعزيز28005
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ناجح229إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمود عزت ابوالفتوح بريك28006

ناجح278إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمود عالء عبداللطيف احمد عبدالكريم28007

ناجح269إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمود عوض عبدالخالق احمد28008

ناجح255إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمود فكرى عزيز احمدعليوه28009

ناجح276إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمود محمد سعد احمد جاويش28010

ناجح275إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمحمود محمد محمود محمد غازى ابوطاحون28011

ناجح209إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمروان زكريا لطفى احمد28012

ناجح277إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمصطفى احمد مصطفى محمد العريان28013

ناجح228إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمصطفى تامر حلمى محمود الصردي28014

ناجح264إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمصطفى حسام سعيد ابوالمكارم28015

ناجح238إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمصطفى حسن شاكر عبدالعزيز28016

ناجح185إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمصطفى رشاد فوزى محمد عبدالرحمن28017

ناجح257إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمصطفى سعد احمد عبدالوهاب عوف28018

ناجح276إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمصطفى سعد يوسف محمد الحجر28019

ناجح220إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمصطفى عابدين عبدالفتاح محمد الشرقاوي28020

ناجح220إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمصطفى على مصطفى على عطية28021

ناجح248إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمصطفى محمد احمد النجار28022

ناجح263إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمصطفى محمد عبده قداده28024

ناجح272إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمصطفى محمد على عطا هللا28025

ناجح279إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمعاذ ساهر احمد جالل احمد محمد ابوعيد28026

ناجح273إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمهاب احمد سالم سعد28028

ناجح267إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينمهاب حسنين حسين ابوحسين28029

ناجح230إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينميخائيل سمير يوسف حنا واصف28031

ناجح272إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيننجيب شكرى نجيب عطااللة28033

ناجح238إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيننجيب محفوظ عبدالحفيظ محفوظ28034

ناجح273إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنيننورالدين محمود فتحى سعد فرج28035
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ناجح227إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينهانى احمد فريد عبده بدوى28036

ناجح177إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينهانى محمد بهجات مرسى القزاز28037

ناجح245إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينهشام احمد فتحى عبدالعليم28038

ناجح228إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينيسرى محمد احمد عبدالسالم28040

ناجح270إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينيوسف احمد محمد عزت السيد علي28041

ناجح263إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينيوسف اشرف مصطفى السيد كواسه28042

ناجح274إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينيوسف ايمن محمود عبدالمقصود عليوه28043

ناجح252إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينيوسف سالم حسن العوضى28044

ناجح269إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينيوسف عبدالفتاح على على الفقى28045

ناجح274إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينيوسف عبدالمنعم احمد عبدالرازق عوض28046

ناجح277إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينيوسف عصام عبدالفتاح الشرنوبى28047

ناجح227إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينيوسف عصام محمد عبدالمنعم شريف28048

ناجح248إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينيوسف فتحى سعد عبدالوهاب28049

ناجح271إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينيوسف قدرى يوسف خضر محمد28050

ناجح262إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينيوسف محمد محمد عبدالوهاب28051

ناجح261إدارة سيدى سالمسيدى سالم بنينيوسف هيثم رياض على محمد يوسف28052

ناجح279إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتابتسام محمد زكريا محمد حسن28053

ناجح273إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتاحالم صالح فتوح خفاجى28055

ناجح277.5إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتاروى احمد حمد عبدالعزيز خليفه28056

ناجح273إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتاروى خيرى عبدهللا محمد عيد28057

ناجح273إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتاروى عثمان سالمه محمد ابوعلي28058

ناجح230إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتاريج محمد عبدالفتاح مبروك28059

ناجح279إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتاسراء ابراهيم رزق مصطفى على ابوقرين28060

ناجح276إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتاسراء خالد محمد على الرويحي28061

ناجح247إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتاسراء سامح سالمه موسى28062

ناجح238إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتاسراء عصام عبدالحى عبدالمقصود28063
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ناجح236إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتاسراء محمد السيد حسين عبدالكريم28064

ناجح271إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتاسراء هانى فتحى حسن رمضان28065

ناجح219إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتاسماء اسماعيل عطا ابراهيم الغنام28066

ناجح203إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتاسماء صبرى حسن احمد28068

ناجح238إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتاسماء على عبدالنبى محمد جباره28069

ناجح277إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتاسماء محمد عباس محمد الحمالوي28070

ناجح275إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتاشرقت طاهر محمد محمد عماره28071

ناجح268إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتاشرقت عصام محمد عبدالقادر منقوله28072

ناجح276إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتاصالة احمد النبوى مطر28073

ناجح271إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتاالء اسماعيل عبدالسالم الكباش28074

ناجح240إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتاالء اشرف كمال عبدالغنى28075

ناجح241إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتاالء امين صديق رزق المرشدي28076

ناجح270إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتاالء سيف الدين عبدالقادر السيد28077

ناجح258إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتاالء محمد عبدالغنى عبدالوهاب علي28078

ناجح258إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتاالء ياسر محمود عبداللطيف داود28079

ناجح265إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتاالء يوسف فتحى عيسى فرج28080

ناجح279إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتالرميساء كامل احمد كامل محمد شعبان28081

ناجح274إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتالشيماء احمد عبدالفتاح عبدالسالم مبروك28082

ناجح177إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتالشيماء على اسماعيل ابراهيم الشرقاوى28083

ناجح189إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتامانى محمد محمد على الحداد28084

ناجح278إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتامل عبدالناصر سيداحمد سيداحمد جندي28085

ناجح245إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتامل محمود حلمى عبدالحافظ الشحرى28086

ناجح268إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتامنيه ابراهيم حسن مصباح28087

ناجح269إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتامنيه رضا مصطفى محمد ابوطور28088

ناجح273إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتامنيه عالء محمد عبدالمعطى محمد عيسي28089

ناجح249إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتاميره احمد السعيد عيسى عبده عيسي28090
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ناجح264إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتاميره احمد بسيونى السعيد28091

ناجح253إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتاميره سامح صابر محمد محمد عامر28092

ناجح243إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتاميره على حميده على ابراهيم28093

ناجح256إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتاميره محمد ابوالفتوح عمر الحشاش28094

ناجح261إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتاميره مسعد فوزى منشاوى محمد28095

ناجح205إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتامينه ابراهيم رمضان احمد سالم28096

ناجح266إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتايات رضا عزت محمد بلتاجي28097

ناجح254إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتايمان جمال عبدالمحسن محمد منظم28098

ناجح273إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتايمان عادل جمعه حسن28099

ناجح279إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتايمان عبدهللا عبدالحميد عبدالحليم مصطفي28100

ناجح259إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتايمان غازى ابراهيم خطاب28101

ناجح253إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتايمان محمد عبدالغفار سليمان حسن خليفه28102

ناجح229إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتايناس رضا محمد ابراهيم28103

ناجح251إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتايه امين صديق رزق المرشدي28104

ناجح241إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتايه ايمن احمد محمد عسر28105

ناجح279إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتايه ايمن محمد محمد علي28106

ناجح209إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتايه عبدالصمد على عبدالصمد الغنام28107

ناجح219إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتايه عبدهللا ابراهيم عبدهللا28108

ناجح279إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتايه محمد السعيد محمد محمود جنيدي28109

ناجح269إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتايه محمد رضا رمضان السيد28110

ناجح279إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتايه محمد يوسف عبدالوهاب28111

ناجح259إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتايه محمود حامد حسن علي28112

ناجح272إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتايه ممدوح محمود الفقي28113

ناجح278إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتبثينه حسين عبدالحميد اسماعيل شمس الدين28114

ناجح279إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتبراء محمد فيصل محمد حسين عبيدى28115

ناجح277إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتبسمله سامح بسيونى ابراهيم بسيونى28116
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ناجح272إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتبسمله صالح بسيونى ذكريا محمد28117

ناجح268إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتبسمله عالء الدين عبدالمنعم سالم بكر28118

ناجح268إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتبسمله عالء جمعه احمد قاسم28119

ناجح262إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتبسمله محمود ابراهيم ابراهيم غازي28120

ناجح273إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتبسمله وليد الشوادفى محمد النادي28121

ناجح278إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتبسمله ياسر محمد نظيم محمد بلتاجى28122

ناجح279إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتبسمه تامر احمد عبدالسالم دويب28123

ناجح275إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتبسمه رضا متولى محمد على28124

ناجح279إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتبسمه محمد على عبدالحميد خالف28125

ناجح275إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتبسيمه سعد محمد سعيد الديب28126

ناجح275إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتتسنيم صالح ممدوح محمود الحشاش28127

ناجح276إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتتسنيم عادل محمد عبدالحميد شلبى28128

ناجح277إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتتسنيم علي فهمي محمد عيسوي28129

ناجح270إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتجاسمن جمعه السيد عبدالرحمن الشرقاوى28130

ناجح278إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتجمانه حاتم سعد ابراهيم الفاضلى28131

ناجح276إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتجنا محمد بسيونى محمد حسن28132

ناجح258إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتجنات عاطف علي النويشي28133

ناجح270إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتجنى السيد منصور حسين عبيدى28134

ناجح279إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتجودى هشام سعد ابوشعيشع28135

ناجح269إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتحبيبه ابراهيم عوض دشيشه28136

ناجح273إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتحبيبه ابراهيم مصطفي سالم28137

ناجح276إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتحبيبه احمد محمد السعيد عباس28138

ناجح277إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتحبيبه اشرف ابراهيم ابراهيم الخولي28139

ناجح276إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتحبيبه السعيد فتحى عبدالرحمن فرج28140

ناجح230إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتحبيبه حسام الدين البدرى عبدالمنعم البدري28141

ناجح269إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتحبيبه حسينى محمد حجازي ابراهيم28142



كفرالشيخ16/06/2021

991صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح279إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتحبيبه رانى محمد محمد حامد28143

ناجح265إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتحبيبه صبرى عبدالاله محمد رجب28144

ناجح260إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتحبيبه عبدالحكيم محمد بهنسي28145

ناجح263إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتحبيبه على كامل الزينى سيف الدين28146

ناجح276إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتحبيبه ماجد محمد عبدهللا بسيونى28147

ناجح273إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتحبيبه محمد احمد محمد المرسى28148

ناجح273إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتحبيبه محمد السيد عبدالنبى نجم28149

ناجح178إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتحبيبه محمود السيد احمد السيد28150

ناجح274إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتحبيبه وليد محمد ابراهيم بيومي ابوسعده28151

ناجح264إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتحنان ابراهيم عبدالمنعم محمد ابوكحله28152

ناجح269إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتحنين ايمن حسن موسي الفضالى28154

ناجح274إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتحنين بسيونى عبدالغفار بسيونى28155

ناجح271إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتحنين حسن مرعى ابراهيم العتيقى28156

ناجح277إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتحنين خالد سالمه احمد شوغى28157

ناجح278إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتحنين رضا سالمه محمد على سالمه الخولى28158

ناجح247إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتحنين رضا عزت محمود قاسم28159

ناجح271إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتحنين رضا فوزى بدير28160

ناجح223إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتحنين عزت عبدالستار سيد احمد28161

ناجح223إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتحنين عزيز الدين العبدقنديل28162

ناجح273.5إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتحنين عالء محمد محمد عماره28163

ناجح278إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتحنين محمد السيد ابوالمكارم شحاته28164

ناجح275إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتحنين محمد عبدالباسط محمد احمد28165

ناجح259إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتحنين مرشدى فؤاد عليوه28166

ناجح262إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتحنين وجيه حمد رفاعى حمد28167

ناجح238إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتخديجه ماهر صديق حسن رسالن28168

ناجح273إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتداليا عالء عادل عبدالغني البالصي28169
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ناجح245إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتدعاء ابراهيم سعد محمد السيد سالم28170

ناجح262إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتدعاء احمد محمود الشافعى28171

ناجح210إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتدعاء سالم ابراهيم فرغلى امام28172

ناجح278إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتدعاء محمد بسيونى محمد حسن28173

ناجح278إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتدعاء محمد يونس الغباشى مصطفي28174

ناجح202إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتدنيا السيد السيد خليفة28175

ناجح201إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتدنيا جمال على فرحات عيسى28176

ناجح279إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتدنيا عادل غريب احمد ابوالعزم28177

ناجح272إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتدنيا محمد مصطفى السيد عمر28178

ناجح270إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتدينا محمد توفيق متولى28179

ناجح228إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتذكرى السعيد فوزى السيد صقر28180

ناجح276إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناترحمه ابراهيم هالل ابراهيم28181

ناجح265إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناترحمه جميل حامد الحلو28182

ناجح217إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناترحمه حمدى محمد عمر محمد28183

ناجح276إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناترحمه صبحى عبدالحميد عبدالمقصود الدقيقى28184

ناجح255إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناترحمه صالح قطب ابوالسعود قداده28185

ناجح263إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناترحمه محمد بسيونى السعيد بسيوني28186

ناجح275إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناترحمه محمد مبروك عاشور28187

ناجح279إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناترندا هانى سعد محمود سعد حمد28188

ناجح278إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتروان احمد عبدالاله الشوره28189

ناجح279إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتروان رافت رفعت عبيد محمد28190

ناجح268إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتروان محمد السعيد محمد مصطفى28192

ناجح264إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتروان محمد عطوه عبدالحى سالمه28193

ناجح263إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتروضه حسين عبدالرازق محمد الكواتيحى28194

ناجح241إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتروضه عاطف حسنى عاطف28195

ناجح279إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتريحاب محمد انور محمد زيدان28196
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ناجح272إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتريماس رمضان محمد نوار28197

ناجح218إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتريهام اشرف السيد بدير السيد28198

ناجح273إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتريهام رمضان محمد نوار28199

ناجح267إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتزينب طلعت كمال موسى احمد28200

ناجح273إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتساره احمد جمعه السيد النعمانى28201

ناجح275إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتساره اليمنى محمد ابراهيم28202

ناجح233إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتساره جالل محمد محمد سلطان28203

ناجح277.5إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتساره جمعه محمود شحاته معتوق28204

ناجح278إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتساره جورج ميخائيل لبيب28205

ناجح276إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتساره شريف مصطفى ابوالعطا الخولي28206

ناجح257إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتساره عبدالحميد صابر عبدالحميد فرج28207

ناجح277إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتساره عبدالعزيز يحى يحى احمد28208

ناجح274إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتساره عصام رفعت محمود صالح28209

ناجح273إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتساره محمد السيد مغازى ابراهيم28210

ناجح265إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتسالى مصطفى بسيونى السعيد28211

ناجح274إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتساميه احمد صابر جبر عبدالقوي28212

ناجح242إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتسحر عبدالرازق محمد عبدالرازق28214

ناجح260إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتسدرة محمد عوض ابراهيم يوسف28215

ناجح259إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتسلمى بلتاجى محمد بلتاجى جاويش28218

ناجح258إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتسلمى صبحى محمد موسى28219

ناجح219إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتسلمى عماد ابراهيم ابراهيم غازى28220

ناجح217إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتسلمى محمود عبدالقادر محمود الفار28221

ناجح277إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتسلمين امام سويلم عبدالحميد محمد28222

ناجح279إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتسما ايمن على عبدالقادر مرسي28223

ناجح277إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتسماء وائل صالح محمد حسن28224

ناجح243إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتسمر محمود محمد مبارك عبدالرازق28225
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ناجح270إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتسهام مصطفى ابراهيم المغازى28226

ناجح277إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتسهيله احمد درويش عبده مرسي شنقار28227

ناجح235إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتشروق ايمن محمد عطية محمد28228

ناجح276إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتشروق جمال محمد مصطفى حسين28229

ناجح273إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتشروق طارق محمد امين مصطفي28230

ناجح270إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتشروق كمال كمال محمد السيد28231

ناجح234إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتشمس محمد عبدالفتاح عبدالجواد القصاص28232

ناجح272إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتشهد رضا بيومى منصور بيومى28233

ناجح276إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتشهد كرم بسيونى السيد بسيوني28234

ناجح277إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتشهد محمود حلمى محمود االخضر28235

ناجح276إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتشهد مصطفى على مصطفى مصطفي28236

ناجح277إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتشهد نبيل محمد السيد عبدالعال28237

ناجح242إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتشهنده محمد رشاد على متولى28238

ناجح271إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتشيماء سالمه محمد محمد ابراهيم28239

ناجح246إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتشيماء سمير صبحى اسماعيل على28240

ناجح277إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتعائشه خالد محمد محمد يوسف28241

ناجح261إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتعبير ياسر ابراهيم حميده28242

ناجح268إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتعزه على ادم على28243

ناجح278إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتعال فرحات احمد على نجم28245

ناجح264إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتغادة محمد محمود الشربينى الرفاعي28246

ناجح235إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتفاطمه احمد عبدالرازق ابوسريع28247

ناجح276إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتفاطمه محمد خاطر اسماعيل28248

ناجح275إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتفاطمه محمد رمضان عبدالمجيد حسن28249

ناجح258إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتفردوس بسيونى عطيه حسبو28250

ناجح188إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتليالى عادل على فرحات عيسي28252

ناجح277إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتليديا ناجى وهب هللا عبدالشهيد28253
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ناجح255إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتمارينا وديد مريد بشاى28254

ناجح275إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتمروه محمود عبدالرازق ابوسريع28255

ناجح260إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتمريم احمد عطيه علي عثمان28256

ناجح271إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتمريم احمد مصطفى الغندور28257

ناجح276إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتمريم اسالم عبده ابراهيم البستاوى28258

ناجح211إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتمريم السيد محمد مهران28259

ناجح185إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتمريم حمدين عبدالجواد احمد القصاص28260

ناجح270إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتمريم عبدالحليم محمد حسن الخولى28261

ناجح265إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتمريم عبدالناصر ابراهيم محمد دسوقى28262

ناجح276إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتمريم عدلي فوزى انور ابراهيم28263

ناجح276إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتمريم على محمود برسى حسين28264

ناجح273إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتمريم محمد انور محمد الغنام28265

ناجح279إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتمريم محمد عز الدين محمد السباعى28266

ناجح249إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتمريم محمود عبدالفتاح عبدالسالم28267

ناجح277إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتمريم موليه مطر غطاس مطر28268

ناجح272إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتملك اسماعيل عز الرجال محمد اسماعيل28269

ناجح255.5إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتملك خالد عبدالعاطى يوسف عوض28270

ناجح279.5إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتملك هانى مصطفى حسين يحى28271

ناجح275إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتملك يسرى عبدالحليم حمد عبدالحليم28272

ناجح252إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتمنار ابراهيم محمد ابراهيم سيد28273

ناجح171إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتمنال سعد حماد ابوسريع فرغلى28274

ناجح276إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتمنه هللا اسامه شرف الدين على شرف الدين28275

ناجح266إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتمنه هللا السيد عبداللطيف السيد غازي28276

ناجح277.5إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتمنه هللا حمدى مصطفى عسل28277

ناجح269إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتمنه هللا سعد احمد محمود عيسي28278

ناجح260إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتمنه هللا قطب محمد مرسى عيد28279
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ناجح277إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتمنه هللا ماهر عبدالغنى احمد النجار28280

ناجح273إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتمنه هللا محمد عبدالسالم احمد السيد28281

ناجح272إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتمنه هللا محمد محمد ابراهيم خضر28282

ناجح267إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتمنه هللا محمود حامد احمد سليمان28283

ناجح276.5إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتمنه تامر العيسوى راشد28284

ناجح265إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتمنه طارق على على الغنام28285

ناجح214إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتمنه عصام ممدوح حمد الشافعى28286

ناجح279إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتمنه محمد حسن عبدهللا محمد سالم28287

ناجح273إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتمنه محمد فؤاد بهجات28288

ناجح271.5إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتمنى احمد احمد عبداللطيف غريب28289

ناجح271إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتمنيره صالح محمد ابراهيم الدابي28290

ناجح268إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتمهرائيل محارب ابراهيم محارب28291

ناجح273إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتمى شفيق حسن محمد بركات28292

ناجح259إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتمى عبدالناصر صابر محفوظ كشك28293

ناجح279.5إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتنادين سعد احمد سعد نصار28294

ناجح264إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتناريمان ابراهيم عطا محمد28295

ناجح268إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتنانسى ايهاب عبدالمنعم بدير28296

ناجح162إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتنانسى عبدهللا محمد عبدهللا الحلوانى28297

ناجح271.5إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتندا ايهاب السعيد محمد عبدالغني28298

ناجح274إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتنداء رضا سيد احمد سيد احمد على28299

ناجح275إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتندى السيد ابوضيف خضير28300

ناجح276إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتندى ايمن احمد رزق احمدعبدالهادى28301

ناجح275إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتندى سالمه عوض محمد عشماوى28302

ناجح276إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتندى صالح محمد على الشيشينى28303

ناجح270إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتندى على محمد عبدالمجيد ابراهيم البالصي28304

ناجح230إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتندى منصور محمد ابراهيم منصور28305
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ناجح203إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتندى يعقوب عبدهللا ساويرس هواش28306

ناجح277إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتنرمين صبرى عبدالحليم احمد28307

ناجح277إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتنرمين محمد صابر جبر عبدالقوي28308

ناجح243إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتنسمه رمزى برهامى محمد28309

ناجح275إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتنشوى محمد حمدين محمد مصطفى28310

ناجح275إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتنور ابوالخير احمد القصاص28311

ناجح273إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتنور جبل حامد على حسن جبل28312

ناجح274إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتنور محمد السيد احمد بريك28313

ناجح181إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتنورا عماد حلمى السيد عبدالعال28314

ناجح272إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتنوران وليد فؤاد عبدالرحمن عيسى28315

ناجح272إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتنوره خالد صالح ابوزهره28316

ناجح274إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتنوره على احمد على خليفة28317

ناجح261إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتنورهان امان مسمح امان السيد28318

ناجح268إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتنورهان حمدى محمود شريف قنديل28319

ناجح272.5إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتنورهان عبدالعزيز محمود عبدهللا محمد28320

ناجح269إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتنورهان فؤاد عبدالمؤمن محمد28321

ناجح264إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتنورهان محسوب صابر احمد القرضاوى28322

ناجح274إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتنورهان ياسر عبدالمعطى ابراهيم28323

ناجح263إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتهاجر عادل سالم عباس عمران28324

ناجح278إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتهاجر على محمد على مرسى28325

ناجح264إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتهاجر محمد شحاته محمد عبدالخالق28326

ناجح257إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتهاجر محمد كمال احمد محمد دشيشه28327

ناجح269إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتهانم عبدالمعطى محمد عبدالحميد28328

ناجح241إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتهايدى السيد ابراهيم محمد العتيقى28329

ناجح274إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتهبه هللا بشير محمد عبدالمقصود محمد28330

ناجح275إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتهبه هللا رضا رشاد طلبه محمد28331
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ناجح278إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتهبه بهى الدين محمد هالل سالمه28332

ناجح262إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتهدى طلعت لبيب محمد28333

ناجح215إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتهدير الشيمي رجب امين حسنين28334

ناجح226إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتهدير حمدى ابراهيم محمد28335

ناجح225إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتهال بسيوني رمضان بسيوني28336

ناجح234إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتهنا محمد بسيونى الديهى28337

ناجح209إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتهناء محمود سعدهللا محمود28339

ناجح272إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتهند بشير احمد محمد الدابي28340

ناجح279إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتهند حميده السعيد حميده عطيه28341

ناجح189إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتهند محمد عبدالفتاح عبدالحافظ28342

ناجح232إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتوالء السيد محمد عبدالعزيز28343

ناجح233إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتوالء عالء ابراهيم مصطفى على28344

ناجح278إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتوالء محمد محمود محمد الشحات28345

ناجح267إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتياسمين اشرف رشاد القلماوى28346

ناجح197إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتياسمين فريد على الحطاب28347

ناجح264إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتيسرا سالم ابراهيم فرغلى امام28348

ناجح261إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتيسرا محمد عبدالباعث سعد حمد28349

ناجح267إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتيمنى احمد شعبان محمد حميده28350

ناجح265إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتيمنى سعد حسن يسين عبدالجليل28351

ناجح275إدارة سيدى سالمسيدى سالم بناتيوانا بحيرى دقاش ساويرس28352

ناجح197إدارة سيدى سالمأ.المهندس مجدى عباس عبيدى  تاحمد محمد حسينى بحيري سماحه28357

ناجح213إدارة سيدى سالمأ.المهندس مجدى عباس عبيدى  تعبدالرحمن اسماعيل محمد طلبه محمد28370

ناجح269إدارة سيدى سالمأ.المهندس مجدى عباس عبيدى  تعبدالرحمن يوسف حمدى محمد عبدهللا28371

ناجح222إدارة سيدى سالمأ.المهندس مجدى عباس عبيدى  تعيد عيد فوزى عبداللطيف الجمال28374

ناجح268إدارة سيدى سالمأ.المهندس مجدى عباس عبيدى  تفوزى ايمن فوزى احمد عبدالعاطى28378

ناجح235إدارة سيدى سالمأ.المهندس مجدى عباس عبيدى  تمحمد ابراهيم السيد محمد عبدالدايم28379
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ناجح207إدارة سيدى سالمأ.المهندس مجدى عباس عبيدى  تمحمد رضا حسنين سعد سعيد28382

ناجح189إدارة سيدى سالمأ.المهندس مجدى عباس عبيدى  تمحمد رضا محمود محمد عمارة28383

ناجح211إدارة سيدى سالمأ.المهندس مجدى عباس عبيدى  تمحمد سعد حسن كامل حسن28384

ناجح184إدارة سيدى سالمأ.المهندس مجدى عباس عبيدى  تمحمد شلبى السيد عبدالرحمن الشرقاوى28386

ناجح240إدارة سيدى سالمأ.المهندس مجدى عباس عبيدى  تمحمد عبدالمجيد فاروق محمد لولو28388

ناجح162إدارة سيدى سالمأ.المهندس مجدى عباس عبيدى  تمحمد مصباح محروس غازى البرى28391

ناجح176إدارة سيدى سالمأ.المهندس مجدى عباس عبيدى  تمحمد مهدى عبدالهادى محمد عيد28392

ناجح147إدارة سيدى سالمأ.المهندس مجدى عباس عبيدى  تمهند حسنى حسان مراحيل28397

ناجح256إدارة سيدى سالمأ.المهندس مجدى عباس عبيدى  تاسراء عفيفى محمود عفيفى محمود28400

ناجح189إدارة سيدى سالمأ.المهندس مجدى عباس عبيدى  تاسراء عيد حسين احمد مبروك28401

ناجح166إدارة سيدى سالمأ.المهندس مجدى عباس عبيدى  تحسناء السيد صالح عبدالمعطى28404

ناجح269إدارة سيدى سالمأ.المهندس مجدى عباس عبيدى  تحنان عبدالمحسن السعيد حسن ابوالحسن28405

ناجح211إدارة سيدى سالمأ.المهندس مجدى عباس عبيدى  تحنين خالد السيد عبدالمنطلب سيد احمد28406

ناجح173إدارة سيدى سالمأ.المهندس مجدى عباس عبيدى  تدنيا مصطفى السيد منصور فايد28407

ناجح277إدارة سيدى سالمأ.المهندس مجدى عباس عبيدى  تزكرى هانى سالم محمد محمد28408

ناجح163إدارة سيدى سالمأ.المهندس مجدى عباس عبيدى  تسهيله احمد حافظ احمد نسيم28409

ناجح156إدارة سيدى سالمأ.المهندس مجدى عباس عبيدى  تشاهنده احمد على عبدالعاطى على سراج28410

ناجح206إدارة سيدى سالمأ.المهندس مجدى عباس عبيدى  تشهد اشرف محمد عبدالعزيز درويش28411

ناجح205إدارة سيدى سالمأ.المهندس مجدى عباس عبيدى  تشهد حمدى جميل احمدعبدالنبى28412

ناجح278.5إدارة سيدى سالمأ.المهندس مجدى عباس عبيدى  تشيماء السيد سالمة عبدالهادى28413

ناجح142إدارة سيدى سالمأ.المهندس مجدى عباس عبيدى  تعلياء جمال محمد على حبيشى28414

ناجح173إدارة سيدى سالمأ.المهندس مجدى عباس عبيدى  تفاطمة محمد عبداللطيف حسن قمر28415

ناجح225إدارة سيدى سالمأ.المهندس مجدى عباس عبيدى  تمرفت عبدالجواد عيد عبدالجواد ربيع28416

ناجح206إدارة سيدى سالمأ.المهندس مجدى عباس عبيدى  تهاجر ابراهيم قطب يوسف28419

ناجح169إدارة سيدى سالمأ.المهندس مجدى عباس عبيدى  تهاجر السيد ابوالفتوح على28420

ناجح275إدارة سيدى سالمأ.المهندس مجدى عباس عبيدى  تهند مصطفى رافت احمد28422
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ناجح221إدارة سيدى سالمأ.المهندس مجدى عباس عبيدى  توفاء محمد سعد عبدالفتاح28423

ناجح170إدارة سيدى سالماألندلس  الخاصةاحمد محمد على الشورى28424

ناجح238إدارة سيدى سالماألندلس  الخاصةعباده مبروك محمد ابراهيم عبدالدايم28425

ناجح224إدارة سيدى سالماألندلس  الخاصةمحمد ايهاب عبدهللا عبدالسالم الطيبى28426

ناجح146إدارة سيدى سالما.العيسوية تاحمد عبدالناصر ابراهيم على المغربى28428

ناجح233إدارة سيدى سالما.العيسوية تحسنى عبده غريب ابراهيم محمد28432

ناجح163إدارة سيدى سالما.العيسوية تخالد وليد ابراهيم محمد العيسوى28433

ناجح171إدارة سيدى سالما.العيسوية تعبدالحليم على غريب ابراهيم28436

ناجح232إدارة سيدى سالما.العيسوية تعبدالرحمن ابراهيم كمال ابراهيم محمد28437

ناجح222إدارة سيدى سالما.العيسوية تعبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز محمد حسانين28438

ناجح182إدارة سيدى سالما.العيسوية تعلى ندا السيد عبدالفادر ابراهيم28439

ناجح158إدارة سيدى سالما.العيسوية تعيد هللا اشرف ابوالفتوح عبدهللا مرسى28441

ناجح200إدارة سيدى سالما.العيسوية تفارس اشرف كامل محمد متولى سالمه28442

ناجح165إدارة سيدى سالما.العيسوية تفارس محمد محمد السيد على28443

ناجح247إدارة سيدى سالما.العيسوية تمحمد السعيد شريف ابوالمكارم محمد28444

ناجح188إدارة سيدى سالما.العيسوية تمحمد جالل محمد محمد موسى28445

ناجح232إدارة سيدى سالما.العيسوية تمحمد صبحى ابراهيم احمد احمد28446

ناجح263إدارة سيدى سالما.العيسوية تمحمد فرحات عبدالدايم متولى سالمه28449

ناجح243إدارة سيدى سالما.العيسوية تمحمد محروس محمد السيد السواق28450

ناجح251إدارة سيدى سالما.العيسوية تمحمود اشرف على على سالم28451

ناجح204إدارة سيدى سالما.العيسوية تمحمود السعيد عامر جمعه السعيد28452

ناجح208إدارة سيدى سالما.العيسوية تمروان محمد سالمه محمد احمد28454

ناجح174إدارة سيدى سالما.العيسوية تمصطفى جمال سعد محمد بدوى28455

ناجح259إدارة سيدى سالما.العيسوية تيوسف عالم محمد طنطاوى عبدالحليم28457

ناجح225إدارة سيدى سالما.العيسوية تيوسف محمد محمد عبدالهادى موسى28458

ناجح252إدارة سيدى سالما.العيسوية تاميرة ايمن كامل محمد متولى سالمه28460
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ناجح253إدارة سيدى سالما.العيسوية تاميره عبدالمنعم محمد عبدالجواد28461

ناجح240إدارة سيدى سالما.العيسوية تحبيبه عماد عبدالحليم بهجات28462

ناجح272إدارة سيدى سالما.العيسوية تحنين حنفى عبدالمنعم حامد سليمان28463

ناجح192إدارة سيدى سالما.العيسوية تدينا اكرامى ابوالفتوح ابراهيم28464

ناجح146إدارة سيدى سالما.العيسوية ترانيا محروس محى الدين السيد عطيه28465

ناجح216إدارة سيدى سالما.العيسوية تروان عبدالوهاب محمود سالم مرسى28466

ناجح252إدارة سيدى سالما.العيسوية تروان منير احمد عطية سيد احمد28467

ناجح141إدارة سيدى سالما.العيسوية تسارة ابراهيم ابراهيم منصور28468

ناجح196إدارة سيدى سالما.العيسوية تساره جمعه السعيد عبدالستار محمد28469

ناجح164إدارة سيدى سالما.العيسوية تسوزان رافت هاشم عبدالهادى العيسوى28471

ناجح165إدارة سيدى سالما.العيسوية تشرين سامى محمد عبدالجواد28472

ناجح258إدارة سيدى سالما.العيسوية تشهد اشرف عبدالعزيز محمد حسانين28473

ناجح252إدارة سيدى سالما.العيسوية تشهد عبدالمنعم عبدالوهاب حامد28474

ناجح216إدارة سيدى سالما.العيسوية تشيماء محمد السعيد السيد28475

ناجح183إدارة سيدى سالما.العيسوية تمروه فوزى طه عبدالحميد سليمان28476

ناجح275إدارة سيدى سالما.العيسوية تمنة هللا عماد سعد حامد سليمان28477

ناجح256إدارة سيدى سالما.العيسوية تمنه هللا دياب محمد احمد العيسوى28478

ناجح229إدارة سيدى سالما.العيسوية تمنه هللا عابدين على بدوى شتا28479

ناجح258إدارة سيدى سالما.العيسوية تمنه محمود حامد عبدالكريم محمد28480

ناجح192إدارة سيدى سالما.العيسوية تمنه ياسر عبدالرحمن ابواليزيد28481

ناجح214إدارة سيدى سالما.العيسوية تمها محمود محمد عبدالقادر ابراهيم28482

ناجح210إدارة سيدى سالما.العيسوية تندى عماد عبدالحى عبدالمقصود عوض هللا28484

ناجح178إدارة سيدى سالما.العيسوية تنهال محمد على عبدالسالم عبدالعال28485

ناجح195.5إدارة سيدى سالما.العيسوية تنور وائل على محمد عاشور28486

ناجح159إدارة سيدى سالما.العيسوية تنورا محمد حسن عبدالرازق28487

ناجح198إدارة سيدى سالما.العيسوية تهاجر عبدالعاطى محمد عد هللا28488
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ناجح181إدارة سيدى سالما.العيسوية تهبه عبدهللا منصور عبدالمقصود28489

ناجح256إدارة سيدى سالما.العيسوية تهدير السعيد عبدالعال عبدالعال محمد28490

ناجح260إدارة سيدى سالما.العيسوية تهند عادل احمد عطية عاشور28491

ناجح227إدارة سيدى سالما.العيسوية توردة محمد محمد جاد الرب28492

ناجح155إدارة سيدى سالما.شوقى هاشم تابراهيم السيد عبداللطيف السيد نجم28493

ناجح268إدارة سيدى سالما.شوقى هاشم تاحمد شريف كمال شريف قنديل28498

ناجح188إدارة سيدى سالما.شوقى هاشم تجمال توفيق محمد اسماعيل البطاط28503

ناجح251إدارة سيدى سالما.شوقى هاشم تعابد عبدالعزيز عابد عبدالعزيز28507

ناجح189إدارة سيدى سالما.شوقى هاشم تعمرو ايهاب مهدى عبدالجواد28509

ناجح238إدارة سيدى سالما.شوقى هاشم تمحمد احمد محمد عبدالعظيم الشرقاوى28510

ناجح222إدارة سيدى سالما.شوقى هاشم تمحمد عبدالعظيم محمد عبدالعظيم28511

ناجح253إدارة سيدى سالما.شوقى هاشم تمحمد عطية محمد محمد مصطفى28512

ناجح193إدارة سيدى سالما.شوقى هاشم تمحمد علي عبدالمنصف مرشدي28513

ناجح229إدارة سيدى سالما.شوقى هاشم تاميرة السيد فريد عبدالهادى بسيوني28518

ناجح221إدارة سيدى سالما.شوقى هاشم تاميره محمد عبدالغني محمد حسن الشنواني28519

ناجح254إدارة سيدى سالما.شوقى هاشم تايمان محمد شاكر هاشم28521

ناجح246إدارة سيدى سالما.شوقى هاشم تحبيبة ابراهيم عبدالسالم محمد28524

ناجح209إدارة سيدى سالما.شوقى هاشم تغالية زغلول عوض قطب احمد28530

ناجح140إدارة سيدى سالما.شوقى هاشم تمها احمد ابراهيم مصطفى على28531

ناجح229إدارة سيدى سالما.شوقى هاشم تهناء اشرف عبدهللا ابراهيم رزق28533

ناجح183إدارة سيدى سالما.شوقى هاشم توفاء بسيونى عبدة محمد امام28534

ناجح160إدارة سيدى سالما.البستاوى تابراهيم عبدالرحمن يوسف عبدالرحمن28535

ناجح140إدارة سيدى سالما.البستاوى تاحمد على مسعد ابراهيم يوسف ندا28536

ناجح167إدارة سيدى سالما.البستاوى تاحمد فريد احمد على البستاوى28537

ناجح213إدارة سيدى سالما.البستاوى تاحمد محمد صبحي محمدالسيد البستاوى28538

ناجح261إدارة سيدى سالما.البستاوى تاسالم احمد احمد عبدالملك28539
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ناجح204إدارة سيدى سالما.البستاوى تالجالي سليمان الجالي سليمان محمد28540

ناجح209إدارة سيدى سالما.البستاوى تالسعيد طارق السعيد عبدالملك28541

ناجح216إدارة سيدى سالما.البستاوى تحمدى سعد محمد ندا28542

ناجح263إدارة سيدى سالما.البستاوى تصالح احمد عبدالكريم محمود عبدالملك28543

ناجح264إدارة سيدى سالما.البستاوى تصالح الدين سامي عبدهللا عبدالحميد28544

ناجح250.5إدارة سيدى سالما.البستاوى تعصام عبدالستار عثمان البقري28545

ناجح219إدارة سيدى سالما.البستاوى تفارس فوزى يوسف سعد28546

ناجح184إدارة سيدى سالما.البستاوى تفرج السيد ابراهيم فرج محمد العزبي28547

ناجح184إدارة سيدى سالما.البستاوى تمحمد السعيد عبده عبدالحليم البستاوى28548

ناجح245إدارة سيدى سالما.البستاوى تمحمد شاكر عبدهللا عبدالحميد28549

ناجح181إدارة سيدى سالما.البستاوى تمحمد عصام عطيه عبده البستاوى28550

ناجح167إدارة سيدى سالما.البستاوى تمحمود الشحات عطامحمد احمدشلبى28551

ناجح202إدارة سيدى سالما.البستاوى تمصطفى صبحى عبدالستار البقرى28552

ناجح199إدارة سيدى سالما.البستاوى تمصطفى فرج محمد فرج28553

ناجح207إدارة سيدى سالما.البستاوى تمصطفى محمد مصطفى عبدالسالم المالح28554

ناجح224إدارة سيدى سالما.البستاوى تنصر هاني نصر علي عبدالرحمن28555

ناجح205إدارة سيدى سالما.البستاوى تيوسف رضا يوسف عبدهللا28556

ناجح179إدارة سيدى سالما.البستاوى تاسماء احمد السعيد عبدالحميد جعفر28557

ناجح268إدارة سيدى سالما.البستاوى تاسماء السيد كمال عبده البستاوى28558

ناجح184إدارة سيدى سالما.البستاوى تامنيه محمد بسيوني محمد بيومي28559

ناجح256إدارة سيدى سالما.البستاوى تايمان بدر حسين ضيف مهران28560

ناجح163إدارة سيدى سالما.البستاوى تايمان جمعة رزق حسن محمد رزق28561

ناجح173إدارة سيدى سالما.البستاوى تايمان محمد عبدالمعطي ابوزيد الصباغ28562

ناجح247إدارة سيدى سالما.البستاوى تحبيبه اسامة محمد على البستاوى28563

ناجح264إدارة سيدى سالما.البستاوى تحنين حلمى حيطاوى يوسف القصاص28564

ناجح273إدارة سيدى سالما.البستاوى ترحاب مجدى ابراهيم البستاوى28565
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ناجح269إدارة سيدى سالما.البستاوى ترفيدة عبده بدوي عبده28566

ناجح260إدارة سيدى سالما.البستاوى ترفيده ابراهيم فريد على28567

ناجح239إدارة سيدى سالما.البستاوى تروان السعيد محمد رزق28568

ناجح278إدارة سيدى سالما.البستاوى تروضه رضا كمال البستاوي28569

ناجح185إدارة سيدى سالما.البستاوى تساره رجب محمد ابراهيم28570

ناجح279.5إدارة سيدى سالما.البستاوى تسحر شوكت ابراهيم البستاوى28571

ناجح231إدارة سيدى سالما.البستاوى تشهد عبداللطيف عبداللطيف عاشور28572

ناجح266إدارة سيدى سالما.البستاوى تمنه محمود السيد عبدالكريم28573

ناجح263إدارة سيدى سالما.البستاوى تنجالء وائل نجاته رجب28574

ناجح276إدارة سيدى سالما.البستاوى تندى على محمد على العبد28575

ناجح261إدارة سيدى سالما.البستاوى تهاجر حسن عبدالسالم عبدالسالم علي28576

ناجح275إدارة سيدى سالما.البستاوى تهند سالم محمد فضل هللا28577

ناجح275إدارة سيدى سالما.ابو عيطة تاحمد محمد ابراهيم ابراهيم البشري28578

ناجح233إدارة سيدى سالما.ابو عيطة تاحمد محمد غازي شعبان ابوشعيشع28579

ناجح256إدارة سيدى سالما.ابو عيطة تاحمد وليد محمد على سليمان28580

ناجح250إدارة سيدى سالما.ابو عيطة تالسيد محمد قاسم فرحات قنديل28581

ناجح260إدارة سيدى سالما.ابو عيطة ترافت محمد عبدالسالم عبدالعزيز محمد28583

ناجح268إدارة سيدى سالما.ابو عيطة تزياد احمد خليفه عالم28584

ناجح228إدارة سيدى سالما.ابو عيطة تسمير ايمن سمير محى الدين28585

ناجح229إدارة سيدى سالما.ابو عيطة تعامر ناجى عامر عبدالجواد عامر28586

ناجح257إدارة سيدى سالما.ابو عيطة تعمر محمد عمر عبدالرحمن ابوحليمه28587

ناجح247إدارة سيدى سالما.ابو عيطة تعمرو محمد السيد محمود الجمل28588

ناجح240إدارة سيدى سالما.ابو عيطة تفهمي اسامه فهمي احمد محمود موسى حسين28589

ناجح276إدارة سيدى سالما.ابو عيطة تكريم فؤاد فؤاد عبدالتواب جحا28590

ناجح208إدارة سيدى سالما.ابو عيطة تمحمد احمد مسعد ابراهيم ندا28591

ناجح188إدارة سيدى سالما.ابو عيطة تمحمد حسن عبدالسالم العتيقى28592
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ناجح249إدارة سيدى سالما.ابو عيطة تمحمد محمد عامر عبدالجواد28593

ناجح271إدارة سيدى سالما.ابو عيطة تمحمود رضا عبدالعظيم رفعت حسن وهيب28594

ناجح276إدارة سيدى سالما.ابو عيطة تمروان عبدالحميد عبدالعزيزعبدالحميد ابوعيطه28595

ناجح213إدارة سيدى سالما.ابو عيطة تمصطفى امين مصطفى هنداوى ابراهيم28596

ناجح277إدارة سيدى سالما.ابو عيطة تمصطفى محمد على على عبدهللا28597

ناجح229إدارة سيدى سالما.ابو عيطة توائل احمد محمود احمد عبدالواحد الجمل28598

ناجح207إدارة سيدى سالما.ابو عيطة تاحالم رضا السيد محمد القزعه28599

ناجح279.5إدارة سيدى سالما.ابو عيطة تاسراء احمد محمد عيد عطيه28600

ناجح244إدارة سيدى سالما.ابو عيطة تاسماء جميل محمد محمد ابوعيطه28601

ناجح279إدارة سيدى سالما.ابو عيطة تاسماء حسن محمد مرشدى28602

ناجح220إدارة سيدى سالما.ابو عيطة تاسماء عوض عبدهللا ابوالمعاطى ابوزهره28603

ناجح274إدارة سيدى سالما.ابو عيطة تحبيبه ابوالسعود احمد سعداوى على28605

ناجح279إدارة سيدى سالما.ابو عيطة تحنان محمد يوسف ابوعيطه28606

ناجح277إدارة سيدى سالما.ابو عيطة تحنين رافت محمد زكى حسن28607

ناجح271إدارة سيدى سالما.ابو عيطة ترباب عماد سعد ابراهيم احمد28608

ناجح238إدارة سيدى سالما.ابو عيطة تسوميه محمد فتحى زهره28609

ناجح246إدارة سيدى سالما.ابو عيطة تشمس محسن مسعود منصور زهره28610

ناجح269إدارة سيدى سالما.ابو عيطة تشهد عبدالحميد محمد عبدالحميد السمان28611

ناجح278إدارة سيدى سالما.ابو عيطة تفاطمه سالم سالم عبدالرحمن العريان28612

ناجح276إدارة سيدى سالما.ابو عيطة تفاطمه وائل محمود محمد مكاوى28613

ناجح267إدارة سيدى سالما.ابو عيطة تمنه حسن فؤادرجب ابواليزيد28614

ناجح248إدارة سيدى سالما.ابو عيطة تمنى منصور محمود احمد الجمل28615

ناجح256إدارة سيدى سالما.ابو عيطة تنرمين مجدى امين محمد28616

ناجح215إدارة سيدى سالما.ابو عيطة تنورهان فضل السيد مغربى28617

ناجح223إدارة سيدى سالما.ابو عيطة تهند محى سمير محى الدين ابراهيم28618

ناجح181إدارة سيدى سالما.ابو عيطة توالء احمد احمد احمد عبدالحليم28619
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ناجح216إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةابراهيم السعيد حمدين محمد القاضى28620

ناجح249إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةابراهيم ياسر ابراهيم محمد سعد28621

ناجح279إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةاحمد ابوزيد محمد على28622

ناجح275إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةاحمد ايمن ابراهيم ابراهيم محمد28623

ناجح277إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةاحمد خالد هالل على عبدربه28624

ناجح277إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةاحمد خميس طه قطب بخيت28625

ناجح218إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةاحمد رضا محمد حسن محمد28626

ناجح273إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةاحمد صبحى محمد احمد السيد القن28627

ناجح224إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةاحمد عبداللطيف عمر عبدالعاطى خطاب28628

ناجح267إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةاحمد عبدالمنعم بركات محمد القن28629

ناجح278إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةاحمد محمد سعد على بسيونى صالح28630

ناجح195إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةاحمد محمد عبدالمعبود عبده محمد السحماوى28631

ناجح218إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةاحمد محمد عزت عبده البستاوى28632

ناجح271إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةاحمد محمد محمد عبدالواحد محمد28633

ناجح174إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةاحمد محمد مطاوع عبدهللا يوسف28634

ناجح250إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةاسماعيل سعد حسن على ابراهيم القن28635

ناجح216إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةاسماعيل نصر محى الدين على خطاب28636

ناجح276إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةحماده محمد سليمان محمد على سليمان28638

ناجح262إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةشادى حامد حامد احمد صالح28640

ناجح206إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةشوقى محمد مبروك ابراهيم سليمان28641

ناجح265إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةصفوت بسيونى محمد بسيونى ابوليله28643

ناجح194إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةعبدالرحمن رمضان محمد محمد عبدالعال28645

ناجح276إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةعبدالرحمن نادر صابر بركات محمد28648

ناجح162إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةعلى كامل مصطفى كامل على28650

ناجح203إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةعلى محمود على محمد حجازى28651

ناجح206إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةعمار سيداحمد ممدوح محمد ابواحمد28652
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ناجح274إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةفؤاد مسعد فؤاد محمد على غراب28653

ناجح241إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةفاروق وليد فاروق على محمد28654

ناجح172إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةفوزى عباده فوزى عطا بسيونى28655

ناجح262إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةكريم على ابراهيم على ابراهيم28656

ناجح152إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةماهر هشام محمد مصطفى الجنزورى28657

ناجح256إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةمحمد احمد احمد عطوه بسيونى زيتون28659

ناجح235إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةمحمد اشرف السيد عبدالعزيز محمد الزهيرى28660

ناجح267إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةمحمد السيد ابوالسعود محمد عبدالفتاح28661

ناجح253إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةمحمد ايمن فتحى عبدالجواد28662

ناجح226إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةمحمد حامد طلبه محمد احمد غنيم28663

ناجح181إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةمحمد حماده محمد عبدالونيس سليمان28664

ناجح261إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةمحمد خالد مرسى محمد حجازى28666

ناجح187إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةمحمد خليل حامد السيد مطر28667

ناجح235إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةمحمد شفيق جالل عبدالباسط محمد28669

ناجح176إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةمحمد شكرى يوسف محمد القن28670

ناجح181إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةمحمد عصام ابراهيم محمد محمد ابوحسين28672

ناجح271إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةمحمد محمود ابراهيم محمد ابراهيم28674

ناجح192إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةمحمد محى الدين محى الدين ابراهيم سليمان28675

ناجح234إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةمحمد ياسر محمد ابراهيم ابراهيم28676

ناجح188إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةمحمود اسماعيل محمود خليل ابوليله28677

ناجح260إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةمحمود بكر ابراهيم حامد سليمان الجمل28678

ناجح156إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةمحمود سعد على عبدهللا الزهيرى28679

ناجح214إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةمحمود غازى عبدالغنى عبدالسالم28680

ناجح213إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةمصطفى حامد مصطفى حامد يوسف28683

ناجح224إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةمصطفى شعبان محمد عباس محمد28684

ناجح234إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةمصطفى مصباح على جمعه راشد28685
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ناجح207إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةمصطفى وحيد مصطفى محمود متولى28686

ناجح211إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةهشام طه محمد مصطفى الجنزورى28687

ناجح193إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةياسين صبري عابد ابراهيم محمد قدادة28689

ناجح244إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةيوسف ابراهيم يوسف عوض28690

ناجح276إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةاسراء محمد فتحى ابراهيم ابراهيم السيد28691

ناجح276إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةاسماء عبدالسند معتمد على عطاهلل28692

ناجح251إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةاالء ايمن عبدالغنى عبدالسالم احمد28693

ناجح265إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةامانى عبدالفتاح عثمان ابراهيم سلومه28694

ناجح254إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةامل على محمود على خطاب28695

ناجح267إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةامنيه هشام محمد على زين الدين28696

ناجح255إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةاميره عبدهللا محمود السيد القن28697

ناجح214إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةاميره لقمان عوض على ابراهيم28698

ناجح229إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةانجى على محمد عبداللطيف28699

ناجح270إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةايمان الجميل احمد احمد جربيع28700

ناجح272إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةايمان السعيد عبدالمقصود السيد عبدالحافظ28701

ناجح272إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةايمان جالل عبدالاله عبدالرازق الزهيرى28702

ناجح279إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةايمان محمد معتمد علي البستاوى28703

ناجح185إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةايناس عبدهللا عزت احمد احمد جاد28704

ناجح279إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةايه رشاد مصباح السيد28705

ناجح278إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةايه ماهر ابوالسعود محمد عبدالفتاح مرشدى28706

ناجح277إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةايه مصطفى على محمد عبدالدايم28707

ناجح248إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةبسمه السعيد عبدالحليم ابراهيم اسماعيل28708

ناجح140إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةبسمه سعد على على القن28709

ناجح278.5إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةتسنيم محمد عبدالباسط محمد محمد28710

ناجح279.5إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةحبيبه ابراهيم حامد كامل احمد خالف28711

ناجح271إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةحنين محمد سعد اسماعيل ابراهيم28712
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ناجح213إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةخلود وليد محمد الحسينى28714

ناجح229إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةداليا عبدالجواد عبدالجواد احمد الزهيرى28715

ناجح273إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةداليا محمد ابراهيم احمد محمد28716

ناجح271.5إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةدينا حماده سعد ابراهيم محمد خطاب28717

ناجح200إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةرندا السعيد على محمد سليمان28719

ناجح278.5إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةروان ابراهيم محمد محمد عبدالعال28720

ناجح163إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةروان عبدهللا بسطويسى محمد جربيع28721

ناجح259إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةريهام اشرف محمد محمد بسيونى28722

ناجح230إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةزينب ياسر حسنى عبدربه الشافعى28723

ناجح254إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةساره احمد حامد احمد صالح28724

ناجح258إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةساره تامر محمد جاب هللا محمد28725

ناجح242إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةساره شاكر الزاهى سعد حمد28726

ناجح277.5إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةساره مصطفى ابراهيم محمد حجازى28727

ناجح256إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةساره ياسر على محمد محمد سليمان28728

ناجح220إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةساره يوسف محمد سالم يوسف28729

ناجح267إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةسعيده نصر الدين عوض عبدالوهاب محمد صالح28730

ناجح270إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةشاهيناز محمود على محمود عبدالعزيز28731

ناجح272إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةشرين هانى محمد عبدالوهاب محمد28732

ناجح223إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةشهد عصام عبدالمحسن عبدالمعطى خليل28733

ناجح268إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةشهد كمال محمد على محمد28734

ناجح215إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةشهد محمد رفعت على محمد28735

ناجح240إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةشهد ياسر فوده سعد محمود28736

ناجح278إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةعلياء عبدالحميد ابراهيم قطب عبدالفتاح28738

ناجح212إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةفاطمه حامد كامل على صالح28739

ناجح241إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةفاطمه فرج العصفور فرج اسماعيل28740

ناجح248إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةفاطمه لطفي اسماعيل ابراهيم السيد28741
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ناجح187إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةمنار محمد صبحى احمد ابراهيم28742

ناجح265إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةمنة هللا عدالن ابراهيم احمد مصطفى28743

ناجح275إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةمنه هللا محمد بركات عبدهللا محمد القن28744

ناجح270إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةمنه محمد لطفى محمد احمد خالف28745

ناجح278إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةمهرائيل عزمى حشمت ابراهيم28746

ناجح255إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةمياده عبدالاله عبدهللا عبدربه احمد28747

ناجح163إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةندى حامد هاشم محمد ابراهيم28749

ناجح252إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةنسرين محمد احمد احمد جربيع28750

ناجح223إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةنورهان عالء عبدالمعبود عبدهللا محمد28751

ناجح268إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةنورهان فارس غازى ابراهيم احمد28752

ناجح251إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةهاجر رياض عباس سعد حمد28753

ناجح201إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةهاجر عابد محمد محمد قدادة28754

ناجح244إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةهاجر محمد فتحى عبدالجواد الفرجانى28755

ناجح215إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةهبه وليد محمد احمد احمد جاد28756

ناجح261إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةهدى عصام سليمان محمد على28757

ناجح267إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةهدير فرحات لطفى عبدالحافظ عبدربه28758

ناجح271إدارة سيدى سالمالقن اإلعداديةوفاء ياسر عبدة يوسف سليمان28759

ناجح231إدارة سيدى سالما.باز البحرية تابراهيم محمد عبدالفتاح ابراهيم محمد28760

ناجح237إدارة سيدى سالما.باز البحرية تاحمد اشرف علي علي28761

ناجح206إدارة سيدى سالما.باز البحرية تاحمد سامى عفيفى عبدالستار28762

ناجح241إدارة سيدى سالما.باز البحرية تاحمد محمد مختار جاد هللا عبدالحميد28763

ناجح219إدارة سيدى سالما.باز البحرية تانور محمد انور عبدالمقصود مرسي28764

ناجح260إدارة سيدى سالما.باز البحرية ترشوان رضا احمد رشوان28766

ناجح255إدارة سيدى سالما.باز البحرية تزكريا يوسف زكريا يوسف باز28767

ناجح221إدارة سيدى سالما.باز البحرية تعبدالرحمن محمد رمضان احمد الخولي28769

ناجح173إدارة سيدى سالما.باز البحرية تعالء محمد عبدالرؤف عطية عبدالسالم28770
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ناجح149إدارة سيدى سالما.باز البحرية تعمرو سامى عفيفى عبدالستار28771

ناجح171إدارة سيدى سالما.باز البحرية تغانم ابراهيم محمد محمد ابراهيم باز28772

ناجح215إدارة سيدى سالما.باز البحرية تمحمد سعد جمال سعد عبدالفتاح28773

ناجح234إدارة سيدى سالما.باز البحرية تمحمد عادل ابراهيم ابواليزيد سلطان28774

ناجح182إدارة سيدى سالما.باز البحرية تمحمد عبدالحميد محمد محمود السالموني28775

ناجح227إدارة سيدى سالما.باز البحرية تمحمد عبدالخالق عبدة رمضان محمد28776

ناجح252إدارة سيدى سالما.باز البحرية تمحمد قطب جمعة ابواليزيد سلطان28777

ناجح176إدارة سيدى سالما.باز البحرية تمحمد محمود محمد يوسف عبدالقادر باز28779

ناجح242إدارة سيدى سالما.باز البحرية تمحمد يوسف محمد سعد سليمان28780

ناجح164إدارة سيدى سالما.باز البحرية تياسر محمد جالل ابراهيم الغنام28781

ناجح224إدارة سيدى سالما.باز البحرية تيوسف هشام ابراهيم يوسف عبدالقادر28782

ناجح273إدارة سيدى سالما.باز البحرية تاسماء فرج محمد ابراهيم سلطان28783

ناجح275إدارة سيدى سالما.باز البحرية تاالء محمد حامد حسن حماد28784

ناجح246إدارة سيدى سالما.باز البحرية تاماني عبدهللا احمد علي28785

ناجح240إدارة سيدى سالما.باز البحرية تايمان رجب السعيد عبدالحميد جعفر28787

ناجح242إدارة سيدى سالما.باز البحرية تايمان عادل محمد السيد محمد28788

ناجح194إدارة سيدى سالما.باز البحرية تبشري السعيد مسعد ابراهيم دسوقي28789

ناجح277إدارة سيدى سالما.باز البحرية تجيهان احمد مسعد محمد ابراهيم دسوقي28790

ناجح246إدارة سيدى سالما.باز البحرية تحنين عبدالوهاب ابوالمكارم اسماعيل28791

ناجح278إدارة سيدى سالما.باز البحرية تحنين محمود احمد ابراهيم عويضه28792

ناجح274إدارة سيدى سالما.باز البحرية تدينا محمد بهجات عبدالرحمن28793

ناجح219إدارة سيدى سالما.باز البحرية ترانا احمد على خليل عبدالعزيز28794

ناجح267إدارة سيدى سالما.باز البحرية تساره ابراهيم محمد محمد محمد خلف28795

ناجح236إدارة سيدى سالما.باز البحرية تساره حسني عبدالحميد حسن القبالوي28796

ناجح277إدارة سيدى سالما.باز البحرية تعايده محمد ابراهيم سعد سليمان28797

ناجح259إدارة سيدى سالما.باز البحرية تعال السيد خيرى السيد عبدهللا28798
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ناجح241إدارة سيدى سالما.باز البحرية تعال محمد عبدالرؤف عطية عبدالسالم28799

ناجح275إدارة سيدى سالما.باز البحرية تمنه هللا شريف جالل عبده محمد28800

ناجح238.5إدارة سيدى سالما.باز البحرية تمنه رشدي ابراهيم محمد العشري28801

ناجح229.5إدارة سيدى سالما.باز البحرية تميادة خالد السيد على كوزو28802

ناجح239إدارة سيدى سالما.باز البحرية تنها هاني ابراهيم عبدالقادر ابراهيم28803

ناجح271إدارة سيدى سالمأ.رزق جاويش تاحمد حسن على على متولى28805

ناجح209إدارة سيدى سالمأ.رزق جاويش تاحمد حسين عونى محمد سعد28806

ناجح246.5إدارة سيدى سالمأ.رزق جاويش تاحمد محمد قاسم عبدالوارث مصطفى28807

ناجح259إدارة سيدى سالمأ.رزق جاويش تاحمد مطاوع علي علي احمد السيار28808

ناجح250إدارة سيدى سالمأ.رزق جاويش تاحمد نصر عبدالصمد حسن النجار28809

ناجح276إدارة سيدى سالمأ.رزق جاويش تاحمد هاشم رمضان على جاويش28810

ناجح267إدارة سيدى سالمأ.رزق جاويش تاسامه مغازى فاروق غازى28811

ناجح241.5إدارة سيدى سالمأ.رزق جاويش تالسعيد سامى السيد صبرى متولى28812

ناجح271إدارة سيدى سالمأ.رزق جاويش تخالد وليد محمد فهمي جاويش28814

ناجح249إدارة سيدى سالمأ.رزق جاويش تزياد عثمان محمد يوسف متولى28815

ناجح254إدارة سيدى سالمأ.رزق جاويش تعمر اسامه عبداللطيف عبدالوهاب مصرى28817

ناجح232إدارة سيدى سالمأ.رزق جاويش تكمال عبدهللا كمال على جاويش28818

ناجح181إدارة سيدى سالمأ.رزق جاويش تمحمد ابراهيم جمال عبدالحفيظ احمد28819

ناجح161إدارة سيدى سالمأ.رزق جاويش تمحمد حمدى عزالدين لطفى محمود28820

ناجح254إدارة سيدى سالمأ.رزق جاويش تمحمد محرز رفعت على متولى28821

ناجح181إدارة سيدى سالمأ.رزق جاويش تمحمد منصور السيد فتح هللا شاهين28822

ناجح250إدارة سيدى سالمأ.رزق جاويش تمحمود الشحات ابراهيم غالي محمد بنوان28823

ناجح155إدارة سيدى سالمأ.رزق جاويش تمحمود ايمن فؤاد على مصرى28824

ناجح199إدارة سيدى سالمأ.رزق جاويش تمحمود على محمود سعد رزق28825

ناجح168إدارة سيدى سالمأ.رزق جاويش تمصطفى محمد صبرى متولى عمر28826

ناجح270.5إدارة سيدى سالمأ.رزق جاويش تمصطفى محمود محمد حسن متولى النجار28827
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ناجح217إدارة سيدى سالمأ.رزق جاويش تيونس ابراهيم محمد محمد عوض28828

ناجح277إدارة سيدى سالمأ.رزق جاويش تاسماء الشحات ابراهيم غالى بنوان28829

ناجح248إدارة سيدى سالمأ.رزق جاويش تاسماء فتحي محمد فهمي جاويش28830

ناجح272إدارة سيدى سالمأ.رزق جاويش تاالء عبدالكريم محمد محمد عبدالرحمن28831

ناجح274إدارة سيدى سالمأ.رزق جاويش تاالء محمد عبدالعظيم محمدمتولى28832

ناجح276إدارة سيدى سالمأ.رزق جاويش تاماني محمد مبروك حسيني جاويش28833

ناجح267إدارة سيدى سالمأ.رزق جاويش تامنية صالح محمد حسن شعيب28834

ناجح268.5إدارة سيدى سالمأ.رزق جاويش تاميرة صبحى محمد محمد زيتون28835

ناجح262.5إدارة سيدى سالمأ.رزق جاويش تايمان عبدالسالم محمد شحاته دسوقى28836

ناجح274إدارة سيدى سالمأ.رزق جاويش تبسمة سعيد محمد حجازى على28837

ناجح259إدارة سيدى سالمأ.رزق جاويش تبسملة سعيد محمد حجازي28838

ناجح278إدارة سيدى سالمأ.رزق جاويش تتسنيم احمد عبدالعظيم جاويش28839

ناجح229إدارة سيدى سالمأ.رزق جاويش تدنيا محمد على محمد نويجى28840

ناجح224إدارة سيدى سالمأ.رزق جاويش تريهام حماده عوض عوض محمد عاصى28841

ناجح250إدارة سيدى سالمأ.رزق جاويش تسارة محمد شعبان عبدالرشيد محمد28842

ناجح267.5إدارة سيدى سالمأ.رزق جاويش تسماح صالح محمد محمد عوض28843

ناجح260إدارة سيدى سالمأ.رزق جاويش تمنة هللا محمد توفيق شتا متولى28844

ناجح252إدارة سيدى سالمأ.رزق جاويش تمنة محمد عباس محمد مرزه28845

ناجح201إدارة سيدى سالمأ.رزق جاويش تمنه هللا جالل عبدالفتاح احمد الرشيدي28846

ناجح272إدارة سيدى سالمأ.رزق جاويش تمنه هللا عزت عبدالغني علي احمد28847

ناجح266.5إدارة سيدى سالمأ.رزق جاويش تندى عزت عبدالجواد محمد متولي28848

ناجح226إدارة سيدى سالمأ.رزق جاويش تنورهان السيد عبداللطيف على غازي28849

ناجح252إدارة سيدى سالمأ.رزق جاويش تنورهان محمد زكريا عبدالواحد شوغى28850

ناجح221إدارة سيدى سالمأ.رزق جاويش توالء السيد جمال عبدالحفيظ نصار28851

ناجح275إدارة سيدى سالما.شوغى تابراهيم عبدهللا محمد ابراهيم اسماعيل28852

ناجح268إدارة سيدى سالما.شوغى تاحمد حماده عبدالمقصود السيد حميد28853
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ناجح264إدارة سيدى سالما.شوغى تاحمد عبوده خليل عبدالغنى عبدالحميد28854

ناجح276إدارة سيدى سالما.شوغى تاحمد ماهر عبدالسالم قاسم سعد28855

ناجح268إدارة سيدى سالما.شوغى تاسالم محمد عونى محمد سعد28856

ناجح237إدارة سيدى سالما.شوغى تضياء ماهر محمد عبدالوهاب على مصرى28857

ناجح273إدارة سيدى سالما.شوغى تضياء محمد محمد اسماعيل السيار28858

ناجح210إدارة سيدى سالما.شوغى تعاصم محمد احمد ابراهيم سعدون28859

ناجح269إدارة سيدى سالما.شوغى تعبدالرحمن عبدالحارث ابوالفتوح مرسى عبدهللا28860

ناجح246إدارة سيدى سالما.شوغى تفارس منظم ابراهيم على عبدالعزيز28862

ناجح155إدارة سيدى سالما.شوغى تمحمد اشرف رشاد محمد محمد شوغى28863

ناجح182إدارة سيدى سالما.شوغى تمحمد سميح عبدالعليم شوغى28864

ناجح251إدارة سيدى سالما.شوغى تمحمد عماد محمد محمد سعد هللا28865

ناجح220إدارة سيدى سالما.شوغى تمحمد محمد فؤاد احمد شوغى28866

ناجح242إدارة سيدى سالما.شوغى تمحمد منصور منظم على عبدالعزيز28867

ناجح262إدارة سيدى سالما.شوغى تمحمد هانى محمد على سعدهللا28868

ناجح279إدارة سيدى سالما.شوغى تاسراء احمد عبدالفتاح منشاوى متولى28869

ناجح264إدارة سيدى سالما.شوغى تاسراء محمد عبدالرؤف محمد على متولى28870

ناجح277إدارة سيدى سالما.شوغى تاميره سليمان ابراهيم عبدالجواد محمد28871

ناجح264.5إدارة سيدى سالما.شوغى تاميره عبدالفتاح السيد عبدالتواب عبدالفتاح28872

ناجح194إدارة سيدى سالما.شوغى تاميمه منير منظم على عبدالعزيز28873

ناجح258.5إدارة سيدى سالما.شوغى تبوثينه حمدى عبدالغنى عبدالجواد غازى28874

ناجح278إدارة سيدى سالما.شوغى تدنيا حموده محمد سعد عبدهللا28875

ناجح261إدارة سيدى سالما.شوغى تدينا عماد ابراهيم قاسم سعد28876

ناجح277.5إدارة سيدى سالما.شوغى ترضوى حسن احمد ابوالفتوح عبدالقادر28877

ناجح263إدارة سيدى سالما.شوغى تسحر عون حسن عون منصور28878

ناجح269إدارة سيدى سالما.شوغى تسلسبيل على محمد عبدالخالق محمد28879

ناجح269إدارة سيدى سالما.شوغى تسهيله السيد احمد الشحات عبادى28880
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ناجح253إدارة سيدى سالما.شوغى تشروق عطيه يوسف عبدالقادر حميد28881

ناجح276إدارة سيدى سالما.شوغى تشيماء سعد احمد مرسى سعدهللا28882

ناجح262إدارة سيدى سالما.شوغى تصفيه ابراهيم ابراهيم محمد مصرى28883

ناجح279.5إدارة سيدى سالما.شوغى تعزه سالم ابراهيم محمد سعدهللا28884

ناجح272.5إدارة سيدى سالما.شوغى تمنى محمد احمد عبدهللا بسيونى28885

ناجح276إدارة سيدى سالما.شوغى تميار عبدالباقى ابراهيم قاسم سعد28886

ناجح257.5إدارة سيدى سالما.شوغى تنورهان محمد سعد عبدالخالق محمد28887

ناجح252إدارة سيدى سالما.شوغى توالء مدحت محمد احمد شوقى28888

ناجح211إدارة سيدى سالما.عقلة تابراهيم محمد ابراهيم حسين حسن28889

ناجح278.5إدارة سيدى سالما.عقلة تاحمد عاطف محمد عبدالمطلب28890

ناجح268إدارة سيدى سالما.عقلة تاحمد محمد حسن قطب قداده28891

ناجح265إدارة سيدى سالما.عقلة تاحمد مصطفي محمد ابوالنجاة نصار عقلة28892

ناجح193إدارة سيدى سالما.عقلة تبالل ابراهيم على على حجر28893

ناجح226إدارة سيدى سالما.عقلة تحمدين عالء حمدين على على نصار28894

ناجح279إدارة سيدى سالما.عقلة تخالد عبدالناصر عبدالستار محمد28895

ناجح247إدارة سيدى سالما.عقلة ترضا عمر جمعة حسين حسن28896

ناجح262إدارة سيدى سالما.عقلة ترضا ماهر محمد ابراهيم عبدهللا28897

ناجح195إدارة سيدى سالما.عقلة تزكريا مصطفى ابوالنجاة نصار28898

ناجح201إدارة سيدى سالما.عقلة تسعد احمد سعد محمد مندور28899

ناجح189إدارة سيدى سالما.عقلة تطارق مندور دياب مندور قدادة28900

ناجح250إدارة سيدى سالما.عقلة تعبدالهادي محمود محمد عبدالواحد عشماوي28902

ناجح274إدارة سيدى سالما.عقلة تعوض زينهم عوض محمد عشماوى28903

ناجح253إدارة سيدى سالما.عقلة تمحمد صفوت محمد خضر بسيوني28904

ناجح218إدارة سيدى سالما.عقلة تمحمد منظم منظم على28905

ناجح250إدارة سيدى سالما.عقلة تمحمود احمد بسيوني محمد سعد28906

ناجح273إدارة سيدى سالما.عقلة تهشام السيد محمد حسين حسن جمعة28908
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ناجح235إدارة سيدى سالما.عقلة توليد سعد ابراهيم يوسف قدادة28909

ناجح279إدارة سيدى سالما.عقلة تاسراء عباده كمال محمد محمود28910

ناجح218إدارة سيدى سالما.عقلة تاسماء محمود محمد على عبدالحليم28911

ناجح276إدارة سيدى سالما.عقلة تامل عاطف محمود محمود سويلم28912

ناجح261إدارة سيدى سالما.عقلة تاميره السيد محمود على مندور28913

ناجح278إدارة سيدى سالما.عقلة تايمان ابراهيم السعودي عبدالحميد عشماوي28914

ناجح278إدارة سيدى سالما.عقلة تايمان بسيوني ابراهيم عبدالرازق مندور28915

ناجح279إدارة سيدى سالما.عقلة تايمان مسعد فهمي محمد على نصار28916

ناجح240إدارة سيدى سالما.عقلة تايه سعد منظم ابراهيم على28917

ناجح276إدارة سيدى سالما.عقلة تبسمه وليد محمد محمد ابوشعيشع28918

ناجح273إدارة سيدى سالما.عقلة تحبيبة هيثم السيد خليل28919

ناجح170إدارة سيدى سالما.عقلة تدعاء عبدالحميد كمال عبدالحميد28920

ناجح240إدارة سيدى سالما.عقلة تزينب طارق محمد محمد محمد28921

ناجح278إدارة سيدى سالما.عقلة تصفاء بكر محمد ابوالنجاة على نصار28922

ناجح276إدارة سيدى سالما.عقلة تمرفت فرحات ابراهيم محمد قدادة28923

ناجح237إدارة سيدى سالما.عقلة تمني كرم طلبه ابوزيد مندور قدادة28924

ناجح273إدارة سيدى سالما.عقلة تمها صبحي محمد علواني قطب28925

ناجح277إدارة سيدى سالما.عقلة تمها هاني محمد ابراهيم قطب28926

ناجح278إدارة سيدى سالما.عقلة تمي عرفان عبدالرؤف محمد على عشماوي28927

ناجح279إدارة سيدى سالما.عقلة تندي الشحات رياض ابراهيم28929

ناجح252إدارة سيدى سالما.عقلة تندي سعد عبدالصادق على عشماوي28930

ناجح279إدارة سيدى سالما.عقلة تياسمين سعد محمود فتح هللا السيد28931

ناجح278إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةابراهيم حمزه عرفه العزيزى احمد السخاوي28932

ناجح257إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةابراهيم عبدالناصر محمد شوقى ابراهيم عمر عبده28933

ناجح210إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةابراهيم محمد عبدالعزيز رمضان هيكل28934

ناجح269إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةابراهيم نبيل عبدالحليم ابراهيم عبدالحليم28935
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ناجح171إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةاحمد شاهين توفيق السعيد حربى28936

ناجح244إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةاحمد عادل سعد محمد السخاوى28937

ناجح266إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةاحمد عبدالعاطى عبدالمطلب عبدالحى المكاوى28938

ناجح194إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةاحمد عبدالفتاح عبدهللا مرسى محمد28939

ناجح258إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةاحمد على على عبدالستار عبدالقادر السخاوى28940

ناجح169إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةاحمد كمال شفيق متولى محمد28941

ناجح248إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةاسالم فتوح صقر على فطيرة28942

ناجح276إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةجالل احمد محمد طلبة عبدالحليم28944

ناجح273إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةحامد محمد حامد ابراهيم الفقى28945

ناجح169إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةحسن عادل ابراهيم عبدالفتاح الجمل28946

ناجح277إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةزياد اسامة فراج ابراهيم محمد28947

ناجح274إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةزياد النادى مسعود النادى الفقى28948

ناجح276إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةسعد على سعد عبدالمالك بيومى السخاوى28949

ناجح269إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةشكرى مرشدى بهى الدين مرشدى هنداوى28950

ناجح264إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةضياء متولى ابراهيم محمد ابوعمر28951

ناجح274إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةعبدالرحمن سعد عبدالباعث محمد المغازي الفقي28952

ناجح200إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةعبدالرحمن محفوظ محمد احمد مصطفى حربى28953

ناجح273إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةعبدالمجيد السعيد عبدالمجيد ابراهيم عبدالحليم28954

ناجح274إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةعبدالناصر ابراهيم محمد سعد السخاوى28955

ناجح228إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةعزت ياسر محمد عبدالغفار ابوالسعد28956

ناجح276إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةعمرو خالد بهلول اسماعيل دسوقي28957

ناجح262إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةعمرو محمد عوض سالمة داود28958

ناجح269إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةكريم بهجات محمد حمود عمر عبده28959

ناجح234إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةكريم محمد احمد مصطفى شاهين28960

ناجح278إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةمحمد اسماعيل حسين محمد احمد هده28961

ناجح273إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةمحمد ثابت محمد ثابت محمود عثمان28962
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ناجح261إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةمحمد جالل رمزى عبدالهادى محمد28963

ناجح271إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةمحمد جالل محمد عبدالقادر ابراهيم28964

ناجح258إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةمحمد حيطاوى محمد شبل حيطاوى28965

ناجح274إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةمحمد سعد عبدالحميد محمد عمر عبده28966

ناجح276إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةمحمد على حامد ابراهيم الفقى28967

ناجح262إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةمحمد فتحى احمد اسماعيل عبدالحليم28968

ناجح253إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةمحمد هاشم عبدالحى عبدالفتاح السخاوى28969

ناجح259إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةمحمود ابوالنصر ابراهيم عبدالعاطى العكش28970

ناجح256إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةمحمود عادل ابراهيم محمد ابوعمر28971

ناجح171إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةمصطفى محمود عبدالعظيم الحسينى عبده28972

ناجح256إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةمصطفى مرسى عباس عبدهللا النحراوى28973

ناجح277إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةهشام الصاوى سعد الصاوى سيد احمد28974

ناجح201إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةيوسف السيد محمد يوسف عمر28975

ناجح267إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةاسراء احمد عبده عبدالواحد سالم28976

ناجح264إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةاسراء طه عباس عبدهللا النحراوى28977

ناجح272إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةاسراء محمد مسعود العزيزى احمد السخاوي28978

ناجح274إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةاسراء ياسر محمد عبدالحميد محمد28979

ناجح279إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةاسماء صالح عبداللطيف ابراهيم ابومطر28980

ناجح195إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةاسماء عادل مسعود عبدالسميع الفقى28981

ناجح191إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةاالء السعودى عبدالمجيد شفيق حمود28983

ناجح275إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةاالء على سعد شلبى ابراهيم عكاشه28984

ناجح277إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةامل ايمن شاهين السعيد ابراهيم28985

ناجح252إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةامنيه فوزى بركات السعيد العزيزى السخاوي28986

ناجح279إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةاميرة رافيق على عبدالحليم الزينى28987

ناجح274إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةاميره السيد عبدالرحمن محمد الزعيم28988

ناجح278.5إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةاية فتح هللا محمد فتح هللا السخاوى28989
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ناجح271إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةايمان عبدالكريم احمد محمد اسماعيل28990

ناجح167إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةايمان عبده عبدهللا عبدالسالم سيد احمد28991

ناجح261إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةايه ايمن اسماعيل شحاته الصياد28992

ناجح272إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةجهاد عبده عبدالمجيد عبدالنبي ابوالنضر28993

ناجح204إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةحبيبه محمد خيرى متولى الصواف28994

ناجح278إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةحنان ابراهيم عرفه العزيزى السخاوى28995

ناجح276إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةحنان ابراهيم عمارة ابراهيم غازى الشيخ28996

ناجح266إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةحنان صالح يسرى عبدالمنصف اسماعيل28997

ناجح253إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةحنين شاكر محمد غباشى ابراهيم28998

ناجح277إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةحنين مسعود مسعود عبدالحى السخاوى28999

ناجح276إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةخلود عباس محمود النحراوى29000

ناجح275إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةدنيا داود محمد سالمه داود29001

ناجح277.5إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةزينة محمد زكريا عيسى ابراهيم29002

ناجح268إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةسعده ايمن شوقى يوسف حسنين29003

ناجح279إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةشروق محمد محمد السعيد العزيزى السخاوي29004

ناجح228إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةشهد جابر معروف طلبه علي عبدالحليم29005

ناجح259إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةشيماء مبروك محى الدين مغازي محمد الحبشي29006

ناجح276إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةصفية محمد سامى عسوى ابراهيم العكش29007

ناجح277إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةعايدة وليد منير ابراهيم ابوموسى29008

ناجح279إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةفيروز صالح الدين محمود محمد عوض الشيخ29009

ناجح275إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةمروه فهمى سعد محمد الدهنه29011

ناجح266إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةمنة هللا محمد حلمى عبدالمطلب المكاوى29012

ناجح275إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةمنه هللا جاد الحق عبدالمجيد عبدالنبي ابوالنضر29013

ناجح262إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةمنه هللا على محمد العزيزى محمد عبده29014

ناجح277إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةميرنا مرسى ابراهيم عيسى العفيفى29015

ناجح278.5إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةندى عبدالحى عبدالحي على عيسى29016
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ناجح278.5إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةندى قطب السعيد حسن علي ابومطر29017

ناجح274إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةنورا محمد جالل عبدالحافظ على29018

ناجح278إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةنورهان عمر عبدالحى على عيسى29019

ناجح261إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةهبة هللا محمد حلمى عبدالمطلب المكاوى29020

ناجح277إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةهدى اسماعيل بهلول اسماعيل سرور29021

ناجح279إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةوالء عبدالرافع فاروق عبدالمطلب العفيفى29022

ناجح278.5إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةيارا وحيد انور حسن فطيره29023

ناجح194إدارة سيدى سالمالفقهاء القبلية اإلعداديةياسمين فتح هللا عبدالعال محمد عبدالحميد29024

ناجح274إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةاحمد عبدالونيس احمد عبدالونيس عالم29025

ناجح228إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةاحمد محمد عبدالمنصف عبدالدايم29027

ناجح270إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةاحمد وسيم محمد عبدالمنعم حشيش29028

ناجح188إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةالشافعى عبدالدايم السيد توفيق الزعرة29029

ناجح189إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةباسم عبدالصمد فتح هللا ابوزعيمه29030

ناجح196إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةبالل محمد عبدالغفار عطيه عماره29031

ناجح233إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةبهاء ايهاء ابوالمجد سباق حسنين29032

ناجح255إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةحماده على محمد على حسن29033

ناجح215إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةراغب محمد سمير منصور الزينى29035

ناجح273إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةعبدالرحمن اشرف صدقى حسينى الشيخ29037

ناجح276إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةعصام عادل على يحى ابوعمر29038

ناجح233إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةمؤمن محمد عطية ابوسليم29040

ناجح213إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةمحمد الشحات عبدالغفار عبدهللا عبدالغفار29041

ناجح252إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةمحمد رضوان حجازى حجازى على29042

ناجح251إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةمحمد على محمد على البسنديلى29043

ناجح198إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةمحمد فيصل حجازى حجازى قنديل29044

ناجح224إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةمحمود خير عبدهللا محمد ابوخلف29045

ناجح254إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةهشام عوض سالمه سعد عوض29046
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ناجح271إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةهيثم فاروق فاروق عبدالواحد بساط29047

ناجح276إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةاسراء فتحى كامل على عبده شرابى29048

ناجح271إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةاسماء اسامه خميس متولى محمد29049

ناجح278إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةاسماء الحمادى حمزه عبدالدايم عمر29050

ناجح253إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةاسماء زغلول احمد محمد على29051

ناجح239إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةاسماء سماره محمد صبرى ياسين29052

ناجح264إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةاسماء محمد عبدهللا عبدالغفار شاهين29053

ناجح260إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةامانى فريج حموده كمال الشال29054

ناجح261إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةامنيه راضى فؤاد احمد على29055

ناجح217إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةبسمه على عبدهللا رداد29056

ناجح268إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةحنان عبدالباسط ابراهيم على ابراهيم29057

ناجح277إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةحنين بشير فتح هللا موسى ابوزعيمه29058

ناجح275إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةخلود ابوالسعود عبدالحميد العزيزى ياسين29059

ناجح279إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةداليا محمد عطيه امام شعبان29060

ناجح251إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةدنيا السيد حمزة عبدالدايم29061

ناجح262إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةزينب محمد محمد فتح هللا سرور29063

ناجح247إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةساره محمد بسيونى اسماعيل رمضان29064

ناجح274إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةسما رضا محمد محمد حسين الشناوى29065

ناجح278إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةشروق محمد اسماعيل محمد بدر29066

ناجح255إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةشهد محمد كمال حسن الزعرة29067

ناجح260إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةصابرين عليوه مهران عطية العشرى29068

ناجح270إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةصفيه مرسى ابراهيم محمد مرسى29069

ناجح260إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةعزه مجدى محمد ابوالفتوح ابوشنب29070

ناجح279إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةفوزية رمضان محمد عوض29071

ناجح240إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةميرفت عبدهللا سيف النصر عبدهللا موسى29072

ناجح244إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةنجالء كامل صابر كامل رداد بسيونى29073
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ناجح258إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةهدى عبدالدايم عبدالدايم عمر محمد29074

ناجح260إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةهويدا سعد سالمه سعد عوض29075

ناجح188إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةهيام فتحى احمد على الصعيدى29076

ناجح259إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةياسمين عبدالعزيز ابوزيد الزعره29077

ناجح269إدارة سيدى سالمالزينى اإلعداديةيسريه عبيد زكريا احمد29078

ناجح239إدارة سيدى سالما.فرش بركات تابراهيم الشحات ابراهيم احمد مطر29079

ناجح257إدارة سيدى سالما.فرش بركات تابراهيم خميس محمد خليل مصطفى29080

ناجح268إدارة سيدى سالما.فرش بركات تاحمد ابوالسعود محمد اسماعيل شوشة29082

ناجح269إدارة سيدى سالما.فرش بركات تاحمد سعد زكريا شتا ابراهيم29083

ناجح183إدارة سيدى سالما.فرش بركات تاحمد سالمة طلبة عبدالسالم المحص29084

ناجح248إدارة سيدى سالما.فرش بركات تاحمد محمد محمد توفيق رزق المحص29085

ناجح241إدارة سيدى سالما.فرش بركات تاسماعيل سامي محمد خليل مصطفى ابوغربية29087

ناجح255إدارة سيدى سالما.فرش بركات تالسيد ابراهيم خليل محمد عطية29088

ناجح233إدارة سيدى سالما.فرش بركات تايهاب علي حمدين فريج ابوعمر29089

ناجح271إدارة سيدى سالما.فرش بركات تحماده ظريف على عبدهللا على الفاضلى29090

ناجح232إدارة سيدى سالما.فرش بركات تخليل محمد خليل محمد عطية29091

ناجح266إدارة سيدى سالما.فرش بركات ترياض اشرف احمد محمد على29092

ناجح184إدارة سيدى سالما.فرش بركات تسعد محروس سعد فرجانى هليل29094

ناجح166إدارة سيدى سالما.فرش بركات تعادل محمد فؤاد محمد مصباح29096

ناجح256إدارة سيدى سالما.فرش بركات تعبدالرحمن محمد السيد محمد السيد29097

ناجح274إدارة سيدى سالما.فرش بركات تعبدالرحمن محمد فهمي يحى ابوعمر29098

ناجح269إدارة سيدى سالما.فرش بركات تعبدالاله اسامه عبدالاله عبدالمقصود شوشه29099

ناجح205إدارة سيدى سالما.فرش بركات تعبدهللا السيد محمد محمد جبر29100

ناجح269إدارة سيدى سالما.فرش بركات تعبدالمحسن ذكرى محمد بركات شهاوى29101

ناجح270إدارة سيدى سالما.فرش بركات تعصام بركات عبدالعظيم رفعت حسن29102

ناجح231إدارة سيدى سالما.فرش بركات تعلي باسم مبروك محمد عبدالعاطي29103
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ناجح259إدارة سيدى سالما.فرش بركات تعلي خالد علي محمد الفاضلي29104

ناجح226إدارة سيدى سالما.فرش بركات تعلي مجدي عزوز على الدباح29105

ناجح253إدارة سيدى سالما.فرش بركات تعلي ممدوح عوني على دياب29106

ناجح276إدارة سيدى سالما.فرش بركات تفوزى السيد عبدالكريم خطاب عمر الجمال29107

ناجح275إدارة سيدى سالما.فرش بركات تكريم رضا عبدالواحد عبدالخالق عبدالواحد29108

ناجح277إدارة سيدى سالما.فرش بركات تمازن محمد عبدالاله عبدالمقصود شوشه29109

ناجح234إدارة سيدى سالما.فرش بركات تمجدى اشرف عزوز على الدباح29110

ناجح258إدارة سيدى سالما.فرش بركات تمحمد ابراهيم توفيق رزق المحص29111

ناجح185إدارة سيدى سالما.فرش بركات تمحمد السعيد خليفة على محمد الفاضلي29112

ناجح263إدارة سيدى سالما.فرش بركات تمحمد السعيد محمد محمد الفاضلى29113

ناجح215إدارة سيدى سالما.فرش بركات تمحمد حامد سليمان حامد السيد29114

ناجح244إدارة سيدى سالما.فرش بركات تمحمد حسني فتحي غانم29115

ناجح231إدارة سيدى سالما.فرش بركات تمحمد عصام كمال يوسف عبدالنبى29117

ناجح278إدارة سيدى سالما.فرش بركات تمحمد عالء محمد وهبه ابراهيم29118

ناجح274إدارة سيدى سالما.فرش بركات تمحمد محمود السيد سعد الدباح29119

ناجح195إدارة سيدى سالما.فرش بركات تمحمد محمود محمد اسماعيل ابراهيم29120

ناجح252إدارة سيدى سالما.فرش بركات تمحمد ممدوح عبدالحميد ابوالسعود المحص29121

ناجح276إدارة سيدى سالما.فرش بركات تمحمد وجيه محمد ابراهيم ابراهيم الفاضلى29122

ناجح259إدارة سيدى سالما.فرش بركات تمحمود رضا محمد احمد على الفاضلى29123

ناجح230إدارة سيدى سالما.فرش بركات تمحمود عبدالنعيم محمد صالح عبدالسالم29124

ناجح192إدارة سيدى سالما.فرش بركات تمحمود عصام محمد المغازى احمد سالم29125

ناجح209إدارة سيدى سالما.فرش بركات تمحمود محمد مغازى صالح الفاضلى29126

ناجح272إدارة سيدى سالما.فرش بركات تنعيم محمد ابراهيم محمد السيد حماده29127

ناجح252إدارة سيدى سالما.فرش بركات تيوسف محمد عبدالقادر محمد عبدالنبى عبيدى29128

ناجح276إدارة سيدى سالما.فرش بركات تاسراء حماده جميل احمد الفاضلى29129

ناجح263إدارة سيدى سالما.فرش بركات تاسراء علي عبداللطيف على المحص29130
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ناجح270إدارة سيدى سالما.فرش بركات تاسماء ابوالسعود رياض عنتر متولى29131

ناجح278إدارة سيدى سالما.فرش بركات تاالء محمد على ابواالفتوح على القلفاط29132

ناجح179إدارة سيدى سالما.فرش بركات تالهام محمد محمد صالح القلفاط29133

ناجح213إدارة سيدى سالما.فرش بركات تامل محمد عبدالحليم على محمد دياب29134

ناجح266إدارة سيدى سالما.فرش بركات تامنية صالح محمدالمغازى احمد سالم29135

ناجح247إدارة سيدى سالما.فرش بركات تانجي سامي محمد عبدهللا محمد29136

ناجح274إدارة سيدى سالما.فرش بركات تانجى هاشم محمد محمدعبدالخالق29137

ناجح238إدارة سيدى سالما.فرش بركات تاية محمد عبدالعظيم محمدعبدالحليم29138

ناجح270إدارة سيدى سالما.فرش بركات تايمان مفيد عبدالسالم عبدالحميد عمر29139

ناجح267إدارة سيدى سالما.فرش بركات تحبيبه محمد عبدالكريم محمد شايق29140

ناجح265إدارة سيدى سالما.فرش بركات تحنان محمد محمدفهيم عطية خليل29141

ناجح209إدارة سيدى سالما.فرش بركات تحنين احمد الشحات احمد دياب29142

ناجح264إدارة سيدى سالما.فرش بركات تحنين حموده محمد حسن ابوصالح29143

ناجح275إدارة سيدى سالما.فرش بركات تحنين متولى سعد محمد ابوالنضر29144

ناجح273إدارة سيدى سالما.فرش بركات تدعاء علي عبدالمجيد عبدهللا شوشة29145

ناجح269إدارة سيدى سالما.فرش بركات ترانيا محمد حامد عبدالنبى عبيدى29146

ناجح218إدارة سيدى سالما.فرش بركات ترحمه جمعه محمد محمد جمعه29147

ناجح267إدارة سيدى سالما.فرش بركات ترحمه سعد سليمان حامد المحص29148

ناجح232إدارة سيدى سالما.فرش بركات ترحمه كمال على فتح هللا عبدالحليم29149

ناجح258إدارة سيدى سالما.فرش بركات تزينب محمد رمضان عبدالرحيم حسنين29150

ناجح274إدارة سيدى سالما.فرش بركات تسارة ابراهيم محمدشتا ابراهيم المحص29151

ناجح263إدارة سيدى سالما.فرش بركات تسامية عبدالمنعم رجب عبدالمنعم عيسى29152

ناجح279إدارة سيدى سالما.فرش بركات تسعاد اسامة محمد المغاذى احمد سالم29153

ناجح242إدارة سيدى سالما.فرش بركات تسمر محمد مصباح محمد محمد والى29154

ناجح272إدارة سيدى سالما.فرش بركات تسمر مهدي محمد مصطفى عطية خليل29155

ناجح262إدارة سيدى سالما.فرش بركات تسميره على محمد احمد جبر29156
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ناجح274.5إدارة سيدى سالما.فرش بركات تشمس عبدالعظيم نبيه ابراهيم محمد29157

ناجح177.5إدارة سيدى سالما.فرش بركات تعزه سامى عبدالعظيم محمد عبدالحليم29158

ناجح276إدارة سيدى سالما.فرش بركات تفاطمة محمد محمد السيدخليل مطر29159

ناجح274إدارة سيدى سالما.فرش بركات تفاطمه فتحى احمد زيدان شهاوى29160

ناجح241إدارة سيدى سالما.فرش بركات تفرحة رجب محمد عبدالمنعم عيسى29161

ناجح274إدارة سيدى سالما.فرش بركات تفوزيه محمد احمد زيدان شهاوى29162

ناجح272إدارة سيدى سالما.فرش بركات تمروة وائل عزوزعلى ابراهيم الدباح29163

ناجح270إدارة سيدى سالما.فرش بركات تمنه شعبان عزت عبدهللا بساط29164

ناجح271إدارة سيدى سالما.فرش بركات تمنه محمد محمد على محمد كسر29165

ناجح274إدارة سيدى سالما.فرش بركات تنانسي الشحات محمد محمد عبدالعال القلفاط29166

ناجح264إدارة سيدى سالما.فرش بركات تنجيه محمد فريد محمد محمد وهيب29167

ناجح238إدارة سيدى سالما.فرش بركات تنرمين استفتاح محمد حسن29168

ناجح277إدارة سيدى سالما.فرش بركات تنسمة صالح رياض محمد المحص29169

ناجح223إدارة سيدى سالما.فرش بركات تنورهان عبدالفتاح عبدالمقصود احمد البنداري29170

ناجح244إدارة سيدى سالما.فرش بركات تهاجر عبدالمجيد محمود محمد الفاضلى29172

ناجح194إدارة سيدى سالما.فرش بركات تهاجر علي محمد محمد علي29173

ناجح242إدارة سيدى سالما.فرش بركات تورده شعبان عبدالعال محمد القلفاط29174

ناجح245إدارة سيدى سالما.فرش بركات توالء عبدالنبي الفاضلي محمد الفاضلي29175

ناجح254إدارة سيدى سالما.فرش بركات تيارا ابراهيم احمد ابراهيم ابراهيم الفاضلى29176

ناجح163إدارة سيدى سالما.العو تابراهيم يسرى ابراهيم ابوزيد29179

ناجح224إدارة سيدى سالما.العو تاحمد حماده محمود على موافى29180

ناجح271إدارة سيدى سالما.العو تاحمد عبده احمد على عبده غانم29181

ناجح262إدارة سيدى سالما.العو تاحمد موافى رجب ابراهيم على29182

ناجح245إدارة سيدى سالما.العو ترجب الشحات خليفه خطاب االشقر29183

ناجح194إدارة سيدى سالما.العو تسعد عزالدين حسن على ابراهيم غالى29184

ناجح227.5إدارة سيدى سالما.العو تطارق عبدالمحسن رجب ابراهيم على29185
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ناجح189إدارة سيدى سالما.العو تعالء عوض عبدالفتاح عبدالحى حربي29187

ناجح191إدارة سيدى سالما.العو تعلى حمدى على عبدالوهاب الخولى29188

ناجح247.5إدارة سيدى سالما.العو تعلى عبدالحليم شاهين عبدالحى بسيونى29189

ناجح204إدارة سيدى سالما.العو تعلى عبدالسالم سعد على موافى29190

ناجح259إدارة سيدى سالما.العو تعماد عبدالحليم شاهين عبدالحى بسيونى29191

ناجح277إدارة سيدى سالما.العو تعمار عبدالمجيد فتحى اسماعيل عبدالستار29192

ناجح200إدارة سيدى سالما.العو تعمر رجب عمر عبدالخالق بكر29193

ناجح249إدارة سيدى سالما.العو تفارس رضا عبدهللا احمد الحلوانى29194

ناجح194إدارة سيدى سالما.العو تكريم محمد الشحات سعد طه29195

ناجح269إدارة سيدى سالما.العو تمحمد طه الشحات سعد طه29197

ناجح209إدارة سيدى سالما.العو تمحمد عبدالسالم عبدالفتاح محمد عبدالسالم29198

ناجح277.5إدارة سيدى سالما.العو تمحمد نبيل محمد محمدقاسم29199

ناجح240إدارة سيدى سالما.العو تمحمد يحيى محى الدين عزيزى29200

ناجح216إدارة سيدى سالما.العو تمحمود بسيونى عبدالحليم بسيونى محمد29201

ناجح274إدارة سيدى سالما.العو تمحمود رضا محمود على موافى29202

ناجح216إدارة سيدى سالما.العو تمحمود سعد على عبدالحليم الزينى29203

ناجح259إدارة سيدى سالما.العو تمصطفى محمد مصطفى عبدالحى بسيونى29204

ناجح226إدارة سيدى سالما.العو تناصر خليفه عبدالرحمن ابراهيم رمضان29205

ناجح271إدارة سيدى سالما.العو تناصر محروس سعد ابرهيم غالى29206

ناجح274إدارة سيدى سالما.العو تيوسف ناصر علي علي محمد زبيده29207

ناجح277إدارة سيدى سالما.العو تاسراء عبده سعيد عبده عماره29208

ناجح256إدارة سيدى سالما.العو تاسماء ابراهيم احمد محمد حسن29209

ناجح257إدارة سيدى سالما.العو تاسماء جميل ابوالفتوح ابراهيم الدابى29210

ناجح278.5إدارة سيدى سالما.العو تاسماء على شعبان يونس قاسم29211

ناجح267إدارة سيدى سالما.العو تامل عبدالحميد محمد فتح هللا غازي الفقي29212

ناجح273إدارة سيدى سالما.العو تامنيه عرفات عبدالحميد ابرهيم صقر29213
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ناجح223إدارة سيدى سالما.العو تاميره عبدالمعطى عبدالمعطى مصطفى الصباغ29214

ناجح266إدارة سيدى سالما.العو تاميره هانى يوسف عبدهللا الزينى29215

ناجح191إدارة سيدى سالما.العو تايمان سعد الشحات سعد طه29216

ناجح162إدارة سيدى سالما.العو تبسمله عبدالمجيد محمد الشحات جادالحق ابوالنضر قاسم29217

ناجح246إدارة سيدى سالما.العو تبسمه عبدالحميد عرجاوى ابراهيم االصالبى29218

ناجح172إدارة سيدى سالما.العو تجازيه محمد نزيه خليفة االصالبي29219

ناجح271إدارة سيدى سالما.العو تحبيبه فتحى مسعود حمود عبده29220

ناجح230إدارة سيدى سالما.العو تحنين جمعه عبدالغفار حسينى عبده29221

ناجح263إدارة سيدى سالما.العو تحنين محمد السيد مصطفى محمد القبالوى29222

ناجح168إدارة سيدى سالما.العو تدعاء اشرف محمد العبدمحمد عبدالقادر السخاوى29223

ناجح236إدارة سيدى سالما.العو تدنيا صالح عبدهللا احمد السيد الحلوانى29224

ناجح227إدارة سيدى سالما.العو تدنيا عبدهللا متولى على جمعه29225

ناجح186إدارة سيدى سالما.العو تسارة اسماعيل منصور ابراهيم محمد29226

ناجح201إدارة سيدى سالما.العو تساره صبحى محمد عبدالستار عبدالقادر29227

ناجح264إدارة سيدى سالما.العو تسالى شفيق كمال متولى العشرى29228

ناجح267إدارة سيدى سالما.العو تسهيلة على موافى على محمد موافى29229

ناجح278إدارة سيدى سالما.العو تشهد محمد محمود ثابت محمود29230

ناجح235إدارة سيدى سالما.العو تعزه محمد ابوالسعد عبدالخالق االصالبى29231

ناجح235إدارة سيدى سالما.العو تغاده توفيق عبدالحى محمد عبدالحى الفقى29232

ناجح256إدارة سيدى سالما.العو تلمياء هاني صالح مصطفى الفقى29233

ناجح258إدارة سيدى سالما.العو تمريم ابرهيم سعد محمد حربى29234

ناجح256إدارة سيدى سالما.العو تمريم عبده عبدهللا اسماعيل السخاوى29235

ناجح245إدارة سيدى سالما.العو تمنال محمد ابوالسعد عبدالخالق االصالبى29236

ناجح209إدارة سيدى سالما.العو تندى عبدالمنعم حسنى عبدالمنعم ابوالنضر29237

ناجح279.5إدارة سيدى سالما.العو تنسمه محروس سعد ابرهيم غالى29238

ناجح274إدارة سيدى سالما.العو تنوال عبدالحليم حسن عبدهللا عبدالحليم29239
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ناجح276إدارة سيدى سالما.العو تنورا سعد حسن سعد رجب29240

ناجح233إدارة سيدى سالما.العو تهاله عبدالحكيم عبدالسالم يونس قاسم29241

ناجح235إدارة سيدى سالما.العو توفا رضا مسعد ابراهيم رضوان29242

ناجح210إدارة سيدى سالما.العو تياسمين عارف عبدالعاطى محمدالدابى29243

ناجح269إدارة سيدى سالما.العو تياسمين محمد عبدالفضيل عبدالوارث القالب29244

ناجح258إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةابراهيم محمد ابراهيم ابراهيم احمد دسوقى29245

ناجح222إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةابراهيم محمد محمد السيد فرج29246

ناجح270إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةابرهيم خليل محمد محمد خليل29247

ناجح162إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةاحمد جميل على على فرج29249

ناجح235إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةاحمد شهدى محمد فهيم كواسه29250

ناجح178إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةاحمد عبدهللا سعد محمد سعد29251

ناجح216إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةاحمد عتربى عتربى عتربى كسر29252

ناجح252إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةاحمد عوض ابوالمكارم عبدالواحد البنا29253

ناجح257إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةاحمد فتحى محمد ابراهيم احمد دسوقى29254

ناجح202إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةاحمد ماهر محمد مهدى حجازى29256

ناجح192إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةاحمد محمد ابراهيم عبدهللا كواسه29257

ناجح220إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةاحمد محمد السعيد ابراهيم احمد دسوقى29258

ناجح207إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةاحمد محمد السيد محمود عيد خليفه29259

ناجح211إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةاحمد محمد زغلول السيد اسماعيل الزيات29260

ناجح207إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةاحمد محمد صابر بسيونى محمد النجار29261

ناجح264إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةاحمد وليد عباده حماده عوض عاصى29262

ناجح225إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةاحمد يوسف محمد ابوالعز عبدالعزيز29263

ناجح247إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةاسماعيل سالمة اسماعيل محمد الزيات29264

ناجح256إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةامير عبدالحكيم فتحى على ابوالسيد29265

ناجح232إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةامين سعد يونس فريج محمد دسوقى29266

ناجح240إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةبالل سالم شاكر خراش زايد29267
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ناجح230إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةحسنى سامى حمدى فرجانى هليل29269

ناجح217إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةراغب محمد راغب بهجات كواسه29270

ناجح253إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةسعد عوض سعد محمد بسيونى البالصى29271

ناجح233إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةسمير رياض فؤاد عبدالرحمن على الجمل29272

ناجح244إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةشعبان شريف شعبان خليل ابوغربيه29273

ناجح157إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةطارق ياسر عبدالفتاح محمد غازي29274

ناجح271إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةعبدالرحمن عبدهللا عيد حافظ فرج هللا هليل29275

ناجح255إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةعبدهللا عبدالمولى مخلوف محمد احمدين29276

ناجح185إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةعبدهللا يسرى عبدالحميد عبدهللا كوسه29277

ناجح173إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةعالء محمد رزق عبدالمقصود الجيار29278

ناجح227إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةعلى عبدالغفار على ابراهيم خليل29279

ناجح237إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةعمار القذافي اللمعي حافظ الشناوي29280

ناجح215إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةعمر عاطف محمد ابوكيله29281

ناجح214إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةفارس محمد رمضان احمد محمد فرج29282

ناجح200إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةفتوح عبدالفتاح محمد عبدالرحيم السعيد29283

ناجح207إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةكمال ابراهيم عبده على عزيز29284

ناجح218إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةمؤمن عالء محمد عبدالمنعم عيسى29285

ناجح210إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةمجدى عبدالجيد عبداللطيف عبداللطيف عاشور29286

ناجح278إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةمحمد ابراهيم عبدالرازق موسى العو29287

ناجح263إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةمحمد احمد اسماعيل خليفه الفقى29288

ناجح248إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةمحمد احمد السيد احمد احمد كسر29289

ناجح277إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةمحمد اسماعيل الشحات محمد عبدالحليم29290

ناجح227إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةمحمد السعيد السعيد مختار عبدالقادر29291

ناجح222إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةمحمد بدوى عبدالسالم ابراهيم بدوى29292

ناجح217إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةمحمد راضي عبدهللا يونس شهاب الدين29294

ناجح182إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةمحمد راغب علي علي جمعه عبدالحليم29295
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ناجح159إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةمحمد رجب عبدالسميع ابراهيم سعد29296

ناجح262إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةمحمد رضا محمد عبدالرازق العو29297

ناجح265إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةمحمد زغلول عبده محمد محمد فرج29298

ناجح197إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةمحمد زغلول هنداوى محمد الجمل29299

ناجح198إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةمحمد سعد خليفة سعد مبروك29300

ناجح222إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةمحمد صبحي عبدالباسط ابراهيم عبدالجواد29301

ناجح278إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةمحمد صالح عبدالصمد محروس على29302

ناجح229إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةمحمد طاهر حمدى فرجانى هليل29303

ناجح155إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةمحمد عبدالكريم سالمه مرسى البمباوى29304

ناجح196إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةمحمد عبدهللا محمد نجيب يونس سالم29305

ناجح277.5إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةمحمد عصام محمد عبداللطيف عاشور29306

ناجح247إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةمحمد عطيه ادم محمد عبدهللا29307

ناجح255إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةمحمد فتحى محمد ابراهيم احمد دسوقى29308

ناجح185إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةمحمد فخري محمد عبدالرؤف عبدالجواد29309

ناجح227إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةمحمد فرحات محمد ابراهيم احمد29310

ناجح208إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةمحمد مسعد عبدالغنى اسماعيل الزيات29311

ناجح271إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةمحمد مناع عوض ابوالنضر بساط29312

ناجح261إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةمحمد هانى كمال محمد عبدالنبى29313

ناجح209إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةمحمد يسرى محمد ابراهيم هارون الطراوى29314

ناجح238إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةمحمد يوسف كمال محمد ابوبريكه29315

ناجح250إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةمحمود احمد بسيوني كامل محمد29316

ناجح218إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةمحمود عبدالغفار محمود عبدالغفار ابراهيم29318

ناجح233إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةمحمود محمد حماده اسماعيل اغا29319

ناجح163إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةمحمود وجيه محمد عبداللطيف محمد29320

ناجح161إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةمسعد محمد جابر خليل هليل29321

ناجح207إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةناصر السيد محمد بسيوني مبروك29322
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ناجح257إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةيوسف عماد شتا عبدالعليم محمد جاد هللا29323

ناجح279.5إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةاسراء باسم عبدالفتاح محمد محمد29324

ناجح268إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةاسماء رمزى حامد عبدالسالم بكر29325

ناجح219إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةاسماء محمد محمد شرف الدين29326

ناجح276إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةاسماء محمد محمد يونس حسن ابوبريكه29327

ناجح192إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةامال خالد ابراهيم السيد الصباغ29328

ناجح262إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةامانى عصام فهمى خليل هليل29329

ناجح278.5إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةامانى محروس محمد فتيانى الزهيرى29330

ناجح252إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةاماني مدحت محمد عبدالحميد حسن29331

ناجح263إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةامل اسامه بهى الدين بهجات مبروك29332

ناجح264إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةامل شريف عبدهللا عبدالمجيد حسن29333

ناجح276إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةامنيه امين السعيد خليل هليل29334

ناجح272إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةانتصار ممدوح بهى الدين ابوالفتوح هليل29335

ناجح270إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةايمان الشحات فهمى خليل هليل29336

ناجح220إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةايمان محمد فتحى مهدى محمود حجازى29337

ناجح279إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةايمان هانى محمد عبدالهادى رسالن29338

ناجح215إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةايناس احمد انور حسن السناط29339

ناجح267إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةايه رضا حمدى محمد احمد29340

ناجح277.5إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةايه محمد عبدهللا شتا مرسى29341

ناجح272إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةبسمله الشحات سعد فرجانى هليل29342

ناجح196إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةبسمله مغورى خليل محمود السترى29343

ناجح256إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةحبيبة عزت احمد على محمد29344

ناجح273إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةحبيبه صابر عباس احمد محمود نوار29345

ناجح266إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةحبيبه محمد ابراهيم محمد ابراهيم عقله29346

ناجح210إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةحنان جمال سعد فرجانى هليل29347

ناجح226إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةحنين فتحى ابراهيم احمد على الجمل29348
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ناجح254إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةدعاء حمدى الشواتفى محمد الشامى29349

ناجح180إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةدعاء سمير صابر بسيونى النجار29350

ناجح176إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةدنيا احمد جمال احمد شوغي29351

ناجح188إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةدنيا عبدالحميد عبدالعزيز السيد هريدى29352

ناجح170إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةدينا حماده جميل ابوالفتوح هليل29353

ناجح236إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةرحاب محمد عباس ابوالفتوح مرسى29354

ناجح261إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةرحمه عبدهللا مصطفى عباس عبدالعاطى29355

ناجح267إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةرحمه قطب على ابراهيم الصعيدى29356

ناجح227إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةرشا حسن عبدالسالم فريج ابودسوقى29357

ناجح277إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةرنا حسن احمد خليفه عبدالهادى الفقى29358

ناجح156إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةرنا محمد عبدهللا عبدالفتاح محمد جادهللا29359

ناجح271إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةروان فايز رمضان حسن عبدالهادى29360

ناجح253إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةسحر محروس بسيوني كامل محمد29361

ناجح262إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةسمر عادل محمد عبدالحميد حسن29362

ناجح168إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةشرين احمد محمد ابوالنضر عباس29364

ناجح277إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةشهد الشحات محمد عبدالحميد محمد الطراوى29365

ناجح232إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةشهد عادل هنداوي علي حسنين29366

ناجح269إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةشهد هانى عطيه السيد29367

ناجح244إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةشيماء فراج ابراهيم عبداللطيف حامد29368

ناجح257إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةعزة ابراهيم بسيوني كامل محمد على29369

ناجح241إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةعزه عصام سعد مهدى محمد حجازى29370

ناجح276إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةعلياء عادل ابراهيم ابراهيم حجازى29371

ناجح265إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةعلياء عالء سعد محمد عبدالنبى29372

ناجح229إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةعلياء مرسى فتوح مرسى حسن29373

ناجح213إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةفاطمه ابراهيم موسى موسى عبدالرازق العو29374

ناجح216إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةفاطمه مغازى ابراهيم مغازى حامد كسر29375
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ناجح275إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةفرح السعودى محمد حسن محمد زبيده29376

ناجح246إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةفرحانه فرج محمد جابرهليل29377

ناجح265إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةمنار علي جاد محمد احمد29378

ناجح221إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةمنى عرفات شحاته زيدان على29379

ناجح193إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةمي ماهر محمود السيد عباس29380

ناجح212إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةمي محمد سالمه احمد شوغي29381

ناجح262إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةنادية عيد خضر عبدالواحد خضر وفا29382

ناجح263إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةناديه احمد ممدوح فهيم كواسه29383

ناجح219إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةنجالء مصباح عبدالمالك عبدالقادر رفاعى29384

ناجح254إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةندا سامى فتحى عبدالغنى محمد فرج29385

ناجح248إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةندا عبدالعليم محمود عبدالعليم جاد هللا29386

ناجح277إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةندا يسرى فرحات مرعى اسماعيل عاشور29387

ناجح252إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةنسمه شريف عبيد عبدربه السيد عطيه29389

ناجح278إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةنورا عبدالهادى السيد محمد سليمان29391

ناجح273إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةنورهان السعيد عبدالحميد السعيد محمود حجازى29392

ناجح186إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةهدى وائل محمد سالم على الجمل29393

ناجح271إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةهند محمد فتحي عبدالمعطي ابوالنضر29394

ناجح274إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةهند هشام عبده محمد على29395

ناجح260إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةورده حمدى عاطف احمد فرج29396

ناجح263إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةوفاء سامى محمد عبدالحميد مندور29397

ناجح265إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةوالء نزيه حسين خليل الفقى29398

ناجح271إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةيارا زغلول السعيد مختار عبدالقادر29399

ناجح266إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةياسمين احمد سالمه احمد محمد شوغي29400

ناجح260إدارة سيدى سالمكوم الدهب اإلعداديةياسمين على سليمان ابراهيم السيد29401

ناجح231إدارة سيدى سالما.عزبه جابر تاحمد السعيد محمد على محمد جابر29402

ناجح236إدارة سيدى سالما.عزبه جابر تاحمد ايمن شحاته شحاته ابوهليل29403
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ناجح225إدارة سيدى سالما.عزبه جابر تاحمد بكر عبدالصمد عبدالواحد سلمان29404

ناجح229إدارة سيدى سالما.عزبه جابر تاحمد رضوان شحاته زيدان على جابر29405

ناجح203إدارة سيدى سالما.عزبه جابر تاحمد صابر الشحات مغازى احمد29406

ناجح206إدارة سيدى سالما.عزبه جابر تاحمد عيد حافظ حسن مرسال29407

ناجح198إدارة سيدى سالما.عزبه جابر تالسعيد السعيد حافظ حسن مرسال29408

ناجح158إدارة سيدى سالما.عزبه جابر تجبريل رشاد محمد السميح جبريل29409

ناجح186إدارة سيدى سالما.عزبه جابر تحماده محمد عبدالحى عطيه عبدالحى29410

ناجح217إدارة سيدى سالما.عزبه جابر تزياد ايمن ابراهيم نصار29411

ناجح219.5إدارة سيدى سالما.عزبه جابر تسعد السعيد محمد السعيد على الشهاوى29412

ناجح232إدارة سيدى سالما.عزبه جابر تسمير سماره عبدالعزيز مصطفى29414

ناجح240إدارة سيدى سالما.عزبه جابر تعبدالرحمن شريف احمد جبر يوسف29415

ناجح224إدارة سيدى سالما.عزبه جابر تعبدالرحمن عبدهللا فاروق زيدان على جابر29416

ناجح156إدارة سيدى سالما.عزبه جابر تمحمد السعيد مبروك عوض عبدالعزيز29417

ناجح268إدارة سيدى سالما.عزبه جابر تمحمد رضا متولى الشاملى مسعود29419

ناجح199إدارة سيدى سالما.عزبه جابر تمحمد سالم محمد كامل محمد29420

ناجح231إدارة سيدى سالما.عزبه جابر تمحمد على فتحى رحيم محمد29421

ناجح208إدارة سيدى سالما.عزبه جابر تمحمد نبيل على ابوكيله29422

ناجح192إدارة سيدى سالما.عزبه جابر تاحالم راضى محمد رفاعى حمد29426

ناجح174إدارة سيدى سالما.عزبه جابر تاحالم محمد السعيد محمد هنداوى29427

ناجح208إدارة سيدى سالما.عزبه جابر تاميره عبدهللا محمد السيد29429

ناجح245إدارة سيدى سالما.عزبه جابر تامينه عادل قاسم مبارك عمران29430

ناجح274.5إدارة سيدى سالما.عزبه جابر تاية محمد شحاته زيدان على29432

ناجح245إدارة سيدى سالما.عزبه جابر تدنيا عبدالمجيد عطيه منصور عبدالحى29435

ناجح240إدارة سيدى سالما.عزبه جابر تريام رضا محمد على محمد جابر29436

ناجح263إدارة سيدى سالما.عزبه جابر تزينب محمد متولى الشاملى مسعود29437

ناجح262إدارة سيدى سالما.عزبه جابر تشيماء اشرف عبدالمنعم احمدعلى29439
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ناجح204إدارة سيدى سالما.عزبه جابر تمديحه محمد عبدالوهاب ابوالعزم يونس29442

ناجح261إدارة سيدى سالما.عزبه جابر تمنار شحاته خليفه حسن خليفه29443

ناجح272إدارة سيدى سالما.عزبه جابر تمى اسامه عبدالمنعم احمد الجمل29445

ناجح174إدارة سيدى سالما.عزبه جابر تنوره بكر حمد رفاعى29446

ناجح224إدارة سيدى سالما.عزبه جابر تنورهان ابراهيم السعيد ابوالفتوح ابراهيم29447

ناجح237إدارة سيدى سالما.عزبه جابر تهدى ابراهيم حامد مسعود محمد29448

ناجح247إدارة سيدى سالما.عزبه جابر تهناء فايز عباس مصطفى الشناوى29449

ناجح252إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةابراهيم محروس محمد حسن ابراهيم29450

ناجح193إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةاحمد صبحى محمد صالح احمد29452

ناجح254إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةاحمد عصام محمد احمد سالمه29453

ناجح209إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةاحمد غانم محمد غباشي احمد29454

ناجح221إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةاحمد مجاهد السعيد احمد محمد29455

ناجح252إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةاحمد محروس محمد على االصالبى29456

ناجح231إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةاحمد محمد سعد شعبان حبيب29458

ناجح207إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةاسالم ايمن ابراهيم الصديق ابراهيم29459

ناجح231إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةاسماعيل بسام علي سيف محمد29460

ناجح257إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةالسعيد اشرف مسعود محمد خليفه29461

ناجح264إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةالسيد عبدالواحد السيد محمد سلطان29462

ناجح236إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةانور عكاشة محمد محمد اسماعيل29463

ناجح272إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةحازم ابراهيم حلمي شعبان حبيب29464

ناجح264إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةحسن صابر حسن فرج غبيش29465

ناجح230إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةحماده احمد محمد صالح الصعيدي29466

ناجح230إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةحمدى احمد ذكى ذكى يوسف29467

ناجح180إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةخليفه سعودي عبدالسالم وفا ابراهيم29468

ناجح227إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةرضا شريف عوض حسن شتا29469

ناجح231إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةزكريا السعيد فتح هللا متولي فرج29470
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ناجح209إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةسعد سامح سعد علي يوسف29471

ناجح260إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةسعد محمد جبر ابوالعز علي29472

ناجح252إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةشريف عرفه برهامي كمال غبيشي29473

ناجح217إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةشوقي فؤاد شوقي علي محمد29474

ناجح272إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةضياء السعيد محمد محمد خليفه29475

ناجح161إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةطارق خالد الشحات عبدالمولى ابراهيم29476

ناجح252إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةعبدالرحمن السعيد سعد على غبيش29477

ناجح255إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةعبدالرحمن عبدالواحد وهبي عبيد غبيشى29478

ناجح197إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةعبدالستار احمد عبدالستار علي محمد29479

ناجح226إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةعبدهللا ابراهيم محمد عبدالعزيز غبيش29480

ناجح257إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةعبدالوهاب مطاوع حمدان سالمة حسين29481

ناجح260إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةعرفان محمد توفيق فريج محمد29482

ناجح217إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةعصام حافظ عبداللطيف محمد عبداللطيف29483

ناجح250إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةعلى ابراهيم درويش عبدالحليم السيد29484

ناجح270إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةعلى عنتر موسى سعد ابراهيم29485

ناجح255إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةعلى محمد زيدان عبدالعزيز ابراهيم29486

ناجح203إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةعمرو حموده محمد سيف محمد29487

ناجح180إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةمازن فتحي شحاته محمد عبداللطيف29489

ناجح186إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةمحمد احمد عبدالحليم سليمان غبيشي29490

ناجح176إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةمحمد جمعه محمد رمضان بكر29491

ناجح217إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةمحمد سليمان جمال الدين سليمان محمد29492

ناجح223إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةمحمد سميح محمد عبدالعزيز ابراهيم29493

ناجح244إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةمحمد عبدالحليم عبدالفتاح يوسف غبيش29494

ناجح256إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةمحمد عبدالمعطى على عبدالعزيز ابراهيم29495

ناجح231إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةمحمد عرفان محمد فتحي عبدالشافي29496

ناجح242إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةمحمد عزيز رزق سعد ابراهيم29497
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ناجح271إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةمحمد فهيم فهمي عطيه غبيش29498

ناجح261إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةمحمد نعيم ابوزيد عبدالعزيز ابراهيم29499

ناجح258إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةمحمود شعراوى عبدهللا على اسماعيل29500

ناجح238إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةمحمود عزيز توفيق فرج موافي29501

ناجح262إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةمحمود محمد ثابت سيف محمد29502

ناجح229إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةمحمود واصف محمود علي االصالبى29503

ناجح251إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةمصطفى قنديل مصطفى عبدالرحمن29504

ناجح219إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةنوفل سعد سعد حموده حسن29505

ناجح261إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةيسرى خميس محمود غالي29506

ناجح205إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةيوسف باسم احمد ابراهيم29507

ناجح260إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةيوسف شعبان فتحي عبدالمقصود قناوى29508

ناجح258إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةيوسف محمد مغازي عبدالرؤف سليمان29509

ناجح275إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةاسراء السعيد محمد محمد خليفه29510

ناجح268إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةاسراء باسم السعيد غباشى الجريتلى29511

ناجح255إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةاسراء محمد احمد محمد عبداللطيف29512

ناجح224إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةاسماء سعد علي غازي السيد29513

ناجح270إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةاسماء عبدالحى طلعت محمد الفقى29514

ناجح273إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةاالء السعيد محمد عبدالغني االصالبى29515

ناجح271إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةاالء هاني علي عرجاوي بكر29516

ناجح272إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةاماني جمعه ابوالنجاه عرجاوى بكر29517

ناجح254إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةامانى عبدالمنصف ابوالوفا سعد االصالبى29518

ناجح256إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةامانى محمد محمد ابراهيم ابوالسيد29519

ناجح251إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةاميره حسن علوان ابراهيم شحاته29520

ناجح269إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةاميره مصطفى على عرجاوى بكر جميل29521

ناجح274إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةاميمه محمد محى الدين حسن شتا29522

ناجح277إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةانغام محمد اسماعيل محمد عبدالخالق29523
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ناجح273إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةانيسه سالمه سالمه حسين السيد29524

ناجح272إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةايمان حميده محمد محمد خليفه29525

ناجح261إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةايمان محمد عزت محمد فتح هللا29526

ناجح257إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةايمان هاشم محمد هنداوي محمد سلمان29527

ناجح274إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةايمان هاني سعد شعبان حبيب29528

ناجح230إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةايناس السعيد سعد السعيد متولى29529

ناجح262إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةجيهان محمد عوض حسن شتا29530

ناجح232إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةحبيبه محمد احمد علي اسماعيل29531

ناجح274إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةحنان فهيم محروس حسن ابراهيم29532

ناجح267إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةحنين سعد السيد محمد سلطان29533

ناجح278إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةحنين عبدالجواد عبدالواحد شعبان حبيب29534

ناجح276إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةرحاب خضر عطيه علي غالى29535

ناجح275إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةسعده محمد محمد حسن ابراهيم29536

ناجح268إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةشهد محمد ابراهيم عطيه علي29537

ناجح264إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةشيماء عبدالحميد ذكي يوسف غبيش29538

ناجح193إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةشيماء عونى ابوزيد غازي29539

ناجح276إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةعزه هاني محروس محمد شعبان29540

ناجح279إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةعلياء عبدالمنعم علي ابوالفتوح اسماعيل29541

ناجح248إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةفاطمه الديب على يوسف عمر29542

ناجح253إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةفوزيه السعيد طلعت بهجات غبيش29543

ناجح260إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةمروه حموده كمال علي السيد29544

ناجح275إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةمنه هللا وهبي عطيه مهدي متولى فرج29545

ناجح217إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةندا ابراهيم ابراهيم ابراهيم النحراوى29546

ناجح270إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةندا احمد فهيم مرسي البنباوي29547

ناجح226إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةندى محمد فوزي ابراهيم29548

ناجح216إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةنرمين رضوان عبدالفتاح كمال علي29549
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ناجح272إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةنشوى حسن عبدالكريم عبدالونيس محمد29550

ناجح243إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةنورهان سامي محمد اسماعيل29551

ناجح271إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةنورهان سعد زين العابدين عيد29552

ناجح228إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةهدى عبدالحليم سليمان سالمه غبيش29553

ناجح251إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةهدى محمد راشد محمد سالمه29554

ناجح265إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةورده حماده سعيد عطيه29555

ناجح260إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةوالء محمد صقر محجوب خليفه29556

ناجح235إدارة سيدى سالمالغبايشة اإلعداديةيارا جمعه ابراهيم رزق خطاب29557

ناجح191إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تابراهيم ابواليزيد عبدالقوى عبدالحميد29558

ناجح224إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تابراهيم رضا محمد عبدالغفار حوه29559

ناجح248إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تاحمد خيرى فاروق سيد احمد ابوالخير29560

ناجح194إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تاحمد سالمه عبدالرازق عبدالواحد ابودسوقى29561

ناجح268إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تاحمد عبدالاله محمد عبدالمجيد غانم29562

ناجح231إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تاحمد عبدة كامل كامل مرسى29563

ناجح265إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تاحمد محمد فتحى ابراهيم عزب29564

ناجح272إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تاحمد منصور بسطويسى محمد سعيد29565

ناجح273إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تادهم رمضان محمد السيد على صالح29566

ناجح240إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تاسامه صبحى محمد عبدالرحيم عبدالعاطى29567

ناجح224إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تالسعيد محمد رزق محمد على29569

ناجح187إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تالسيد فكرى السيد محمد يونس29570

ناجح208إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تامير مقبل محمد متولى ابوعريضة29571

ناجح248إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تحسين فهمى ابراهيم حسنى ابراهيم29572

ناجح248إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تحمدى ذكريا على التهامى احمد29574

ناجح248إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تخالد حلمى النادى على حسان29575

ناجح253إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تزياد محمد ابوزيد محمد البيلى29576

ناجح277إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تسعد السعيد برهامى عبدالسالم يوسف29577
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ناجح255إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تعادل بسطويسى محمد محمد بسيونى29578

ناجح256إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تعبدالرحمن ابوالوفا ابراهيم محمد نعيم29579

ناجح259إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تعبدالسالم هشام عبدالسالم محمد ناصر29580

ناجح248إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تعبدهللا ابراهيم عبدهللا على ربيع الفخرانى29581

ناجح254إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تعلى محمد نبيه التهامى خطاب29583

ناجح235إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تعلى ياسر على الطحان29584

ناجح250إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تعمار صبحى محمد مبروك رداد29585

ناجح258إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تعمرو خالد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز29586

ناجح251إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تفتحى محمود رجب محمد عمارة29587

ناجح225إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تمحمد توفيق فتح هللا توفيق سيداحمد29589

ناجح220إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تمحمد حازم فاروق بسيونى ابوعريضة29590

ناجح258إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تمحمد رافت حسن حسن المالح29591

ناجح215إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تمحمد رضا عبدالقوى عبدالحميد29592

ناجح215إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تمحمد صالح كامل محمد فرحات29595

ناجح212إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تمحمد عاطف محمد عبدالعزيز المليطى29596

ناجح230إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تمحمد عبدالصمد محمد عبدالصمد بدوى29597

ناجح247إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تمحمد على محمد عبدالتواب مبروك29598

ناجح221إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تمحمود رضا محمود محمد عوض29599

ناجح241إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تمحمود محمد عبدالحميد احمد حول29600

ناجح260إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تمحمود منصور معروف ناجى لبن29601

ناجح199إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تمصطفى عالء الشحات سيداحمد صالح29602

ناجح244إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تمصطفى مرجان عبدهللا عبدالباعث حسان29603

ناجح252إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تمعتز فريد محمد على احمد29604

ناجح252إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تهادى اسعد فريد وفا زبيدة29605

ناجح261إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تاسماء احمد عبدالفتاح محمد الفقى29606

ناجح261إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تاسماء عالء محمد عبدالسالم عبدالواحد29607
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ناجح220إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تاسماء عوض محمد عبدالتواب مبروك29608

ناجح258إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تاسماء ماهر محمد محمد سعيد29609

ناجح256إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تاسماء محمد محمدى محمد حسان29610

ناجح238إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تاسماء يحي ممدوح زكريا هاشم29611

ناجح269إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تاعتماد صالح السعيد ابراهيم ابوعريضه29612

ناجح265إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تاالء بهنسى محمد بهنسى النجار29613

ناجح268إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تاالء محمد حمدى محمد ناصر29614

ناجح265إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تامل حمادة محمد مبروك غالى29615

ناجح241إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تانجى عماد محمد عبدالسالم يوسف29617

ناجح271.5إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تايمان محسن محمد متولى ابوعريضة29618

ناجح224إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تايه عبدهللا عبداللطيف ابراهيم بندق29619

ناجح258إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تجيهان ابراهيم عبدالكريم محمد عوض29620

ناجح265إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تحبيبة رزق هالل رزق غالى29621

ناجح240إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تحبيبة سمير فتحى سيداحمد ابوالعنين29622

ناجح262إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تحبيبة محمد محمد يوسف محمد29623

ناجح257إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تحبيبه اسعد السعيد محمد السيد29624

ناجح275إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تحسناء سامح مصطفى على سيداحمد29625

ناجح274.5إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تحنين احمد عبدالمجيد احمد غالى29626

ناجح268إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تحنين حسن مبروك دويدار رداد29627

ناجح271إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تحنين محمد السعيد محمد السيد29628

ناجح270إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تخلود محمد السيد حسن محمد منصور29629

ناجح268إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تدينا عبدهللا فاروق بسيونى ابوعريضة29630

ناجح263إدارة سيدى سالما.زكريا شتا ترحاب محمد حلمى ابوالمكام احمد29631

ناجح228إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تروضه البدرى حموده البدرى عيسى29632

ناجح258إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تروميساء سمير بسيونى سيد احمد29633

ناجح269إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تريهام ناصر متولى السيد على29634
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ناجح272إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تسامية رضا السيد محمد جاب هللا29635

ناجح249إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تسهيلة عبدالعظيم عبدالحليم محمد حسين29636

ناجح275إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تشرين محمد صبرى ابراهيم الشهاوى29637

ناجح270إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تشهد ايمن طلعت محمد زبيده29638

ناجح264إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تشهد محمد مسعد ابراهيم ناصر29639

ناجح266إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تشيماء الشوادفى صادق سالمة29640

ناجح277إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تشيماء محمد طلعت احمد اسماعيل29641

ناجح275إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تصباح ناصر هالل عبدالمجيد منيسى29642

ناجح275إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تصفاء ابوالسعود متولى حماده القونى29643

ناجح278إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تمنة هللا فيصل محمد عبدالسالم يوسف29645

ناجح169إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تمنه اكرامى حسنى معروف ناجى29646

ناجح275إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تمنه المحمدى السيد عبدالنبى غالى29647

ناجح276إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تندى اسماعيل يوسف ابواليزيد يوسف29648

ناجح275إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تندى محمد محمد موسى االخالقى29649

ناجح276إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تنرمين محروس عبدالواحد توفيق ابوجريدة29650

ناجح205إدارة سيدى سالما.زكريا شتا تنور محمد انور حسن حجازى29651

ناجح252إدارة سيدى سالما.زكريا شتا توالء وليد احمد ابراهيم حسن29653

ناجح183إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةابراهيم محمد ابراهيم بيومى البقرى29654

ناجح150إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةحازم نبيل زكريا فتح هللا عبدربه29656

ناجح160إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةحسين فوزى محمد عبدالجميد29657

ناجح275إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةرفعت زغلول ذكى زبيده29658

ناجح206إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةعبدهللا مهدى عبدهللا بخاطره29660

ناجح190إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةعبدهللا ياسر محمد مصطفى زويل29661

ناجح184إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةعلى محمد عيد محمد درويش29662

ناجح191إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةعمار ابراهيم عبدهللا بخاطره عبدهللا29663

ناجح179إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةعمار محمد رشاد عبده ابراهيم29664
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ناجح248إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةقاسم سعد احمد ابومندور قطب29665

ناجح265إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةمحمد جمال سعد مبروك عبدالحميد29666

ناجح218إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةمحمد رمضان كامل محمود سالمه29667

ناجح247إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةمحمد عبده عبدالمنعم محمد ابراهيم29668

ناجح197إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةمحمد ممدوح ابراهيم ابوالنضر زويل29669

ناجح211إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةمحمد وليد على على عبداللطيف29670

ناجح237إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةمحمود محمد رضوان محمد رضوان29671

ناجح243إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةنور لطفى ابوزيد السيد ابوسليمان29673

ناجح244إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةهشام سامى زيدان احمد عبداللطيف29674

ناجح272إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةوسيم رمضان سعد محمد زويل29675

ناجح269إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةاسماء اسماعيل عبدالاله عبدالمجيد محمد29676

ناجح279إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةاسماء حاتم محمد حسين المنسى29677

ناجح255إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةاسماء سعد عيد محمد درويش29678

ناجح262إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةاسماء طلعت محمد فريج عبدالدايم29679

ناجح261إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةاسماء عبدالسيد بركات عبدالسيد الشافعى29680

ناجح266إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةامل محمد محمد بدربيومى29681

ناجح237إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةامينة شوقى قطب ابواليزيد قطب29682

ناجح270إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةايمان اسماعيل رشاد محمد احمد29683

ناجح279إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةايمان محمد على على زويل29684

ناجح261إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةايه محمود احمد السيدالشاذلى29685

ناجح279إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةبسمه احمد ابراهيم ابراهيم المزين29686

ناجح262إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةجيهان جميل عيد محمد درويش29687

ناجح270إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةحسنه محمد سعد بدوى محمود29688

ناجح279إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةدعاء مبروك احمد مبروك عبدالسيد29689

ناجح224إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةدنيا عبدهللا زكريا محمد مرشدى29690

ناجح265إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةراقيه محمد احمد عبدالمقصود29691
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ناجح279إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةسارة محمد صالح مصطفى زويل29692

ناجح254إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةساره اسماعيل عوض سيداحمد عاشور29693

ناجح271إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةسالى محمد سالمه ابومندور قطب29694

ناجح232إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةسعده جمعه اسماعيل الشامى29695

ناجح162إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةسماح ابراهيم عبده ابراهيم الشافعى29696

ناجح266إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةشهد احمد هالل احمد محمد29697

ناجح270إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةشهد هانى محمد ابوالنجاه الشال29698

ناجح276إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةشيماء ممدوح اسماعيل احمد عبدربه29699

ناجح275إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةصفاء ابراهيم كامل ابراهيم عبدالسيد29700

ناجح223إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةصفاء سمير محمد مرشدى مرشدى29701

ناجح218إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةصفاء عبدالمنعم حسينى عبدالمنعم عكاز29702

ناجح279.5إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةمريم حسن السيد بسيونى الطنطاوى29703

ناجح222إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةمشيره عوض عبدالعال السيد عبدربه29704

ناجح272.5إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةمنه هللا احمد محمد محمد زهران29705

ناجح265.5إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةمنه هللا مدحت ابراهيم محمد عبدالحكيم29706

ناجح279.5إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةمنه هللا وليد محمد قطب سالمه29707

ناجح279.5إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةندى محمد سعد رزق عاشور29708

ناجح219إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةنسمه صابر صبرى عبدالسيد جادو29709

ناجح271إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةنيرمين محمد عزت سعد البكاتوشى29710

ناجح274إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةنيره عبده ابراهيم زويل29711

ناجح278إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةهاجر بسيونى محمد ابوالنضرزويل29712

ناجح250إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةهدير جمعه السيد على حسن29713

ناجح278إدارة سيدى سالمالزحاليق اإلعداديةياسمن احمد بركات عبدالسيد الشافعى29714

ناجح240إدارة سيدى سالما.راشد المزين تابراهيم محمد عبدالكريم قطب فرج29715

ناجح187إدارة سيدى سالما.راشد المزين تاحمد ابراهيم محمد محمود السيد29716

ناجح239إدارة سيدى سالما.راشد المزين تاحمد تامر محمد سليمان الجريه29717
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ناجح199إدارة سيدى سالما.راشد المزين تاحمد سعد محمد سعد فرج29718

ناجح209إدارة سيدى سالما.راشد المزين تاحمد عراقي احمد عبدالستار عراقي29719

ناجح223إدارة سيدى سالما.راشد المزين تاحمد محروس سعد علي على29720

ناجح146إدارة سيدى سالما.راشد المزين تاحمد محمد عبدالكريم قطب فرج29721

ناجح182إدارة سيدى سالما.راشد المزين تاسامة شهدي عبدالمجيد علي المزين29722

ناجح239إدارة سيدى سالما.راشد المزين تامير ورداني يونس ابراهيم الزيات29723

ناجح169إدارة سيدى سالما.راشد المزين تحسام رجب محمد عبدالفتاح ابوعامر29724

ناجح246إدارة سيدى سالما.راشد المزين ترمضان عبدالعزيز عبدالفتاح علي عراقي29725

ناجح248إدارة سيدى سالما.راشد المزين تعلي عبدالفتاح محمد علي عراقي29726

ناجح255إدارة سيدى سالما.راشد المزين تعمر احمد شوقى محمد احمد29727

ناجح214إدارة سيدى سالما.راشد المزين تفالح الدين سالم محمد عبدالكريم خالف29728

ناجح238إدارة سيدى سالما.راشد المزين تمحفوظ رضا محفوظ شاهين برهامي29729

ناجح202إدارة سيدى سالما.راشد المزين تمحمد عبدالعزيز عبدالعزيز محمد غالى29730

ناجح211إدارة سيدى سالما.راشد المزين تمحمد محمود فالح الدين عبدالستارعراقى29731

ناجح187إدارة سيدى سالما.راشد المزين تمحمود مبروك العزيزي السيد ابراهيم29732

ناجح242إدارة سيدى سالما.راشد المزين تيس محمد عوض عطيه محمد عطيه29733

ناجح195إدارة سيدى سالما.راشد المزين تاسماء عالء سعد عبدهللا  المزين29734

ناجح251إدارة سيدى سالما.راشد المزين تاسماء محمد عبدهللا السيد عبدالرحيم29735

ناجح271إدارة سيدى سالما.راشد المزين تاالء محمد سعد عيسوي رضوان29736

ناجح269.5إدارة سيدى سالما.راشد المزين تاالء ياسر عبدالنور ابراهيم عبدالحافظ29737

ناجح264إدارة سيدى سالما.راشد المزين تامل رفيق محمد سليمان نصر الدين29738

ناجح224إدارة سيدى سالما.راشد المزين تاية محمد حسنين محمد تركي29739

ناجح247إدارة سيدى سالما.راشد المزين تاية محمد لطيف اسماعيل الشافعي29740

ناجح186إدارة سيدى سالما.راشد المزين تايمان محمد عبدالمجيد محمدامين29741

ناجح244إدارة سيدى سالما.راشد المزين تحبيبه اشرف سعد عبدالكريم عبدالسيد29742

ناجح277.5إدارة سيدى سالما.راشد المزين تحبيبه عبده حسانين محمد تركي29743



كفرالشيخ16/06/2021

1046صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح260إدارة سيدى سالما.راشد المزين تدعاء محمد صبري حسن عبدالحميد29744

ناجح244إدارة سيدى سالما.راشد المزين تساره نبيل عبداللطيف علي29745

ناجح177إدارة سيدى سالما.راشد المزين تسلوى عطيه السيد محمد سعيد29746

ناجح278إدارة سيدى سالما.راشد المزين تسميحة حسن عبده جالل ابراهيم29747

ناجح215.5إدارة سيدى سالما.راشد المزين تشهد هاشم السيد هاشم السيد29748

ناجح242إدارة سيدى سالما.راشد المزين تمها احمد سمير احمد ابراهيم29749

ناجح220إدارة سيدى سالما.راشد المزين تهنا هاني زغلول ابراهيم الزيات29750

ناجح270إدارة سيدى سالمالقصابى بناتابتسام محمود صابر عوض سكران29751

ناجح264إدارة سيدى سالمالقصابى بناتاسراء حيدر على حيدرالبهنساوى29752

ناجح173إدارة سيدى سالمالقصابى بناتاسراء سعد السيد حسن سلطان29753

ناجح279.5إدارة سيدى سالمالقصابى بناتاسراء وائل على عرفة ابوالعينين29754

ناجح259إدارة سيدى سالمالقصابى بناتاسراء وليد ابراهيم محمد الصياد29755

ناجح206إدارة سيدى سالمالقصابى بناتاسماء السيد محمد محمد سالمه29756

ناجح247إدارة سيدى سالمالقصابى بناتاسماء سامى ابراهيم ابراهيم جاد29757

ناجح272إدارة سيدى سالمالقصابى بناتاسماء شلبى حسنى شلبى ابراهيم29758

ناجح261إدارة سيدى سالمالقصابى بناتاسماء عاطف مصطفى محمد مصطفى29759

ناجح242إدارة سيدى سالمالقصابى بناتاسماء عبدالحى جابر عبدالحى29760

ناجح279إدارة سيدى سالمالقصابى بناتاسماء مجاهد السعيد محمد ابراهيم غنيم29761

ناجح167إدارة سيدى سالمالقصابى بناتاسير السيد شعبان مغازى شعبان29762

ناجح161إدارة سيدى سالمالقصابى بناتاصاله جمال ابوالنجاه محمد حسن29763

ناجح188إدارة سيدى سالمالقصابى بناتاالء جمال السعيد عبدالواحد السسنور29764

ناجح279إدارة سيدى سالمالقصابى بناتاالء لطفى على موسى ابوالوفا29765

ناجح278إدارة سيدى سالمالقصابى بناتالفت عبدالمنصف الحمادى ابراهيم ابراهيم29766

ناجح274إدارة سيدى سالمالقصابى بناتامانى احمد محمد عطيه حنيش29767

ناجح275إدارة سيدى سالمالقصابى بناتامل محمد على محمد ابوحسين29768

ناجح273إدارة سيدى سالمالقصابى بناتامنيه محمد اسماعيل محمد سالمه29769
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ناجح274إدارة سيدى سالمالقصابى بناتامنيه محمد عبدالسميع ابوالمجد عبدالسالم29770

ناجح276إدارة سيدى سالمالقصابى بناتامنيه مهدى محمد محمد البصال29771

ناجح246إدارة سيدى سالمالقصابى بناتاميره محمد محمد مصطفى الهاشمى29772

ناجح276إدارة سيدى سالمالقصابى بناتامينه ابراهيم محمد احمد ابوحسانين29773

ناجح267إدارة سيدى سالمالقصابى بناتانعام فهمى محمد منشاوى البهنساوى29774

ناجح248إدارة سيدى سالمالقصابى بناتايمان بلتاجى محمد محمد ابوسليمان29775

ناجح272إدارة سيدى سالمالقصابى بناتايمان حسن احمد عبده محمد29776

ناجح277إدارة سيدى سالمالقصابى بناتايمان رضا عبدالشافى محمد29777

ناجح276إدارة سيدى سالمالقصابى بناتايمان محمد السيد عبده عبدالاله29778

ناجح235إدارة سيدى سالمالقصابى بناتايمان محمد عبدالحميد بركات محمد29779

ناجح278.5إدارة سيدى سالمالقصابى بناتايمان مصطفى محمد على سيداحمد سالمه29780

ناجح277إدارة سيدى سالمالقصابى بناتايمان هاشم السيد على دقيس29781

ناجح204إدارة سيدى سالمالقصابى بناتايه السيد رضوان السيد29782

ناجح275إدارة سيدى سالمالقصابى بناتايه ايهاب محمد ابراهيم عوض29783

ناجح201إدارة سيدى سالمالقصابى بناتايه على شتا عبدالكريم شتا29784

ناجح269إدارة سيدى سالمالقصابى بناتايه محمد ابراهيم محمد عبدالال29785

ناجح244إدارة سيدى سالمالقصابى بناتبسمله حلوسه عبدالمعطى محروس ابوخشبة29787

ناجح277إدارة سيدى سالمالقصابى بناتبسمله هشام عبدالسالم محمد اسماعيل29788

ناجح278إدارة سيدى سالمالقصابى بناتبسنت ابوالسعود محمد شكرى محمد29789

ناجح222إدارة سيدى سالمالقصابى بناتبسنت حسن محمد حسن الفقى29790

ناجح188إدارة سيدى سالمالقصابى بناتبسنت رضا محمد شكرى محمد29791

ناجح270إدارة سيدى سالمالقصابى بناتتبارك على محمد على شرابى29792

ناجح276إدارة سيدى سالمالقصابى بناتتغريد محمد حمام محمد سالمه29793

ناجح269إدارة سيدى سالمالقصابى بناتجنه اشرف عرفه محمد الفقى29794

ناجح264إدارة سيدى سالمالقصابى بناتجيهان محمد شحاته محمد السيد عامر29795

ناجح258إدارة سيدى سالمالقصابى بناتحبيبه اشرف محمد عبدالعزيزمطر29796



كفرالشيخ16/06/2021

1048صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح235إدارة سيدى سالمالقصابى بناتحبيبه رضوان على محمد رداد29797

ناجح256إدارة سيدى سالمالقصابى بناتحبيبه عزمى فتح هللا لطيف على مرعى29798

ناجح223إدارة سيدى سالمالقصابى بناتحبيبه محمد ابراهيم احمد محمد29799

ناجح278إدارة سيدى سالمالقصابى بناتحبيبه محمد عبدالمجيد ابراهيم البنا29800

ناجح276إدارة سيدى سالمالقصابى بناتحسناء السيد احمد محمدابوحشيش29801

ناجح274إدارة سيدى سالمالقصابى بناتحسناء سعود محى الدين محمد ابوعريضة29802

ناجح262إدارة سيدى سالمالقصابى بناتحنان اكرامى يحى محمد خليل29803

ناجح241إدارة سيدى سالمالقصابى بناتحنين حسن السيد المغازى محمد29804

ناجح263إدارة سيدى سالمالقصابى بناتحنين عبدالسالم عاطف محمد بركات29805

ناجح276إدارة سيدى سالمالقصابى بناتحنين محمد بدوى عبدالمالك بدوى29806

ناجح275إدارة سيدى سالمالقصابى بناتداليا عبدالسالم امين عبدالصمد البهنساوى29807

ناجح270إدارة سيدى سالمالقصابى بناتدنيا ايمن برهامى مرشدى سالمه29808

ناجح165إدارة سيدى سالمالقصابى بناتدنيا على عبدالمجيد عبدالسالم29809

ناجح190إدارة سيدى سالمالقصابى بناتذكرى محمد محمد عبدالسالم البالكوسى29810

ناجح275إدارة سيدى سالمالقصابى بناترواء حسن سالمة عطا هللا بهنسى29811

ناجح275إدارة سيدى سالمالقصابى بناتروان سالمة عبدالمعطى محروس ابوخشبه29812

ناجح228إدارة سيدى سالمالقصابى بناتريحانه مغازى شعبان مغازى شعبان29813

ناجح271إدارة سيدى سالمالقصابى بناتساجده طالل محمد ابوالحديد29814

ناجح279إدارة سيدى سالمالقصابى بناتساره محمد السيد ابراهيم الباتع29815

ناجح171إدارة سيدى سالمالقصابى بناتساره منير يوسف عبدالكريم المحيص29816

ناجح179إدارة سيدى سالمالقصابى بناتست محمد ابوالعباس محمد يحى29817

ناجح269إدارة سيدى سالمالقصابى بناتسعاد السيد احمد حسن البصال29819

ناجح243إدارة سيدى سالمالقصابى بناتسلوى محمد حسين السعيد البصال29820

ناجح275إدارة سيدى سالمالقصابى بناتسما محمد السيد ابراهيم حسن29821

ناجح256إدارة سيدى سالمالقصابى بناتسماح السيد محمد عبدالصمد الخبيرى29822

ناجح266إدارة سيدى سالمالقصابى بناتسمر عبدالحميد ابراهيم محمد الشربينى29823
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ناجح173إدارة سيدى سالمالقصابى بناتسندس باهى ابوالنجاه محمد شعبان29824

ناجح246إدارة سيدى سالمالقصابى بناتسندس محمد على موسى المحيص29825

ناجح243إدارة سيدى سالمالقصابى بناتشروق عادل ابراهيم محمد سلطان29826

ناجح272إدارة سيدى سالمالقصابى بناتشرين محمد محمود محمد مقرحى29827

ناجح208إدارة سيدى سالمالقصابى بناتشريهان محمد متولى السيد29828

ناجح269إدارة سيدى سالمالقصابى بناتشمس حسن جابر محمد ابوخشبة29829

ناجح277إدارة سيدى سالمالقصابى بناتشهد السيد حسن الطحاوى منصور29830

ناجح271إدارة سيدى سالمالقصابى بناتشهد رضا سالم محمود احمد29831

ناجح233إدارة سيدى سالمالقصابى بناتشهد متولى سعد محمد متولى29832

ناجح278إدارة سيدى سالمالقصابى بناتشهد محمد محفوظ توفيق الخولى29833

ناجح251إدارة سيدى سالمالقصابى بناتشهيناز السيد ابراهيم محمد ندا29834

ناجح267إدارة سيدى سالمالقصابى بناتشيماء ابوالسعود عبدالحليم على خليفه29835

ناجح241إدارة سيدى سالمالقصابى بناتشيماء وليد على عبدالعليم29836

ناجح277إدارة سيدى سالمالقصابى بناتصابرين محمد احمد احمد ابوحجر29837

ناجح277إدارة سيدى سالمالقصابى بناتصفاء عبدالحليم يوسف مجاور البهنساوى29838

ناجح278إدارة سيدى سالمالقصابى بناتعبير فاروق نجيب ابراهيم الخراشى29839

ناجح265إدارة سيدى سالمالقصابى بناتعزه ابوالسعود السيداحمد الخيارى29840

ناجح235إدارة سيدى سالمالقصابى بناتعزه سالمه محمد محروس ابوخشبه29841

ناجح274إدارة سيدى سالمالقصابى بناتعزيزة محمد ضياء الدين محى الدين محمد ابوعريضة29842

ناجح267إدارة سيدى سالمالقصابى بناتفاطمة اسماعيل محمد اسماعيل مجاور29843

ناجح263إدارة سيدى سالمالقصابى بناتفاطمه على عبدالحليم على خليفه29844

ناجح275إدارة سيدى سالمالقصابى بناتمريم عصام محمد عبدهللا الطحان29845

ناجح271إدارة سيدى سالمالقصابى بناتمنار حمدى محمد اسماعيل القبالوى29846

ناجح245إدارة سيدى سالمالقصابى بناتمنار شحاته يوسف على رداد29847

ناجح265إدارة سيدى سالمالقصابى بناتمنه هللا ابراهيم محمد ابراهيم ابوابراهيم29848

ناجح279إدارة سيدى سالمالقصابى بناتمنه هللا السيد شفيق ابوالفتوح عبدالال29849
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ناجح246إدارة سيدى سالمالقصابى بناتمنه هللا رجب عبدالعزيز محمد ابوالعنين29850

ناجح206إدارة سيدى سالمالقصابى بناتمنه هللا عبدالحميد السعيد محمد عثمان29851

ناجح249إدارة سيدى سالمالقصابى بناتمنه هللا عبده عبدالمعطى السيد دقيس29852

ناجح273إدارة سيدى سالمالقصابى بناتمنه هللا محمد محمد حامد قنبر29853

ناجح273إدارة سيدى سالمالقصابى بناتمنه هللا محمود احمد محمود فرج29854

ناجح270إدارة سيدى سالمالقصابى بناتمنه هللا مرسى ابراهيم مرسى الخولى29855

ناجح261إدارة سيدى سالمالقصابى بناتمنى ابوالسعود عبدالسالم محمد حماد29856

ناجح269إدارة سيدى سالمالقصابى بناتمنى على محمد حسين عبدالعال29857

ناجح255إدارة سيدى سالمالقصابى بناتمنيره احمد على ابراهيم دقيس29858

ناجح274إدارة سيدى سالمالقصابى بناتمى الحسينى محمد الهامى محمد الخولى29859

ناجح224إدارة سيدى سالمالقصابى بناتمياده السيد سيداحمد ابراهيم سيداحمد29860

ناجح241إدارة سيدى سالمالقصابى بناتناديه على محمد غازى شجر29861

ناجح247إدارة سيدى سالمالقصابى بناتنجوى عبدالكريم على الشربينى الحالج29862

ناجح265إدارة سيدى سالمالقصابى بناتندا عبدالجواد عبدالمالك محمود ابوجنوب29863

ناجح275إدارة سيدى سالمالقصابى بناتندى ابراهيم كامل ابراهيم جاهين29864

ناجح239إدارة سيدى سالمالقصابى بناتندى اشرف على على القبالوى29865

ناجح271إدارة سيدى سالمالقصابى بناتندى السيد عبدالقادر بدر على مرعى29866

ناجح265إدارة سيدى سالمالقصابى بناتندى باسم عبدالمجيد محمد ابوخشبه29867

ناجح248إدارة سيدى سالمالقصابى بناتندى بسيونى ابواليزيد محمد شاهين29868

ناجح266إدارة سيدى سالمالقصابى بناتنور المعتز باهلل السعيد ابونعيم29869

ناجح270إدارة سيدى سالمالقصابى بناتنور امين على عبدالمعطى سلطان29870

ناجح277إدارة سيدى سالمالقصابى بناتنور رضا جابر عبدالحى الحالج29871

ناجح277إدارة سيدى سالمالقصابى بناتنور محمد رجب محمد الصعيدى29872

ناجح272إدارة سيدى سالمالقصابى بناتنوران عالء الدين نجيب ابراهيم الخراشى29873

ناجح277إدارة سيدى سالمالقصابى بناتنوران محمد االمير حنيش محمد حنيش29874

ناجح239إدارة سيدى سالمالقصابى بناتنوره عبدالسالم حامد محمود المنزالوى29875
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ناجح209إدارة سيدى سالمالقصابى بناتنورهان على ابراهيم على دقيس29877

ناجح147إدارة سيدى سالمالقصابى بناتنورهان قاسم محمد محمد احمد غباشى29878

ناجح236إدارة سيدى سالمالقصابى بناتنيره مفيد عطيه ابوالعينين ابوخسبه29879

ناجح237إدارة سيدى سالمالقصابى بناتهاجر خالد محمد عبدالمنعم يونس29880

ناجح260إدارة سيدى سالمالقصابى بناتهاجر خليفه غازى محمد الحالج29881

ناجح274إدارة سيدى سالمالقصابى بناتهاجر عبدالحليم عبدالسالم السيد دويدار29882

ناجح247إدارة سيدى سالمالقصابى بناتهاجر منصور محمد بدر على مرعى29883

ناجح279إدارة سيدى سالمالقصابى بناتهدى رجب السعيد سالم بهنسى29884

ناجح253إدارة سيدى سالمالقصابى بناتهدى محمد عرفه محمد الفقى29885

ناجح278إدارة سيدى سالمالقصابى بناتهنا اشرف السيد على الخولى29886

ناجح279إدارة سيدى سالمالقصابى بناتهنا محمد على حسن حلوسه29887

ناجح230إدارة سيدى سالمالقصابى بناتهنيات محمد ابراهيم محمود الليثى29888

ناجح263إدارة سيدى سالمالقصابى بناتوسام الشحات ابراهيم محمد ابراهيم29889

ناجح274إدارة سيدى سالمالقصابى بناتيارا ايمن محمد السيد الطحان29890

ناجح277إدارة سيدى سالمالقصابى بناتيارا محمد محمد محمد خلف هللا29891

ناجح267إدارة سيدى سالمالقصابى بناتياسمين خالد عبده السيد بركات29892

ناجح278إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينابراهيم سعد ابراهيم على ابوخشبه29893

ناجح274إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينابراهيم عمر ابراهيم حسن ابوعمر29895

ناجح264إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينابراهيم محمد ابراهيم الصاوى الخولى29896

ناجح188إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينابراهيم محمد حسن محمد شعبان29897

ناجح204إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنيناحمد ابراهيم حسن محمد ابوحسين29899

ناجح213إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنيناحمد السيد ابوالنجاة عجمى29900

ناجح174إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنيناحمد السيد عبدالكريم الباتع29901

ناجح240إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنيناحمد رافت اسماعيل السيد مرشدى29902

ناجح185إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنيناحمد ربيع فتح هللا حسن جحا29903

ناجح234إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنيناحمد رضا السعيد ابراهيم شعبان29904
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ناجح242إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنيناحمد رفعت محمد محمد غباشى29905

ناجح248إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنيناحمد عبدالستار محى الدين المنشاوى البهنساوى29907

ناجح237إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنيناحمد عبدالسالم عاطف محمد بركات29908

ناجح243إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنيناحمد عبدالفتاح مسعد ابراهيم بدره29909

ناجح194إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنيناحمد عبداللطيف عبدالسالم محمد عبدالسالم29910

ناجح251إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنيناحمد على السيد محمد على عبدالال29912

ناجح216إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنيناحمد فتح هللا عبدالعظيم عبدالعاطى ابوجنوب29913

ناجح196إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنيناحمد فرحات عبدالستار محمد ابوحسين29914

ناجح201إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنيناحمد محمد رشدى احمد ابوحشيش29915

ناجح243إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنيناحمد محمد سيد احمد محمد العتيقى29916

ناجح189إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنيناحمد منصور صبرى عبدالسيد شعبان29917

ناجح197إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنيناحمد هانى احمد محمود فرج29918

ناجح273إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنيناسامة عصام العبديوسف شعبان29919

ناجح255إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنيناشرف سمير عرفه محمد الفقى29920

ناجح242إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينالسعيد ابراهيم محمد هاشم29921

ناجح234إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينالسعيد اكرامى السعيد محمود عوض29922

ناجح153إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينالسعيد حمد زكريا حمد فرج29923

ناجح179إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينالسعيد صالح عطية عبدالجليل البهنساوى29924

ناجح242إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينالسعيد محمد صبرى حسين ابوشبانه29926

ناجح235إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينالسيد رضا محمد يحيي قنعر29927

ناجح191إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينالسيد محمد عبدالكريم فرج ابوخشبه29929

ناجح225إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينايمن محمد رفعت شلبى نصير29930

ناجح189إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينايهاب منير يوسف عبدالكريم المحيص29931

ناجح205إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينبسام على عبدالصمد مقرحى البهنساوى29932

ناجح253إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينتامر حاتم عيسى فتح هللا المحيص29933

ناجح246إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينجمال ابراهيم محمد ابومندور البهنساوى29934
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ناجح268إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينحازم عصام العبديوسف شعبان29935

ناجح246إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينحسام محمد متولى محمد الحالج29936

ناجح210إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينحسن ابوالسعود محمود محمدسالمه29937

ناجح140إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينحسن السيد يوسف حسن خليفه29938

ناجح238إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينحماده نصر محمد عبدالصمد الخبيرى29940

ناجح216إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينحمدى محمد ابراهيم محمد السبكى29941

ناجح208إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينرضا عبدالقادر محمد بدر مرعى29942

ناجح234إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينرضا ياسر رضا عبدالسالم العتيقى29943

ناجح263إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينرياض عماد شهدى ابراهيم ابراهيم29944

ناجح257إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينزاهر ادهم مقرحى مغازى البهنساوى29945

ناجح262إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينزياد البهنساوى عبدالعال عبدالحكيم ابومندور29946

ناجح243إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينزياد عطيه السيد عجمى29947

ناجح223إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينسامى مصطفى محمد اسماعيل نجم29948

ناجح232إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينسامى يونس محمد ابراهيم الخبيرى29949

ناجح237.5إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينسعد السيد حسن الطحاوى منصور29950

ناجح245إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينسعد على حسن على الحالج29951

ناجح211إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينشفيق يوسف عبدالسالم محمد قنعر29952

ناجح248إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينطارق حمدى مسعد ابراهيم بدره29953

ناجح230إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينعباده عبدالكريم السعيد عبدالكريم شعبان29954

ناجح198إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينعبدالحليم رضا عبدالحليم عبدالواحد شتيوى29955

ناجح225إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينعبدالعال محمد الشحات محمد البهنساوى29956

ناجح225إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينعبدالمجيد عطية محمد ابومندور البهنساوى29958

ناجح199إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينعبده على عبدالسيد على الميهى29961

ناجح263إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينعصام ابوالوفا محمد سليمان الطحان29962

ناجح211إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينعالء اشرف عزالدين عبدالصمد البهنساوى29963

ناجح207إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينعالء محمد حافظ ابراهيم بلتاجى29964
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ناجح173إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينعلى ابوالمجد عطيه محمد حنيش29965

ناجح212إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينعلى اسماعيل عبدالسيد على الميهى29966

ناجح157إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينعلى السعيد على سعد ابومطر29967

ناجح180إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينعلى شكوكو عبدالسالم عبدالعظيم ابراهيم29969

ناجح256إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينعلي شلبي سعد احمد حصان29970

ناجح247إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينعمار البدرى عبدالمعطى محروس ابوخشبة29971

ناجح271إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينعمر ابراهيم عبدالمولى عمر حسن ابوعمر29972

ناجح213إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينعمر السيد محمد على رضوان29973

ناجح186إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينعمر عبدالقوى عبدالجليل محمد عبدالحليم29974

ناجح173إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينعمر على على محمد ابراهيم عبدالال29975

ناجح264إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينعمرو السيد محمد السيد عبدالجواد صالح29976

ناجح211إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينعمرو زكى محمد على شرابى29977

ناجح250إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينعمرو محمد محمد عبدالعزيز حسن29979

ناجح262إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينفارس عبدالاله نجيب محمود عوض29980

ناجح223إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينفرج حسن تاج على بركات29981

ناجح242إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينفهمى محمد فهمى مغازى على29982

ناجح161إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينكريم احمد محمد على بسيونى29983

ناجح242إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينكريم عبدهللا السيد عبدهللا الحالج29984

ناجح255إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينماذن بسيونى محمد بسيونى يوسف29985

ناجح188إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمد ابوالسعود محمد محمد ابراهيم29986

ناجح158إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمد احمد ابراهيم احمد شعبان29987

ناجح214إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمد احمد السيد ابراهيم ابواسماعيل29988

ناجح250إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمد احمد محمد موسى المحيص29989

ناجح224إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمد السعيد السعيد على ابوالحسن29991

ناجح229إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمد السعيد سالمة محروس محمد29992

ناجح195إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمد السيد احمد على النجار29993
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ناجح248إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمد السيد على احمد عبدالعال29995

ناجح178إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمد بدر محمد بدر مرعى29997

ناجح250إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمد حمادة محمد عبدالغنى منصور29999

ناجح272إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمد حمدى السيد محمد سالمة30000

ناجح263إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمد حمدى عبدالقادر فرج ابوخشبه30001

ناجح174إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمد خالد عبدالنبى عبده حلوسة30002

ناجح259إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمد رضا عطا هللا موسى ابوالوفا30003

ناجح272إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمد رضا محمد حامد محمد قنبر30004

ناجح200إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمد رضا محمد عبدالباقى محليس30005

ناجح189إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمد سامى محمد اسماعيل نجم30007

ناجح241إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمد سامى مسعد السيد عبدالال30008

ناجح244إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمد سعد متولى محمد الحالج30009

ناجح249إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمد سمير على السيد العتيقى30010

ناجح253.5إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمد شفيق السعيد السيد الباتع30011

ناجح268.5إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمد شهدى الحمادى ابراهيم الدفراوى30012

ناجح239إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمد طارق محمد محمود العتيقى30013

ناجح192إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمد طاهر محمد ابراهيم الباتع30014

ناجح200إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمد عبدالستار على محمد ابوحسين30015

ناجح177إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمد عبدالسالم السيد محمد عبدالمقصود30016

ناجح237إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمد عبدالسالم عاطف محمد بركات30017

ناجح250إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمد عبدالعال السيد عبدالعال دويدار30018

ناجح226إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمد عبدالكريم محمد محى الدين مرسى30020

ناجح182إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمد عبده محمد عبدالمجيد الميهى30021

ناجح235إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمد عالء عطيه عبدالمجيد احمد30022

ناجح244إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمد على عبدالسالم ابوالنجاة شعبان30023

ناجح190إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمد على عبداللطيف محمد قنعر30024
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ناجح183إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمد عنتر محمد ابراهيم شاهين30025

ناجح247إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمد كامل على ابوالمكارم رضوان30026

ناجح186إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمد كمال عبداللطيف ابراهيم منصور30027

ناجح249إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمد محمد يوسف ابوالنجاة سالم30028

ناجح166إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمد محمود عبدالعزيز محمود سليمان30029

ناجح192إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمد مسعد جمال عبدهللا تاج الدين30030

ناجح187إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمد يوسف عامر حداد سالم30031

ناجح197إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمد يوسف محمد يوسف عبدهللا30032

ناجح205إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمود السيد احمد السيد نشوان30033

ناجح178إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمود باسم على على عمر خليفة30034

ناجح212إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمود تامر لطفى فرغلى عبدهللا30035

ناجح187إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمود عبدالفتاح محمد محمد ابوسليمان30037

ناجح204إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمود مصطفى محمد محمود ابوطاحون30038

ناجح247إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمحمود هشام فوزى الجارحى البهنساوى30039

ناجح209إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمدحت احمد عبدالعزيز حسن جبر30040

ناجح168إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينمسعد السيد محمد محمد عبدالال30041

ناجح279إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنيننادر شفيق محروس ابراهيم الخراشى30042

ناجح178إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينهادى محمد الخشوعى فتح هللا ابراهيم30043

ناجح174إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينهانى ابراهيم عبدالجواد ابراهيم البالكوسى30044

ناجح185إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينهانى عبدالصمد فوزى رمضان عفيفى30045

ناجح260إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينوليد محمد السيد حامد السقا30046

ناجح222إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينوليد محمد عبدالرحمن عبدالجواد الطلياوى30047

ناجح229إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينوليد محمد على على ابونعيم30048

ناجح176إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينياسر ابراهيم عبدالخالق ابراهيم يوسف30049

ناجح256.5إدارة سيدى سالمالشهيد بهجات بنينيوسف وليد السيد السيد الباتع30050

ناجح259إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينابراهيم السعيد سعد ابومنصور30052
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ناجح239إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينابراهيم السيد ابراهيم محمد منصور30053

ناجح275إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينابراهيم حسن سالمه بدير ابوغنيمه30054

ناجح208إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينابراهيم حسن عبدالواحد حسن شرف30055

ناجح275إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينابراهيم حمدي ابراهيم محمد منصور30056

ناجح198إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينابراهيم عبدالاله فهمى حماده30057

ناجح166إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينابراهيم وليد ابراهيم يوسف ابوغنيمة30058

ناجح254إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنيناحمد ابراهيم احمد محمود ابوغنيمه30059

ناجح246إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنيناحمد ابوزيد احمد ابراهيم زيد30060

ناجح253إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنيناحمد اسماعيل السعيد على بدر30062

ناجح163إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنيناحمد اسماعيل محمد اسماعيل سالمه30063

ناجح243إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنيناحمد السيد عطية السيد حسانين30064

ناجح188إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنيناحمد السيد فؤاد مرسى اللقانى30065

ناجح267إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنيناحمد السيد محمود محمد نوفل30066

ناجح220إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنيناحمد ايمن محمد عبيد المسيرى30067

ناجح264إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنيناحمد باسم صبحى عطيه محمد30068

ناجح279إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنيناحمد تامر نجاح على الغندور30069

ناجح239إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنيناحمد حسن محمد حسن ابوكيله30070

ناجح184إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنيناحمد عبدالاله عبدالحميد سيد احمد حجازى30071

ناجح185إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنيناحمد عبدهللا حسن عبدهللا سحلول30072

ناجح272إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنيناحمد عبدهللا مسعد محمد الجوهري30073

ناجح241إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنيناحمد عبده حسن محمود جاهين30074

ناجح258إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنيناحمد على محمد على عبدالرحمن الفار30075

ناجح268إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنيناحمد محمد احمد عبدالمقصود عبدالمجيد30076

ناجح246إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنيناحمد محمد السيد عبدالكريم الجوهري30077

ناجح268إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنيناحمد محمد السيد محمد سرور30078

ناجح276إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنيناحمد محمد حسن محمد عبدالخالق30079
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ناجح279إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنيناحمد محمد سعد محمد على ابومحمد30080

ناجح178إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنيناحمد محمد عطيه متولي شوشه30081

ناجح201إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنيناحمد محمود احمد عبدالسالم شكر30082

ناجح226إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنيناحمد محمود محمد محمد هيكل30083

ناجح186إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنيناحمد مدحت عبدالفتاح  عبده عبدالفتاح30084

ناجح272إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنيناسامه سعد مغازى يوسف غازى30086

ناجح218إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنيناسالم عبدالعال مبروك محمد ابوعلي30087

ناجح254إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنيناسالم مصباح سعد عيد جوده30088

ناجح275إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنيناكرم محمد محمود محمد الشربيني30090

ناجح181إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينالحسن ايمن شوقى محمد سحالى30091

ناجح182إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينالحسين ايمن شوقى محمد سحالى30092

ناجح143إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينالسعيد سعد السيد عطيه شبور30093

ناجح191إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينالسعيد شفيق كمال محمد شبور30094

ناجح272إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينالسعيد ياسر السيد عبدالفتاح حماده30095

ناجح236إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينالسيد سمير عبدالقادر المعناوى30097

ناجح268إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينايمن سعد فوزى عبدالحليم ابوموسى30098

ناجح228إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينبالل عماد محمد السيد ابوشهاوى30099

ناجح210إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينتامر سعيد مصطفى ابراهيم سالمان30100

ناجح227إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينجمال حلمى فوزى سيد احمد الجمال30101

ناجح206إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينجمال عالء الدين يوسف بسيونى المحيص30102

ناجح262إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينحسام سمير على ابراهيم مصباح30103

ناجح256إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينحسن ابراهيم سالمه بدير علي30104

ناجح259إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينحسن السعيد محمد على المحيص30105

ناجح260إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينحسن رافت محمد اسماعيل حماده30106

ناجح270إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينحسن سعد حامد حسن شحاته30107

ناجح279إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينحسن عالء ابراهيم محمد عبدالسيد30108
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ناجح275إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينحسن محمد حسن محمود ميره30109

ناجح277إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينحلمي علي عبدالمقصود حسن علي30110

ناجح265إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينحمزه حسن محمد عبدالعظيم الحصرى30111

ناجح277إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينخالد محمد شحاته عبدالعال حماده30112

ناجح270إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينخالد نوفل قطب عطيه عبدهللا30113

ناجح245إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينزياد السيد احمد عبدالحليم حجازى30114

ناجح275إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينزياد محمد عبدالشافى ابوالفتوح احمد غانم30115

ناجح278إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينزياد محمد كمال عبدالصمد عبدالعال30116

ناجح262إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينزيدان علي محمد علي مسعود عيد30117

ناجح189إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينسعد رشاد سعد خليفه الفار30118

ناجح277إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينسعد رمزي سعد محمد الكشك30119

ناجح268إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينسعد سمير على ابراهيم مصباح30120

ناجح253إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينسعد عبدالرحمن السيد سعد منصور30121

ناجح195إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينسعد محمود نصر على الحب30122

ناجح226إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينسعيد محمد سعيد عبداللطيف عطا بدران30123

ناجح248إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينصالح شحاته عبدالعظيم محمد االخريطى30124

ناجح206إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينعادل سراج محمد محمد دراز30125

ناجح260إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينعبدالرحمن عالء جمال محمد داود30128

ناجح232إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينعبدالرحمن على فهمى حسن زلهف30129

ناجح277إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينعبدالرحمن على محمود شعبان30130

ناجح264إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينعبدالرحمن محمد عزت محمود السيد30131

ناجح273إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينعبدالصمد جالل عبدالصمد يوسف ابوكيله30132

ناجح274إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينعبدالعزيز ابراهيم سعيد محمد السيد خليل30133

ناجح239إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينعبدالعظيم على عبدالعظيم على ابوحشيش30134

ناجح180إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينعبدهللا ابوزيد رزق ابوزيد محمد30135

ناجح247إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينعبدهللا عبدهللا محمد عبدالمجيد عطيه30136
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ناجح236إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينعبدهللا محمد عويس محمد الصياد30137

ناجح188إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينعبدالناصر على رزق ابوزيد رزق30138

ناجح245إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينعبده جمعه محمد مغازى ابوشهاوى30139

ناجح273إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينعالء ايمن ابراهيم مصطفى اسماعيل30140

ناجح273إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينعلي السعيد السعيد علي بدر30141

ناجح277إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينعلي وسام علي عبدالفتاح حسب هللا30142

ناجح274إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينعمر ابوالنجاه سالمه علي شعبان30143

ناجح278إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينعمر احمد ابوحشيش محمد ابوحشيش30144

ناجح278إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينعمر السيد محمد السيد زيد30145

ناجح228إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينعمر عبدهللا مسعود عمر احمد عمر30146

ناجح271إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينعمرو ابراهيم عماره راضي عماره30147

ناجح276إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينعمرو محمود عبدالحليم حامد قمبر30149

ناجح197إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينفتحى عبدالسالم محمد عبدالسالم شكر30151

ناجح274إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينكريم حمد هللا حسن اسماعيل الشباسى30152

ناجح257إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينكريم عادل ابراهيم عبداللطيف جوده30153

ناجح200إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينكريم عماد عبدالعزيز حسن رمضان30155

ناجح190إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينكمال عبدالمقصود محمد عبدالمقصود اللقانى30156

ناجح267إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينلؤى جالل ابراهيم اسماعيل30157

ناجح267إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمؤمن الشحات عبدالمجيد النادى منصور30158

ناجح262إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينماهر ايمن محمد علي ابورحمه30159

ناجح205إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحروس على محروس محمود شاهين30160

ناجح217إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمد ابراهيم الشافعي محمد االبيارى30161

ناجح278.5إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمد احمد السيد مرسى30162

ناجح273إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمد احمد جوده عبدالمنعم ابوالحسن30163

ناجح190إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمد احمد سعد بدر الدين30164

ناجح276.5إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمد احمد عبدالسالم احمد حجازى30165
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ناجح272إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمد احمد عبدالفتاح النقيب30166

ناجح267إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمد اسماعيل السيد سعد منصور30167

ناجح277إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمد اسماعيل يوسف احمد اسماعيل جوده30168

ناجح261إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمد السعيد قطب محمد ضبش30169

ناجح234إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمد السعيد محمد سعد الحرون30170

ناجح271إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمد السيد ابراهيم عبدالكريم الجوهرى30171

ناجح258إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمد السيد محمد ابراهيم عمر30172

ناجح253إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمد الشحات رشاد محمد حمام30173

ناجح255إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمد الشحات عبدالعزيز محمد الشيخ على30174

ناجح221إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمد انس صبرى محمد عبدالهادى عماره30175

ناجح244إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمد ايهاب الشحات محمد ابوخضر30176

ناجح244إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمد بسام محمود محمد الشاعر30177

ناجح267إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمد حلمى عبدالمقصود حسن على المحيص30178

ناجح259إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمد حمدى صالح محمود ابوغنيمة30179

ناجح224إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمد خالد عبدربه على حجازى30180

ناجح220إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمد ذكريا محمد محمد دراز30182

ناجح171إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمد ربيع محمد محمود ابوعطيه30183

ناجح257إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمد رمضان رمضان ابوزيد محمد30184

ناجح210إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمد سعد اسماعيل قطب عبدهللا30185

ناجح271إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمد سعد السيد ابوغنيمة30186

ناجح248إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمد سمير صبري متولى الشماع30187

ناجح259إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمد صبري علي ابوزيد30188

ناجح259إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمد عبدالسالم ابراهيم عبدالجليل ابوشهاوى30189

ناجح276إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمد عبدالعزيز محمد زيد30190

ناجح171إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمد عبدالكريم حسن محمد اسماعيل30191

ناجح168إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمد على رشاد على نوفل30192
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ناجح186إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمد فتوح محمد ابوالفتوح الرفاعي30193

ناجح277إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمد فرج هللا على فرج هللا ابويونس30194

ناجح278إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمد فيصل عبدهللا عبدالحميد داود30195

ناجح276.5إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمد مسعد عبدالستار احمد عامر30196

ناجح229إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمد وسام رافت السيد غنيم30197

ناجح262إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمد ياسر محمد عبدالحميد خلف هللا30198

ناجح271إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمود السيد ابراهيم محمد عبدالسيد30199

ناجح224إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمود سعد السيد صابر على30201

ناجح170إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمود سعد سعد رمضان30202

ناجح261إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمود سعد علي ابراهيم منصور30203

ناجح270إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمود سعد مصطفى اسماعيل البياع30204

ناجح256إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمود عبدالحميد عبده عبدالغفار رمضان30205

ناجح201إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمود على السيد جوده ابوشهاوى30206

ناجح273إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمود فريد عبدالحكيم احمد خضر30207

ناجح263إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمود محمد الفضلي عبدالسالم شرف30208

ناجح229إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمود محمد فتحى عمران البغدادى30209

ناجح210إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمود محمد يحى محمد عبدالحليم شرف30210

ناجح184إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمحمود مرسى مرسى على الحناوى30211

ناجح153إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمسعود مندى مسعود عبدالوهاب ضبش30212

ناجح261إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمصطفى حسن حسن ابوغنيمة30214

ناجح238إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمصطفى سعد ابراهيم حسن المحيص30215

ناجح207إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمصطفى محمد احمد احمد مصطفى30216

ناجح264إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمصطفى محمود السعيد على بدر30217

ناجح275إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمصطفى محمود محمد سعد الدين سالم30218

ناجح264إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينمصطفى وجيه كمال حطاوى عبدالدايم30219

ناجح221إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينموسى السيد عبدالواحد حسن شرف30220
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ناجح225إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنيننبيل كرم سعد محمد شعبان30221

ناجح256إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينهادى حسين عباس غالم بالوش30222

ناجح217إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينهيثم ابراهيم محمد محمد نصير30223

ناجح188إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينيحي محمود حسن محمد دسوقى30224

ناجح272إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينيحيي احمد محمد يوسف جاب هللا30225

ناجح267إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينيوسف خالد يوسف حسن المحيص30226

ناجح269إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينيوسف عبدالمطلب احمد مسعود عمر30227

ناجح214إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينيوسف عزت يوسف محمد القاضى30228

ناجح272إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينيوسف وليد محمد محمد مرعى30229

ناجح264إدارة سيدى سالمابو غنيمة بنينيونس اشرف عبدالرحمن عبدالرحمن الجوهرى30230

ناجح227إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتابتسام علي عبدالقوي عبدالجواد الشلح30231

ناجح165إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتابتسام نبيه السيد عطيه شبور30232

ناجح240إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتاروى محمد علي ابراهيم منصور30233

ناجح256إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتاسراء سالمه مغازى محمود شعبان30234

ناجح263إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتاسراء عبدالسالم مغازى عبدالسالم ابوشهاوى30235

ناجح162إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتاسراء عوض شعبان اسماعيل حسان30236

ناجح252إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتاسماء ابراهيم عبدالسالم عمر السلمونى30237

ناجح244إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتاسماء اسماعيل علي منصور30238

ناجح228إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتاسماء حمدى السيد عبدالواحد30239

ناجح275إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتاسماء سالم عبداللطيف احمد السمالوى30240

ناجح222إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتاسماء شحاتة على ابوشحاتة30241

ناجح266.5إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتاسماء ضاحى ماهر اسعد ابوغنيمة30242

ناجح202إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتاسماء فريج سعد فريج ابومنصور30243

ناجح191إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتاسماء متولى محمد حسن الحرون30244

ناجح257إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتاسماء معروف فتح هللا هاشم الحب30245

ناجح171إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتاسماء وحيد محمد مصطفى المهدى30246
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ناجح230إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتاشجان ايمن مختار ابراهيم عيد30247

ناجح242إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتاالء اسماعيل دياب اسماعيل الغزولى30248

ناجح217إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتاالء الشحات احمد محمد سحلول30249

ناجح275إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتاالء حاتم ابراهيم محمد ابوالحسن30250

ناجح267إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتاالء سعد اسماعيل سعد حماده30251

ناجح277إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتاالء عدلى بسيونى على نوفل30252

ناجح277إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتاالء فريد الحوفي على الحوفي30253

ناجح273إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتاالء محمود سعد محمد الكشك30254

ناجح228إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتاالء محمود هالل ابوالفتوح30255

ناجح229إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتاالء مدحت عبدالحكيم محمود ابوغنيمه30256

ناجح267إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتالشيماء احمد عبدالسالم احمد حجازى30257

ناجح251إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتالشيماء محمد السعيد محمد السيد30258

ناجح221إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتامال اشرف السيد عبدالفتاح غنيم30259

ناجح243إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتامال على على غندور الشربينى30260

ناجح235إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتاماني اشرف السيد محمد حامد30261

ناجح278إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتاماني حسن حسن نوفل30262

ناجح250إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتامل جمال عبدالحليم محمد مرعى30263

ناجح277إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتامل عبدالحكيم محمد محمد ابوغنيمه30264

ناجح275إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتامنه محمد المهدى محمد مصطفى حربى30265

ناجح261إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتامنيه علي محمد عبدالمقصود منصور30266

ناجح251إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتاميره عبدالباسط فتحي ندير30267

ناجح262إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتاميره محروس محروس شاهين30268

ناجح277إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتاميره محمود رمضان مصطفى30269

ناجح265إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتاميره مسعد محمد محمد مرعى30270

ناجح272إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتاميمه محمود عبدالسالم احمد السمالوى30271

ناجح278إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتانوار مندى السيد محمد غنيم سحلول30272
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ناجح228إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتايمان ابراهيم مسعود محمد سالم30273

ناجح274إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتايمان احمد حسن محمود حماده30274

ناجح248إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتايمان الشحات ابراهيم محمد الجوهرى30275

ناجح279إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتايمان محمد السيد محمد حسب هللا30276

ناجح242إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتايمان مسعد السيد محمد اسماعيل30277

ناجح277إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتايه سعد محمد ابراهيم نصير30278

ناجح272إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتايه فتحي عبدالقادر ابراهيم المعناوي30279

ناجح273إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتبسمله امين محمد محمد نوفل30280

ناجح270إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتبسمله جمال عبداللطيف محمد عيد30281

ناجح276إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتبسمله سعد فتحى محمد عبده فليفل30282

ناجح240إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتبسمله على عطيه على ابوكيلة30283

ناجح275إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتبسمله محمد ممدوح محمد عبدالسيد30284

ناجح234إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتبسمه عبدالصمد عبدالغنى عبدالصمد مسعود30285

ناجح275إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتبسمه محمد السيد محمد البنا30286

ناجح259إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتبسنت رزق هايم احمد عمار30287

ناجح272إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتبسنت على عبدالحميد محمد عبده30288

ناجح263إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتبسنت محمد محمود السيد حموده30289

ناجح272إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتتهانى سعد مسعود ابوزيد ضبش30290

ناجح276إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتجنه محمد السيد يوسف ابوغنيمه30291

ناجح276إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتجنى محمد علي عبدالعاطي30292

ناجح269إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتجهاد سعد محمد عبدالكريم سحلول30293

ناجح270إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتجهاد محمد حسن محمود عامر30294

ناجح252إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتحبيبه ابوزيد احمد ابراهيم زيد30295

ناجح270إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتحبيبه السيد شلبى الجمال30296

ناجح278إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتحبيبه امين ابراهيم احمد شوشه30297

ناجح279إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتحبيبه حسن عبدالحكيم محمود ابوغنيمه30298
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ناجح278إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتحبيبه حمزه ابراهيم محمد منصور30299

ناجح199إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتحبيبه سمير على محمد احمد30300

ناجح229إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتحبيبه محمد عبدالنبي احمد ابراهيم30301

ناجح260إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتحبيبه هانى محمود ابوعبدهللا30302

ناجح271إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتحبيبه ياسر محمد مسعود شكر30303

ناجح233إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتحسناء احمد محمد احمد الشناوى30304

ناجح276إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتحسناء اسماعيل السيد زيد30305

ناجح273إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتحسناء حسن الفضلي اسماعيل زيد30307

ناجح268إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتحسناء فكرى قطب محمد الحاج30308

ناجح279إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتحسناء محمد عبدالعظيم سالم30309

ناجح276إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتحسناء مسعد حسن محمد شبور30310

ناجح230إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتحنان سعد الشحات على ابوموسى30311

ناجح273إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتحنان سمير محمد عبدالصمد عبدالعال30312

ناجح249إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتحنين ابراهيم حسن شرف الدين شرف30314

ناجح277إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتحنين احمد صبحى محمد الصردى30315

ناجح259إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتحنين السعيد عبداللطيف يوسف ابوغنيمه30316

ناجح277إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتحنين السيد سعيد محمد السيد محمد30317

ناجح274إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتحنين السيد شلبى الجمال30318

ناجح275إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتحنين شفيق صديق ابراهيم الحرون30319

ناجح257إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتحنين عبدالفتاح سعد عبدالعزيز شبور30320

ناجح258إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتحنين عطية مصطفى خليل حسين30321

ناجح270إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتحنين محمد السعيد محمد ابوالحسن30322

ناجح268إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتحنين محمد عبده عبدالحليم الطويلة30323

ناجح271إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتحوريه على محمد على بدر30325

ناجح242إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتخلود محمد سعد ابومنصور30326

ناجح190إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتدعاء عصام السيد يوسف غنيم30327
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ناجح274إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتدعاء مسعد عبدالرازق عبدالكريم طواجن30328

ناجح180إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتدنيا السعيد محمد عبدالمقصود ابومنصور30329

ناجح244إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتدنيا محمد احمد محمد عاشور30331

ناجح258إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتدنيا منتصر فريج حسن منصور30332

ناجح247إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتدينا عبدهللا حسن محمود جاهين30333

ناجح244إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناترانيا شلتوت عبدالمعز عبده حماد30334

ناجح237إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناترحاب محمد عبدالمعطى على الحب30335

ناجح246إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناترحمه رضا ابراهيم شرف الدين شرف30336

ناجح233إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناترحمه صبحى على محمد حجازى30337

ناجح239إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناترشا عباده رجب ابوالنجاه عجمى30338

ناجح219إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناترشا مسعد اسماعيل ابراهيم الفار30339

ناجح263إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناترنا عبدالواحد فتحى محمد مصباح30340

ناجح276إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناترواء محمد سعد ابراهيم ابوغنيمه30341

ناجح223إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتريم سعد الحسينى على الجمال30342

ناجح271إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتساره حامد عبده محمد جوهر30343

ناجح262إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتساره غازى عامر عبدالحى خالف30344

ناجح218إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتساندى بهجت عبدالعال ابوشحاته30345

ناجح274إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتسجود حمدان علي مصطفى ندير30346

ناجح277إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتسلمى اسماعيل ابراهيم احمد ابراهيم30347

ناجح273إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتسميره محمود ابراهيم السيد محمد30348

ناجح262إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتسناء على محمد محمد خميس30349

ناجح255إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتسهيله ابراهيم خطاب عبدالرحمن نوفل30350

ناجح241إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتسهيله عبداللطيف عبدالاله السيد منصور30351

ناجح277إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتسوزان شفيق مغازى محمد محمد30352

ناجح269إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتشاهندا احمد محمد عبدالصمد جزر30353

ناجح256.5إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتشاهيناز محمد شحاته على موسى30354



كفرالشيخ16/06/2021

1068صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح271إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتشروق جميل قطب محمد سحلول30355

ناجح277إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتشروق محمد على عبيد المسيرى30357

ناجح278إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتشهد احمد على محمد السيد داود30358

ناجح242إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتشهد السيد قدرى محمد الفوال30359

ناجح230إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتشوق عادل حامد حسن شحاته30360

ناجح274إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتشيماء انس الرفاعى محمد داود30361

ناجح275إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتشيماء وليد على هالل الكومى30362

ناجح272إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتصفاء سعيد محمد سعد شوشه30363

ناجح279إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتعبير السيد محمد عبدالصمد عبدالغنى مسعود30364

ناجح277إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتعبير عادل حامد ابراهيم اللقانى30365

ناجح278.5إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتعبير مصطفى ابراهيم سيداحمد السلمونى30366

ناجح270إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتعزه رجب عبدالعاطى رجب الحب30367

ناجح278إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتعزه عباس محمد فتوح بسيونى30368

ناجح268إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتعزه عبده عبدالسالم احمد30369

ناجح224إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتفاطمه محمود مصطفى يوسف ابوغنيمه30371

ناجح276إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتفتحيه طارق حسين السيد مصطفى30372

ناجح224إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتفتحيه محمد ابوحشيش محمد ابوحشيش30373

ناجح268إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتفرحه طه محمد محمد عبدهللا هالل30374

ناجح215إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتلمياء رمضان السيد عبدهللا سحلول30375

ناجح213إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتليلى احمد محمد احمد محمود30376

ناجح267إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتمروه محمد احمد نوفل30377

ناجح277إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتمريم السيد عواد حسن نشوان30378

ناجح268إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتمنار مرشدى متولى يوسف ندير30379

ناجح278.5إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتمنال على اسماعيل محمد جوده30380

ناجح210إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتمنال وليد عبدالرحمن ابراهيم حسب هللا30381

ناجح242إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتمنه هللا احمد ابراهيم احمد داود30383
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ناجح277إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتمنه هللا احمد جميل احمد هالل30384

ناجح227إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتمنه هللا اشرف رزق محمد الكشكى30385

ناجح229إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتمنه هللا حماده سعد مبروك هيبه30386

ناجح257إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتمنه هللا رشدى السيد السيد عيد30387

ناجح167إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتمنه هللا سرحان عوض محمد عويدات30388

ناجح254إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتمنه هللا عبدالمطلب ابوالفتوح احمد ابوحشيش30389

ناجح264إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتمنه هللا على محمد على المنجوجى30390

ناجح236إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتمنه هللا عماد عبدالمحسن اسماعيل ابوغنيمه30391

ناجح255إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتمنه هللا محمد كرم عبدهللا الفار30392

ناجح262إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتمنه هللا محمود محمد ابوالسعود سالم30393

ناجح251إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتمنه باسم محمد احمد الشناوى30394

ناجح271إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتمنه حسن ابراهيم على سليمان30395

ناجح272إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتمنه عبدالحكيم على عثمان الصعيدى30397

ناجح259إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتمنه عبدالحميد محمد عبدالحميد الحديدي30398

ناجح251إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتمى امين محمد محمد نوفل30399

ناجح183إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتناديه ابوالنصر يونس عبداصمد صالح30400

ناجح276إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتناديه محمود ابراهيم عبدالسالم الالوندى30401

ناجح277إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتنجاه حمدي على مغازي عزام30402

ناجح277إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتندى احمد عبدالعزيز علي ابوالسعد30403

ناجح271إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتندى محمد رفعت نجا فتح هللا30404

ناجح276إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتندى محمد سمير احمد عويدات30405

ناجح269إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتندى نجاح محمود محمد محمد30406

ناجح193إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتنرمين فيصل احمد درويش داود30407

ناجح272إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتنسمه خالد عبده محمد جوهر30408

ناجح178إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتنشوى باسم حامد ابراهيم اللقانى30409

ناجح260إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتنعمه عطيه سعد شبور30410
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ناجح266إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتنهى هشام محسن جمعه ابوشهاوى30411

ناجح275إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتنور خالد عبده محمد جوهر30412

ناجح259إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتنور عصام عبدالغني عبدالصمد مسعود30413

ناجح273إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتنورا عبدالغنى محمد عصران حماده30414

ناجح227إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتنورهان السيد سعيد السيد ابراهيم30415

ناجح236إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتنورهان عمر عبدالنبي حسن منصور30416

ناجح225إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتنيره عبدالعال درويش محمد نوفل30417

ناجح206إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتنيره عبدالاله احمد الصغير عبدالاله السيد30418

ناجح253إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتهاجر احمد حسن ابوزيد رزق30419

ناجح239إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتهاجر السيد سعيد احمد على شحاته30420

ناجح265إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتهاجر حسن السعيد حسن الحرون30421

ناجح258إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتهاجر حسن حسن محمد ابراهيم شبور30422

ناجح254إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتهايدي احمد خضر سعد30423

ناجح278إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتهايدي محمد عبدالغني مسعود30424

ناجح212إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتهبه فرج فهمى احمد السمان30426

ناجح250إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتهبه محمد عبدالمعطى على الحب30427

ناجح220إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتهدى ابراهيم عبده عبدالفتاح حسب هللا30428

ناجح236إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتهدير رمضان سيف متولى ابوموسى30432

ناجح238إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتهدير عبدالعزيز محمد يوسف بدير الشناوى ابوغنيمه30433

ناجح260إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتهند محمد فريج عبداللطيف عجوة30434

ناجح272إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتوفاء اسماعيل اسماعيل يوسف ابوغنيمه30435

ناجح248إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتوفاء محمد حسن عبدالعزيز حسن30436

ناجح257إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتياسمين ايمن عبدالسالم احمد اسماعيل30437

ناجح242إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتياسمين سامى سعد محمد مصباح30439

ناجح203إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتياسمين عادل حسن محمد سحلول30440

ناجح247إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتياسمين عبدالمقصود ابراهيم حسن المحيص30441
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ناجح234إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتياسمين ماهر فتحى محمد عبده30442

ناجح233إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتياسمين محمد فوزى محمد الشيمى30443

ناجح255إدارة سيدى سالمابو غنيمة بناتياسمين محمود محمد محمد ابونوفل30444

ناجح275إدارة سيدى سالما.الندايــــرة تاحمد عبدالستار عبدالعال السيد ندير30453

ناجح269إدارة سيدى سالما.الندايــــرة تاحمد فاروق استفتاح سعد علي30454

ناجح199إدارة سيدى سالما.الندايــــرة تاحمد محمد عبدالمنعم كامل الخولى30455

ناجح209إدارة سيدى سالما.الندايــــرة تالسيد على السيد على ندير30456

ناجح268إدارة سيدى سالما.الندايــــرة تحمادة هشام عونى محمد عطيه الخولى30461

ناجح217إدارة سيدى سالما.الندايــــرة ترشاد محى الدين رشاد عبدالحميد الحوفى30463

ناجح208إدارة سيدى سالما.الندايــــرة تعبدالسالم محمد متولي عبدالعال ندير30467

ناجح249إدارة سيدى سالما.الندايــــرة تكريم هانى متولى محمد ندير30470

ناجح232إدارة سيدى سالما.الندايــــرة تمازن محمد الحسين محمد منصور30472

ناجح159إدارة سيدى سالما.الندايــــرة تمحمد بسيونى متولى بسيونى متولى30477

ناجح268إدارة سيدى سالما.الندايــــرة تمحمد حازم راغب على الحوفي30478

ناجح229إدارة سيدى سالما.الندايــــرة تمحمد هشام السيد عبدالغنى ندير30481

ناجح184إدارة سيدى سالما.الندايــــرة تمحمود الحسينى طلعت السيد الحوفى30482

ناجح180إدارة سيدى سالما.الندايــــرة تمحمود ايهاب محفوظ على ندير30483

ناجح279إدارة سيدى سالما.الندايــــرة تمحمود رحيم رحيم محمد السيد الشلح30484

ناجح195إدارة سيدى سالما.الندايــــرة تمحى سمير محمد محمد نصر30485

ناجح279إدارة سيدى سالما.الندايــــرة تممدوح معروف محمد ندير بساط30486

ناجح185إدارة سيدى سالما.الندايــــرة تنادر عبداللطيف شوقى الخولى30487

ناجح239إدارة سيدى سالما.الندايــــرة تنعمان صباح محمد مصطفى ندير30488

ناجح220إدارة سيدى سالما.الندايــــرة تهادى وليد رمضان ابراهيم ندير30489

ناجح250إدارة سيدى سالما.الندايــــرة تهانى جميل انور يحيى حسن ندير30490

ناجح225إدارة سيدى سالما.الندايــــرة تيوسف عبدالرؤف عبدالعظيم عبدالرؤف الخولى30491

ناجح190إدارة سيدى سالما.الندايــــرة تاسراء سالم السيد ندير30492
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ناجح206إدارة سيدى سالما.الندايــــرة تامل محمد الجارحي محمد الشلح30497

ناجح160إدارة سيدى سالما.الندايــــرة تاميمة عبدالغنى الحملى عبدالغنى ندير30498

ناجح180إدارة سيدى سالما.الندايــــرة تريم ماجد محمد محمد منصور30503

ناجح220إدارة سيدى سالما.الندايــــرة تشيماء الشحات عيسوى على محمد30509

ناجح231إدارة سيدى سالما.الندايــــرة تعبير السعيد عبدالسالم على ندير30511

ناجح197إدارة سيدى سالما.الندايــــرة تعال محمد زكريا خليفة ندير30513

ناجح214إدارة سيدى سالما.الندايــــرة تياسمينا حمدى رافت محمد الحوفى30524

ناجح251إدارة سيدى سالمالصيفر البرية اإلعداديةاحمد حاتم على على رزق الصندفاوى30526

ناجح230إدارة سيدى سالمالصيفر البرية اإلعداديةاحمد عرابى احمدعبدالتواب ناجى30527

ناجح244إدارة سيدى سالمالصيفر البرية اإلعداديةاحمد ماهر جميل احمد ابوخوات30528

ناجح228إدارة سيدى سالمالصيفر البرية اإلعداديةامجد السيد امجد محمد عمير30529

ناجح258إدارة سيدى سالمالصيفر البرية اإلعداديةايهاب احمد عبدهللا بسيوني عمر جاب هللا30530

ناجح246إدارة سيدى سالمالصيفر البرية اإلعداديةحلمى فاروق احمد السرساوى30531

ناجح270إدارة سيدى سالمالصيفر البرية اإلعداديةعادل فاروق محمود عبدالحافظ محمد30532

ناجح271إدارة سيدى سالمالصيفر البرية اإلعداديةعبدهللا محمد سعد محمد منصور30533

ناجح259إدارة سيدى سالمالصيفر البرية اإلعداديةعبدهللا محمد عبدهللا محمد عبدهللا ناجى30534

ناجح278إدارة سيدى سالمالصيفر البرية اإلعداديةعيسي سعد احمد ابراهيم عيسي30536

ناجح241إدارة سيدى سالمالصيفر البرية اإلعداديةكرم حسن ربيع حسن البحيرى30537

ناجح251إدارة سيدى سالمالصيفر البرية اإلعداديةوسام سعد فهمى احمد ابراهيم عيسى30538

ناجح265إدارة سيدى سالمالصيفر البرية اإلعداديةاسماء سامى محمد السيد ابوشهاوى30539

ناجح276إدارة سيدى سالمالصيفر البرية اإلعداديةاشرقت محمود محمد على منصور30540

ناجح275إدارة سيدى سالمالصيفر البرية اإلعداديةاالء ابراهيم عطية عطية الصندفاوى30541

ناجح272إدارة سيدى سالمالصيفر البرية اإلعداديةامل حامد حسن النادي حسن30542

ناجح248إدارة سيدى سالمالصيفر البرية اإلعداديةامل محمد عبدالحكيم حامد عيسى30543

ناجح273إدارة سيدى سالمالصيفر البرية اإلعداديةايمان عبدهللا احمد بسيوني عمر جاب هللا30544

ناجح277إدارة سيدى سالمالصيفر البرية اإلعداديةبسمله فارس عبدالعظيم حامد ابوخوات30545
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ناجح272إدارة سيدى سالمالصيفر البرية اإلعداديةحنان وائل انور اسماعيل اسماعيل الطويلة30546

ناجح199إدارة سيدى سالمالصيفر البرية اإلعداديةدانا محمد الحبشى على محمد30547

ناجح277إدارة سيدى سالمالصيفر البرية اإلعداديةسالف نشات محمد محمد الطويله30548

ناجح266إدارة سيدى سالمالصيفر البرية اإلعداديةميار محمد محمد محمد عيسى30549

ناجح267إدارة سيدى سالمالصيفر البرية اإلعداديةندا رضا فاروق على البحيرى30550

ناجح279إدارة سيدى سالمالصيفر البرية اإلعداديةنداء ابراهيم عطية عطية الصندفاوى30551

ناجح277إدارة سيدى سالمالصيفر البرية اإلعداديةندى سامح محمد محمود ابوالنجاه30552

ناجح276إدارة سيدى سالمالصيفر البرية اإلعداديةهبه ابراهيم ابراهيم محمد البالصى30553

ناجح278.5إدارة سيدى سالمالصيفر البرية اإلعداديةهبه محمد فتحى عبده الطويله30554

ناجح249إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةابراهيم اشرف ابراهيم عمر البحيرى30555

ناجح227إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةاشرف حسن محمد السعيد مغازى الصندفاوى30556

ناجح221إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةبسام محمد عوض حسن الطويلة30557

ناجح255إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةحسن رضا ابراهيم احمد سعد البحيري30558

ناجح249إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةراشد خالد راشد على الصندفاوى30559

ناجح251إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةزياد حسن جمال حسن البحيري30560

ناجح238إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةزياد مامون محمد سعد عمارة30561

ناجح278.5إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةسامى جمال حسن ابراهيم على الشاعر30562

ناجح197إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةسعد عالء على على ابراهيم ا لشاعر30563

ناجح246إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةشريف سعد عبدالجليل عبدة الزهيرى30564

ناجح209إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةضياء ايمن محمد ابراهيم الناعم30565

ناجح243إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةعبدالحكيم سعد حسن البحيري30566

ناجح224إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةعبدالرحمن حسين السعيد على الفقى30567

ناجح272إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةعبدالرحمن على محمد محمد على30568

ناجح271إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةفهمي محمد فهمي عبدالاله على البحيري30569

ناجح242إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةكريم فهد سعد يوسف الصندفاوي30570

ناجح191إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةمحمد بسام عوض حسن الطويلة30572
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ناجح191إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةمحمد رياض عبدالجواد مهدي شابون30573

ناجح244إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةمحمد عطية عوض محمد البحيري30574

ناجح254إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةمحمد فتوح منصور علي زين الدين30575

ناجح241إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةمحمد قدرى صبحى عبدالمقصود ابوالقمصان30576

ناجح231إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةمحمود علي محمد علي الناعم30577

ناجح258إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةمصطفى عالء الدين مصطفى عبدالفتاح الفقى30578

ناجح264إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةمعتز هارون محمد مصطفي البحيري30579

ناجح266إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةنبيل حمادة محمد نبيل محمد قنبر30580

ناجح224إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةهيثم صبري حمدين برهامي البحيري30581

ناجح210إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةاسعاد احمد محمد السعيد عبدالعزيز قاسم30583

ناجح233إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةاسالم محمود علي برهامى عبده30584

ناجح278إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةامانى حمودة محمد محمدعلى حسن30586

ناجح248إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةامل الشافعي حسن عبدهللا الناعم30587

ناجح274إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةامل حسن حسن السعيد عبده30588

ناجح152إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةامل عبدالمعطى محمد عبدالمعطى الصندفاوى30589

ناجح277إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةامل محمد جمال ابراهيم الصندفاوى30590

ناجح251إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةاميرة عبدالكريم عطية محمد عبدالكريم الصندفاوى30591

ناجح276.5إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةاية هللا حسن الرفاعي ابراهيم عيطة30592

ناجح263إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةاية فتحي ابوالمعارف البحيري محمد30593

ناجح273إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةايمان عبدالمقصود صبحى عبدالمقصود30594

ناجح276إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةبسملة رضا محمد محمد الفقى30595

ناجح276إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةحبيبة علي محمد علي عبده الطويلة30596

ناجح277إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةحبيبة محمد عيد اسماعيل30597

ناجح230إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةحسناء حسن حسن حسن البحيري30598

ناجح179إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةدنيا احمد محي على عقل30599

ناجح251إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةدينا حسن زغلول فتح هللا البحيري30600
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ناجح279إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةرنا احمد صالح سعد سالمة اسماعيل30602

ناجح241إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةسارة محمد ابراهيم جبر الفقي30603

ناجح254إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةشروق علي محمد محمود الزهيري30606

ناجح235إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةشهد محمد ربيع احمد محمد الناعم30607

ناجح260إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةصفاء عبدالهادي محمدى على الناعم30608

ناجح235إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةفاطمة مصطفى عبدهللا محمد الصعيدي30611

ناجح251إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةمنة هللا محمد جمعة عبدهللا البحيري30612

ناجح234إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةمنة هللا محمود يونس ابوالقمصان30613

ناجح277إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةميادة بديع محمد محمد على البحيري30614

ناجح211إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةندى فتحي حسن عبدهللا الناعم30615

ناجح177إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةنرمين ابراهيم الدسوقى على احمد يوسف30616

ناجح237إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةنوال طارق راشد الصندفاوي30617

ناجح244إدارة سيدى سالمفصول البحيرى اإلعداديةهدى عوض محمد عبدالسالم الطويلة30618

ناجح203إدارة سيدى سالما.ابوغانم تابراهيم رضا محمد سعيدالريس30620

ناجح249إدارة سيدى سالما.ابوغانم تاحمد عبداللطيف السيد عبداللطيف المكاوى30621

ناجح151إدارة سيدى سالما.ابوغانم تاحمد فتح هللا محمد محمد شتا30622

ناجح155إدارة سيدى سالما.ابوغانم تطارق عزيز جابر على30623

ناجح206إدارة سيدى سالما.ابوغانم تفاروق على فاروق حسن غانم30625

ناجح236إدارة سيدى سالما.ابوغانم تمحمد احمد محمد محمد سعد30626

ناجح183إدارة سيدى سالما.ابوغانم تمحمد حمدان محمد محمد على ناصر30627

ناجح200إدارة سيدى سالما.ابوغانم تمحمد علي فهمى متولى شتا30628

ناجح225إدارة سيدى سالما.ابوغانم تمحمد منصور محمود صادق محمد30629

ناجح248إدارة سيدى سالما.ابوغانم تمحمود خالد اسماعيل اسماعيل عيسى30630

ناجح239إدارة سيدى سالما.ابوغانم تاروى حمام محمد محمد سعد30633

ناجح263إدارة سيدى سالما.ابوغانم تاسماء محمد حسانين عبدالحميد30634

ناجح235إدارة سيدى سالما.ابوغانم تاشجان اشرف محمود صادق محمد30635
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ناجح247إدارة سيدى سالما.ابوغانم تاالء صفوت على ابراهيم العزقه30636

ناجح274إدارة سيدى سالما.ابوغانم تايمان بيومى محمد محمد بيومى30637

ناجح205إدارة سيدى سالما.ابوغانم تايمان خيرى شعبان احمد بعجر30638

ناجح223إدارة سيدى سالما.ابوغانم تخلود الشحات عبدالوهاب عطية غانم30639

ناجح208إدارة سيدى سالما.ابوغانم تدعاء على عطية حسن محمد30640

ناجح235إدارة سيدى سالما.ابوغانم تريهام رضا عبدالاله على عوض30641

ناجح276إدارة سيدى سالما.ابوغانم تسماح مسعد على حسن الفقى30642

ناجح270إدارة سيدى سالما.ابوغانم تسها محمد على متولى شتا30643

ناجح233إدارة سيدى سالما.ابوغانم تشهد اشرف محمد محمد مبروك ناصر30644

ناجح244إدارة سيدى سالما.ابوغانم تشهد جميل حمدين على محمد30645

ناجح270إدارة سيدى سالما.ابوغانم تشيماء ابراهيم محمد على وفا30646

ناجح258إدارة سيدى سالما.ابوغانم تغادة خيرى شعبان احمد بعجر30647

ناجح150إدارة سيدى سالما.ابوغانم تفرحة سامح رمضان عبدالحليم30648

ناجح251إدارة سيدى سالما.ابوغانم تمريم على عطية حسن محمد30649

ناجح265إدارة سيدى سالما.ابوغانم تمنال محمد فريد محمد متولى شتا30650

ناجح257إدارة سيدى سالما.ابوغانم تمنة هللا محمد محمد الشحات عبدالوكيل30651

ناجح264إدارة سيدى سالما.ابوغانم تندى جمال علي محمد عبدالوكيل30652

ناجح278إدارة سيدى سالما.ابوغانم تنوره سراج فكيه شهاب الدين العزقة30653

ناجح273إدارة سيدى سالما.ابوغانم تنورهان باهى احمد يوسف ابراهيم30654

ناجح252إدارة سيدى سالما.ابوغانم توفاء عبدهللا محمد محمد محمود30655

ناجح236إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةابراهيم احمد ابراهيم ابوالنور ابراهيم30656

ناجح238إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةابراهيم شرف الدين ابراهيم محمد30657

ناجح269إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةابراهيم محمد سعد ابراهيم نصار30658

ناجح264إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةاحمد خالد محمد محمد الفقى30660

ناجح226إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةاحمد على حسن على نصار30661

ناجح256إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةاحمد محمد عبدالسالم محمد30662



كفرالشيخ16/06/2021

1077صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح265إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةاحمد نزيه سعد محمد نصار30663

ناجح269إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةالشربينى حاتم الشربينى الشربينى باشا ابوسعده30664

ناجح196إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةباسم حسن ورداني ابراهيم ابراهيم30665

ناجح266إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةحامد وحيد ابراهيم حامد  الفقى30666

ناجح233إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةحسن احمد ابراهيم ابوالنور ابراهيم30667

ناجح248إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةحماده عبدالستار رشاد سالم30669

ناجح228إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةرياض صبري محمد احمد اسماعيل30670

ناجح246إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةزياد عبدهللا عبدالفتاح سعد ابراهيم30671

ناجح275إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةسمير سعد يوسف عبدالواحد30672

ناجح242إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةطارق ابواليزيد عبدهللا فتح هللا30673

ناجح222إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةطه ابراهيم ابراهيم ابراهيم العزقة30674

ناجح271إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةعبدالرحمن محمد شفيق عبدالباسط30675

ناجح263إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةعبدهللا رضا مساعد ابوزيد الجمسي30676

ناجح190إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةعمار محمد على محمود نصار30677

ناجح243إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةعمر محمد فرجاني عبدالمنعم فوده30678

ناجح249إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةعمرو ابراهيم محمد عبدالسالم عبده30679

ناجح241إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةعمرو عبدالبارى على ابراهيم حربى30680

ناجح254إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةفؤاد محمد علي علي فوله30681

ناجح279.5إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةفادي فؤاد نبيل فؤاد سعد30682

ناجح258إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةكريم السعودى عبدالسالم النادى30683

ناجح264إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةمؤمن ابراهيم احمد عبدهللا نصار30684

ناجح272إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةمحمد ابراهيم محمد السطوحي شريف30685

ناجح274إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةمحمد حسن محمد ابراهيم مسلم30686

ناجح269إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةمحمد سعد ابوزيد محمد ابوزيد30687

ناجح276إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةمحمد سعد عمر عبده الفقى30688

ناجح257إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةمحمد صالح الدين محمد فتحي جاويش30689
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ناجح205إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةمحمد ظريف عبدالسالم النادى30690

ناجح250إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةمحمد عبدالسالم عبدالمجيد محمد المرحومي30691

ناجح262إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةمحمد عبدهللا جميل عبدهللا جاويش30692

ناجح271إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةمحمد على عزيز الدين محمد العزقه30693

ناجح272إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةمحمد محمد عبدهللا عبدهللا حسن30694

ناجح228إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةمحمد محمد محمد محمد داود30695

ناجح258.5إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةمراد عبدالعزيز حسين حسين همام30696

ناجح263إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةمعتز وليد حسان ابوزيد الجمسي30697

ناجح240إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةوسام محمد عالم ابراهيم العزقة30698

ناجح264إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةوليد محمد محمد سيداحمد الفقى30699

ناجح198إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةياسين سعد علي محمد العزقة30700

ناجح245إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةاسراء محمد دسوقي ابراهيم30701

ناجح272إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةاسراء محمد فتح هللا عبدالحميد فتح هللا30702

ناجح251إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةاسراء هاني محي الدين ابراهيم العزقة30703

ناجح279إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةاسراء ياسر محمد محمد الشاذلى30704

ناجح278إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةاسماء رجب محمد عبدالسالم30705

ناجح278إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةاسماء عبدهللا السعيد محمد جاويش30706

ناجح278إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةاسماء محمد على سعد على الحمراوى30707

ناجح275إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةاالء شريف الشحات مسعود30708

ناجح279إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةاميرة سعد ابوزيد محمد ابوزيد30709

ناجح264إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةاميره على محمد عبدهللا نصار30710

ناجح277إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةايمان على ابراهيم مسعود الفقى30711

ناجح276إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةايه على على سعد مسعود30712

ناجح278إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةبسملة صبحى صبحى عبدالفتاح محمد30713

ناجح252إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةبسمله حامد عبدالستار محمد سالم30714

ناجح251إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةحنان شحاته محمد شعبان نصار30715
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ناجح254إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةحنان على عبدالرؤف خاطر30716

ناجح279إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةحنين السعيد عبدالفتاح احمد30717

ناجح278إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةدعاء محمد ابراهيم محمد الفقى30718

ناجح278إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةدنيا محمود حامد على عبدالباعث30719

ناجح279إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةدينا السيد سعد عبدالعزيز موسى30720

ناجح254إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةدينا شريف محفوظ عبدالغفار30721

ناجح257إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةرانيا كرم محمد عبدالسالم مصطفى30722

ناجح279إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةرانيا محمد عرفه حسن علي30723

ناجح245إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةرانيا محمد مسعود حامد منصور30724

ناجح279إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةراويه اشرف عماره محمد الفقى30725

ناجح278إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةرباب وليد محمد محمد عبدهللا30726

ناجح224إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةرحاب احمد سعد محمد جاويش30727

ناجح253إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةرشا على محمد محمود نصار30728

ناجح273إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةرغده السيد السعيد عبدالوهاب الفاضى30729

ناجح276إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةرواء خالد محمود محمد محمود30730

ناجح279إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةروحية نسيم محمد عبدهللا30731

ناجح278إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةريم محمد عرفه حسن علي30732

ناجح275إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةزهراء ماهر عبدالرحمن محمد سالم30733

ناجح265إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةساره السيد محمد محمد سيد احمد الفقى30734

ناجح278إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةساره سمير عزت عبدالحفيظ30735

ناجح258إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةسمر حماده يوسف ابراهيم صالح30736

ناجح237إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةسميره حامد شوقى عبداللطيف30737

ناجح274إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةسميره محمد فتحى محمد محمد30738

ناجح274إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةسندس ابراهيم يوسف مرسي صالح30739

ناجح271إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةسومه فتح هللا حسين محمد حسانين30740

ناجح200إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةشادية محمد عطيه عبده داود30741
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ناجح271إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةشهد اشرف شفيق عبدالباعث30743

ناجح277إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةشهد محمد عبدالصمد عبدالحميد الصباغ30744

ناجح275إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةشهد هشام عبدالنبي السطوحي30745

ناجح264إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةشيماء مصطفى محمود مصطفى30746

ناجح269إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةعائشة عبدالسالم احمد عبدالسالم جاويش30747

ناجح275إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةعزيزة محمد عزت عبدالحفيظ رمضان30748

ناجح278إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةعال رمضان محمد  ابراهيم مرسال30749

ناجح266إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةعال وحيد محمد حسن جاويش30750

ناجح197إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةفايزه محمود ابراهيم محمد30751

ناجح248إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةفرحه حسام ابراهيم ابراهيم العزقة30752

ناجح278إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةملك جميل عبدهللا فتحي جاويش30753

ناجح275إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةملك عبدالناصر محمد عبدالجليل القاضى30754

ناجح276إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةمنه محمد حامد على عبدالباعث الفقى30755

ناجح266إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةمنى فتح هللا محمود فتح هللا محمد30756

ناجح272إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةمى رفيق محمد على اسماعيل30757

ناجح270إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةمى يوسف محمد يوسف  ابومنصورة30758

ناجح273إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةنجفه ماهر محمد محمد المغازى30759

ناجح278إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةنورا تامر محمد فتحي جاويش30760

ناجح258إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةنورهان احمد محمد ابوزيد الجميسي30761

ناجح272إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةنورهان سعد على سعد الحمراوى30762

ناجح275إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةهاجر رجب عبدالكريم محمد السيد30763

ناجح276إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةهاجر مهران وفا حسن حربى30764

ناجح277إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةهبه هللا ايمن احمد عبدالباسط طه30765

ناجح268إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةهبه فاروق مغازى سعد باشا30766

ناجح268إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةهدير سعد عبدالرؤف سعد الفقى30767

ناجح270إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةوفاء محمد محمد عبدالسالم جاهين30768
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ناجح221إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةوالء بشير محمود مصطفى محمد30769

ناجح258إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةياسمين ابراهيم سعد بدر احمد30770

ناجح268إدارة سيدى سالمروضة الفقهاء البحرية إلعداديةياسمين محمد احمد السيد30771

ناجح266إدارة سيدى سالمفصول الشرنوبي االعداديةابراهيم احمد يوسف سيداحمد حسانين30772

ناجح271إدارة سيدى سالمفصول الشرنوبي االعداديةابوالسعود خالد حسن محمد السيد30773

ناجح267إدارة سيدى سالمفصول الشرنوبي االعداديةاحمد سعد احمد الشرنوبى فتح هللا30774

ناجح239إدارة سيدى سالمفصول الشرنوبي االعداديةاحمد محمد عبدالودود رمضان يونس30775

ناجح240إدارة سيدى سالمفصول الشرنوبي االعداديةاحمد يسرى ابراهيم فتح هللا محمد الشرنوبى30776

ناجح215إدارة سيدى سالمفصول الشرنوبي االعداديةاحمد يوسف عبدالنبى السيد احمد30777

ناجح187إدارة سيدى سالمفصول الشرنوبي االعداديةاسعد محمد محمد ابراهيم الفقى30778

ناجح224إدارة سيدى سالمفصول الشرنوبي االعداديةاشرف عطيه سعد جبر محمد بهنسى30779

ناجح203إدارة سيدى سالمفصول الشرنوبي االعداديةحسام وائل ابوالسعود عبدالهادى على عبده30780

ناجح269إدارة سيدى سالمفصول الشرنوبي االعداديةسعد سرور ابراهيم السيد سعد المحص30781

ناجح197إدارة سيدى سالمفصول الشرنوبي االعداديةعبدالرحمن جميل مصطفى عبدالستار مسعود30782

ناجح227إدارة سيدى سالمفصول الشرنوبي االعداديةعالء محمد عبدهللا محمد موسى الفقى30783

ناجح254إدارة سيدى سالمفصول الشرنوبي االعداديةفتح هللا طالل ابراهيم فتح هللا محمد30784

ناجح195إدارة سيدى سالمفصول الشرنوبي االعداديةكريم محمد سعد احمد على عبده30785

ناجح244إدارة سيدى سالمفصول الشرنوبي االعداديةمحمد فتحى محمد فتحى محمد عبدالمنعم30786

ناجح221إدارة سيدى سالمفصول الشرنوبي االعداديةمحمود ممدوح عباس فتح هللا الشرنوبى30788

ناجح270إدارة سيدى سالمفصول الشرنوبي االعداديةمصطفى عبده محمد على صقر30789

ناجح253إدارة سيدى سالمفصول الشرنوبي االعداديةاسماء احمد سيف النصر ابراهيم الفقى30790

ناجح215إدارة سيدى سالمفصول الشرنوبي االعداديةاسماء محمود عبدالفتاح السيد عفيفى30791

ناجح278إدارة سيدى سالمفصول الشرنوبي االعداديةحنين على محمود على على الفقى30792

ناجح260إدارة سيدى سالمفصول الشرنوبي االعداديةخلود جالل محمد عبدالوهاب حسنين30793

ناجح203إدارة سيدى سالمفصول الشرنوبي االعداديةداليا طارق السيد عبدالهادى على عبده30794

ناجح239إدارة سيدى سالمفصول الشرنوبي االعداديةدنيا عاصم محمد رياض محمد30795
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ناجح229إدارة سيدى سالمفصول الشرنوبي االعداديةريهام الشافعى السيد عبدالهادى30796

ناجح279إدارة سيدى سالمفصول الشرنوبي االعداديةسميه بهى الدين على خليل القبانى30797

ناجح268إدارة سيدى سالمفصول الشرنوبي االعداديةشروق محمد عزت محمد ابراهيم الفقى30798

ناجح257إدارة سيدى سالمفصول الشرنوبي االعداديةشهيناز وليد محمد عبدالرحمن ابويوسف30799

ناجح268إدارة سيدى سالمفصول الشرنوبي االعداديةفرحه فريد سعد عبدالهادى على عبده30800

ناجح243إدارة سيدى سالمفصول الشرنوبي االعداديةندا على عبدهللا على جالل30801

ناجح231إدارة سيدى سالمفصول الشرنوبي االعداديةندى بسيونى مصطفى احمد سيداحمد30802

ناجح273إدارة سيدى سالمفصول الشرنوبي االعداديةهبه على محمود على على الفقى30803

ناجح248إدارة سيدى سالمفصول الشرنوبي االعداديةياسمين رمضان محمد حمدى محمد عبدالمنعم30804

ناجح221إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةاحمد جبر احمد محمد منصور30805

ناجح235إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةاحمد رفعت محى الدين سعد احمد30806

ناجح227إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةاحمد رمضان عوض على محمد30807

ناجح273إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةاحمد سامى عبدالعزيز محمد عامر30808

ناجح239إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةاحمد صالح عبدالاله محمد عكاز30809

ناجح244إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةاحمد محمد عبدالسالم عبدالهادى احمد30810

ناجح208إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةاحمد مسعد محمد عبده بندق30811

ناجح265إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةاحمد ياسر صالح على السيد30812

ناجح277إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةادم على فتحى على غالى30813

ناجح270إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةالسعيد عبدالصمد محمد عبدالصمد عبدالخالق30814

ناجح271إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةالسعيد محمود بركات احمد منصور30815

ناجح201إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةايمن ظرظور بدير محمد المالح30816

ناجح208إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةخالد رفعت محى الدين سعد احمد30817

ناجح270إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةخالد على عبدهللا على عبدهللا30818

ناجح273إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةخالد وائل محمد حسن عبدالنبى30819

ناجح207إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةرمضان السعيد مبروك عبدالصمد الديهى30820

ناجح269إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةزياد ابراهيم محمد حميده محمد30821
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ناجح278إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةطارق محمد محمد الجزار30822

ناجح265إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةعبدالرحمن السعيد ابراهيم عبداللطيف قابل30823

ناجح276إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةعبدالرحمن محمد سعد احمد على30824

ناجح262إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةعلى احمد مظهر على عبدالعزيز30825

ناجح269إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةعلى محمد توفيق محمد محمد30826

ناجح272إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةعلى محمد عبدالرؤف حسن البرلسى30827

ناجح254إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةعماد الدين محمد احمد عبدالدايم منصور30828

ناجح272إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةعماد حاتم حسن عبدالحفيظ احمد30829

ناجح278إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةعمرو محروس سيد احمد سيد احمد سيد احمد30830

ناجح211إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةعونى بديع عطية احمد منصور30831

ناجح255إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةماهر عصام محمد عبدالهادى احمد30832

ناجح259إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةمحمد بدوى شعبان شريف محمد30834

ناجح225إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةمحمد على صالح على السيد30836

ناجح208إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةمحمد مجدى محمد محمد محمد30837

ناجح273إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةمحمد معتمد محمد سيد احمد سيد احمد30838

ناجح261إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةمحمد هشام ابوالمكارم سعد عبدالهادى30839

ناجح255إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةمحمد يسرى احمد عبدهللا القن30840

ناجح277إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةمحمود سامى عبدالحفيظ عبدالحفيظ احمد30842

ناجح269إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةمحمود شعبان محمد البيومى دومه30843

ناجح273إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةوليد طالل محمد سعد باشا30845

ناجح274إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةيوسف محمد كمال بركات30846

ناجح268إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةاسراء صديق شرف الكومى شرف30847

ناجح273إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةاسماء ابراهيم حسن محمد محمد شحاته30848

ناجح271إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةاسماء ابوالسعود كامل غازى السيد30849

ناجح173إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةاسماء عوض عبدالمنعم البربرى عبدالمجيد30850

ناجح276إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةاسماء محمد محمد عبدالدايم ابراهيم30851
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ناجح271إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةاالء عبده عبدالعزيز اسماعيل المشد30852

ناجح278إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةاالء فتحى محمد عبدالحى الهنداوى30853

ناجح270إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةامنيه احمد محمد عبدالحميد ابوخريبه30855

ناجح277إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةاميرة اشرف محمد عبدالرحيم ابراهيم30856

ناجح276إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةاميره باسم سعد عبدالمقصود اسماعيل30857

ناجح277إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةانجى سعد على محمد سيد احمد30858

ناجح274إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةايمان ابراهيم محمد على مرسى عبدالجواد30859

ناجح206إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةايمان احمد حسن محمد محمد30860

ناجح277إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةايمان سعد عبدهللا سعد احمد30861

ناجح276إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةايمان محمد حسين اسماعيل عبدالحليم30862

ناجح273إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةايمان منير على رزق زهران30863

ناجح277إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةايه جميل احمد الحسينى احمد30864

ناجح222إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةايه محمد ابراهيم ذكى محمد على30865

ناجح217إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةايه منصور رزق محمد عامر30866

ناجح227إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةجهاد حموده عاطف سعد ابوالعطا30867

ناجح271إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةحبيبة عماد ابوالفتوح عبدالغنى ابوالعطا30868

ناجح275إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةحسناء احمد محمد محمد ناصر30869

ناجح259إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةحنان على على سيد احمد سعد30870

ناجح246إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةحنان محمد محمد عبدالفتاح اسماعيل30871

ناجح257إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةحنين الشحات محمد محمد ناصر30872

ناجح272إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةروان مدحت فؤاد سيد احمد الرحالى30873

ناجح271إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةروضه مجدى حسن عبدالحفيظ احمد30874

ناجح276إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةساره سامى عبدهللا عبدالعزيز المشد30875

ناجح276إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةساره عبدالحميد محمد معروف مرسى30876

ناجح277إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةساره محمد عبدالمجيد السعيد محمد30877

ناجح264إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةسوزان اشرف محمد عبدالرحيم السروجى30878
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ناجح277إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةشروق ابراهيم محمد احمد محمد القزاز30879

ناجح264إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةشروق ابوالمجد ابوالمجد محمد محجوب30880

ناجح275إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةشروق اشرف على مغازى محمد30881

ناجح242إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةشهد حمدى فتحى متولى30882

ناجح208إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةشهد مجدى عبدالعال عمر زهران30883

ناجح273إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةشيماء ماهر يوسف مغازى محمد30884

ناجح263إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةفايزة مسعود محمد سيد احمد30885

ناجح274إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةمنار عثمان انور احمد المحضر30886

ناجح279إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةمنة هللا هانى والى على والى30887

ناجح250إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةمنة سامى مصطفى محمد محمد30888

ناجح279إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةميرفت الشحات مبروك عبدالصمد ابراهيم30889

ناجح273إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةندا حماده حسن ابراهيم الفقى30890

ناجح277إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةندا عونى محمد عبدالدايم حمد محمد30891

ناجح275إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةندى رافت غازى حامد حسن محمد30892

ناجح234إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةنوران عادل سعد محمد سيد احمد30893

ناجح273إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةنوران ناصف محمد ابوالفتوح محمد30894

ناجح266إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةهاجر عبدالهادى سعد عبدالهادى محمد30895

ناجح268إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةهاجر علي حسن قطب حسن30896

ناجح271إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةهبة شحاته محمد سعد احمد30897

ناجح278إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةهدى ابراهيم سعد عبدالحى عبدالهادى30898

ناجح147إدارة سيدى سالمالمالحة اإلعداديةهناء احمد عبدالمنعم احمد محمد30899

ناجح269إدارة سيدى سالما.عزبة مهيب تاحمد حماده السيد على منصور30900

ناجح259إدارة سيدى سالما.عزبة مهيب تاحمد سعد محمد مغازى ابوسعدة30901

ناجح272إدارة سيدى سالما.عزبة مهيب تاحمد وائل ممدوح عبدالحميد عماره30902

ناجح266إدارة سيدى سالما.عزبة مهيب تاسالم ابراهيم خليفة محمد الدهنه30903

ناجح268إدارة سيدى سالما.عزبة مهيب تاسالم سامى بسيونى عزام30904
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ناجح267إدارة سيدى سالما.عزبة مهيب تاسماعيل ابراهيم محمد ابراهيم الشرقاوى30905

ناجح254إدارة سيدى سالما.عزبة مهيب تجمعه عالء جمعه عبدهللا البحيرى30906

ناجح195إدارة سيدى سالما.عزبة مهيب تحسينى خالد حسينى احمد سلطان30907

ناجح272إدارة سيدى سالما.عزبة مهيب تسامح عبدالكريم عرفه غانم30908

ناجح245إدارة سيدى سالما.عزبة مهيب تسعد محمود سعد مغازى ابوسعده30909

ناجح264إدارة سيدى سالما.عزبة مهيب تطارق وحيد صفوت عبدالحميد عمارة30910

ناجح273إدارة سيدى سالما.عزبة مهيب تعبدالرحمن مصطفى كامل محمد الزهيرى30911

ناجح267إدارة سيدى سالما.عزبة مهيب تعبدهللا مبروك محمد منصورمبارك30912

ناجح267إدارة سيدى سالما.عزبة مهيب تعالء الدين محمد محمد عبدالحميد عمارة30913

ناجح270إدارة سيدى سالما.عزبة مهيب تعلى عبدهللا على محمد عبدالمومن30914

ناجح215إدارة سيدى سالما.عزبة مهيب تفارس محمد على محمد ابوالجود30915

ناجح266إدارة سيدى سالما.عزبة مهيب تفهيم على فهيم ابراهيم ناصر30916

ناجح261إدارة سيدى سالما.عزبة مهيب تمحمد حسن عرفة محمد غانم30917

ناجح248إدارة سيدى سالما.عزبة مهيب تمحمد خليفة الجيوشى خليفة يوسف30918

ناجح261إدارة سيدى سالما.عزبة مهيب تمحمد عبدالصمد محمد عبدالصمد ابوخوات30919

ناجح266إدارة سيدى سالما.عزبة مهيب تمحمد عالء ممدوح عبدالحميد عماره30920

ناجح269إدارة سيدى سالما.عزبة مهيب تمحمد هاشم محمد يونس مبارك30921

ناجح266إدارة سيدى سالما.عزبة مهيب تمحمود احمد الحسينى السيد سلطان30922

ناجح267إدارة سيدى سالما.عزبة مهيب تمحمود محمد محمد احمد عبدالحافظ30923

ناجح221إدارة سيدى سالما.عزبة مهيب تيوسف ابراهيم محمد ابراهيم الشرقاوى30924

ناجح274إدارة سيدى سالما.عزبة مهيب تيوسف صبحى فواد السيد سلطان30925

ناجح268إدارة سيدى سالما.عزبة مهيب تيونس عبدهللا يونس الديوشى القن30926

ناجح271إدارة سيدى سالما.عزبة مهيب تاسماء محمد السعيد مغازى ابوسعده30927

ناجح273إدارة سيدى سالما.عزبة مهيب تالسيدة عنتر ساهر انور المحضر30928

ناجح274إدارة سيدى سالما.عزبة مهيب تاميرة ابراهيم سعد محمد ابراهيم السباعى30929

ناجح272إدارة سيدى سالما.عزبة مهيب تايمان محمد على يونس مبارك30930
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ناجح271إدارة سيدى سالما.عزبة مهيب تبدرية احمد الحسينى السيد سلطان30931

ناجح247إدارة سيدى سالما.عزبة مهيب تخلود عبدالباسط حسين احمد سلطان30932

ناجح267إدارة سيدى سالما.عزبة مهيب تروان السيد شعبان عبدالحميد قنصوه30933

ناجح275إدارة سيدى سالما.عزبة مهيب ترومنساء عبدالمجميد يونس الديوشى القن30934

ناجح274إدارة سيدى سالما.عزبة مهيب تصابرين عبداللطيف على حسن عزام30935

ناجح259إدارة سيدى سالما.عزبة مهيب تلبنى مسعود توفيق محمد30936

ناجح273إدارة سيدى سالما.عزبة مهيب تميسرة عبدالوهاب محمد عبدالفتاح رزق30937

ناجح278إدارة سيدى سالما.عزبة مهيب تنجوان محمد محمد توفيق الجنزورى30938

ناجح258إدارة سيدى سالما.عزبة مهيب تندا مغازى سعد سعد ابراهيم30939

ناجح276إدارة سيدى سالما.عزبة مهيب تهاجر عصام ابراهيم محمد ابوالجود30940

ناجح175إدارة سيدى سالما.السيد منصور تاحمد ابراهيم على احمد محمد30941

ناجح276إدارة سيدى سالما.السيد منصور تاحمد محمود خليل على محمد صالح30942

ناجح152إدارة سيدى سالما.السيد منصور تاحمد محمود سعد ابراهيم عبدالجواد30943

ناجح272إدارة سيدى سالما.السيد منصور تاحمد محمود محمد ابراهيم بدر غانم30944

ناجح270إدارة سيدى سالما.السيد منصور تاحمد مدحت علي ابراهيم صالح30945

ناجح204إدارة سيدى سالما.السيد منصور تحماده يوسف محمد على يوسف30946

ناجح202إدارة سيدى سالما.السيد منصور تعادل حمودة محمد مصطفى محمد غراب30947

ناجح260إدارة سيدى سالما.السيد منصور تعلي باسم ابوالفتح علي محمد يوسف30948

ناجح268إدارة سيدى سالما.السيد منصور تعمار عبدالشافى متولى محمد يونس30950

ناجح274إدارة سيدى سالما.السيد منصور تمؤمن نادر قطب عبداالمعطي بدر غانم30951

ناجح211إدارة سيدى سالما.السيد منصور تمحمد احمد احمد عبداللطيف عبدالجواد30952

ناجح166إدارة سيدى سالما.السيد منصور تمحمد السعيد علي سعد صقر30953

ناجح268إدارة سيدى سالما.السيد منصور تمحمد صبحى محمد الصاوى العبد30954

ناجح278إدارة سيدى سالما.السيد منصور تمحمد فاروق فتحى السيد السنباطى30955

ناجح275إدارة سيدى سالما.السيد منصور تمحمود برهامى برهامى عبدالمجيد غانم30957

ناجح259إدارة سيدى سالما.السيد منصور تمحمود غانم محمد ابراهيم غانم30958
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ناجح228إدارة سيدى سالما.السيد منصور تاسراء اشرف شعبان محمد احمد30959

ناجح272إدارة سيدى سالما.السيد منصور تاسماء ايمن سالمة محمد عبدالمعطي ناصر30960

ناجح267إدارة سيدى سالما.السيد منصور تاشجان عبدالوهاب عطيه احمد عبده30961

ناجح278إدارة سيدى سالما.السيد منصور تاالء حسام على ابراهيم صالح30962

ناجح273إدارة سيدى سالما.السيد منصور تاميره على عبدالسالم محمدغانم30963

ناجح275إدارة سيدى سالما.السيد منصور تاميره محمد حسن احمد عبدالجواد30964

ناجح271إدارة سيدى سالما.السيد منصور تايه ظريف رجب عبدالسالم خليل30965

ناجح279إدارة سيدى سالما.السيد منصور تحبيبه اشرف ابوزيد فتح هللا غانم30966

ناجح264إدارة سيدى سالما.السيد منصور تحنين ابراهيم غازى عبدالحى غازى30967

ناجح273إدارة سيدى سالما.السيد منصور تدينا وحيد سعد سيداحمد الحنفى30968

ناجح267إدارة سيدى سالما.السيد منصور ترنين احمد مبروك بدير المالح30969

ناجح267إدارة سيدى سالما.السيد منصور تزينب حسن ابراهيم حسن ناصر30970

ناجح276إدارة سيدى سالما.السيد منصور تساره على عبدالعزيز على حمد30971

ناجح278.5إدارة سيدى سالما.السيد منصور تميرنا وليد طلعت محمد الشافعى30972

ناجح169إدارة سيدى سالما.السيد منصور تنورهان يوسف علي احمد محمد30973

ناجح276إدارة سيدى سالما.السيد منصور تهايدى رفيق محمد السيد حبلص30974

ناجح266إدارة سيدى سالما.السيد منصور تورده ابوزيد صالح فتح هللا محمد غانم30975

ناجح274إدارة سيدى سالما.السيد منصور توالء صالح يسرى فتح هللا محمد غانم30976

ناجح276إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تابراهيم محمد شتا ابراهيم30977

ناجح201إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تاحمد حسن سيداحمد محمد الجوهرى30978

ناجح275إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تاحمد حمدى السيد عبدالعظيم ذكرى30979

ناجح276إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تاحمد سامى عبدالغنى عبدالعظيم السيد30980

ناجح279إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تاحمد سعد على محمد محمود30981

ناجح162إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تاحمد عوض احمد على30982

ناجح224إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تاشرف طارق طلبه طلب يونس30983

ناجح237إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تالسعيد محمد على احمد على30984
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ناجح245إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تايمن عبدالمولى محمد محمد30985

ناجح273إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تجالل عاطف جالل احمد احمد30986

ناجح223إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تجمال صبرى عبدالسميع محمد شلبى30987

ناجح245إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تحامد السعيد حامد محمود30988

ناجح268إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تحسام الدين ابراهيم كامل على30989

ناجح270إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تحسن محمد طلعت هنداوى30990

ناجح272إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تحسين بسيونى محمد عبدالسالم30991

ناجح224إدارة سيدى سالما.جمال شلبى ترزق عطيه ابراهيم عطيه30992

ناجح264إدارة سيدى سالما.جمال شلبى ترزق هاشم محمد احمد السيد رزق30993

ناجح259إدارة سيدى سالما.جمال شلبى ترشاد رجب قدرى دسوقى الجنبيهى30994

ناجح259إدارة سيدى سالما.جمال شلبى ترضا عابدين فتحى عبدالواحد عيد30995

ناجح257إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تريان جابر عبدالسالم مصطفى الخضرى30996

ناجح272إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تسعد حامد سعد محمد عوض30997

ناجح175إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تطارق رمزى جابر عبدالخالق30998

ناجح279إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تعابدين رضا فتحى عبدالواحد عبداللـه30999

ناجح278إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تعامر محمد حسنى قطب ابراهيم31000

ناجح258.5إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تعبدالرحمن صابر صابر عبدالغنى مصطفى31001

ناجح185إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تعبدالرحمن صبحى جمعه فرحات القريدى31002

ناجح246إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تعبدالرحمن صبرى حامد محمود احمد31003

ناجح256إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تعبدالوهاب ابراهيم عبدالوهاب عطيه البالصى31004

ناجح216إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تعصام احمد محمد محمد القصاص31005

ناجح271إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تعمرو عبدالحميد مصباح ابراهيم31006

ناجح186إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تعمرو عالء عبدالسميع محمد ابراهيم31007

ناجح201إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تكرم ربيع السعيد عبدالحميد31008

ناجح261إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تمحمد اسماعيل شاهين اسماعيل غازى31009

ناجح267إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تمحمد الصبرى ابوالفتوح مغازى ابوشعيشع31010
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ناجح236إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تمحمد رضا رجب مبروك دسوقى31011

ناجح268إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تمحمد سعد السيد متولى عيد31012

ناجح220إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تمحمد سعد هاللى شعبان31013

ناجح261إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تمحمد صبحى عبدالسميع محمد ابراهيم31014

ناجح252إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تمحمد عابد عباس مرسى ابراهيم البالصى31015

ناجح277إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تمحمد عبدالحميد عبدالمنعم عطيان31016

ناجح230إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تمحمد عبدالحميد محمد عيسوى محمد31017

ناجح267إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تمحمد عبدالوهاب احمد عطيه البالصى31018

ناجح256إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تمحمد عالء ربيع عبدالفتاح ابراهيم31019

ناجح257إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تمحمد فؤاد محمد عوض على31020

ناجح231إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تمحمد فتحى رفعت فتحى31021

ناجح275إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تمحمد فتحى وردانى عبدالحليم غالى31022

ناجح219إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تمحمد فريج طه عطيه شمس الدين31023

ناجح259إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تمحمد محمود عبدالحميد مصطفى الخضرى31024

ناجح272إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تمحمد محمود عبدالستار محمد ابراهيم عيد31025

ناجح172إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تمحمود عبدالحميد عبدالسالم عبده31026

ناجح269إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تمحمود محمد عبدالمحسن عبدالمنعم على حمد31027

ناجح276إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تيوسف وائل فتح اللـه عبدالحميد محمد31028

ناجح206إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تاحالم عثمان ابراهيم السيد دسوقى البالص31029

ناجح255إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تاسماء سالمه ممدوح على عطيه31031

ناجح265إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تاسماء صبحى جمعه سعد عبداللـه31032

ناجح259إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تاسماء فكرى محمد عبدالفتاح31033

ناجح263إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تاسماء فوزى السيد سالم31034

ناجح257إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تاسماء هانى شاهين اسماعيل شمس الدين31035

ناجح268إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تاسماء وليد صبحى مساعد31036

ناجح274إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تاالء احمد على على بسيونى31037
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ناجح196إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تامال سالم سالم بالل31039

ناجح278إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تامل سعد ابراهيم شمس الدين31040

ناجح275إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تامل مصباح احمد ابراهيم عيسى31041

ناجح272إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تامينه ابراهيم عبدالحميد ابراهيم دسوقى31042

ناجح233إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تايمان زكريا صبحى عبدالغنى سرور31043

ناجح267إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تايمان فتحى احمد محمود البالصى31044

ناجح197إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تايمان فكرى محمد عبدالفتاح31045

ناجح175إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تايه ابراهيم السيد محمد الجناجى31046

ناجح278إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تايه سعد عطيه شمس الدين31047

ناجح275إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تايه صبري حسن ابراهيم عبدالجواد31048

ناجح220إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تحنين الشحات ابراهيم مصطفى31050

ناجح279إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تحنين حمدين عبدالصمد على على غالى31051

ناجح275إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تخلود السعيد على سرور احمد31052

ناجح263إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تدنيا احمد زكريا محمد بسيونى31053

ناجح272إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تدينا احمد مصطفى السعيد31054

ناجح275إدارة سيدى سالما.جمال شلبى ترحاب السعيد شتا ابراهيم ابراهيم31055

ناجح271إدارة سيدى سالما.جمال شلبى ترحمه ابراهيم ابراهيم عبدالحميد البرى31056

ناجح279إدارة سيدى سالما.جمال شلبى ترحمه سامى عبدالحميد محمد عيد31057

ناجح256إدارة سيدى سالما.جمال شلبى ترحمه عالء محمد عبداللـه31058

ناجح268إدارة سيدى سالما.جمال شلبى ترنا سعد يوسف محمد31059

ناجح254إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تروان احمد احمد شفيق31060

ناجح223إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تريم امان الشربينى السيد متولى31061

ناجح274إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تساره بيلى عبدالسالم مصطفى الخضرى31062

ناجح268إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تشروق عبدالمنعم سليمان الوحش31063

ناجح265إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تشمس فكرى رمضان يوسف محمد31064

ناجح275إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تشهد ابراهيم عبداللطيف ابراهيم العربى31065
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ناجح269إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تشهد عبدالمنعم سليمان الوحش31066

ناجح270إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تشهد مختار ابراهيم ابراهيم العربى31067

ناجح255إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تشيماء رضا رشدى زعيمه31068

ناجح252إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تشيماء هانى السيد مغازى ابوشيعشع31069

ناجح268إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تصابرين سرور حسن محمود سرور31070

ناجح275إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تصفاء رمضان عطيه محمد31071

ناجح262إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تصفاء عطيه صبحى مساعد31072

ناجح238إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تضحى نشات عطيه محمد على الديب31073

ناجح257إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تمريم نشات حلمى عبدالسالم31074

ناجح246إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تمنار احمد محمد حامد عوض31075

ناجح222إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تمنار عبدالغفار عبدالسالم عبده31076

ناجح253إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تمنة هللا احمد السيد دياب على31077

ناجح270إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تمنه اللـه اشرف عبدالباعث احمد النويشى31078

ناجح271إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تمنه اللـه حنفى محمد جمعه31079

ناجح276إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تمى جابر احمد عبدالحميد سرور31080

ناجح276إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تمى على زين العابدين زعيمه31081

ناجح236إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تنجالء السيد عزت سالم31082

ناجح254إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تندا عزيز شعبان على اسماعيل31083

ناجح273إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تندى حسين حسانين عبدالسالم31084

ناجح274إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تندى صابر عرفه السعيد محمد31085

ناجح268إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تندى محمد بغدوده يوسف مبروك31086

ناجح278إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تنهال مصطفى فتحى مصطفى مصطفى31087

ناجح227إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تنهى عوض مغازى سعد مبروك31088

ناجح225إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تنور عبدالمجيد على عبدالمجيد31089

ناجح223إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تهاجر محمد رفقى عبدالرازق31090

ناجح221إدارة سيدى سالما.جمال شلبى تهبه سالم فتح اللـه محمد سالم31091
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ناجح256إدارة سيدى سالما.جمال شلبى توسام عبدالسالم على عبدالسالم31092

ناجح276إدارة سيدى سالما.السيد البالصى تاحمد اسماعيل احمد قرع31093

ناجح223إدارة سيدى سالما.السيد البالصى تاحمد علي سعد احمد عبدالرحيم31095

ناجح273إدارة سيدى سالما.السيد البالصى تالسيد عبدالمنعم عبدالمنعم ابراهيم31096

ناجح278إدارة سيدى سالما.السيد البالصى تاياد وليد سامي السيد النجار31097

ناجح266إدارة سيدى سالما.السيد البالصى تصبحى عبدالفتاح عبدالحميد حسن بسيونى31099

ناجح169إدارة سيدى سالما.السيد البالصى تعبدالحميد محمد السيد عبدالباقى31100

ناجح209إدارة سيدى سالما.السيد البالصى تعبدالرحمن محمد عنتر حسن31101

ناجح227إدارة سيدى سالما.السيد البالصى تعبدهللا عادل سالمه رزق31102

ناجح260إدارة سيدى سالما.السيد البالصى تعلى محمد محمود الشاعر31103

ناجح230إدارة سيدى سالما.السيد البالصى تمحمد انور السيد محمد شعبان31104

ناجح201إدارة سيدى سالما.السيد البالصى تمحمد حافظ زغلول يوسف31105

ناجح277إدارة سيدى سالما.السيد البالصى تمحمد حسين احمد قرع31106

ناجح275إدارة سيدى سالما.السيد البالصى تمحمد ياسر عطية متولى31108

ناجح254إدارة سيدى سالما.السيد البالصى تمحمود حسين محمد عبدالمنعم31109

ناجح246إدارة سيدى سالما.السيد البالصى تمحمود عبدالغنى محمود الشاعر31110

ناجح175إدارة سيدى سالما.السيد البالصى تمحمود منصور عامر احمد عامر31111

ناجح279إدارة سيدى سالما.السيد البالصى تمصطفى محمد مصطفى المنسى31112

ناجح269إدارة سيدى سالما.السيد البالصى تمهاب ميمى محمد عبدالرحيم متولى الشافعى31113

ناجح200إدارة سيدى سالما.السيد البالصى تاحالم احمد سعد ابوزيد31114

ناجح242إدارة سيدى سالما.السيد البالصى تاسراء انور احمد النجار31115

ناجح279إدارة سيدى سالما.السيد البالصى تاسراء رزق عبدالستار احمد احمد النجار31116

ناجح250إدارة سيدى سالما.السيد البالصى تاسماء طلعت يحيى البالصى31117

ناجح270إدارة سيدى سالما.السيد البالصى تاسماء هشام عمر حجازي31118

ناجح278إدارة سيدى سالما.السيد البالصى تاالء حمدى سليمان على31119

ناجح266إدارة سيدى سالما.السيد البالصى تاالء على رمضان على محمد31120
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ناجح278إدارة سيدى سالما.السيد البالصى تالشيماء محمد عزمي عزيز الدين عطيه الحلو31121

ناجح277إدارة سيدى سالما.السيد البالصى تاميره عبدالعزيز احمد احمد31122

ناجح275.5إدارة سيدى سالما.السيد البالصى تجميلة حمادة عبدلخالق عبدالحليم حجازي31123

ناجح202إدارة سيدى سالما.السيد البالصى تجنات صبرى فتحى عبدهللا31124

ناجح241.5إدارة سيدى سالما.السيد البالصى تحنين شاكر السعيد على بدر31125

ناجح279.5إدارة سيدى سالما.السيد البالصى تحنين محمد عثمان محمد31126

ناجح265إدارة سيدى سالما.السيد البالصى تحنين محمد محب محمد31127

ناجح270إدارة سيدى سالما.السيد البالصى تدينا متولى محمد مرشدى31128

ناجح277إدارة سيدى سالما.السيد البالصى ترحمه حماده عبدالمجيد اسماعيل قرع31129

ناجح279إدارة سيدى سالما.السيد البالصى تعزة ابراهيم رفعت السيد31130

ناجح279إدارة سيدى سالما.السيد البالصى تعال عوض فؤاد النجار31131

ناجح272إدارة سيدى سالما.السيد البالصى تملك احمد عبدالرحمن احمد عبدالباقي31132

ناجح275إدارة سيدى سالما.السيد البالصى تمنى ناجى الرفاعى ابراهيم31133

ناجح278.5إدارة سيدى سالما.السيد البالصى تندا المنسى سعد محمد31134

ناجح278.5إدارة سيدى سالما.السيد البالصى تنسرين حسام السيد خليل31135

ناجح272.5إدارة سيدى سالما.السيد البالصى تنور محمود عبدالمجيد قرع31136

ناجح198إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةابراهيم محمد سعد سليمان31137

ناجح188إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةاحمد ابراهيم معوض محمد على31138

ناجح146إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةاحمد شريف عبدالفتاح عطاهللا31139

ناجح238إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةاحمد عبدالوهاب عيسوى عبدالوهاب على31140

ناجح213إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةاسالم بليغ سعد غازى ابراهيم مبروك31141

ناجح275إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةبكر جمال منصور على اسماعيل31142

ناجح211إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةخالد عصام السعيد الديب31143

ناجح269إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةسعيد اسامة ابواليزيد عبدالباعث31146

ناجح228إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةعبدالرازق محمد عبدالرازق محمد31147

ناجح232إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةعبدالرحمن سعد سعد محمد الشورى31148
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ناجح263إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةعبدالرحمن محمد جميل ديغم31149

ناجح279.5إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةعبدهللا محمد محمد غازى العوضى31151

ناجح216إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةعلى محمد احمد عبدالوهاب على31152

ناجح200إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةعلى محمد سعد سالم بكر31153

ناجح248إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةمحمد ابوالسعود كرم السعيد عيد31154

ناجح250إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةمحمد زهير ابوالعطا السعيد محمد31155

ناجح201إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةمحمد عبدة عبدهللا سيد احمد عبده31156

ناجح146إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةمحمد عالء عبدالعزيز عبدالمطلب31157

ناجح191إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةمحمد عالء محمد على المكاوي31158

ناجح207إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةمحمد عيسوى عبدالوهاب على اسماعيل31159

ناجح253إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةوليد هاني غازي ابراهيم مبروك31160

ناجح192إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةيوسف محمد علي عيسوي علي31161

ناجح279إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةاسماء رضا عبدالاله الشورى31162

ناجح250إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةايمان نصر اسماعيل سالم ابراهيم31163

ناجح276إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةحبيبة محمد ابوالفتوح عبدالحميد مندور31164

ناجح268إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةحبيبة هانى عبده محمد31165

ناجح264إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةروان طلعت محروس مرسى ابراهيم31166

ناجح275إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةساره ابراهيم عيسوى عبدالوهاب31167

ناجح279إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةساره عبدالجواد محمد عبدالجواد الشوره31168

ناجح272إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةسهيله عصام عبدالستار مبروك على31169

ناجح276إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةشروق عبدالحميد مندور عبدالحميد مندور31170

ناجح277إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةشهد عزت السعيد محمد الشربينى31171

ناجح268إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةشهنده حازم عبدربه عبدالفتاح محمد31172

ناجح227إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةشيماء سعد فرج شحاته حسين31173

ناجح215إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةشيماء ماهر عبدالفتاح عطاهللا على31174

ناجح273إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةعزيزة محمد عبدالرازق محمد31175
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ناجح272إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةفاطمة عبدالعزيز محمد علي الخطيب31176

ناجح212إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةمروه ابراهيم محمد رمضان بريقع31177

ناجح268إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةمنه هللا وليد عبدالعليم طلبه31178

ناجح276إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةمنه عالء الدين سعد سليمان31179

ناجح277إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةمي محمد السعداوي علي يوسف31180

ناجح269إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةندا حسين احمد عبدالرحمن السيد31181

ناجح245إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةندا عبدالمنعم اسماعيل سالم بكر31182

ناجح252إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةندا عالء السيد ابراهيم عطيه31183

ناجح276إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةندى السعيد ممدوح على عطيه31184

ناجح262إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةنورهان ناجى غازى على يوسف31185

ناجح200إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةهاجر صادق غازى حسن العوضى31186

ناجح186إدارة سيدى سالمالعوضى اإلعداديةهاجر مصطفى عبدالحميد على الصيفى31187

ناجح253إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تاحمد ابراهيم ابواليزيد محمد مصطفى31189

ناجح261إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تاحمد اسامه احمد على القرضاوى31190

ناجح180إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تاحمد حلمى لطفى محمد31191

ناجح197إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تاحمد فوزى عبدالحميد عبدالصمد31192

ناجح279إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تاحمد محمد فتحى احمد النشار31193

ناجح241إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تاحمد محمد فتحى احمدابراهيم شلبى31194

ناجح220إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تالسعيد محمد السعيد محمدى ابوسكين31195

ناجح255إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تالسيد ابراهيم حمدي ابراهيم31196

ناجح229إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تالسيد الشحات عبدالصمد الصاوى31197

ناجح246إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تالسيد حسن محمد حسن سرور31198

ناجح150إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تالسيد فتحى السيد احمد شلبى31199

ناجح175إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تامين عبدالنبى عبدالغفار عبدالسميع31200

ناجح220إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تايمن محمد عبدالحميد عبدالصمدالعيارى31201

ناجح252إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تحسام بهاء الدين الشحات على القرضاوى31202
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ناجح223إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تحسام تامر رياض رمضان محروس31203

ناجح257إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تسامى فوزى على على على البالصى31204

ناجح251إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تسيف عبدالنبى قطب شعبان مرجان31205

ناجح190إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تصبحى ابراهيم صبحى السيد طعيمه31206

ناجح233إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تعبدالعزيز اشرف عبدالعزيز عبدالباعث31207

ناجح190إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تعبدالعزيز مسعود عبدالعزيز ابراهيم شلبى31208

ناجح277إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تعبدالمحسن كمال عبدالمحسن محمد رزق31209

ناجح279إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تعثمان راغب عثمان عبدالجواد ابراهيم البالصى31210

ناجح175إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تعطيه محمد عبدالصمد الصاوى محمد31211

ناجح223إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تعالء محمد محمد المصلحى31212

ناجح276إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تعلى ابراهيم السيد ابوالمكارم شحاته31213

ناجح192إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تعلى احمد على عبدالحليم البالصى31214

ناجح272إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تعماد عبدالمطلب بكر عبدالمطلب عبدالهادى31215

ناجح215إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تمحمد ابراهيم نبيه ابراهيم محمد31216

ناجح245إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تمحمد اشرف فوزى محمدشلبى31217

ناجح271إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تمحمد الحبشى على سيداحمد الدسوقى31218

ناجح209إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تمحمد السيد فهمى يوسف احمد31219

ناجح228إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تمحمد رضا يوسف ابراهيم الدسوقى31220

ناجح271إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تمحمد عبدالحميد عبدالغني احمد  يوسف31221

ناجح209إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تمحمد عبدالصمد عبدالحميد العيارى العيارى31222

ناجح207إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تمحمد كريم على سعد محمد31223

ناجح196إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تمحمود عيسوى عبدالعليم محمود ابوالسيد31224

ناجح269إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تمحمود محمد عبدالحميد ابراهيم دسوقى31225

ناجح158إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تمصطفى كمون ابراهيم يونس31226

ناجح205إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تنادر طه الرفاعى خليل31227

ناجح206إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تنبيه عاطف نبيه ابراهيم محمد31228
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ناجح230إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تيسرى محمد محمدعلى محمد البالصى31230

ناجح194إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تيوسف محمد نجيب بيومى محمود معبد31232

ناجح224إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تيونس محمد يونس يونس البالصى31233

ناجح203إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تاحالم حمدى محمد محمد فضل31234

ناجح278إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تاروى وائل محمد محمد31235

ناجح252إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تاسماء رضا فؤاد محمودرضوان النشار31236

ناجح275إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تاسماء عبدالرازق سعد محمد عبدالرازق البالصى31237

ناجح276.5إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تاالء وليد محمد القرضاوى31238

ناجح277إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تاميرة محمود مصيلحى محمد شاهين31239

ناجح270إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تايمان احمد فوزى عبدالفتاح البالصى31240

ناجح271إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تايه ايمن عز الدين عبدالسالم31241

ناجح264إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تجهاد فرحات سعد حسن حسن31242

ناجح275إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تحبيبة عبدالحميد عبدالفتاح يوسف ابوغريبه31243

ناجح279إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تحسناء محمود عبدالفتاح على ابراهيم31244

ناجح161إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تحنان احمد عبدهللا محمد عطيه غيضان31245

ناجح279.5إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تحنين عبدالحكيم محمد عبدالحليم محمد31246

ناجح267إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تداليا حمدى رمضان عثمان البالصى31247

ناجح277إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  ترحمه ابراهيم محمد عمرى عبده31248

ناجح278إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  ترنا نبيل محمد عبدالرحمن سليمان31249

ناجح260إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تروان عبدالسالم حمدى عبدالسالم31250

ناجح275إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تروح عبدالقادر عبدالقادر سرور31251

ناجح278إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تسعاد السعيد مسعود عبدالعزيز ابراهيم31252

ناجح268إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تسومة ابراهيم سيد احمد محمد31253

ناجح278إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تشمس السعيد محمد السعيد احمد31254

ناجح275إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تشهد انور نسيم احمد سالم31255

ناجح250إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تشهد حمادة سعد محمد عبدالرازق31256
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ناجح268إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تشهد صابر معوض ابراهيم31257

ناجح232إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تعزه احمد محمد محمد الشناوى31258

ناجح197إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تعزه محمد شوقى محمد ابراهيم خضر31259

ناجح278إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تعلياء على احمد عبده31260

ناجح203إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تفؤاده فريج رجب فضل هللا عبده31261

ناجح203إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تفوزية محمود ابراهيم الصاوى محمد31262

ناجح179إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تليلى جميل احمد عبدالنبى الزفتاوى31263

ناجح274إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تلينا ايهاب احمد احمد يونس السموخلى31264

ناجح264إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تملك محمد سعد محمد رزق نصار31265

ناجح279إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تمنال محمد عبده محمد ابراهيم31266

ناجح225إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تمنه السيد عيسوى محمود31267

ناجح279إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تمنه اللة مناع يسرى احمد31268

ناجح265إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تمنه هللا عادل ابراهيم عبدالصمد البالصى31269

ناجح274إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تمنه محمد رشاد يوسف احمد شلبى31270

ناجح279إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تمنى سمير محمد حسن سرور31271

ناجح245إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تناديه مصطفى عطيه احمد31272

ناجح274إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تناهد السيد مختار محمدالكومى31273

ناجح261إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تنبيله حمدى ابوزيد ابراهيم رمضان31274

ناجح277إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تندى رضا رزق سليمان الشباسى31275

ناجح228إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تندى شحاتة سعد بسيونى31276

ناجح274إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تندى عبدالسالم يوسف عبدالرازق القرضاوى31277

ناجح235إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تنورهان غانم عبدالحليم حسن النشار31278

ناجح255إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تهايدى مجدى الشواتفى محمد البالصى31279

ناجح260إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تهايدى محمد عبده بيلى خليفه31280

ناجح275إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تهدير صبحى عبدالحميد عبدالصمد العيارى31281

ناجح245إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تهناء عزت رجب محمود شلبى31282
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ناجح247إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تورده فتحى محمد ابوالفتوح يوسف31283

ناجح271إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  توفاء بسيوني عبدالمحسن محمدعطيه31284

ناجح275إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  توالء محمد محمد محمد محمد ابراهيم31286

ناجح259إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  توالء يسري السعيد عبدالقادر31287

ناجح261إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تيارا كرم الشحات محمد محمود31288

ناجح259إدارة سيدى سالما.الشهيد سامى البالصى  تياسمين عبدالهادى معروف عبدالهادى يوسف31289

ناجح256إدارة سيدى سالمعبد الدايم اإلعداديةاحمد سامى محمد ابوالنضر31290

ناجح217إدارة سيدى سالمعبد الدايم اإلعداديةاحمد عبدالصمد عباس على عقله31291

ناجح220إدارة سيدى سالمعبد الدايم اإلعداديةخالد الشوادفى السيد محمد عاصى31293

ناجح265إدارة سيدى سالمعبد الدايم اإلعداديةسعد مصباح سعد محمد حسن كفافى31296

ناجح266إدارة سيدى سالمعبد الدايم اإلعداديةعبدالحميد محمد احمد عبدالسالم احمد31297

ناجح240إدارة سيدى سالمعبد الدايم اإلعداديةفارس صالح كمال عبدالفتاح عبدالفتاح31298

ناجح241إدارة سيدى سالمعبد الدايم اإلعداديةمحمد عالء عبدالواحد على عبدالواحد31299

ناجح245إدارة سيدى سالمعبد الدايم اإلعداديةهاشم سامى احمد امين عطا31300

ناجح253إدارة سيدى سالمعبد الدايم اإلعداديةهيثم نادر عبدالواحد عبدالواحد حسن31301

ناجح257إدارة سيدى سالمعبد الدايم اإلعداديةاسماء جمال محى الدين بسيونى31302

ناجح278إدارة سيدى سالمعبد الدايم اإلعداديةاسماء محمد عوض عوض البالصى31303

ناجح225إدارة سيدى سالمعبد الدايم اإلعداديةاسماء محمد محمد ابوالفتوح محمد عقلة31304

ناجح255إدارة سيدى سالمعبد الدايم اإلعداديةاميره حمدى ابواليزيد محمد عبدالقادر31305

ناجح276إدارة سيدى سالمعبد الدايم اإلعداديةاميره عبده جابر محمد مسعود31306

ناجح263إدارة سيدى سالمعبد الدايم اإلعداديةايمان حمدى ابواليزيد محمد عبدالقادر31307

ناجح233إدارة سيدى سالمعبد الدايم اإلعداديةايمان عزت السيد على عقله31308

ناجح221إدارة سيدى سالمعبد الدايم اإلعداديةايمان منشاوى السيد محمد عاصى31309

ناجح226إدارة سيدى سالمعبد الدايم اإلعداديةايه عيسى على محمد ابراهيم صالح31310

ناجح248إدارة سيدى سالمعبد الدايم اإلعداديةبسمله هانى نوح احمد عبدالرحيم31311

ناجح259إدارة سيدى سالمعبد الدايم اإلعداديةحبيبه ابراهيم محمد ابوالنضرمحمد31312
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ناجح274إدارة سيدى سالمعبد الدايم اإلعداديةحبيبه عيد محمد ابوشعيشع عسكر31313

ناجح274إدارة سيدى سالمعبد الدايم اإلعداديةحنين يسرى محمد عبدالفتاح محمد31314

ناجح237إدارة سيدى سالمعبد الدايم اإلعداديةسعيده ابراهيم محمد عبدالسالم عبدالدايم31315

ناجح255.5إدارة سيدى سالمعبد الدايم اإلعداديةشيماء السيد هالل عبدالباسط مرشدى31316

ناجح261إدارة سيدى سالمعبد الدايم اإلعداديةفايزه اسامه احمد محمد زين الدين31317

ناجح262إدارة سيدى سالمعبد الدايم اإلعداديةمنه فتحى عبدالقوى رشوان العتيقى31318

ناجح209إدارة سيدى سالمعبد الدايم اإلعداديةمنه نبيل مرسي محمود مرسي31319

ناجح185إدارة سيدى سالمعبد الدايم اإلعداديةمنى محمد محمد عبدالمقصود عاصى31320

ناجح174إدارة سيدى سالمعبد الدايم اإلعداديةندى مصطفى ابوالغيط محمد غنيم31321

ناجح251إدارة سيدى سالمعبد الدايم اإلعداديةهاجر عبدالجواد السيد عبدالجواد السيد31322

ناجح260إدارة سيدى سالمعبد الدايم اإلعداديةوالء رضا فؤاد عوض البالصى31323

ناجح208إدارة سيدى سالمعبد الدايم اإلعداديةياسمين جمال ابوالغيط احمد غنيم31324

ناجح197إدارة سيدى سالمعبد الدايم اإلعداديةياسمين محمد السيد احمد31325

ناجح273.5إدارة سيدى سالمعبد الدايم اإلعداديةياسمين محمد رشوان محمود سليمان31326

ناجح238إدارة سيدى سالما.طلبة البستاوى تاحمد ابراهيم محمد عبدالمقصود31327

ناجح228إدارة سيدى سالما.طلبة البستاوى تاحمد حسام الدين شكري سعد سالم بكر31328

ناجح246إدارة سيدى سالما.طلبة البستاوى تاحمد سليمان فوزي محمد سالم31329

ناجح274إدارة سيدى سالما.طلبة البستاوى تاحمد محمد عبدالمنعم رجب31330

ناجح276إدارة سيدى سالما.طلبة البستاوى تاشرف احمد رجب احمد البالصى31331

ناجح205إدارة سيدى سالما.طلبة البستاوى تجمال عبدالناصر تهامي ابراهيم مكي31332

ناجح220إدارة سيدى سالما.طلبة البستاوى تصالح صبحي قطب اسماعيل سرور31333

ناجح204إدارة سيدى سالما.طلبة البستاوى تعثمان ربيع عثمان رجب31334

ناجح195إدارة سيدى سالما.طلبة البستاوى تعالء شعبان علي خليل31335

ناجح187إدارة سيدى سالما.طلبة البستاوى تفتحى محمود رجب عبدالسالم31336

ناجح188إدارة سيدى سالما.طلبة البستاوى تمحمد ابراهيم عبدالطيف سالم31337

ناجح199إدارة سيدى سالما.طلبة البستاوى تمحمد ابراهيم محمد عبدالمقصود31338
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ناجح156إدارة سيدى سالما.طلبة البستاوى تمحمد ربيع عبدالدايم محمد علي البستاوي31341

ناجح231إدارة سيدى سالما.طلبة البستاوى تمحمد فتحي رجب عبدالسالم31343

ناجح155إدارة سيدى سالما.طلبة البستاوى تمحمود فكري السعداوي طلبه الشرقاوي31345

ناجح216إدارة سيدى سالما.طلبة البستاوى تمصطفى بركات السيد بركات الماظ31347

ناجح216إدارة سيدى سالما.طلبة البستاوى تنبيل مهدى بسيونى سالم محمد31348

ناجح255إدارة سيدى سالما.طلبة البستاوى تيوسف جمال متولي طلبه31349

ناجح273إدارة سيدى سالما.طلبة البستاوى تانوار كمال الدين محمود علي الحلو31350

ناجح277إدارة سيدى سالما.طلبة البستاوى تايه ابراهيم محمد سعد سالم31351

ناجح275إدارة سيدى سالما.طلبة البستاوى تايه احمد حسان عبدالحليم بكر31352

ناجح219إدارة سيدى سالما.طلبة البستاوى تايه عبدهللا علي سيداحمد القريدي31353

ناجح255إدارة سيدى سالما.طلبة البستاوى تحبيبه حسين محمد رجب31354

ناجح271إدارة سيدى سالما.طلبة البستاوى تحسناء رمضان محمد عبدالمقصود الشهاوي31355

ناجح263إدارة سيدى سالما.طلبة البستاوى تحنين حمد عبدة محمد نصار31356

ناجح278إدارة سيدى سالما.طلبة البستاوى تحنين عبدالفتاح محمد يوسف مصطفي31357

ناجح277إدارة سيدى سالما.طلبة البستاوى تدينا حمد بسيوني عبدالسالم اسماعيل31358

ناجح168إدارة سيدى سالما.طلبة البستاوى تشهد جمعه عبدالحميد ابراهيم القريدي31359

ناجح275إدارة سيدى سالما.طلبة البستاوى تشيماء محمد عبدالعزيز قطب31360

ناجح236إدارة سيدى سالما.طلبة البستاوى تعزة السعيد على ابراهيم31361

ناجح276إدارة سيدى سالما.طلبة البستاوى تمنار خالد الشحات محمد السيد31362

ناجح267إدارة سيدى سالما.طلبة البستاوى تمنه محمد عبدالجليل عبدالسالم31363

ناجح279إدارة سيدى سالما.طلبة البستاوى تنورهان اشرف عبدالنبي اسماعيل31364

ناجح255إدارة سيدى سالما.طلبة البستاوى تهبه حمدى عابد عبدالجليم محمد31365

ناجح238إدارة سيدى سالما.طلبة البستاوى تهدير عبدالغنى فؤاد محمد31366

ناجح273إدارة سيدى سالما.طلبة البستاوى تيارا حماده رجب محمد31367

ناجح264إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةاحمد ابراهيم شحاته شادى31368

ناجح198إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةاحمد سامى فهيم بسيونى31369
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ناجح176إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةاحمد عباده عبدالمحسن محمد مرسى31370

ناجح240إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةاحمد محمد عبدالسالم مهدى31371

ناجح180إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةامير صالح حسن احمد حسن31372

ناجح211إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةحسن فرج محمد حسن ابراهيم31373

ناجح279إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةحسنى ياسر حسنى عبدالونيس31374

ناجح171إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةرضا رشدى فهيم بسيونى31375

ناجح205إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةرضا سعد عبدالرازق البالصى31376

ناجح203إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةسعد محمد مصطفى محمد31377

ناجح236إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةصالح سعد سعد مرسى حسين31378

ناجح211إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةعبدالرحمن محمد المغاورى محمد عباس31379

ناجح245إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةعبدالرحمن محمد كامل يوسف سيداحمد31380

ناجح187إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةعبدالرحمن مصطفى مصطفى محمد31381

ناجح200إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةعبدالفتاح طه عبدالفتاح ابوشعيشع31382

ناجح187إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةعالء السيد محمد عبدالنبى سرور31383

ناجح276إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةعلى انس السيد السيد السماحى31384

ناجح145إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةعلى محمد احمد العمرى31385

ناجح211إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةعوض عصام عبدالدايم محمد31386

ناجح208إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةفادى مبروك فرحات عبدالحميد سعد31387

ناجح211إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةكريم السعيد حسن السعيد شكر31388

ناجح249إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةكمال حماده كمال غبور31389

ناجح171إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةمحمد السعيد طلعت عبدالفتاح31390

ناجح236إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةمحمد السعيد مصطفى عبدالعزيز31391

ناجح215إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةمحمد السيد محمد عيسى31392

ناجح150إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةمحمد سامى عنتر عبدالحميد31393

ناجح238إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةمحمد سمير عبدالعزيز مصطفى31394

ناجح196إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةمحمد عزوز ممدوح الحماقى31395
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ناجح260إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةمحمد على عطيه على العدوى31396

ناجح275إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةمحمد على موسى ابوالسعود موسى31397

ناجح221إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةمحمد على هالل على حسن31398

ناجح265إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةمحمد عماد ممدوح محمد النجار31399

ناجح254إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةمحمد كرم نظمى عياد31400

ناجح162إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةمحمد مهدى عبدالعزيز عالم31402

ناجح256إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةمحمد وائل محمد احمد جلو31403

ناجح213إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةمحمود ابوالفتوح يونس سالم شهاب الدين31404

ناجح203إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةمحمود السيد محمد متولى31405

ناجح182إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةمحمود عالء الدين السيد عياد31406

ناجح238إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةمحمود محمد طه السيد عياد31407

ناجح251إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةمصطفى محمد احمد غالى31408

ناجح160إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةمعاذ رضا احمد البالم31409

ناجح267إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةممدوح عبدالاله ممدوح محمد سرور31410

ناجح233إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةوائل محمدين عبدهللا عبدالرب كنانى31412

ناجح230إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةاحالم مرعى صالح الحماقى31413

ناجح188إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةارزاق محمد الشحات رمضان حسن31414

ناجح270إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةاسراء محمد احمد مسعود عبدهللا31415

ناجح172إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةاسماء كمال معوض عبدالحليم31418

ناجح278إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةاسماء محمد سعد عبدالحميد31419

ناجح278.5إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةاسماء محمد محمد على رفاعى31420

ناجح234إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةاسماء ياسر عنتر عبدالحميد31421

ناجح238إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةاالء فوزى محمد احمد جلو31422

ناجح217.5إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةامنيه على السيد عياد31423

ناجح230إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةايات سالم صبحى الدمياطى31424

ناجح246إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةايمان البرهامى سعد موسى الحوفى31425
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ناجح276إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةايمان حسن الشحات سعيد سرور31426

ناجح277إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةايمان خليل ابراهيم بسطويسى31427

ناجح264إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةايمان عصام عبدالحميد ابوزيد31428

ناجح276إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةايمان محمد عبدهللا مصطفى النجار31429

ناجح275إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةايه ابراهيم محمد شحاته عبدهللا31430

ناجح246إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةحنين سعد عبدالمولى محمود عياد31431

ناجح267إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةدنيا محمد عبدالغنى عياد31433

ناجح229إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةرانيا انور عبدالمحسن محمد مرسى31434

ناجح199إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةرانيا محمد ابراهيم شادى31435

ناجح227إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةسالمه موسى ابراهيم شحاته موسى31436

ناجح255إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةسهام اسامه سعد محمد31437

ناجح212إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةشاديه فتحى مجدى السواق31438

ناجح164إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةشرين محمد عاطف عبدالحى31439

ناجح278إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةشهد احمد احمد على غالى31440

ناجح177إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةصباح عطيه اسماعيل متولى31441

ناجح186إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةصباح محمد هنداوى محمد31442

ناجح261إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةعبير صبرى ابراهيم محمود31443

ناجح191.5إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةفرحه شكر السعيد رمضان حسن31444

ناجح200إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةلمياء الشحات هليل محمد هليل31445

ناجح221إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةلمياء حسن محمد محمد31446

ناجح270إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةمروه الحديدى السيد مغازى31447

ناجح164إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةمنه محمد سعد مرسى31449

ناجح255إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةمها السيد عبدالرازق مغازى31450

ناجح279إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةمها عفيفى السيد محمود31451

ناجح213إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةميرهان اسماعيل صالح الحماقى31452

ناجح170إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةندى عبدالحافظ عبدالفتاح محمد31453



كفرالشيخ16/06/2021

1106صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح205إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةنرمين عبدالرازق سعد محمد محمد البالص31454

ناجح254إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةنورهان ابراهيم محمد ابراهيم كنانى31455

ناجح254إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةنيره سمير محمد البسيونى احمد31456

ناجح231إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةياسمين عبدالعليم عزت الصاوى31457

ناجح181إدارة سيدى سالمجاد هللا اإلعداديةياسمينه محمد سعد خميس الفخرانى31458

ناجح157إدارة سيدى سالما.القواسم تاحمد رمضان عبدالعزيز خليل31459

ناجح225إدارة سيدى سالما.القواسم تاحمد سعد ابوالنصر محمد31460

ناجح184إدارة سيدى سالما.القواسم تاحمد طارق السعيد ابراهيم31461

ناجح266إدارة سيدى سالما.القواسم تاحمد عبدالسميع محمد ابوشعيشع31462

ناجح261إدارة سيدى سالما.القواسم تاحمد محمود انور محمد31463

ناجح193إدارة سيدى سالما.القواسم تالسعيد عبدالفتاح عبدهللا عبدالفتاح31464

ناجح181إدارة سيدى سالما.القواسم تالسيد زغلول حسنى فريج31465

ناجح253إدارة سيدى سالما.القواسم تحجازى منصور حجازى حسين عبيدى31466

ناجح189إدارة سيدى سالما.القواسم تحسن انور حسن محمد31467

ناجح201إدارة سيدى سالما.القواسم تحسن شكرى خميس محمود31468

ناجح216إدارة سيدى سالما.القواسم تحسين شكرى خميس محمود31469

ناجح256إدارة سيدى سالما.القواسم تعبدالرحمن الشحات السعيد خليفة31470

ناجح201إدارة سيدى سالما.القواسم تعبدالرحمن محمود سعيد ابوشعيشع31471

ناجح271إدارة سيدى سالما.القواسم تعلى حلمى عبدالعاطى درويش31474

ناجح268إدارة سيدى سالما.القواسم تفارس عبدالعاطى عبدالعاطى درويش31475

ناجح220إدارة سيدى سالما.القواسم تمحمد ابراهيم سعيد ابوشعيشع31476

ناجح159إدارة سيدى سالما.القواسم تمحمد عبدالفتاح محمد رزق31479

ناجح150إدارة سيدى سالما.القواسم تمحمد عبده عطيه محمد31480

ناجح166إدارة سيدى سالما.القواسم تنادر السيد خميس موافى31481

ناجح254إدارة سيدى سالما.القواسم تاسراء هاللى محمد شادى31483

ناجح254إدارة سيدى سالما.القواسم تاسماء مسعد ابراهيم اسماعيل31484
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ناجح265إدارة سيدى سالما.القواسم تاميره صبرى حميده محمد31485

ناجح232إدارة سيدى سالما.القواسم تايه ابراهيم محمد السيد31486

ناجح233إدارة سيدى سالما.القواسم تايه صبحى محمد خليفه31487

ناجح268إدارة سيدى سالما.القواسم تحنين احمد مغازى عبدالجليل31488

ناجح252إدارة سيدى سالما.القواسم تخلود رضا السيد بسيونى31489

ناجح169إدارة سيدى سالما.القواسم تريم رضا السيد بسيونى31490

ناجح250إدارة سيدى سالما.القواسم تسماح عباده جمعه شبانه31491

ناجح270إدارة سيدى سالما.القواسم تشهد عاطف عبدالحميد على31492

ناجح271إدارة سيدى سالما.القواسم تعائشه محمد محمد على شادى31493

ناجح220إدارة سيدى سالما.القواسم تفاطمه الزهراء رزق عبدالستار حسن درويش31494

ناجح253إدارة سيدى سالما.القواسم تمنه اللة احمد فوزى نصار31495

ناجح266إدارة سيدى سالما.القواسم تمنه هللا عبداللطيف حميد جمال الدين31496

ناجح233إدارة سيدى سالما.القواسم تندى محمد على شادى31497

ناجح263إدارة سيدى سالما.القواسم تنرمين عادل ممدوح على31498

ناجح208إدارة سيدى سالما.القواسم تنواره حاتم عوض الخولى31499

ناجح235إدارة سيدى سالما.القواسم تهبه محمد السيد عبده31500

ناجح266إدارة سيدى سالما.القواسم تهدير حمدى خميس قاسم31501

ناجح229إدارة سيدى سالما.القواسم تهناء محمد عبدالمنعم شادى31502

ناجح234إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تابراهيم السيد عيد محمد31503

ناجح203إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تابراهيم خالد محمد ابوالعزم31504

ناجح254إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تاحمد بدوى محمد غانم31506

ناجح217إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تاحمد حسين عثمان عبدالحميد31507

ناجح234إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تاحمد رمضان محمود غانم31508

ناجح190إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تادم عالء سعد عبدالسالم31512

ناجح175إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تاسالم على على جلو31513

ناجح250إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تاشرف محمد عبدالمنعم عزب31514
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ناجح251إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تامجد حسن علي العصفورى31515

ناجح237إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تجمال محمد بركات العوضى31516

ناجح166إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تحسن ربيع ابراهيم الجمال31518

ناجح218إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تحسين عبدالسالم حسن عياد31520

ناجح164إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تحسين محمد حمدان غالى31521

ناجح259إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تخالد زيدان عيد الحطاب31523

ناجح223إدارة سيدى سالما.الشخلوبة ترضوان سعد محمد خضر31524

ناجح241إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تسامى محمد السعيد الحطاب31525

ناجح162إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تسعد حسن رزق درويش31526

ناجح174إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تعبدالرحمن احمد السيد الخواجه31530

ناجح221إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تعبدالرحمن احمد السيد زهران31531

ناجح201إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تعبدالرحمن جمال صبحى حموده31532

ناجح211إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تعبدالرحمن محمد محمد شكشوك31533

ناجح233إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تعصام عادل عصام الدين مصطفى31538

ناجح222إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تعلى السيد فتحى حموده31540

ناجح229إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تعلى فرحات محمد على31541

ناجح156إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تعمرو رمضان عزت زكى31542

ناجح156إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تفهيم على فهمى على جلو31543

ناجح218إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تكرم محمد ابراهيم سعيد31544

ناجح177إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تمحمد ابراهيم عبدالغفار الشيخ31545

ناجح267إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تمحمد احمد محمود غانم31546

ناجح210إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تمحمد الشحات عطيه قطب31547

ناجح213إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تمحمد العوضى بركات العوضى31548

ناجح197إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تمحمد حسن محمد المصرى31549

ناجح193إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تمحمد حسنى نبيه جلو31550

ناجح171إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تمحمد صالح محمد شكشوك31553
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ناجح219إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تمحمد عبدالفتاح حسنى عبيدى31555

ناجح185إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تمحمد ماهر حماده بيومى31559

ناجح210إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تمحمد محمد سعد محمد عبيدى31560

ناجح242إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تمحمد محمد فوزى ابوطاحون31561

ناجح233إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تمحمود السيد على احمد دشيشه31563

ناجح247إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تمصطفى على السيد عطا31564

ناجح261إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تمعتزباهلل عادل محمود ابوزيد31565

ناجح204إدارة سيدى سالما.الشخلوبة توليد محمد ابوالسعود محمد31567

ناجح147إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تيوسف هانى حسن عوض31570

ناجح264إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تاسراء جمعه عبدالحميد سالم31571

ناجح267إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تاسراء غانم عبدالمنعم عزب31572

ناجح258إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تاسراء يسرى على العصفورى31573

ناجح199إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تاسماء السعيد عبدربه عبيدى31574

ناجح266إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تاسماء ايهاب محمد زيتون31575

ناجح252إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تاالء محمد غريب فرحات31576

ناجح229إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تامنيه نصحى ابراهيم حسين31577

ناجح277.5إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تبسمه محمد محمد العزبى31578

ناجح161إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تجنات طارق فهمى مبروك31579

ناجح256إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تحسناء محمد عبدالواحد وفا31580

ناجح251إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تحنان محمد حسين محمد31581

ناجح260إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تحنان ناجى عبدالباسط محمد الحطاب31582

ناجح246إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تحنين احمد عبدالحميد احمد31583

ناجح266إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تحنين سمير ابراهيم محمد31584

ناجح229إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تحنين عصام عزت زكى31585

ناجح245إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تدنيا بشير محمد عبداللطيف31586

ناجح270.5إدارة سيدى سالما.الشخلوبة ترحمه رمضان عبدالعزيز الخواجه31587
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ناجح261إدارة سيدى سالما.الشخلوبة ترحمه مهنى محمد عطا31588

ناجح246إدارة سيدى سالما.الشخلوبة ترقيه السعيد على السواق31589

ناجح263إدارة سيدى سالما.الشخلوبة ترقيه نبيل محمد عوض31590

ناجح276إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تروضه احمد محمد سيداحمد31591

ناجح272إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تريهام رضا عبدالحميد حماد31592

ناجح255إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تساره سعد خيرى جلو31593

ناجح251إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تساره عاصم محمد الحطاب31594

ناجح221إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تسعيده محمد قطب عشيش31595

ناجح269إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تسماء محمد سعد الحطاب31596

ناجح262إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تسوميه محمد محمد محمود31597

ناجح259إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تشروق فتوح فتوح العمرى31598

ناجح251إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تشهد احمد جمعه بسيونى31599

ناجح256إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تشهد فريد عبدالرؤوف حسين31601

ناجح264إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تشهد محمد حسن عيسى31602

ناجح278إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تشيماء امين محمد عبدالحميد31603

ناجح272إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تشيماء عمر محمد محمد شكشوك31604

ناجح262إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تشيماء فيصل بدير محمد31605

ناجح276إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تعبير سعد مختار الحطاب31606

ناجح232إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تفاطمه حسن جابر الشيخ31607

ناجح272إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تفاطمه كمال احمد السيد عطا31608

ناجح260إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تفاطيمه رجب بدوى غانم31609

ناجح268إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تفرحه السيد عبدالغفار عبده31610

ناجح275إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تفرحه حمدى فرحات على31611

ناجح258إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تماجده وليد احمد غازى31612

ناجح272إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تمنال مصطفى شكر على31613

ناجح275إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تمنه هانى سيد احمد على31614
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ناجح156إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تنانسى على شحاته الجزايرلى31615

ناجح273إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تندى خالد السعيد الحطاب31616

ناجح257إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تنوره حسن ابراهيم ابوالوفا31617

ناجح217إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تنيره ابراهيم محمد بسيونى31618

ناجح172إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تهاجر سالم محمد محمد31619

ناجح261إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تهاله احمد خيرى على جلو31620

ناجح177إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تهاله رضا عبدالعزيز حامد31621

ناجح266إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تهاله محمد كمال فريد31622

ناجح186إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تهايدى سالم محمد محمد31623

ناجح263إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تهايدى هانى محمد محمد31624

ناجح268إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تهبه حمدى محمد  محمد السيد31625

ناجح259إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تهدير اسماعيل اسماعيل عبدالمحسن اسماعيل31626

ناجح253إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تهند خيرى محمد الحطاب31627

ناجح206إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تياسمين محمد عبدالعاطى درويش31628

ناجح244إدارة سيدى سالما.الشخلوبة تياسمين محمود حميده ابوطاحون31629

ناجح181إدارة سيدى سالما.الشخلوبة  الغربية تاحمد محمد الشحات خليفه31630

ناجح200إدارة سيدى سالما.الشخلوبة  الغربية تجالل اشرف جالل عباس ابراهيم خليل31633

ناجح254إدارة سيدى سالما.الشخلوبة  الغربية تسليمان صابر محمد عبدالحميد سعيد31634

ناجح204إدارة سيدى سالما.الشخلوبة  الغربية تعلى عماد حسن شرابى31635

ناجح202إدارة سيدى سالما.الشخلوبة  الغربية تفريد محمد احمد السماحى31638

ناجح276إدارة سيدى سالما.الشخلوبة  الغربية تمحمد سعد محمد السيد31639

ناجح269إدارة سيدى سالما.الشخلوبة  الغربية تمحمد سمير حسن اليمنى31640

ناجح162إدارة سيدى سالما.الشخلوبة  الغربية تمحمد محمد السيد شرابى31641

ناجح173إدارة سيدى سالما.الشخلوبة  الغربية تمحمد محمد جابر عبداللطيف31642

ناجح193إدارة سيدى سالما.الشخلوبة  الغربية تمحمود محمد مختار العصفورى31644

ناجح179إدارة سيدى سالما.الشخلوبة  الغربية تمصطفى احمد حجازى طوبار31645
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ناجح205إدارة سيدى سالما.الشخلوبة  الغربية تمصطفى محمد سالمه طوبار31646

ناجح163إدارة سيدى سالما.الشخلوبة  الغربية تيوسف جابر احمد على31647

ناجح229إدارة سيدى سالما.الشخلوبة  الغربية تيوسف هانى خميس سعيد31650

ناجح220إدارة سيدى سالما.الشخلوبة  الغربية تاسراء عيد حسن بنوان31651

ناجح157إدارة سيدى سالما.الشخلوبة  الغربية تاسالم مبروك حسن شرابى31652

ناجح210إدارة سيدى سالما.الشخلوبة  الغربية تاسماء حامد محمد سليم31653

ناجح185إدارة سيدى سالما.الشخلوبة  الغربية تاسماء سعد حسن بنوان31654

ناجح213إدارة سيدى سالما.الشخلوبة  الغربية تاالء احمد حسن خليل31655

ناجح213إدارة سيدى سالما.الشخلوبة  الغربية تامل صابر محمد الخواجه31656

ناجح238إدارة سيدى سالما.الشخلوبة  الغربية تحبيبه احمد ابوراجح دشيشه31657

ناجح205إدارة سيدى سالما.الشخلوبة  الغربية تحسناء سعد حسن بنوان31658

ناجح203إدارة سيدى سالما.الشخلوبة  الغربية تحنان رمضان محمد محمد31659

ناجح260إدارة سيدى سالما.الشخلوبة  الغربية تدنيا سامح عبداللطيف والى31660

ناجح199إدارة سيدى سالما.الشخلوبة  الغربية ترحمه محمد حسن شرابى31661

ناجح188إدارة سيدى سالما.الشخلوبة  الغربية تساره عبدالحى محمود العشرى31663

ناجح250إدارة سيدى سالما.الشخلوبة  الغربية تصباح فوزى طه محمد31665

ناجح204إدارة سيدى سالما.الشخلوبة  الغربية تعزه مصطفى محمد طوبار31666

ناجح216إدارة سيدى سالما.الشخلوبة  الغربية تفاطمه عبداللطيف محمد عبداللطيف31667

ناجح266إدارة سيدى سالما.الشخلوبة  الغربية تفاطمه يسرى احمد شمس31668

ناجح234إدارة سيدى سالما.الشخلوبة  الغربية تنجاه عبدالمنعم عبدالونيس محمود عياد31669

ناجح247إدارة سيدى سالما.الشخلوبة  الغربية تندي السيد محمد حسانين31670

ناجح258إدارة سيدى سالما.الشخلوبة  الغربية تندى ياسر محمد احمد31671

ناجح235إدارة سيدى سالما.الشخلوبة  الغربية تنعمات محمد عبدالفتاح محمد31672

ناجح256إدارة سيدى سالما.الشخلوبة  الغربية تنهله عبدالحميد محمد بنوان31673

ناجح176إدارة سيدى سالما.الشخلوبة  الغربية تنوره محمود صالح عباس31674

ناجح261إدارة سيدى سالما.الشخلوبة  الغربية تهبه محروس عبدالمنصف الدمياطى31675
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ناجح211إدارة سيدى سالما.الشخلوبة  الغربية توفاء محمد وفا احمد31676

ناجح255إدارة سيدى سالما.الشخلوبة  الغربية تياسمين منصور على بركات31677

ناجح273إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةابراهيم رزق مصباح خليفه ابراهيم31678

ناجح193إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةابراهيم فايز محمد مختار جادهللا31679

ناجح203إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةاحمد ابراهيم سيف النصر عبدالهادى31680

ناجح271إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةاحمد رياض حسان مصطفى مرسي31683

ناجح275إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةاحمد مبروك رفعت احمد سالم31685

ناجح275إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةاحمد مبروك محروس صبره ابوالعنين31686

ناجح262إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةاحمد محمد خميس يوسف الطرابلى31687

ناجح212إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةاحمد يوسف محمد محمد31689

ناجح165إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةاشرف عطا سعد احمد ابوزيد31691

ناجح267إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةاشرف محمود محمد محمود ناصر31692

ناجح263إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةالسيد صالح السيد عثمان رضوان31694

ناجح248إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةالسيد مجدي محمود الشباسي31695

ناجح269إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةامير جمال الدين محمد السيد خليفة31696

ناجح276إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةجالل حسن عبدالعزيز محمد الماوى31697

ناجح205إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةحسنى سعد حسنى فتحى سعد31698

ناجح171إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةرزق سميح رزق فرج31699

ناجح153إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةسامح احمد محمد الحنفى31700

ناجح155إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةسعد محمد سعد فتحى سعد31701

ناجح273إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةسمير احمد سمير الشباسى31702

ناجح162إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةسمير صبرى محمد السيد31703

ناجح278إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةصالح عبدالونيس صالح عبدالونيس قطب31704

ناجح177إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةعابد احمد شهاب على31705

ناجح174إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةعابدين رافت علي علي غازي31706

ناجح151إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةعاطف رضا سري احمد31707
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ناجح189إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةعبدالحليم حريص عبدالخالق حامد الحجر31708

ناجح275إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةعبدالرحمن اشرف عبده احمد قنديل31709

ناجح207إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةعبدالرحمن السيد خميس يوسف الطربلي31710

ناجح196إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةعبدالرحمن حمدى السيد رمضان ابواالسعاد31711

ناجح207إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةعبدالرحمن سمير عبدالغنى محمد القرضاوى31712

ناجح247إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةعبدالرحمن عماد جميل محمد31713

ناجح253إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةعبدهللا رزق مصباح خليفه ابراهيم31715

ناجح229إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةعبدالهادى محمد حسنى عبدالهادى الشباسى31716

ناجح180إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةعطيه بدر محمد عباس31717

ناجح152إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةعالء عالء السيد عبدربه31719

ناجح158إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةعلى محمد امين محمد على31720

ناجح249إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةعماد على عبدالحميد على عثمان31721

ناجح204إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةفارس عبدهللا احمد ابوزيد بدوى31723

ناجح224إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةمجدى احمد مصطفى القرضاوى31724

ناجح227إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةمحمد ابراهيم محروس صبره ابوالعينين31725

ناجح265إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةمحمد اشرف طلبه بسيونى محمد31726

ناجح237إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةمحمد السيد عباس احمد عبدربه31727

ناجح249إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةمحمد السيد محمد السيد القرضاوى31728

ناجح153إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةمحمد السيد محمود محمد محمود31729

ناجح210إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةمحمد بدير سمير بدير شلش31731

ناجح247إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةمحمد حريص العبدقنديل31732

ناجح165إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةمحمد رزق عبدالتواب ابراهيم31733

ناجح218إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةمحمد سعد كمال مصطفى القرضاوى31735

ناجح172إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةمحمد سمير عبدالمجيد محمد الشباسى31736

ناجح236إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةمحمد شهاوى عبده احمد31737

ناجح272إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةمحمد عبدالسالم عبدالمجيد محمد الشباسى31738
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ناجح187إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةمحمد عبدالعزيز الياس عبدالعزيز31739

ناجح256إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةمحمد عبدالعزيز صالح محمد رضوان31740

ناجح260إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةمحمد عبده محمد الصغير احمد حسن31741

ناجح265إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةمحمد كارم محمد بسيونى ابوزهره31742

ناجح212إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةمحمد ناصر عبده على ناصر31743

ناجح268إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةمحمد هشام عبدالحميد منصور31744

ناجح201إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةمحمد هنداوى على محمد على31745

ناجح221إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةمحمد وليد احمد قنديل محمد31746

ناجح252إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةمحمود عادل ابواالسعاد محمد فايد31748

ناجح263إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةمحمود على محمد على البدرى البدرى31749

ناجح263إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةمعتز نسيم بشير احمد سالم31750

ناجح257إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةمهند طارق فكرى ابوالفتوح الطرابلى31751

ناجح220إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةيوسف ابراهيم عبدالرازق الطرابلى31753

ناجح265إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةاحالم مصباح عبدهللا مصباح سالمه31754

ناجح265إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةاروي درغام عبدالمجيد محمد الشباسي31755

ناجح270إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةاسراء هانى على محمد رضوان31756

ناجح275إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةاسماء ايهاب خليل زكريا الوكيل31757

ناجح278إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةاسماء فايز صالح عبدالونيس الطرابلى31758

ناجح226إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةاصاله عوينات صقر عزيز الدين31759

ناجح214إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةالهام رضا احمد السيد محمد31760

ناجح262إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةامل سماره صالح عبدالوهاب31761

ناجح268إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةامل على عبدالحميد على عثمان31762

ناجح262إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةاميره احمد ابوالعزم احمد على31763

ناجح248إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةاميره سامح صبحى عبدالسالم بيلى31764

ناجح247إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةامينه عادل محمد ابوالمكارم سليم31765

ناجح165إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةايمان ابراهيم عسران محمود السيد31766
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ناجح242إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةايمان بسيونى محمد يونس سراج31767

ناجح264إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةايمان مسعد عبدالمجيد محمد الشباسى31768

ناجح261إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةايمان يوسف محمد محمد ابراهيم31769

ناجح263إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةايه وليد حسنى محمد رضوان31770

ناجح245إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةبسمله محمد على محمد عبدالحميد31771

ناجح266إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةتيسير على عبدالعزيز بدر31772

ناجح269إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةحسناء زغلول محمد ابراهيم شلش31773

ناجح227إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةحضريه رضا محمد يونس محمد31774

ناجح222إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةراضيه محمد حنفى فتح هللا مصطفى31777

ناجح263إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةروان رضا شهاوي السيد31778

ناجح247إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةساره مامون الياس عبدالعزيز على31779

ناجح249إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةشهد جمال على محمد عبدالحميد31780

ناجح248إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةشهد رافت علي علي غازي31781

ناجح182إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةشهد محمد عبداللطيف عبدالحميد ابوعجيله31782

ناجح260إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةشهد وائل احمد محمود محمد احمد31783

ناجح249إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةشيماء حماده عبدالستار محمد زهره31784

ناجح255إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةشيماء محمد عبدالعزيز عبداللطيف حسين31785

ناجح246إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةشيماء وهدان عابد مخيمر ابوالعنين31786

ناجح234إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةصابرين السيد محمد محمد عوض31787

ناجح193إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةصفيه عبدالحميد اسماعيل عبدالحميد اسماعيل31789

ناجح260إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةعزه رفيق سليمان رمضان ابواالسعاد31790

ناجح182إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةعزيزه مجدى محمد احمد عوض31791

ناجح254إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةعال بالل رشاد ابواالسعاد31792

ناجح251إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةفاطمه عبدالغنى محمد على سالم31793

ناجح239إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةلقاء هانى شعبان ابراهيم بركات31794

ناجح214إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةليلي قنيبر طه محمد قنيبر31795
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ناجح267إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةمللك محمد توفيق احمد عبدربه31796

ناجح274إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةمنه محمد عطيه احمد الطرابلى31797

ناجح268إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةمى سمير عبدالمجيد محمد الشباسى31798

ناجح273إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةنجالء عبدالحميد طلبه بسيونى زهره31799

ناجح275إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةندا وائل حمدى رمضان ابواالسعاد31800

ناجح256إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةندى بدوى ابوزيد بدوى سراج31801

ناجح244إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةنزهه محمود فرحات على سالم31802

ناجح236.5إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةنسمه احمد محمد على النجار31803

ناجح243إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةنورا مصباح عابد مخيمر ابوالعنين31804

ناجح279إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةهبه محمد عبدهللا مصباح سالمه31805

ناجح264إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةهدى صادق نصر ابراهيم بكر31806

ناجح249إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةهناء محمد بسيوني محمد31807

ناجح253إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةوالء محمد عبداللطيف ابراهيم علي31808

ناجح273إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةياسمين سميح عبدالعزيز عبدالعزيز علي31809

ناجح242إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةياسمين كرم عثمان عبدالجواد ابراهيم31810

ناجح272إدارة سيدى سالمالحدادى اإلعداديةيمنه مبروك مبروك مرشدى سراج31811

ناجح165إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينابراهيم ابوالسعود ابراهيم ابراهيم  محمد31812

ناجح256.5إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينابراهيم ثروت ابراهيم الحنفى عوض31813

ناجح254.5إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينابراهيم رضوان ابراهيم محمد طه31814

ناجح254إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينابراهيم عبدالرحمن صابر محمد ابوالسيد31815

ناجح246إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينابراهيم عبدالعزيز ابراهيم محمد السيد31816

ناجح259إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينابراهيم عماد محمد عبدالرسول حامد31817

ناجح229إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينابراهيم محمد ابراهيم عطيه هاشم31819

ناجح246إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينابراهيم محمد ابراهيم مرسي مرعي31820

ناجح224إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينابراهيم محمد على غنيم محمد لولو31821

ناجح171إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينابراهيم مصطفى احمد ابراهيم عبدالجليل31822
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ناجح213إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنيناحمد السيد حماد احمد نور الدين31823

ناجح171إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنيناحمد السيد محمد موسى ميره31825

ناجح229إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنيناحمد باسم سلطان احمد سلطان31826

ناجح239إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنيناحمد بهنسي حسني عبدالاله بهنسي31827

ناجح233إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنيناحمد تامر مجدي احمد عبدالكريم31828

ناجح276إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنيناحمد حسام الدين احمد متولي العتربي31829

ناجح273إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنيناحمد حماده السيد عيسى ابراهيم31831

ناجح244إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنيناحمد حمدين حامد عمر مبروك31832

ناجح265إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنيناحمد خالد عبدالحميد حسين ابراهيم31833

ناجح220إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنيناحمد رضا احمد محمد احمد31834

ناجح260إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنيناحمد رضا السيد ابراهيم المغربى31835

ناجح247إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنيناحمد رضا قطب محمد الشامخ31836

ناجح162إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنيناحمد شوقي السنوسي السيد ابوسعده31837

ناجح248إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنيناحمد صبحي حسن سيداحمد درغام31839

ناجح245إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنيناحمد عباس شعبان شبل الحسنى31840

ناجح271إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنيناحمد عبدالحميد زغلول محمد الحنفى31841

ناجح199إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنيناحمد عبدالعزيز مصطفي ابوالفتوح حسن31844

ناجح263إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنيناحمد عبدهللا ابوالفتوح ابوالفتوح عبدهللا31845

ناجح256إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنيناحمد عبدالمعطى محمد سالمة31846

ناجح208إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنيناحمد عبدالمنعم احمد حامد31847

ناجح260إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنيناحمد عبدالمنعم عبدالعاطى احمد محمود31848

ناجح187إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنيناحمد عبدالمنعم على احمد السيد النجار31849

ناجح264إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنيناحمد عبدالونيس عبدالمجيد محمد عبدالكريم31850

ناجح248إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنيناحمد عزت عزت السيد درغام31851

ناجح195إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنيناحمد عالء محمد غنيم السيد31853

ناجح187إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنيناحمد عماد محمد احمد سلطان31855
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ناجح200إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنيناحمد لطفى اسماعيل جابر على31856

ناجح182إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنيناحمد ماهر حامد السيد احمد31857

ناجح277إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنيناحمد محمد ابراهيم محمد الحجر31859

ناجح201إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنيناحمد محمد احمد ابراهيم عبدالجليل31860

ناجح194إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنيناحمد محمد احمد رمضان امان31861

ناجح234إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنيناحمد محمد حامد فريج فيود31862

ناجح253إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنيناحمد محمد رمضان السيد محمد31863

ناجح179إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنيناحمد محمد عبدالباسط عبدالحميد الحنفي31864

ناجح174إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنيناحمد محمد عبدالرحمن موسى رفاعى31865

ناجح266إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنيناحمد محمد علي محمد حالوة31866

ناجح250إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنيناحمد محمد نبيه محى احمد31867

ناجح197إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنيناحمد نبيل منصور عبدالفتاح منصور31868

ناجح271إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنيناسالم السيد احمد عبدالمقصود دياب31871

ناجح233إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنيناسماعيل محمد مصطفى توفيق مصطفى31872

ناجح179إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنيناسماعيل وائل ناجي عبدالعاطي زامل31873

ناجح210إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنيناشرف محمد فوزى يوسف مصطفى31874

ناجح191إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنيناشرف هانى جمعة ابوالفتوح عبدهللا قنديل31875

ناجح221إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنيناكرم محروس محمد عبدالرازق الشباسى31876

ناجح276إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينالسعيد حميدة السعيد السعيد على صالح31877

ناجح272إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينالسيد سامى السيد محمد ابراهيم31879

ناجح145إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينالسيد عباس السيد السيد محمد31880

ناجح217إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينامير عالء الدين ابراهيم عبدالرحيم متولى31882

ناجح273إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينانس محمد هاشم عبدالحميد الشناوي31883

ناجح242إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينايهاب على محمد على محمد موسى31885

ناجح171إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينايهاب محمود جمال ابراهيم عبدهللا31886

ناجح195إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينبيلى عبدهللا السعيد السيد بيلى31888
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ناجح274إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينجالل عباس جالل عبدالرازق محمد31889

ناجح228إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينجمال ابوزيد محفوظ ابوزيد31890

ناجح161إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينجمال بهنسي عبدالباسط عبدالحميد الحنفى31891

ناجح221إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينجمال حسام فوزى عبدربه عبدالرازق31892

ناجح262إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينجمال شوقى شوقى عبدالحميد31893

ناجح266إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينجمال عبدالحميد جمال الدين عبدالحميد بهنسى31894

ناجح174إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينحازم محمد السيد سعد البالصى31895

ناجح252إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينحسام الدين عماد عباس نصر جمال الدين31896

ناجح235إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينحسام السيد شعبان السيد الصوفاني31897

ناجح276إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينحسام رضا عبدالسالم عبدهللا سعفان31898

ناجح262إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينحسنى محمد موسى عبدالعليم السيد31900

ناجح268إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينحسين احمد محمد البدر خطاب خطاب31901

ناجح269إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينحسين مصطفى عبدالرؤف عبدهللا محمد السباعى31902

ناجح208إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينحلمي اسامه حلمي محمود حسنين31903

ناجح186إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينحلمي حلمي محمد حسنين درغام31904

ناجح176إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينحماده السيد عطيه متولي31905

ناجح236إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينحماده حنفي محمد عبدالجليل الحنفي31906

ناجح238إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينحنفى حسنى موسى عبدالعليم السيد31907

ناجح259إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينحنفي هاني ابراهيم السيد فيود31908

ناجح266إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينخالد حنفي السيد علي السواق31909

ناجح266إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينخالد عبدالمجيد مسعود محمد حميد31910

ناجح230إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينداود محمد سليمان داود سليمان31911

ناجح217إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينرزق عبداللطيف سعد عبداللطيف احمد31912

ناجح273إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينرشوان السيد رشوان على على مصطفى31913

ناجح254إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينرضا لطفي رفعت جبر على31917

ناجح270إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينرفاعى محمد على عبدالمقصود ابراهيم31919
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ناجح235إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينزياد جالل عبدالجليل عبدالهادى عبدالجليل31920

ناجح244إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينسامح ماهر عبداللطيف يوسف محمد صالح31921

ناجح262إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينسعد مصطفى السيد سعد شمس31923

ناجح259إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينسميح امين امين السعيد على31926

ناجح248إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينسميح بسام ابوالمكارم عبدالخالق31927

ناجح188إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينصبري صالح السيد علي عبدالرازق31930

ناجح193إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينطارق احمد عباس عبدالحميد هاشم31932

ناجح244إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينعبدالحليم مصطفي احمد الحنفي محمد31936

ناجح220إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينعبدالرازق عطية حلمى عبدالرازق على31938

ناجح224إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينعبدالرحمن احمد محمود محمود حسنين31939

ناجح189إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينعبدالرحمن حماده ابراهيم محمد عبدالرحمن31940

ناجح201إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينعبدالرحمن محمد سعد ابراهيم حسن31943

ناجح261إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينعبدالرحمن محمد صابر محمود المكاوى31944

ناجح245إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينعبدالرحمن محمد صبحي السعيد بهنسي31945

ناجح195إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينعبدالرحمن هاشم على عبدالحميد الشناوى31946

ناجح195إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينعبدالعزيز حمادة محمد على اسماعيل31948

ناجح175إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينعبدالعزيز رزق السيد عبدالحميد الحمراوى31949

ناجح272إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينعبدالعزيز على عبدالعزيز عبدهللا محمد31950

ناجح268إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينعبدهللا حسين ابوالفتوح محمود محمد31951

ناجح269إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينعبدهللا عباس عبدالعزيز احمد احمد31952

ناجح279إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينعبدهللا عبدالناصر محمد ابوشعيشع مصطفى31953

ناجح235إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينعبدهللا على حموده ابراهيم على31954

ناجح213إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينعبدهللا نشات مصباح كامل محمد31957

ناجح221إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينعبدهللا هانى على ابراهيم على31958

ناجح270إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينعبدهللا هنداوى الشحات يونس محمد31959

ناجح263إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينعصام عبدالمنعم غنيم غنيم محمد لولو31962
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ناجح261إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينعالء محمود جمال الدين حسن عبدالحميد31964

ناجح270إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينعالء مصطفي فوزي يوسف مصطفي31965

ناجح271إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينعلى ابراهيم على عطية محمد هاشم31966

ناجح269إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينعلي احمد علي احمد حسن31967

ناجح230إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينعلى حمدين عبدالعزيز عبدهللا محمد الحنفى31968

ناجح217إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينعلى عبدالحميد عبدالرازق على31970

ناجح187إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينعلى على سليمان على31971

ناجح252إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينعلي عماد الشحات علي السواق31972

ناجح261إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينعماد الدين علي كرم علي سعيد31975

ناجح191إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينعماد علي السيد السيد علي جلهوم31976

ناجح247إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينعماد متولى عبدالجليل عبدالهادى31977

ناجح177إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينعماد محمد عبدالحليم سيداحمد عمر31978

ناجح221إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينعماد محمد هاشم عبدالحميد عبدالحميد31979

ناجح269إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينعماد هاشم محمد يوسف سرور31980

ناجح252إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينعمر صبحى هاشم عبدالحميد رفاعى31981

ناجح256إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينعمر محمد احمد محمود المغربى31982

ناجح259إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينعمر مصطفي اسماعيل نورالدين31983

ناجح263إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينعمرو عباس شاكر حسين محمد31984

ناجح198إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينفارس عبدالعزيز عبدالعزيز محمد صالح31985

ناجح274إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينفارس عبدالقوى محمد عبدالقوى ابوحجازى31986

ناجح238إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينكامل مصطفى محمد ابوالفتوح سعد31987

ناجح251إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينكرم هاني محمود السيد ابراهيم31988

ناجح242إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينماجد جابر عبدالتواب احمد شتا31991

ناجح272إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمجدى محمد هاشم عبدالحميد هاشم31992

ناجح246إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد ابراهيم حمدى السعيد بهنسى31993

ناجح244إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد ابوالفتوح مصطفي ابوالفتوح حسن31994
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ناجح227إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد احمد محمد احمد سلطان31995

ناجح263إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد احمد محمد عيد سرور31996

ناجح253إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد اسامه احمد عبدالجليل عبدالهادى31997

ناجح276إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد اسماعيل بوهالى عباس بوهالى31998

ناجح229إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد اسماعيل محمد الشناوي هاشم31999

ناجح271إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد اشرف صابر محمد جلهوم32000

ناجح274إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد اشرف صالح عبدالحميد32001

ناجح163إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد السعيد عبدالفتاح عبدالحليم حسنين32002

ناجح227إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد السيد حسن السيد حسن32005

ناجح218إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد السيد خيري محمد السقا32006

ناجح174إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد السيد سليمان صالح سليمان32007

ناجح141إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد السيد غريب ابراهيم حسان التلوانى32009

ناجح187إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد ايمن سعيد موسى محمد32010

ناجح273إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد ايمن فاروق عبدالغنى ابراهيم32011

ناجح211إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد حماده ابراهيم جبر الطبالوي32012

ناجح176إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد داود سليمان داود سليمان32014

ناجح268إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد رزق عبدالعزيز عبدالعال الحنفى32015

ناجح269إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد رمضان كامل علي ابراهيم32016

ناجح229إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد زين العابدين غنيم محمدغنيم32017

ناجح185إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد سيداحمد حمزة سيداحمد ابراهيم32018

ناجح214إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد صالح غنيم محمدغنيم32020

ناجح217إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد صبرى على احمد السيد32021

ناجح269إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد صالح الدين محمود حسن عبدالحميد32022

ناجح250إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد عادل ابراهيم عبدالعزيز السيد32023

ناجح207إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد عادل محمد حزين32024

ناجح275إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد عاطف حموده علي عبدالخاطر32025
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ناجح276إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد عباس عبدالفتاح حسن سالمه32026

ناجح272إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد عبدالرؤف محمد على عبدالخاطر32029

ناجح276إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن على32030

ناجح156إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد عبدالعاطي سعد غازي عبدالفتاح32031

ناجح264إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد عبدهللا عبدهلل على سعفان32033

ناجح257إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد عبدالمنعم احمد محمد ابواسماعيل32034

ناجح247إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد عبدالمنعم حميدة متولى  على صالح32035

ناجح234إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد عبدالهادى سالمة ابراهيم32038

ناجح263إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد عدلى عباده محمد عوضين32039

ناجح267إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد عالء عبدالسالم عبدهللا سعفان32040

ناجح273إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد عالء عبده على عبدالكريم32041

ناجح263إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد عماد ابراهيم محمد سيداحمد32042

ناجح240إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد عماد الشاملى بسيونى حسن32043

ناجح279إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد عماد حسن عبدالغني نورالدين32044

ناجح274إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد عيسى ابراهيم عيسى السيد32045

ناجح256إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد فؤاد عبدالعزيز عبدالمقصود رمضان32046

ناجح192إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد فتحي عبدالجواد فتحي عبدالجواد32047

ناجح164إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد مبروك على محمود الصياد32049

ناجح270إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد مجدي محمد عبدالرازق حسن عيد32050

ناجح158إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد محمد دياب محمد محمد32051

ناجح217إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد محمد رمضان حامد رضوان32052

ناجح175إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد محمد عبدالحميد محمد عوضين32053

ناجح168إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد محمد كامل عبدهللا محمد الجارحى32055

ناجح261إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد محمود خليفه محمود ابوزيد32056

ناجح188إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد محمود عبدالرازق سيداحمد هاشم32057

ناجح259إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد مسعد محمد مسعد احمد فرحات32058



كفرالشيخ16/06/2021

1125صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح173إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد مصطفى منصور محمد المصرى32059

ناجح262إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد منصور عبدالحميد حسن الحمراوى32060

ناجح272إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد ناصر يوسف يوسف العتربى32063

ناجح262إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد نبيل سيف اليزل محمد االشموني32064

ناجح263إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد هاشم صبحى عبدالحميد هاشم32065

ناجح178إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد وحيد احمد محمد الصعيدي32066

ناجح181إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد يسري حلمي عبدهللا درغام32067

ناجح272إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمد يونس بسيونى عوينات32068

ناجح241إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمود احمد ابراهيم الحجر32069

ناجح235إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمود احمد محمود رضوان بيومي32072

ناجح215إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمود حلمي محمد عبدالهادي عبدالجليل32073

ناجح242إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمود رجب علي سيداحمد محمد32074

ناجح244إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمود رضا السيد عبدالهادي عبدالجليل32075

ناجح185إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمود سالم عبدالحميد متولي السواق32077

ناجح177إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمود عبدالحليم ابراهيم سيد احمد32078

ناجح193إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمود عبدالعزيز السيد عبدالاله بهنسي32079

ناجح269إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمود عبدالعزيز عبدالعزيز احمد احمد32080

ناجح234إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمود عبدالموجود فؤاد محمد طاجن32081

ناجح231إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمود عبدالونيس ابراهيم الحنفى عوض32082

ناجح273إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمود عالء طلعت فتح هللا محمد32083

ناجح179إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمود متولي متولي السيد الحنفي32084

ناجح250إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمود محمد ابوزيد عوضين على32085

ناجح245إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمود محمد زين العجاج عبدالغني نور الدين32086

ناجح263إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمود محمد عبدالباسط جلهوم32087

ناجح155إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمود محمد محمد خيرهللا عبدهللا32088

ناجح265إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمود محمد محمد محمد طاجن32089
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ناجح230إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمود محمد يوسف مطاوع عبدالجليل32090

ناجح265إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمود هانى حسن صالح32092

ناجح208إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمحمود وليد السيد موسى سالم32093

ناجح261إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمدحت حسن عبدالمنعم حسن دياب32094

ناجح177إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمرعي مرعي عبدالحميد مصطفي مرعي32095

ناجح176إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمسعد عوف مسعد احمد عبدالعال32096

ناجح251إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمصطفى داود داود غنيم اسماعيل32097

ناجح224إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمصطفى سيد احمد مصطفى عبدالمحسن الوكيل32098

ناجح247إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينمصطفى هاشم ابراهيم محمد سيداحمد32099

ناجح195إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنيننادى وليد شوقى حسن الجندى32100

ناجح172إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينناصر عزيز فهمى عشرى الزهيرى32101

ناجح260إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينناصر محمد ابوزيد خليفة الحنفى32102

ناجح255إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنيننبيه مصباح نبيه محى احمد32103

ناجح229إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينهاشم السيد هاشم السيد32104

ناجح193إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينهاشم عبدالرازق صبحى عبدالحميد هاشم32105

ناجح171إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينهاشم محمد غازى محمد غازى32106

ناجح253إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينهاشم محمد هاشم عبدالعزيز سرور32107

ناجح266إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينياسر محمد حسن ابوزيد رزق شمس32108

ناجح226إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بنينيوسف احمد السيد احمد بدوى32109

ناجح275إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاروى اشرف نعيم عباس محروس32112

ناجح278إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاروى رمضان سعد غازى ابوطاحون32114

ناجح265إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاسراء احمد محمد رمضان عبدالحميد32116

ناجح277إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاسراء اسامة ابراهيم محمد32117

ناجح274إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاسراء حسين محمد حسين32118

ناجح266إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاسراء حلمي محمود محمد محمود32119

ناجح278.5إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاسراء عماد محسن احمد عبدالصمد32120
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ناجح275.5إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاسراء فيود ابراهيم السيد عبدهللا32121

ناجح273.5إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاسراء مبروك صالح احمد نورالدين32122

ناجح229إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاسراء محمد سالم عيد محمد32123

ناجح276إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاسراء محمد صابر عبدالرحمن32124

ناجح274إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاسراء محمود حسن محمد حسن32125

ناجح266إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاسراء مرزوق محمد خليل32126

ناجح271إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاسراء نبيل منصور عبدالفتاح منصور32127

ناجح258.5إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاسراء نعيم عبده محمد عبدالجواد32128

ناجح262إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاسماء ابراهيم عبدالرازق ابراهيم32129

ناجح276إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاسماء ابراهيم محفوظ ابوزيد الحنفي32130

ناجح229إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاسماء السعيد يوسف سيداحمد التريدي32131

ناجح271إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاسماء السيد رمزى حمادة الحنفى32132

ناجح183إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاسماء جاد جاد احمد جاد32133

ناجح260إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاسماء حامد على محمود الصياد32134

ناجح253إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاسماء حسين محمد حسين وزيري32135

ناجح265إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاسماء حمدى هاشم عبدالحميد32136

ناجح233إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاسماء رضا شوقى زغلول32137

ناجح256إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاسماء رضا فؤاد ابراهيم على32138

ناجح189.5إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاسماء سمير عبدالسالم عبدالسالم32139

ناجح260إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاسماء عباس السيد السيد محمد32140

ناجح277إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاسماء عالء الدين على منير32141

ناجح278إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاسماء عالء نزيه الحنفى32142

ناجح270إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاسماء محمد احمد زغلول32143

ناجح276إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاسماء محمد على محمد32144

ناجح261.5إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاسماء محمد محمد على عبدالخاطر32145

ناجح270إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاسماء مصطفى مصطفى توفيق32146
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ناجح263إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاسماء ناصر قاسم عبدالجواد32147

ناجح274إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاسماء يسرى السيد محمد شمس32148

ناجح276إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاسماء يوسف ابراهيم مصطفي مرعي32149

ناجح268إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاالء اسماعيل موسى عبدالعليم السيد32150

ناجح275إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاالء السعيد السعيد السعيد على صالح32151

ناجح272إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاالء حماده الحنفي محمد الحنفي32152

ناجح248إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاالء سالم عبدالسالم السيد32153

ناجح263إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاالء عبدالعزيز عبدالعزيز حافظ يوسف32154

ناجح260إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاالء محمد عزت محمد حسانين32155

ناجح242إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاالء مطاوع عبدالغني مطاوع يوسف32156

ناجح238إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتالزهراء مراد محمد محمد32157

ناجح267إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتالياسمين محمد السيد عبدهللا بهنسي32158

ناجح273إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتامال هاشم عبدالفتاح حسن32159

ناجح262.5إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتامانى احمد محمد احمد كمون32160

ناجح260.5إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتامانى حمدى محمد محمود32161

ناجح278إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتامانى صبرى محمد على عبدالرازق32162

ناجح228إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتامانى عبدالعزيز على عبدالعزيز32163

ناجح247إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاماني عصام محمد ابوالسعود32164

ناجح270إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتامل اسماعيل رياض عيسى32165

ناجح279إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتامل رضا ابراهيم محمد عبدالرازق32166

ناجح278إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتامل كمال حسني عبدهللا بهنسي32167

ناجح200إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتامنيه محمد حسن طه ابراهيم32168

ناجح279إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتامنيه محمد زغلول محمد عبدالجليل32169

ناجح225.5إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتامورة السعداوى صابر السعداوى جمعة32170

ناجح275إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاميرة اسماعيل رياض عيسى32171

ناجح278إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاميرة رضا حسن عبدالواحد32172
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ناجح278إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاميرة عباس حسن محمد حسن32173

ناجح279إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاميرة عبدالحميد محمد محمد32174

ناجح268إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاميره زكريا عبدالمنعم مصطفى32175

ناجح276إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاميره محمد احمد محمد محمد32176

ناجح252إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاميره محمد علي علي ابراهيم32177

ناجح269إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتانجي فتح هللا مبروك محمد عبدالقادر32178

ناجح278إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتانجي محمد عبدالباسط عبدالعليم السيد32179

ناجح267إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاية اسماعيل الشحات عبدهللا32180

ناجح279إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاية على عبدالجواد بوهالى32181

ناجح275.5إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتاية محروس شعبان عبدالمعطى السيد32182

ناجح258إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتايمان احمد محمد عبده32183

ناجح271إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتايمان السيد رمضان السيد محمود د32184

ناجح258إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتايمان حسام السيد ابوشعيشع شتا32185

ناجح248إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتايمان حماده الصاوي السيد احمد32186

ناجح262إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتايمان عبدالرؤف عبدالكريم عبدالرؤف32187

ناجح267إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتايمان علي كامل علي ابراهيم32188

ناجح267إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتايمان فرج موسى عبدالعليم الحنفى32189

ناجح276إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتايمان فكرى ابراهيم عبدالسالم32190

ناجح266إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتايمان متولي مطاوع متولي عبدالجليل32191

ناجح276.5إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتايمان محمد عباس عبدالحميد هاشم32192

ناجح185إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتايه احمد السيد محمد32193

ناجح277إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتايه جلهوم شوقى محمد عبدالحليم32194

ناجح279إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتايه عزيز السيد على32195

ناجح253إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتايه هشام ابراهيم هاشم السيد32197

ناجح255إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتبسمه حسن محمد يونس الجزايرلي32199

ناجح224إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتبسمه محمد السيد صالح سليمان32200
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ناجح275إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتجيهان السيد سليمان السيد محمد32201

ناجح276إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتحبيبة رزق محمد السيد السيد فرحات32202

ناجح165إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتحبيبة عبدالجليل زكريا عبدالجليل32203

ناجح272إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتحبيبه عزيز يوسف يوسف العتربى32204

ناجح274إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتحبيبه وليد سمير عيد العجمى32205

ناجح277إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتحبيبه يوسف محمد محمد على32206

ناجح253.5إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتحسناء محمد جمعه سعداوي محمد32207

ناجح250إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتحنان احمد عبدهللا محمود ابوالعينين32208

ناجح237إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتحنان زغلول احمد محمد الحنفي32209

ناجح205إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتحنان سالمه جبريل عثمان32210

ناجح277إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتحنان عبدالحى عبدهللا عبدالحى حسن32211

ناجح198إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتحنان عبدالعزيز عبدالرحمن يوسف علي32212

ناجح269إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتحنان محمود عبدالرحمن موسى رفاعى32213

ناجح275إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتحنين اشرف رمضان سيداحمد نورالدين32214

ناجح263.5إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتحنين خالد فاروق عبدالغنى32215

ناجح170إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتحنين سالم سالم يونس سالم32216

ناجح202إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتحنين عدوى ابراهيم السيد عدوى32217

ناجح242إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتحنين عزيز يوسف يوسف العتربى32218

ناجح274إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتحنين مبروك حسن عبدالغني نورالدين32219

ناجح259إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتحنين محمد عبدالوهاب محمد ابراهيم32220

ناجح271إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتحنين محمود سعد غازى32221

ناجح168إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتحوريه السيد حسن السيد حسن32222

ناجح252إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتخديجة عبدالعزيز ابراهيم محمد السيد32223

ناجح271إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتداليا حنفى عامر موسى بهنسى32224

ناجح233إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتداليا سمير عبدالحميد عبدالحميد حسن32225

ناجح162إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتدعاء متولى ابراهيم محمد السيد32226
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ناجح219إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتدنيا احمد السعيد فرج علي عبيد32227

ناجح278إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتدنيا محمد زين العابدين محمد غنيم32228

ناجح225إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتدينا عادل بهىا لدين على32230

ناجح141إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتدينا عبدالحميد مغازي مغازي محمد32231

ناجح197إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتدينا عبدهللا عبدهللا منصور عزام32232

ناجح240إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتدينا محمد رزق محمد عطا هللا32233

ناجح264إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتدينا محمود عبدالسند عبدالخاطر32234

ناجح186إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتراندا راشد عبدالحميد راشد خليفه32235

ناجح259إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناترانيا السيد حامد احمد سلوع32236

ناجح266إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتراويه خالد زغلول محمد عبدالجليل32237

ناجح259إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناترحاب السعيد فتحى السعيد32238

ناجح203إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناترحاب محمد احمد متولي العتربي32239

ناجح258إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناترشا عبدالفتاح عبدالمعطى جويد جويد32240

ناجح173إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناترشا محمد بسيوني حماد عبدالمنعم32241

ناجح198إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناترشا محمد محمد حسن الشافعى32242

ناجح273إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناترنا عبدالعزيز السعيد السعيد32244

ناجح260إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناترنا عوض ابوزيد عبدالرازق علي32245

ناجح269إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتروان حمدى سعد ابوالفتوح سعد32246

ناجح249إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتروان رضا احمد علي حسن مهيا32247

ناجح268إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتروان رضا عباس عبدالعال سيداحمد32248

ناجح272إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتروان عبدالعزيز محمد عبدالهادي32249

ناجح275إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتروان متولى موسى عبدالعليم السيد32250

ناجح264إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتروان محمد حسن مرسى32252

ناجح146إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتروان محمد عبدالرازق صقر32253

ناجح276إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتروان محمد فهمي عبدالقادر نورالدين32254

ناجح264إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتروان مصطفى مصطفى جوده32255
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ناجح265إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتروضة ماهر خيرى نصرالدين الشافعى32257

ناجح276إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتروميساء ناصر عبدالصادق خيرهللا32258

ناجح213إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتريهام السيد محمد السيد شاهين32259

ناجح213إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتريهام محمد محمد ابراهيم العتربى32260

ناجح262إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتزينب حنفى هاشم عبدالحميد32261

ناجح274إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتزينب عماد بكر السيد عبدالرحيم32262

ناجح234إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتسارة ابراهيم محمد على عمر32263

ناجح265إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتسارة السعيد فهيم على32264

ناجح262إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتسارة السيد السيد على مصطفى32265

ناجح274إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتسارة حنفى رمزى حمادة الحنفى32267

ناجح278إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتسارة محمد ابوزيد ابراهيم جلهوم32268

ناجح277إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتساره ابراهيم رفعت هاشم32269

ناجح230إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتساره حنفي محمد عبدالجليل الحنفي32270

ناجح185إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتساره عزالدين محمد السيد درغام32271

ناجح149إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتساره مختار صدقي محمد ابراهيم32272

ناجح269إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتسالي رضا فؤاد محمد طاجن32273

ناجح225إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتسالي محمد علي احمد هاشم32274

ناجح156إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتسامية محمد صبحى بندارى عالم32275

ناجح231إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتسامية مصطفى نصر اسماعيل محمود32276

ناجح276إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتسحر رضا يوسف السيد32277

ناجح203إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتسحر عبدالستار حجاج عبدالستار الجمال32278

ناجح208إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتسعاد السيد محمد محمد احمد32280

ناجح202إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتسعاد محمد عبدالغفار عبدالغفار عبدالعال32281

ناجح227إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتسعاد يوسف زغلول عبدالرازق32282

ناجح276إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتسلمى احمد عبدالعزىز بدير32283

ناجح259إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتسلمى اشرف طلعت فتح هللا32284
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ناجح271إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتسلمى خالد زكريا سيداحمد32285

ناجح279إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتسلمى عبدااله بخيت يونس32286

ناجح247إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتسمر مراد احمد السيد محمود32289

ناجح216إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتسناء عماد سالمه جبريل عثمان32291

ناجح244إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتسوزان محمد محمد احمد نورالدين32292

ناجح247إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتشامية على على محمد32293

ناجح239إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتشاهندا محمد ابراهيم محمد ابراهيم32294

ناجح171إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتشروق الحنفى ابراهيم الحنفى عوض32295

ناجح261إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتشرين احمد مسعود نورالدين32296

ناجح279.5إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتشمس رضا عبدالعزيز محمد السيد32298

ناجح276إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتشهد احمد حمدين احمد32299

ناجح278إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتشهد احمد زغلول رمضان عبدالحميد32300

ناجح269إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتشهد احمد عرابى كمال عبدهللا32301

ناجح214إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتشهد السيد احمد حسانين32302

ناجح177إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتشهد السيد عبدالغني مطاوع يوسف32303

ناجح194إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتشهد السيد محمد عبدالحميد محمد32304

ناجح174إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتشهد حمدي محمد عبدالسالم32305

ناجح279إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتشهد عباس حسن سيداحمد درغام32307

ناجح278إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتشهد عبدالرازق ابوزيد علي32308

ناجح208إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتشهد عبدالفتاح محمد ابوشيب محمود32309

ناجح156إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتشهد عصام مغازي مغازي محمد32310

ناجح269إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتشهد محمد احمد احمد الكواتيحي32314

ناجح277إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتشهد محمد محمد احمد كمون32315

ناجح238إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتشهد هاني عبدالشافي علي مهيا32317

ناجح258إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتشهد ياسر ابراهيم محمد32318

ناجح253إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتشهندا عادل خيرهللا عبدهللا32319
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ناجح223إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتشيماء رضا زكريا محمد32320

ناجح260إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتشيماء رضا عبدالمالك مسعود عبدالجليل32321

ناجح221إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتشيماء صابر زاوى غنيم محمد32322

ناجح225إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتشيماء صبحى الشحات محمد شحاته32323

ناجح277إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتشيماء ماهر عطية ذكى اصيل32324

ناجح183إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتشيماء محمد عبدالحميد مصطفي مرعي32326

ناجح261إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتشيماء هشام عبدالهادى عبدالهادى32327

ناجح270إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتصفاء محمد ابراهيم محمد عبده32328

ناجح258إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتصفيه مصطفى محمود مصطفى شلبى32329

ناجح262إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتعبير اشرف احمد سالم الكواتيحي32330

ناجح263إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتعبير السيد مبروك احمد نورالدين32331

ناجح202إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتعزة ابراهيم محمد ابراهيم العتربى32332

ناجح221إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتعزة عباس ابراهيم محمد السيد صالح32333

ناجح211إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتعزه اشرف السيد ابراهيم المغربي32334

ناجح180إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتعلياء السعيد امين السعيد على32335

ناجح272إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتغادة حمدي احمد مسعد32336

ناجح274إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتفاطمة عماد رشاد احمد32339

ناجح202إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتفاطمة محمد فتحى عبدالعاطى ابوجبل32340

ناجح259إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتفاطمة محمود محمد سيداحمد عيسى32341

ناجح236.5إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتفرح احمد السعيد محمد32343

ناجح277إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتفرح حمادة حسني محمد32344

ناجح250إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتفرحه محمود محمود ابوشيب محمود32345

ناجح273إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتفوزية هانى عبدالحميد حسين نجم32346

ناجح261إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتكريمة السيد ابراهيم السيد المغربى32347

ناجح270إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتليورا ظريف عطية عبدالعاطى32348

ناجح263إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتمروه محمد حمدى السعيد32349
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ناجح216إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتمريم السعيد عبدالحميد محمد32350

ناجح219إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتمريم بيلى حلمى عبدهللا بيلى32351

ناجح261إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتمريم سعد محمد عبدالعظيم32352

ناجح232إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتمريم ماهر عمر عبدالرؤف محمد32353

ناجح201إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتمريم محمد معوض السيد متولى32354

ناجح277إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتمريم مسعود محمد محمد على32355

ناجح169إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتمريم مصطفى جمعة مصطفى عمر32356

ناجح254إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتمريم ياسر ابراهيم محمود محمد32357

ناجح211إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتملك ياسر شاكر محمد محمد حامد32358

ناجح270إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتممتازة عبدالحليم عبدهللا مصطفى عفيفى32359

ناجح242إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتمنار اشرف سعيد موسى محمد32360

ناجح252إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتمنار حماده رمضان السيد عبدالنبي32361

ناجح260إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتمنار رضا زكريا محمود مكاوى32363

ناجح233إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتمنار عبدالناصر احمد حماد عبدالمنعم32364

ناجح225إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتمنال محمد سعد محمد مصطفي32365

ناجح256إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتمنة هللا الزاوى عقل غنيم محمد32366

ناجح234إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتمنة هللا جمال عبدالحميد ابوالعينين محمود32367

ناجح188إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتمنة هللا رشاد مهدى بهجات32368

ناجح210إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتمنة هللا سالمه محمد سالمه32369

ناجح182إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتمنة هللا عبدالغنى محمد محمد دسوقى32370

ناجح262إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتمنة هللا علي حسن ابوزيد شمس32371

ناجح224إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتمنةهللا السيد عباس موسى بهنسى32372

ناجح184إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتمنه ابراهيم محمد ابراهيم محمد32373

ناجح246إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتمنه هللا احمد فوزي عبدالمقصود32374

ناجح264إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتمنه عبدالجليل محمد عبدالهادي32375

ناجح208إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتمنه على عطيه ابراهيم على هاشم32376
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ناجح274إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتمنه محمد صالح الدين حمدين محمد حسن32377

ناجح273إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتمنه مصطفي عبدالمجيد محمد الشباسي32378

ناجح184إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتمنه نادر محمود فتح هللا عامر32379

ناجح258إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتمنه هاني عبدالحميد ابراهيم موسي32380

ناجح271إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتمنى عباس حامد محمد حامد32381

ناجح258إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتمني محمد صالح احمد احمد32382

ناجح228إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتمنيره مراد عبدالحليم محمد عبدالرحيم32383

ناجح248إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتمها عبدالرازق على عبدالرازق على32384

ناجح269إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتمها على بدير محمد احمد32385

ناجح195إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتمي صقر جمعه سعداوي محمد32386

ناجح278إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتمى عباس عباس سرور32387

ناجح266إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتمى على عبدة على عبدالكريم32388

ناجح201إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتمى ماهر فيصل على هاشم32389

ناجح227إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتمي محمود محمد السيد مصطفي32390

ناجح259إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتميادة فوزي فوزي عبدالمقصود32391

ناجح278إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتناديه محمد جمعه محمد32393

ناجح265إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتناديه محمود ابراهيم السيد نورالدين32394

ناجح260إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتناهد عماد شاكر محمد حامد32395

ناجح186إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتندى حامد على السيد منصور32398

ناجح212إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتندي حسن محمد محروس غريب32399

ناجح214إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتندى حمادة مفرح عبداللطيف محمد عنانى32400

ناجح261إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتندي رجب فرج فرج علي عبيد32401

ناجح270إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتندى رمضان جمال الدين عبدالحميد32402

ناجح263إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتندي سالم عبدالفتاح احمد وهبه32403

ناجح184إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتندي عبدالقادر محمد عبدالقادر نورالدين32404

ناجح275إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتندى عبدالمنعم عبدالحى محمد32405
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ناجح266إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتندي عماد حسن عبدالغني نورالدين32406

ناجح268إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتندى ماهر محمد ابواليزيد كمون32407

ناجح271إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتندي محمد محمد عبدالحميد جمال الدين32408

ناجح216إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتندى محمود عبدالرحيم على سليمان32409

ناجح262إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتنرجس السيد ابراهيم عبدالعزيز32410

ناجح265إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتنرمين جمال محمد عبدالسالم32411

ناجح225إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتنرمين سيد احمد السيد عبدالحميد32412

ناجح252إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتنرمين محمود عبدالعزيز محمد السيد32413

ناجح200إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتنسمة جمال عبدالحميد ابوالعينين محمود32414

ناجح180إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتنعمات عبدالحميد منسي حماد32415

ناجح278إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتنهى السيد محمد احمد بكر32416

ناجح184إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتنوال رمضان السعيد فرج على32417

ناجح199إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتنور محمود بسطويسى عبدالمولى بسطويسى32419

ناجح226إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتنورا اشرف فتحى على عوض32420

ناجح276إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتنورا السعيد حمدى السعيد بهنسى32421

ناجح274إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتنورا رضا عبدالمنعم هاشم32422

ناجح218إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتنورا رمضان محمود رمضان محمود32423

ناجح278إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتنوران عبدهللا حسين محمود32424

ناجح273إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتنورهان ابوالعطا بيلى عبدهللا بيلى32425

ناجح227إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتنورهان عباس بهى الدين على احمد32426

ناجح266إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتنورهان عثمان عزت محمد32427

ناجح270إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتنورهان فهيم فهيم علي32428

ناجح278إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتنورهان محمد احمد نبيه عبدالغنى حميد32429

ناجح158إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتهاجر حمدي راشد خليفه الحنفي32430

ناجح267إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتهاجر مرسي حسن عبدالغفار عبدالعال32431

ناجح242إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتهاله باشر عبدالحليم سيداحمد حسن32432
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ناجح232إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتهايدى طارق عبدالخالق عبدالسالم32433

ناجح157إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتهبة هللا محمد على محمد32434

ناجح268إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتهبة حميدة عبدالعزيز احمد احمد32435

ناجح255إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتهبة رزق عبدالعزيز عبدهللا32436

ناجح276إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتهبة صالح محمد سيداحمد عيسى32437

ناجح251إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتهدى عبدالحى محمد سيداحمد ابراهيم32438

ناجح184إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتهند عبدالفتاح كامل محمد عبدالفتاح32440

ناجح219إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتهند محمد احمد السيد احمد32441

ناجح182إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتوسام اشرف اسماعيل السيد نورالدين32442

ناجح167إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتوفاء شريف محمد سالم علي32443

ناجح240إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتوالء عبدالعزيز محمد فهيم32444

ناجح246إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتياسمين احمد اسماعيل محمد فوده32445

ناجح274إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتياسمين احمد حامد سلوع32446

ناجح271إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتياسمين باهر حمادة عبدااله بهنسى32447

ناجح276إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتياسمين عباس حسني عبدالاله بهنسي32448

ناجح200إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتياسمين عباس موسى غازى احمد ياسين32449

ناجح226إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتياسمين محمد عرفة سلطان32451

ناجح257إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتيمني ايمن عبدالعزيز سالمه كمون32452

ناجح274إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتيمنى وليد محمد محمد حامد32453

ناجح233إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تاحمد حماده السيد محمد الفقي32454

ناجح216إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تاحمد رزق محمد رزق سعد32455

ناجح221إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تاحمد عادل حلمي عبدالجواد عبدالرازق32456

ناجح163إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تاحمد عبدالجليل عطية عبدالجليل32457

ناجح187إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تاحمد عبدالرازق محمد عبدهللا الحنفي32458

ناجح188إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تاحمد عبدالعزيز عبداللطيف محمد محمد مرسى32459

ناجح186إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تاحمد محمد السباعى متولى عاشور32460
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ناجح202إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تاحمد محمد جمال الدين حافظ علي يوسف32461

ناجح174إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تاحمد محمد محمد سعد عبدالرحمن32462

ناجح165إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تاحمد مسعود مطاوع ابوالوفا عبدالرحمن32463

ناجح166إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تاحمد هانى احمد محمد احمد32464

ناجح176إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تاسماعيل رجب رشوان ضيف هللا32465

ناجح228إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تاشرف موسى عبدهللا ابوالسعود محمد32466

ناجح173إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تالبدوي نزية البدوي عبدالونيس اسماعيل32467

ناجح154إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تالسعيد محمد سلمان عبدالرازق32468

ناجح153إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تانس بخيت يونس عبدالحميد جابر32469

ناجح237.5إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تانس مجدى السيد محمد يوسف سرور32470

ناجح162إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تبالل جالل علي علي الغباري32471

ناجح182إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تجاب هللا فتحي جاب هللا دومة32472

ناجح166إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تحماده محمد حماده سعد عبدالرحمن32473

ناجح257إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تحمدين وائل حمدين احمد اسماعيل شلتوت32474

ناجح256إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تخالد السيد غازي عبدالفتاح طه32475

ناجح158إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر ترضا مصباح حسن شحاتة االشمونى32476

ناجح210إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تزين حسن السعيد محمد اسماعيل32477

ناجح156إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تسعد زغلول فوزى ابوالفتوح32478

ناجح158إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تسالمة محمد كامل عبدالعزيز الكواتيحى32479

ناجح175إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تسليمان ابراهيم سليمان الالفي جاب هللا32480

ناجح174إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تعبدالرحمن محروس محمد عبدالغنى علي32483

ناجح145إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تعبدالعزيز اسماعيل محمود ابوشيب محمود32485

ناجح166إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تعبدالعزيز زغلول عبدالحميد عبدالعزيز عبدالعال32486

ناجح209إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تعبدالوهاب عبدالرؤف عبدالوهاب السيد مرعي32487

ناجح149إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تعالء خليل خليل ابراهيم محمد32488

ناجح162إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تعلي ابراهيم علي عبدالعزيز سعد32489
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ناجح183إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تعلى باهى على عبدالعزيز سعد32490

ناجح151إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تعلي محمد كمال محمد سعد32491

ناجح146إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تعماد ابراهيم مختار عبدالعزيز32492

ناجح174إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تعمرو سعد محمد ابوالسعود محمد32493

ناجح159إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تكمال دياب كمال محمد سعد32494

ناجح164إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تمحمد ابراهيم عبدالمحسن السيد ابوشيب32495

ناجح240إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تمحمد احمد عبدالعزيز السيد علي هاشم32496

ناجح203إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تمحمد احمد محمد صديق علي العزبي32498

ناجح273إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تمحمد السيد محمد طلخان عبدالنبي32500

ناجح165إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تمحمد حسام عبدالستار محمد غنيم صالح32501

ناجح183إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تمحمد رضا عبدالمجيد محمد عبدالكريم32502

ناجح190إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تمحمد سالم رزق عبدالفتاح سالم32504

ناجح244إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تمحمد شكرى سعيد محمد سعيد32505

ناجح240إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تمحمد صبرى محمد مسعد احمد فرحات32506

ناجح203إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تمحمد كريم محمد محمد بيومي32508

ناجح182إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تمحمد كمال ابوالفتوح السعيد بهنسي32509

ناجح245إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تمحمود السيد السيد محمد يوسف32510

ناجح144إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تمحمود دياب محمد سعد عبدالرحمن32511

ناجح217إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تمحمود عطية محمد طلخان عبدالنبي32512

ناجح179إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تمحمود علي السيد علي الغباري32513

ناجح180إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تمحمود محمد محمد ابوزيد الحنفي32515

ناجح187إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تمرعي عادل مصري محمد مرعي32516

ناجح201إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تمسعد وليد مسعد عبدالونيس اسماعيل32517

ناجح179إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تمصطفى عبدة بسطويسى عبدالمولى بسطوي32519

ناجح227إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تيسرى ايمن يونس محمد على32522

ناجح234إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تاسراء عادل محمد عبدالنبي خضر32523
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ناجح233إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تاسماء اشرف بخيت محمد فوده32524

ناجح203إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تاسماء عبدالحليم محمد عبدالحليم فريج32525

ناجح242إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تاسماء مسعود مسعود الالفي جاب هللا32526

ناجح188إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تاسماء مفرح عبادة محمود حجازي32527

ناجح268إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تاالء اسالم صقر عبدالونيس اسماعيل صقر32528

ناجح244إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تاالء عبدالسالم عبدالسالم الالفي جاب هللا32529

ناجح191إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تامل مصطفى مصطفى السيد اسماعيل32530

ناجح243إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تاميرة يونس يونس محمدعلى32531

ناجح246إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تايمان السيد خليل محمد المغربي32532

ناجح215إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تايه فوزي فتح هللا عبدالفتاح طه32533

ناجح250إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تبدر عبدالباسط كامل محمدالعزبي32534

ناجح275إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تجهاد محمد محمد رزق سعد32535

ناجح232إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تحنين عبدالفتاح عاطف عبدالفتاح محمد32536

ناجح215إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تدعاء عصام محمد راشد32537

ناجح235إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تدنيا سمير سمير رزق سعد32538

ناجح221إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تروان مسعود محمد الالفي جاب هللا32540

ناجح217إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تروضة محمد احمد محمد السنهوري32541

ناجح243إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تريحاب السيد السيد محمد محمد32542

ناجح189إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تريحانة عسران السيد سعد عبدالرحمن32543

ناجح272إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تسارة شوقي سعد ابوالوفا عبدالرحمن32544

ناجح242إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تسعاد محمد حسن ابراهيم جمعة32545

ناجح279إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تسلمى حاتم صقر عبدالجواد عبدالرازق32546

ناجح242إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تسمية حسن حسن عبدالكريم عبدالعال32547

ناجح193إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تشرين عبدالعال محمد عبدالعال ابراهيم32548

ناجح239إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تشهد كامل علي كامل عبدالعزيز32549

ناجح189إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تشيماء اشرف عبدالصمد محمدابراهيم32550
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ناجح200إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تشيماء محمد بخيت محمد فوده32551

ناجح199إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تصباح حمدين صبحي علي محمد32552

ناجح254إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تصفية محمد رزق عبدالفتاح سالم32553

ناجح162إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تغادة هاني محمد عبدالجواد عبدالرازق32554

ناجح170إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تفاتن رمضان محمد عوض يوسف32555

ناجح206إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تكريمان هاني علي كامل عبدالعزيز السيد32556

ناجح187إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تمنه محمد فاضل عبدالعزيز حسن32557

ناجح206إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تندا علي عبدالقادر علي عبدالعزيز32558

ناجح277إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تهاجر لطفي مسعد السيد الغبارى32559

ناجح275إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تهبه عبدالونيس فتحي احمد عبدلكريم32561

ناجح177إدارة سيدى سالما.عبد الونيس صقر تهدى متولي عبدالجيد محمد ابوعلى32562

ناجح253إدارة سيدى سالما.العمــــار تاحمد اشرف عبدالعليم شلبى32563

ناجح208إدارة سيدى سالما.العمــــار تاحمد رضا عبدالمجيد عبدالبارى حسن32564

ناجح203إدارة سيدى سالما.العمــــار تاحمد عادل حسانين النشرتي عبدالعاطى32565

ناجح220إدارة سيدى سالما.العمــــار تاحمد مصطفى زكريا فرج رزق هللا32567

ناجح265إدارة سيدى سالما.العمــــار تالسيد ياسر محمد السيد عبدالحليم32568

ناجح144إدارة سيدى سالما.العمــــار تالشوادفى احمد الشوادفى احمد متولى32569

ناجح174إدارة سيدى سالما.العمــــار تايمن سامى عالم بريك عبدالجليل32570

ناجح207إدارة سيدى سالما.العمــــار تباسم حاتم عبدالعزيز عبدالحميد الصباغ32571

ناجح174إدارة سيدى سالما.العمــــار تبسيونى السيد فرج بسيونى الشناوى32572

ناجح164إدارة سيدى سالما.العمــــار تحامد حلمى كامل محمد على32573

ناجح221إدارة سيدى سالما.العمــــار تحسام الدين مرسى محمد مرسى ابوالمعاطى32574

ناجح279إدارة سيدى سالما.العمــــار تسعد ابراهيم ابراهيم اسماعيل32577

ناجح181إدارة سيدى سالما.العمــــار تسعيد محمود سعيد احمد محمود32578

ناجح211إدارة سيدى سالما.العمــــار تصالح سمير صالح محمد عمر حجازى32579

ناجح187إدارة سيدى سالما.العمــــار تطارق على صالح على البالم32580
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ناجح192إدارة سيدى سالما.العمــــار تعبدالسالم صبرى عبدالسالم عبدالفتاح سليم32582

ناجح271إدارة سيدى سالما.العمــــار تعبدهللا احمد يوسف احمد يوسف32583

ناجح221إدارة سيدى سالما.العمــــار تعبدهللا ممدوح محمود اسماعيل خطاب32584

ناجح221إدارة سيدى سالما.العمــــار تعالء نبيل سعد محمد عوض32585

ناجح171إدارة سيدى سالما.العمــــار تعلى حلمى عبدالحميد متولى السواق32587

ناجح249إدارة سيدى سالما.العمــــار تغازى اشرف صبحى السيد جمعه32588

ناجح197إدارة سيدى سالما.العمــــار تفرج السيد فرج بسيونى الشناوى32589

ناجح216إدارة سيدى سالما.العمــــار تكريم ايمن العوضى العوضى32590

ناجح261إدارة سيدى سالما.العمــــار تكريم سامى شمس الدين عنتر البحيرى32591

ناجح251إدارة سيدى سالما.العمــــار تمحمد اسماعيل محمد اسماعيل موافى32592

ناجح167إدارة سيدى سالما.العمــــار تمحمد اشرف مسعد سالمين عبدالقوي32593

ناجح169إدارة سيدى سالما.العمــــار تمحمد السيد السيد مسعد ابراهيم فرحات32594

ناجح245إدارة سيدى سالما.العمــــار تمحمد حسين ابوالفتوح السيد هجرس32595

ناجح210إدارة سيدى سالما.العمــــار تمحمد حمدين محمد عبدالواحد ابوشهاوى32596

ناجح164إدارة سيدى سالما.العمــــار تمحمد سعيد كمال عبدالقادر محمد32597

ناجح184إدارة سيدى سالما.العمــــار تمحمد عبدة عبدالوهاب يوسف محمد32599

ناجح156إدارة سيدى سالما.العمــــار تمحمد عوض مسعد سلمين عبدالقوى32600

ناجح240إدارة سيدى سالما.العمــــار تمحمد كمال محمد مرسى32601

ناجح218إدارة سيدى سالما.العمــــار تمحمد محمد عبدالغنى محمدشبانه32602

ناجح198إدارة سيدى سالما.العمــــار تمحمد مسعد محمد احمد مسعد32603

ناجح261إدارة سيدى سالما.العمــــار تمحمود عبادى فوزى عبدالحى خلفه32604

ناجح185إدارة سيدى سالما.العمــــار تيسري حسن يسري محمد غطاس32607

ناجح214إدارة سيدى سالما.العمــــار تابتسام رشدى ابراهيم عبدالحميد محمد32608

ناجح204إدارة سيدى سالما.العمــــار تاحالم محمد ناجى اسماعيل عبدالقادر32609

ناجح266إدارة سيدى سالما.العمــــار تاسماء عبدالغفار صبحى عبدالغفار خضر32610

ناجح209إدارة سيدى سالما.العمــــار تاسماء محمد زكى السيد عبدالرحمن32611
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ناجح205إدارة سيدى سالما.العمــــار تاميره حماده فرج بسيونى الشناوى32612

ناجح244إدارة سيدى سالما.العمــــار تاميره حمدى سعيد محمد سعد32613

ناجح159إدارة سيدى سالما.العمــــار تايمان منير عبدالسالم محمد32615

ناجح257إدارة سيدى سالما.العمــــار تايه رمزى زغلول فرج32616

ناجح271إدارة سيدى سالما.العمــــار تايه فرج ابوالخير ابراهيم متولى32617

ناجح275إدارة سيدى سالما.العمــــار تدينا حمدى محمد ابراهيم جمعه32620

ناجح274إدارة سيدى سالما.العمــــار ترحمة محمد سعد محمد عوض32621

ناجح246إدارة سيدى سالما.العمــــار تزينه عادل مصطفى شحاته حموده32622

ناجح222إدارة سيدى سالما.العمــــار تساره احمد محمد بسطويسى بكر32623

ناجح236إدارة سيدى سالما.العمــــار تساره محى جالل حلمى محمد32624

ناجح276إدارة سيدى سالما.العمــــار تشهد السعيد محمد صالح  حميده32625

ناجح203إدارة سيدى سالما.العمــــار تشهد جمال حسن غنيم لولو32626

ناجح182إدارة سيدى سالما.العمــــار تشهد محمد جابر مطاوع عبدالنعيم32627

ناجح233إدارة سيدى سالما.العمــــار تشيرين صفوت حسين عبدالمنعم محمد32628

ناجح226إدارة سيدى سالما.العمــــار تعزه منير السيد محمد بركات32629

ناجح215إدارة سيدى سالما.العمــــار تفاطمه مجدى محمد على عوض32630

ناجح235إدارة سيدى سالما.العمــــار تفاطمه محمد فتحى محمود عبدالمقصود32632

ناجح265إدارة سيدى سالما.العمــــار تمنى اسماعيل محمود اسماعيل هجرس32634

ناجح275إدارة سيدى سالما.العمــــار تمى عبدالحميد محمود عبدالحميد32636

ناجح249إدارة سيدى سالما.العمــــار تندى احمد الشوادفى احمد متولى32637

ناجح236إدارة سيدى سالما.العمــــار تندى السيد عبدالجواد عبدالجواد السيد32638

ناجح245إدارة سيدى سالما.العمــــار تنرمين وليد ابراهيم زكى عبدالمجيد32639

ناجح193إدارة سيدى سالما.العمــــار تنوال داود سعد ابوالسعود محمد32640

ناجح275إدارة سيدى سالما.العمــــار تياسمين سامى شمس الدين عنتر البحيرى32643

ناجح260إدارة سيدى سالما.العمــــار تياسمين عسران محمد عمر حجازى32644

ناجح269إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةابراهيم محمد احمد على32645
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ناجح272إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةاحمد السيد احمد حامد32646

ناجح271إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةاحمد رضا عوض عبدالمولى32647

ناجح208إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةاحمد رياض السعيد على32648

ناجح259إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةاحمد سعد عبده يونس32649

ناجح270إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةاحمد شوقى كمال عبدالمحسن32650

ناجح189إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةاحمد عبدالمقصود عابد عبدالمقصود32651

ناجح244إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةاحمد عبدالناصر ابراهيم الدسوقى32652

ناجح216إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةاحمد على سعد عبدالسميع حسانين32653

ناجح274إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةاحمد غازى رزق احمد32654

ناجح274إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةاحمد ماهر مرسى محروس محمد32655

ناجح263إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةاحمد محمد احمد الدسوقى32657

ناجح205إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةاحمد محمد مبروك على عبدالعظيم32658

ناجح260إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةاحمد محمد محرم عبدالسالم على32659

ناجح274إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةاحمد منير احمد عبدالسالم32660

ناجح264إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةاحمد ياسر علي محمد32662

ناجح185إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةاسالم سعد الشحات عبدالمطلب32663

ناجح263إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةاسالم عوض حامد محمد غازى32664

ناجح268إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةاسالم عوض محمد عثمان32665

ناجح238إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةامام محمد امام على32666

ناجح221إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةامير محمد عبدالفتاح حسن32667

ناجح264إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةحامد فرحات محمد الزاهى احمد32669

ناجح267إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةحسام عطيه السيد عطيه32670

ناجح192إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةحسن عوض على عبدالحميد32671

ناجح273إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةرامى عادل محمد عبدالحميد بدران32672

ناجح271إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةزياد رضا محمد بهجات32673

ناجح275إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةزياد وليد احمد عبدالرازق عوض32674
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ناجح226إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةزياد ونيس عالء الدين عبدالونيس وهبه32675

ناجح273إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةسعد محمد سعد حمدى32676

ناجح273إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةسعد محمد سعد مهدى32677

ناجح255إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةسعد مدحت محمد عبدالفتاح  شلبى32678

ناجح267إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةشريف طارق عابد عبدالمقصود احمد32679

ناجح249إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةصالح محمد صالح سليمان مرسي32680

ناجح246إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةطارق رمضان عرفة احمد32681

ناجح219إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةعاطف مجدى عاطف السيد32682

ناجح268إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةعبدالرحمن اسامة منصور حسن32683

ناجح224إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةعبدالرحمن زين العابدين على عبدهللا النحرواى32684

ناجح156إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةعبدالرحمن عوض عبدالرازق عطية32685

ناجح254إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةعبدالرحمن محمد السيد محمد32686

ناجح215إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةعبدالرحمن هيثم محب على محمد32687

ناجح217إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةعبدالعزيز احمد عبدالعزيز خليل32688

ناجح259إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةعبدهللا احمد محمد عبدهللا32689

ناجح213إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةعبدهللا حامد عبدالطيف حامد خليل32690

ناجح209إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةعبدهللا فتحى على احمد32691

ناجح200إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةعبدهللا فوزى عبدالمقصود محمد الهشيمى32692

ناجح267إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةعبدهللا محمد السعيد عوض32693

ناجح196إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةفارس عوض عبدالنبى زيدان32695

ناجح256إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةكريم شريف على سرور32697

ناجح272إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةكريم محمد عبدالسالم احمد32698

ناجح276إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةمازن محمد احمد مرشدى32699

ناجح219إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةمجدى مبروك عبدالحميد احمد نجم32700

ناجح262إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةمحمد ابراهيم امين احمد32701

ناجح218إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةمحمد ابراهيم على احمد سالم32702
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ناجح240إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةمحمد ابراهيم فتحى عبدالحليم32703

ناجح274إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةمحمد ابراهيم كامل محمد عبدالسالم32704

ناجح215إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةمحمد احمد زيدان محمد نجم32705

ناجح235إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةمحمد السعيد فتحي عطيه32707

ناجح235إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةمحمد السعيد محمد عطية32708

ناجح240إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةمحمد حسام مصطفى بركه32709

ناجح277إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةمحمد حسين عبدالسالم غنيم32710

ناجح250إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةمحمد رضا الشحات ابراهيم32711

ناجح278إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةمحمد رضا فتح هللا عبدالرحمن32712

ناجح155إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةمحمد سالم على امام32713

ناجح255إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةمحمد سعد فتح هللا احمد32714

ناجح270إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةمحمد سعد فتحى سالم32715

ناجح243إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةمحمد عبدالناصر فؤاد عبدالسميع بسيونى32716

ناجح245إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةمحمد عصام عوض هللا عبدالسميع32718

ناجح240إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةمحمد عمرو احمد عبدالعال32719

ناجح272إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةمحمد عوض محمد محمد32720

ناجح222إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةمحمد فايز عابد عبدالمقصود32721

ناجح178إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةمحمد محسوب ابوزيد محسوب32722

ناجح275إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةمحمد هانى احمد محمد احمد32723

ناجح275إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةمحمود ابوالفتوح سعد ابوالفتوح32724

ناجح267إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةمحمود تامر شعبان عوض32725

ناجح267إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةمحمود شوقى محمود احمد على32727

ناجح245إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةمحمود محمد غازي عبدالعال32728

ناجح205إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةمحمود هيثم فتحى محمود عطية32729

ناجح275إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةمصطفى بالل عبدالرازق عبدالرحمن32730

ناجح277إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةنبيل عماد صالح السيد نجم32732
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ناجح231إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةهانى زيدان مغازى زيدان32733

ناجح220إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةياسر عوض عبدالفتاح حسن32734

ناجح244إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةيوسف محمد على احمد على32735

ناجح278.5إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةاسراء حربى السيد عبدالغنى ابراهيم32736

ناجح275إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةاسراء حسين منجود ابراهيم سالم32737

ناجح239إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةاسراء عباس عبدالحميد عباس ابوالنجاه32738

ناجح267إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةاسماء عمرو عوض عبدالمجيد32739

ناجح265إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةاسماء مدحت منير عبدالفتاح السيد32740

ناجح276إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةاسماء ياسر عبدالعزيز الدسوقى32741

ناجح271إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةاالء مدحت ممدوح عبدالمجيد32742

ناجح244إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةامل شريف المرسى محروس32743

ناجح277إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةامل فتحى عزت عبدالمطلب32744

ناجح274إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةاميرة مجدى نصر عبدالعزيزاحمد32745

ناجح279إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةايمان شريف ابوالفتوح ابراهيم32746

ناجح273إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةايه عبدالوهاب جمال عبدالوهاب32747

ناجح278إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةتسنيم ايهاب متولى عبدالسميع32748

ناجح275إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةجومانا عالء محمد عبدالسالم عامر32749

ناجح262إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةحبيبة سعد فتح هللا عبدالرحيم العيسوى32750

ناجح249إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةحبيبه بشير نبيه محمد على32751

ناجح210إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةحبية سعد جاب هللا بيومى32752

ناجح272إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةحنين بشير نبيه محمد32753

ناجح207إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةحنين عبدالوهاب على سرور32754

ناجح219إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةحنين على محمد عبدالحى32755

ناجح278إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةحنين وليد عبدالسالم احمد نجم32756

ناجح217إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةدنيا بنهاوى جاب هللا عبدهللا32757

ناجح277إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةدنيا سالم كمال عبدالمحسن احمد32758
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ناجح250إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةرانيا طارق محمد زكريا عبدالقادر32759

ناجح197إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةرحاب عوض محمد ابراهيم سالمة32760

ناجح210إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةرحاب محمد عبدالسالم عطية32762

ناجح237إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةرحمة درغام سعد كامل حسن32763

ناجح239.5إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةرحمة رضا عبدالسالم بسيونى32764

ناجح278إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةروان احمد سعد محمد32765

ناجح277إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةروان شريف جالل عبدالحافظ32766

ناجح276إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةروان نبيل جابر حامد عبدالغفار32767

ناجح265إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةريهام طارق شاكر علي32768

ناجح277إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةريهام عبدالمحسن محمد عبدالمحسن32769

ناجح268إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةزينب محمد المرسى محروس32770

ناجح276إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةسارة سامح احمد ابراهيم32771

ناجح243إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةسماح اسامه عبدالفتاح ابراهيم32772

ناجح238إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةسماح رجب عبدالمجيد عبدالرازق32773

ناجح209إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةشاهنده عماد مبروك الطرابلى32774

ناجح276إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةشروق صالح الدين عبدالرؤف احمد32775

ناجح261إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةشهد بالل احمد فؤاد عبدالسميع32776

ناجح173إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةشيماء رضا عوض عبدالسالم32777

ناجح267إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةشيماء محمد كمال مصطفى محمد32778

ناجح279إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةعبير ايهاب نبيل محمد طه32779

ناجح238إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةعزيزة عيد على احمد سالم32780

ناجح278إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةعال عادل جمال اسماعيل32781

ناجح269إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةفاطمة الزهراء عصام عوض عبدالمقصود احمد32782

ناجح278إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةفاطمة انور عبدالرازق سليمان جندي32783

ناجح270إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةكاميليا فرحات عبدالمعطى طه32784

ناجح265إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةمريم حسام احمد بسيونى احمد32785
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ناجح260إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةمنة هللا احمد فتحى غنيم32786

ناجح279إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةمنه هيثم احمد على32787

ناجح273إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةمنى حجازى كمال على32788

ناجح251إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةمنى فتحى عبدالغنى عبدالحميد احمد32789

ناجح279إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةمنى فوزى محمد فؤاد32790

ناجح274إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةندى عبدالشافى عبدالسميع غنيم32792

ناجح278إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةنورهان صالح محمد عبدالعال32793

ناجح270.5إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةهبة طارق عبدالفتاح على سرور32794

ناجح265إدارة سيدى سالمكفرالمشارقة اإلعداديةهدير هيثم سعد عوض32795

ناجح224إدارة سيدى سالما.الغنام تاحمد شعبان عبدالعزيز محمد محمد32796

ناجح259إدارة سيدى سالما.الغنام تاحمد محمود عثمان على عبدالجواد32797

ناجح225إدارة سيدى سالما.الغنام تاسالم محمد محمد عبدالوهاب حسين32798

ناجح239إدارة سيدى سالما.الغنام تامير محمد عبدالرحيم عبداللطيف32799

ناجح207إدارة سيدى سالما.الغنام تانس السيد محمد السيد ابوسمره32800

ناجح228إدارة سيدى سالما.الغنام تبالل قطب بدير عبدالحميد محمد32801

ناجح255إدارة سيدى سالما.الغنام تفارس ايهاب فرنسيس بشارة يونان32803

ناجح247إدارة سيدى سالما.الغنام تمحمد احمد طلحة عبدالحميد خليل32804

ناجح227إدارة سيدى سالما.الغنام تمحمد رضا محمد السيد يوسف32805

ناجح203إدارة سيدى سالما.الغنام تمحمد سعيد محمد عبدهللا عبدالوهاب32806

ناجح172إدارة سيدى سالما.الغنام تمحمد هاني الشحات سعد حسن32807

ناجح270إدارة سيدى سالما.الغنام تامل محمد ابراهيم محمد شتا32809

ناجح274إدارة سيدى سالما.الغنام تايه محمد عبدالعزيز محمد محمد32810

ناجح271إدارة سيدى سالما.الغنام تروان امين عطية عيد محمد32811

ناجح270إدارة سيدى سالما.الغنام تسلمي مخيمر عبدالسالم الغنام32812

ناجح258إدارة سيدى سالما.الغنام تمريم احمد درويش طلبة32813

ناجح271إدارة سيدى سالما.الغنام تمريم احمد محمود عبدالمقصود غازي32814
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ناجح278إدارة سيدى سالما.الغنام تمريم محمد علي بدوي سلطان32815

ناجح272إدارة سيدى سالما.الغنام تمنة هاني صالح الدين يوسف العزب32816

ناجح267إدارة سيدى سالما.الغنام تميادة وليد فكري عبدالحميد متولي32817

ناجح230إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةابراهيم احمد ابراهيم حسن عطا هللا32818

ناجح263إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةاحمد حجاج محمد الكفورى32819

ناجح239إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةاحمد سمير محمد ابراهيم  الكنانى32820

ناجح255إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةاحمد عبدالحميد عبدالعزيز على الحفناوى32821

ناجح233إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةاحمد عبدالوهاب محمد عبدالوهاب32822

ناجح263إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةاحمد عماد فرج علي ابراهيم32823

ناجح274إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةاحمد ماهر عطيه محمد احمد32824

ناجح277إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةاحمد محمد عبدالعزيز ابراهيم حسين32825

ناجح277إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةاحمد محمد عزت محمد البرى32826

ناجح274إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةالسعيد حسن السعيد سيداحمد الخيال32827

ناجح271إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةالسيد محمد عبدالجليل السيد عطاهلل32828

ناجح149إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةحمدى عمر على ابراهيم يوسف32830

ناجح163إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةعبدالرحمن السيد عبدالحميد محمد البرى32832

ناجح200إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةعبدالرحمن فتحى شحاته احمد عمران32833

ناجح258إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةعبدالمنعم سالمه احمد الشاذلى32834

ناجح174إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةعالء حامدين فتوح على مصطفى الكنانى32835

ناجح268إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةعلى حسن محمد على ابوالخير32836

ناجح212إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةعمر الجبالى ابوالفتوح بسيونى عماره32837

ناجح271إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةعمر شعبان السيد احمد الروينى32838

ناجح276إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةعمر محمد السيد مصطفى الكنانى32839

ناجح147إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةفادى شاكر رزق عبده32840

ناجح153إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةفارس عباس مسعود عباس32841

ناجح150إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةكريم مراد السعيد محمود مراد32842
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ناجح243إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةكريم وليد ابوالمكارم زكى ابوالمكارم32843

ناجح206إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةمحسن عبدالكريم ابراهيم الكفورى32844

ناجح258إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةمحمد ابراهيم محمد الروينى32845

ناجح146إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةمحمد السيد عبدالفتاح عبدالصادق32847

ناجح158إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةمحمد ايمن محمد سيد احمدعلى حجازى32848

ناجح266إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةمحمد جودت على طلب الجبالى32849

ناجح274إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةمحمد حمدى عبدالسميع ابراهيم عيد32850

ناجح222إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةمحمد حمدى محمد علوانى32851

ناجح145إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةمحمد رمضان محمد احمد الشافعى32852

ناجح209إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةمحمد عاطف حسين احمد حسين32853

ناجح270إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةمحمد عبدالسالم حسن عبدالسالم الكنانى32854

ناجح170إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةمحمد عزت زكريا فؤاد عبدالباسط32856

ناجح166إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةمحمد عطيه حلمى محمد عطية32857

ناجح272إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةمحمد عوض عبدالكريم عبدهللا احمد32859

ناجح263إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةمحمد محمود محمد عبدالغنى عداروس32860

ناجح203إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةمحمد ياسر محمد مسعد شهاب32861

ناجح271إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةمحمود محمد عبدالفتاح كامل الروينى32862

ناجح273إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةمراد حسن مراد حسن على32864

ناجح278إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةمصطفى عبدالناصر عبدالسالم الكباش32865

ناجح246إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةنادر احمد حلمي احمد عبدالكريم32866

ناجح163إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةيسرى عيد محمد السنهورى32868

ناجح267إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةيوسف احمد يوسف ابراهيم32869

ناجح278.5إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةاسراء محمود احمد الشاذلى32870

ناجح278إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةاسماء عصام عبدالعزيز احمد محمد32871

ناجح267إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةامنيه خالد عبدالمنعم حسن ابوالخير32872

ناجح229إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةايمان احمد شحاته احمد على32873
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ناجح261إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةايمان الليثى محمد عبدالفتاح شلبي32874

ناجح256إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةايمان صفوت حامدين الكنانى32875

ناجح277إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةايه ابراهيم محمد عبدالكريم الكافورى32876

ناجح278إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةايه اشرف صبحى الخطيب32877

ناجح277إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةايه السيد فوزى الكنانى32878

ناجح267إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةايه كرم عبدالهادى موسى32879

ناجح254إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةايه محمد عبده ابراهيم32880

ناجح262إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةحبيبه انور مسعد عيد32881

ناجح232إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةحسناء عبدربه السيد الدسوقى32882

ناجح265إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةحنان ابراهيم عبدالقادر عبده محمد32883

ناجح276إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةحنين عبدالمنعم عبدالسالم محمد الروينى32884

ناجح278إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةحنين فتحى عبدالواحد السيد جنادى32885

ناجح272إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةحنين هانى احمد السيد32886

ناجح269إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةخلود خالد فتح هللا زايد32887

ناجح262إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةرحمه رضا مسعد عيد32890

ناجح276إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةروان سعداوى حسين ابراهيم32891

ناجح279إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةزهراء وحيد الشاذلى احمد الشاذلى32892

ناجح277إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةساره محمد علي نبوي مصطفى32893

ناجح277.5إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةسعيده محمد عبدالفتاح احمد عبدالحليم32894

ناجح261إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةشاهنده حماده محمد مرسى عباس32895

ناجح270إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةشهد عالء حلمي احمد32896

ناجح271إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةصفاء كارم عطيه محمد احمد32897

ناجح277إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةعبير مجدى عبدالحليم عبدالرؤف عبدالجواد32898

ناجح153إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةفاتن ابراهيم دسوقى رزق خطاب32899

ناجح263إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةفاطمه محمد سعد الدين حسن على32900

ناجح226إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةكريمه يوسف على ابراهيم يوسف32901
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ناجح275إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةمريم احمد محمد محمد البقلى32902

ناجح268إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةمريم السيد رمضان بيلى الغنام32903

ناجح269إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةمنار وليد اسماعيل محمود الروينى32904

ناجح233إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةمنال صبحى مسعد حسانين منصور32905

ناجح231إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةمنة هللا راضى عبدالحميد احمد الكنانى32906

ناجح272إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةمنه اسماعيل احمد الشاذلى الروينى32907

ناجح200إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةمنه هللا على محمود حسن ابوالخير32908

ناجح270إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةمنه محمد ذكى عبدالباقى نبات32909

ناجح246إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةمى رزق محمد عبدالوهاب السنهورى32910

ناجح239إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةناديه محمد حمد محمد ابوالسعود32911

ناجح253إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةنجالء ابراهيم على عبدالمجيد الكنانى32912

ناجح249إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةنجالء فتحى احمد ابراهيم يوسف32913

ناجح172إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةندى احمد طه حامدعبدالغفار32915

ناجح276إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةنور الهدى اسماعيل احمد الروينى32916

ناجح270إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةنيره بالل امين على البرى32918

ناجح226إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةياسمين رضا محمد سيد احمد32919

ناجح232إدارة سيدى سالممنشاة على اإلعداديةياسمين يسرى محمد موسى السنهورى32920

ناجح220إدارة سيدى سالما.النورى ترزق احمد رزق فرج عبدهللا32922

ناجح255إدارة سيدى سالما.النورى ترشاد محمد ابوالقاسم على قنديل32923

ناجح244إدارة سيدى سالما.النورى تعبدالحميد محمود عبدالحميد فتح هللا قنديل32924

ناجح258إدارة سيدى سالما.النورى تعصام مهدى حسن سعيد32925

ناجح172إدارة سيدى سالما.النورى تفارس سليم عبدالعاطى سليم النوري32927

ناجح144إدارة سيدى سالما.النورى تمحمد اسماعيل شحاته بسيونى النورى32928

ناجح187إدارة سيدى سالما.النورى تمحمد امين فوزى بسيونى حسن32929

ناجح268إدارة سيدى سالما.النورى تمحمد حلمى محمود عبدالقادر السيد32930

ناجح231إدارة سيدى سالما.النورى تمحمد حمودة محمد حسن هندى32931
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ناجح179إدارة سيدى سالما.النورى تمحمد شوقى صادق السيد متولى32932

ناجح266إدارة سيدى سالما.النورى تمحمد وائل عبدالغنى محمد ابوالنضر32933

ناجح266إدارة سيدى سالما.النورى تمرعى حمدى عبدالمولى سليم النورى32934

ناجح273إدارة سيدى سالما.النورى تمنصور محمد محى الدين عبدالعاطى محمد32935

ناجح273إدارة سيدى سالما.النورى تابرار محروس بدير جباره حسن32936

ناجح213إدارة سيدى سالما.النورى تامانى السيد على اسماعيل ابوالمجد32937

ناجح250إدارة سيدى سالما.النورى تاميرة بريك محمد بريك محمد ابوالنضر32938

ناجح212إدارة سيدى سالما.النورى تاميمة احمد سعد عبدالعظيم مصطفى32939

ناجح183إدارة سيدى سالما.النورى ترحمه حسن السيد محمد خليفه32940

ناجح254إدارة سيدى سالما.النورى تريم السيد محمد سالم محمد32941

ناجح277إدارة سيدى سالما.النورى تشيماء السيد رشاد عبدالوهاب عطاهللا32942

ناجح270إدارة سيدى سالما.النورى تعزه عماد بسيونى الشوادفى النورى32943

ناجح276إدارة سيدى سالما.النورى تغاده فؤاد معوض الشوادفى حسن32944

ناجح273إدارة سيدى سالما.النورى تفاتن باسم عبدالحميد سالم عبدالعزيز32945

ناجح260إدارة سيدى سالما.النورى تفاطمة شعبان عبدربه سعد الشابورى32946

ناجح235إدارة سيدى سالما.النورى تمنه ابراهيم محمد سالم محمد32947

ناجح276إدارة سيدى سالما.النورى تمنه صبرى سالمه سعيد حسن32948

ناجح278إدارة سيدى سالما.النورى تنهى نادي سعد عبدالوهاب عطاهللا32949

ناجح274إدارة سيدى سالما.النورى تنورا ياسر فوزى بسيونى حسن32950

ناجح278إدارة سيدى سالما.النورى تنورهان عبدالفتاح محمد ابراهيم الجبالى32951

ناجح211إدارة سيدى سالما.النورى تهبه هللا عصام عبدالمولى سليم محمد32952

ناجح211إدارة سيدى سالما.النورى توردة عامر شحاته بسيونى النورى32953

ناجح235إدارة سيدى سالما.المسيرى تابراهيم رضا محمد عبدالقوي32954

ناجح213إدارة سيدى سالما.المسيرى تابراهيم وجدى ابراهيم ابراهيم32956

ناجح230إدارة سيدى سالما.المسيرى تاحمد محمد بسيونى الصباغ32957

ناجح262إدارة سيدى سالما.المسيرى تاحمد محمد عبدالطيف عبدهللا32958
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ناجح187إدارة سيدى سالما.المسيرى تاحمد محمود عبدالنبى محمود32959

ناجح179إدارة سيدى سالما.المسيرى تاحمد مصطفى محمود محمد32960

ناجح232إدارة سيدى سالما.المسيرى تاسماعيل محمدعالءالدين رمضان الغنام32961

ناجح243إدارة سيدى سالما.المسيرى تامير جمال محمد مرشدى32962

ناجح186إدارة سيدى سالما.المسيرى تحسين خالد ابراهيم عبدالنعيم السيد32964

ناجح209إدارة سيدى سالما.المسيرى تخالد صبرى سعيد محمود غازي32965

ناجح217إدارة سيدى سالما.المسيرى ترفعت عبدالفتاح رفعت عبدالفتاح32966

ناجح248إدارة سيدى سالما.المسيرى تزياد فايز محمود محمد32967

ناجح261إدارة سيدى سالما.المسيرى تسعد حسين سعد محمود32968

ناجح260إدارة سيدى سالما.المسيرى تعبدالرحمن صابر محمد عبدالهادى32969

ناجح266إدارة سيدى سالما.المسيرى تعبدالسالم محمد عبدالسالم حسن32970

ناجح251إدارة سيدى سالما.المسيرى تعبدالعزيز طارق عبدالعزيز الغنام32971

ناجح184إدارة سيدى سالما.المسيرى تعطية عبدالناصر محمد عطية32972

ناجح248إدارة سيدى سالما.المسيرى تعالء عزت مسعد محمد احمد32973

ناجح248إدارة سيدى سالما.المسيرى تمحمد رضا صالح محمد الشافعي32974

ناجح257إدارة سيدى سالما.المسيرى تمحمد عبدالستار صبرى منجود32975

ناجح253إدارة سيدى سالما.المسيرى تمحمد عمرو عبدالعزيز محمد الغنام32977

ناجح234إدارة سيدى سالما.المسيرى تمحمد قطب محمد احمد عبدالحميد32978

ناجح264إدارة سيدى سالما.المسيرى تمحمود احمد السيد احمد المعصراوى32979

ناجح276إدارة سيدى سالما.المسيرى تمحمود صابر ابراهيم منصور32980

ناجح183إدارة سيدى سالما.المسيرى توليد محمد درغام خفاجي ابوشعيشع32981

ناجح250إدارة سيدى سالما.المسيرى تيوسف جمال محمد مرشدى32982

ناجح229إدارة سيدى سالما.المسيرى تاسماء ميمى محمد سالم ندا32983

ناجح268إدارة سيدى سالما.المسيرى تاالء عالء عبدالحى مغنم32984

ناجح278إدارة سيدى سالما.المسيرى تاالء محرم سليمان عبدالحميد32985

ناجح211إدارة سيدى سالما.المسيرى تامنية السيد السيد ابراهيم منصور32986
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ناجح213إدارة سيدى سالما.المسيرى تاميره رياض على اسماعيل ابوعيشه32987

ناجح231إدارة سيدى سالما.المسيرى تبسمله على محمد عبدالعزيز بدوى32988

ناجح245إدارة سيدى سالما.المسيرى تحنين سالم عبدالعزيز الحسينى محمد32989

ناجح202إدارة سيدى سالما.المسيرى تخلود ابراهيم محمد عبدالخالق32990

ناجح278.5إدارة سيدى سالما.المسيرى ترانيا شفيق جالل الششتاوى عبدالحليم32991

ناجح279إدارة سيدى سالما.المسيرى ترميساء احمد ابراهيم احمد سالمة32992

ناجح278إدارة سيدى سالما.المسيرى تسماح على السعيد حسن محمد السريب32993

ناجح264إدارة سيدى سالما.المسيرى تسهام عبدالحميد ناصف احمد32994

ناجح183إدارة سيدى سالما.المسيرى تسهيله السيد شلبي احمد32995

ناجح278.5إدارة سيدى سالما.المسيرى تشهد محمد دياب محمد جاد32996

ناجح279إدارة سيدى سالما.المسيرى تعال عبدالغفار عبدالحى عبدالغفار32997

ناجح260إدارة سيدى سالما.المسيرى تمروة محمود سليمان عبدالحميد32998

ناجح259إدارة سيدى سالما.المسيرى تمنار شعبان مسعد حسانين32999

ناجح162إدارة سيدى سالما.المسيرى تمنى زكى محروس زكى33000

ناجح260إدارة سيدى سالما.المسيرى تندي حمدي عبدالعزيز البحيري33001

ناجح279إدارة سيدى سالما.المسيرى تيارا محمد ابواليزيد محمد شهاب33002

ناجح272إدارة سيدى سالمابو احمد اإلعداديةاحمد رضا نصر محمد زايد33003

ناجح260إدارة سيدى سالمابو احمد اإلعداديةحسنى السيد حسنى على احمد33004

ناجح172إدارة سيدى سالمابو احمد اإلعداديةسيف الدين محمد محمد ابوالحمد33006

ناجح160إدارة سيدى سالمابو احمد اإلعداديةصبرى قطب صبحى عبداللطيف33007

ناجح181إدارة سيدى سالمابو احمد اإلعداديةضياء محمد محمد كامل عثمان33008

ناجح248إدارة سيدى سالمابو احمد اإلعداديةعبدالرحمن نبيل حسن كامل محمد33009

ناجح238إدارة سيدى سالمابو احمد اإلعداديةعبدهللا محمد حمدين علوانى33010

ناجح240إدارة سيدى سالمابو احمد اإلعداديةعبدهللا ناصر بغدادى مندور33011

ناجح171إدارة سيدى سالمابو احمد اإلعداديةعبده خيرى محمد عبده على33012

ناجح191إدارة سيدى سالمابو احمد اإلعداديةعلى يسرى شحاته علوانى33014



كفرالشيخ16/06/2021

1158صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح145إدارة سيدى سالمابو احمد اإلعداديةعيسى يسرى محمد ابراهيم33015

ناجح179إدارة سيدى سالمابو احمد اإلعداديةفوزى سميح فوزى متولى احمد33016

ناجح269إدارة سيدى سالمابو احمد اإلعداديةمحمد الصاوى فتحى الصاوى33018

ناجح180إدارة سيدى سالمابو احمد اإلعداديةمحمد رياض بيلى محمد احمد33019

ناجح186إدارة سيدى سالمابو احمد اإلعداديةمحمد سعد عبدالواحد احمد33020

ناجح243إدارة سيدى سالمابو احمد اإلعداديةمحمد عابد احمد عبدالفتاح33021

ناجح261إدارة سيدى سالمابو احمد اإلعداديةمحمود خالد محمد على احمد33022

ناجح153إدارة سيدى سالمابو احمد اإلعداديةمصطفى عنتر عبدالعظيم احمد33023

ناجح186إدارة سيدى سالمابو احمد اإلعداديةيوسف رفيق يوسف محمد المالح33024

ناجح196إدارة سيدى سالمابو احمد اإلعداديةاحالم رضا مبروك عبدالرؤف33025

ناجح226إدارة سيدى سالمابو احمد اإلعداديةاسراء عبدالحليم مبروك عبدالرؤف33026

ناجح262إدارة سيدى سالمابو احمد اإلعداديةاسماء عابد احمد عبدالفتاح33027

ناجح256إدارة سيدى سالمابو احمد اإلعداديةاالء شعبان السيد فريد33028

ناجح225إدارة سيدى سالمابو احمد اإلعداديةاميره احمد شوقى جمعه33029

ناجح268إدارة سيدى سالمابو احمد اإلعداديةايمان رمضان محمد السيد زايد33030

ناجح184إدارة سيدى سالمابو احمد اإلعداديةبسنت عبدالحليم عبدالرؤف عبدالحليم33031

ناجح238إدارة سيدى سالمابو احمد اإلعداديةحبيبه خميس السيد مغازى33032

ناجح230إدارة سيدى سالمابو احمد اإلعداديةحبيبه يسرى قاسم السيد33033

ناجح247إدارة سيدى سالمابو احمد اإلعداديةحسناء ايمن عثمان قطب33034

ناجح255إدارة سيدى سالمابو احمد اإلعداديةرحمه كمال عبدالتواب بسطويسى33035

ناجح262إدارة سيدى سالمابو احمد اإلعداديةرضا عبدالرحمن على الصالحى33036

ناجح255إدارة سيدى سالمابو احمد اإلعداديةساره موسى عبدالحميد سالمه33037

ناجح271إدارة سيدى سالمابو احمد اإلعداديةساميه رفعت محمد عبدالعاطى33038

ناجح269إدارة سيدى سالمابو احمد اإلعداديةسعاد وليد كمال السيد محمود33039

ناجح261إدارة سيدى سالمابو احمد اإلعداديةسميحه جميل محمد محى الدين محمد33040

ناجح239إدارة سيدى سالمابو احمد اإلعداديةشروق ابوشبانه ابراهيم الغمراوى33041
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ناجح152إدارة سيدى سالمابو احمد اإلعداديةعزيزه اشرف خميس شريف فرج33042

ناجح207إدارة سيدى سالمابو احمد اإلعداديةنجاح رضا يوسف محمد احمد33044

ناجح246إدارة سيدى سالمابو احمد اإلعداديةندى السيد صبرى السيد الصاوى33045

ناجح278إدارة سيدى سالمابو احمد اإلعداديةهاجر ياسر عبدالعزيز علوانى33046

ناجح277إدارة سيدى سالمفصول  فدان الفقىاحمد شلبي ابوالمجد محمد العوضي33048

ناجح234إدارة سيدى سالمفصول  فدان الفقىاحمد عبدالجواد فتح هللا عبدالجواد33049

ناجح202إدارة سيدى سالمفصول  فدان الفقىاحمد عبدالفتاح منصور سيداحمد منصور النادي33050

ناجح197إدارة سيدى سالمفصول  فدان الفقىاحمد ماهر علي محمد يوسف الديب33051

ناجح262إدارة سيدى سالمفصول  فدان الفقىاحمد وائل الشاملي مرسي33052

ناجح216إدارة سيدى سالمفصول  فدان الفقىراضي السيد صالح السيد البحيري33053

ناجح177إدارة سيدى سالمفصول  فدان الفقىعبدهللا عبدالغني شعبان هنداوي33054

ناجح172إدارة سيدى سالمفصول  فدان الفقىعلى انور امين احمد33055

ناجح193إدارة سيدى سالمفصول  فدان الفقىمحمد عبدالفتاح عبدالحميد محمود33056

ناجح210إدارة سيدى سالمفصول  فدان الفقىمحمود احمد محب احمد علي33057

ناجح275إدارة سيدى سالمفصول  فدان الفقىمحمود مندور محمود محمد33058

ناجح187إدارة سيدى سالمفصول  فدان الفقىوائل محمد عبدهللا مرسي33059

ناجح231إدارة سيدى سالمفصول  فدان الفقىاالء حسين محمد حسن33060

ناجح240إدارة سيدى سالمفصول  فدان الفقىاالء عبدالرحمن ابراهيم عبدالهادى33061

ناجح244إدارة سيدى سالمفصول  فدان الفقىامل سمير محمود محمد33062

ناجح198إدارة سيدى سالمفصول  فدان الفقىامنية عطا عبدالونيس عبدالمقصود33063

ناجح205إدارة سيدى سالمفصول  فدان الفقىايه فتوح نادر نصر33064

ناجح268إدارة سيدى سالمفصول  فدان الفقىحنين شفيق محمد عبدالعال الشربيني33065

ناجح196إدارة سيدى سالمفصول  فدان الفقىخلود رجب عزت محمد33066

ناجح207إدارة سيدى سالمفصول  فدان الفقىداليا محمد منصور سيداحمد33067

ناجح235إدارة سيدى سالمفصول  فدان الفقىدعاء السيد البرهامي محمد33068

ناجح276إدارة سيدى سالمفصول  فدان الفقىدعاء عزيز نافع عبدالمقصود مندور33069
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ناجح212إدارة سيدى سالمفصول  فدان الفقىصابرين احمد محمد عبدالعزيز33070

ناجح179إدارة سيدى سالمفصول  فدان الفقىعبير ثروت متولي عبدالسالم محمد الشربيني33071

ناجح167إدارة سيدى سالمفصول  فدان الفقىلبني حجازي عبدالرازق الهنداوي33072

ناجح206إدارة سيدى سالمفصول  فدان الفقىمنة مصباح السعيد جابر البالصى33073

ناجح206إدارة سيدى سالمفصول  فدان الفقىندي حماده مصباح عبدالمولي يسطويسي33075

ناجح258إدارة سيدى سالمفصول  فدان الفقىنهله محمد العوضي محمد33076

ناجح237إدارة سيدى سالمفصول  فدان الفقىنورا احمد علي عبدالمولي33077

ناجح268إدارة سيدى سالمفصول  فدان الفقىنورهان محمد ابوالمجد محمد العوضي33078

ناجح240إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةاحمد باهر ابراهيم عثمان الجوهرى33079

ناجح210إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةاحمد جمال سمير الشاملى السيد عيد33080

ناجح277إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةاحمد خالد الشحات عبدالوهاب الصنفاوى33081

ناجح177إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةاحمد عبدالعزيز عبداللطيف عبدالفتاح33082

ناجح258إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةاحمد عبدالعظيم على عبدالعاطى عبدالرحمن33083

ناجح240إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةاحمد محمد السعيد محمد حسين33084

ناجح152إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةاحمد هانى سعد علواني غانم33085

ناجح220إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةالسعيد ياسر شعبان محمد الغول33086

ناجح196إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةبسيونى خالد محمد محمد مراد33087

ناجح230إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةزياد عبدالرؤف محمد الكفورى33088

ناجح252إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةزياد محمد فؤاد قطب عبدالرؤوف33089

ناجح182إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةسليمان عبدالمنعم سليمان يوسف عبدالجواد33090

ناجح156إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةصبحى شعبان الدسوقى احمد فرج33091

ناجح236إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةصالح رضا صالح ابراهيم خليفه33092

ناجح193إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةعبدالحميد رمضان عامر ابراهيم محمد الكيالنى33093

ناجح247إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةعمر احمد عيد الشوادفي زايد33094

ناجح197إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةعمر ماهر زكى عطية33095

ناجح178إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةعمرو عالءالدين رجب رجب غله33096
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ناجح159إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةمحمد سعد احمد محمد غله33098

ناجح181إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةمحمد شكري محمد الحسينى على عطا33099

ناجح185إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةمحمد عماد عبدالوهاب عثمان حسن الجوهرى33100

ناجح156إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةمحمد فرحات فرحات احمد محمد حماده33102

ناجح173إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةمحمد فهمى عبدالفتاح عبدالعزيز عامر33103

ناجح206إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةمحمد نجيب رمضان مصطفى زيدان33104

ناجح222إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةمحمد يسرى صابر محمد عطيه غله33105

ناجح189إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةمصطفى ابراهيم ابراهيم حسين سعد الدين33107

ناجح255إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةمصطفى محمود حسين احمد زيدان33108

ناجح279إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةاسراء اسماعيل منصور مصطفى زيدان33110

ناجح254إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةاسماء ابراهيم عزت احمد زيدان33111

ناجح256إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةاسماء صبحى جالل عوض غازى33112

ناجح261إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةاسماء صالح غازى محمود غازى33113

ناجح229إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةايمان فوزى بسيونى محمد مصباح33115

ناجح278إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةايه رضا عبدالسالم مخيمر عبدالكريم33116

ناجح264إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةايه محمد شعبان محمد خطاب33117

ناجح264إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةايه محمد عبدهللا على السيد33118

ناجح256إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةبسمة سامح محمد خليفة عبدالعزيز33119

ناجح274إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةبسملة ايهاب رمضان موسي علي33120

ناجح231إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةحبيبه ابراهيم بدوي عوض بدوي33121

ناجح276إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةحبيبه اشرف محمد محمد الدقاق33122

ناجح262إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةحنان محمد خيري بسيوني عوض33123

ناجح266إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةحنين حسنى بسيونى محمد مصباح33124

ناجح279إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةحنين شريف عبدالحفيظ عبدالحميد عامر سالمه33125

ناجح262إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةرنا حلمى فتوح راغب محمد العدادى33126

ناجح217إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةسماح عبدالناصر فتحى احمد الجوهرى33129
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ناجح264إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةعزه مجاهد صالح ابراهيم خليفه33130

ناجح259إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةعليه اسامه محمود السيد محمد33131

ناجح239إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةفاتن مدحت احمد عزب33132

ناجح249إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةليلى وليد جمعه ابراهيم سليم33133

ناجح207إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةمنة هللا محمود محمد محمود على33134

ناجح270إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةهاجر صابر محمد محمد اللبودى33136

ناجح214إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةهدير شعبان جالل ابراهيم محمد33137

ناجح268إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةيارا عادل عطية السيد طلحه33138

ناجح271إدارة سيدى سالمالخوالد اإلعداديةيمنى محمد محمد رمزى محمد33139

ناجح199إدارة سيدى سالما.ت. تيداابراهيم صبحى الشحات مبروك سالم33140

ناجح272إدارة سيدى سالما.ت. تيداابراهيم وائل سعد على السيد33141

ناجح236إدارة سيدى سالما.ت. تيدااحمد جمال احمد دسوقى33142

ناجح259إدارة سيدى سالما.ت. تيدااحمد خيرى ابراهيم جنيد33143

ناجح257إدارة سيدى سالما.ت. تيدااحمد رجب محمد احمد عبدالمجيد33144

ناجح220إدارة سيدى سالما.ت. تيدااحمد عبدالعزيز موسى على موسى33145

ناجح259إدارة سيدى سالما.ت. تيدااحمد عبدالمنعم محى الدين على السيد33146

ناجح252إدارة سيدى سالما.ت. تيدااحمد عصام احمد مصطفى محمد شاهين33147

ناجح245إدارة سيدى سالما.ت. تيدااحمد فؤاد عبدالعزيز عبدالقادر القبيسى33148

ناجح243إدارة سيدى سالما.ت. تيدااحمد محمد طه محمد حسب33149

ناجح201إدارة سيدى سالما.ت. تيدااحمد محمد عيد زكى ابوشادى33150

ناجح228إدارة سيدى سالما.ت. تيدااحمد يسرى مختار عبداللطيف احمد33151

ناجح271إدارة سيدى سالما.ت. تيداالسعيد احمد السعيد خفاجى محمد33152

ناجح253إدارة سيدى سالما.ت. تيداالسيد عالء السيد عبيد33153

ناجح244إدارة سيدى سالما.ت. تيدازياد ايمن اسماعيل الداعى القلينى33154

ناجح183إدارة سيدى سالما.ت. تيدازياد حسين عبدالعزيز حسين السيد33155

ناجح217إدارة سيدى سالما.ت. تيداسامى عصام معوض عبدالمقصود اسماعيل33156
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ناجح179إدارة سيدى سالما.ت. تيداسعد فاروق عبدالعاطي عبدهللا على33157

ناجح212إدارة سيدى سالما.ت. تيداعابد على عابد محمد ابراهيم33158

ناجح156إدارة سيدى سالما.ت. تيداعبدالرحمن السيد الدسوقى السيد البحيري33159

ناجح275إدارة سيدى سالما.ت. تيداعبدالرحمن عاصم محمد خفاجي عامر33160

ناجح228إدارة سيدى سالما.ت. تيداعبدالرحمن على عبدهللا على مبروك33161

ناجح203إدارة سيدى سالما.ت. تيداعبدالرحمن محمد عبدالهادى يوسف عبدالوهاب33162

ناجح208إدارة سيدى سالما.ت. تيداعبدالرحمن محمد على عبدالوهاب33163

ناجح219إدارة سيدى سالما.ت. تيداعبدهللا سالم محمد سالم ندا33164

ناجح245إدارة سيدى سالما.ت. تيداعلى باسم محمد على مصطفى33165

ناجح241إدارة سيدى سالما.ت. تيداعلى خالد على اسماعيل عكاشه33166

ناجح267إدارة سيدى سالما.ت. تيداعلى محمد سعد السباعى عون33167

ناجح201إدارة سيدى سالما.ت. تيداعلى محمود على محمود الشقره33168

ناجح238إدارة سيدى سالما.ت. تيداعمرو اشرف عبدالقادر فضل عبدالقادر33169

ناجح253إدارة سيدى سالما.ت. تيداعمرو خالد حسنى نصر شاهين33170

ناجح259إدارة سيدى سالما.ت. تيدافؤاد احمد سعد عبدالخالق عيسى33171

ناجح253إدارة سيدى سالما.ت. تيدافؤاد جمعه جمعه السيد رفاعى33172

ناجح250إدارة سيدى سالما.ت. تيدافؤاد محمود فؤاد توفيق سعيد33173

ناجح194إدارة سيدى سالما.ت. تيدافوزى خفاجى السعيد خفاجى محمد33174

ناجح273إدارة سيدى سالما.ت. تيدامحمد احمد سعد السباعى عون33175

ناجح166إدارة سيدى سالما.ت. تيدامحمد رمضان عبدالعزيز عبدالاله33176

ناجح162إدارة سيدى سالما.ت. تيدامحمد رمضان مصطفى محمد عامر33177

ناجح247إدارة سيدى سالما.ت. تيدامحمد محمود عزت ابراهيم احمد الماوى33179

ناجح232إدارة سيدى سالما.ت. تيدامحمد محمود معوض عبدالمقصود اسماعيل33180

ناجح257إدارة سيدى سالما.ت. تيدامحمد موافق سيف النصر اسماعيل يحى33181

ناجح271إدارة سيدى سالما.ت. تيدامحمد همام محمد محمد رزق33182

ناجح273إدارة سيدى سالما.ت. تيدامحمد وليد جادالحق جوده سيداحمد33183
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ناجح277إدارة سيدى سالما.ت. تيدامحمود رضا حسنى نصرشاهين33184

ناجح244إدارة سيدى سالما.ت. تيدامحمود عبدالعزيز فؤاد توفيق سعيد33185

ناجح263إدارة سيدى سالما.ت. تيدامحمود عالء الدين سعد عامر على33186

ناجح241إدارة سيدى سالما.ت. تيدامحمود فؤاد عبدالعزيز عبدالقادر القبيسى33187

ناجح279إدارة سيدى سالما.ت. تيدامصطفى تامر مصطفى سعد شاهين33188

ناجح248إدارة سيدى سالما.ت. تيدامصطفى كامل احمد عبدالمجيد عبدهللا33189

ناجح247إدارة سيدى سالما.ت. تيدانديم عبدالاله قطب فتح هللا عطا هللا33190

ناجح260إدارة سيدى سالما.ت. تيدانور هانى واصف عبدالعال33191

ناجح263إدارة سيدى سالما.ت. تيداهادى احمد محمد محمد على33192

ناجح264إدارة سيدى سالما.ت. تيداياسين هانى شحاته مصطفى سيداحمد33193

ناجح213إدارة سيدى سالما.ت. تيدايسرى احمد احمد محمد الجندى33194

ناجح247إدارة سيدى سالما.ت. تيدايوسف عبدالعليم عبدالرازق عبدالعليم محمد33195

ناجح278إدارة سيدى سالما.ت. تيدايوسف مبروك محمد ابراهيم على33196

ناجح190إدارة سيدى سالما.ت. تيدااحالم احمد عبدالجواد محمد السيد33197

ناجح275إدارة سيدى سالما.ت. تيدااحالم عبدالعزيز طلحه عثمان طلحه33198

ناجح278إدارة سيدى سالما.ت. تيدااروى وائل مسعد عبدهللا الشرقاوى33199

ناجح278إدارة سيدى سالما.ت. تيدااسماء ايمن عبدالهادى يوسف متولى33200

ناجح278إدارة سيدى سالما.ت. تيدااسماء محمد عبدالعظيم توفيق سعيد33201

ناجح270إدارة سيدى سالما.ت. تيدااالء ناصر محمود عبدالغنى33202

ناجح275إدارة سيدى سالما.ت. تيداامانى محمود رمضان قاسم33203

ناجح264إدارة سيدى سالما.ت. تيداامل الشحات سعد عبدالواحد الشوادفى33204

ناجح265إدارة سيدى سالما.ت. تيداايمان ايمن محمد توفيق33205

ناجح274إدارة سيدى سالما.ت. تيداايمان عاطف حسن احمد حسين33206

ناجح212إدارة سيدى سالما.ت. تيداايمان مسعود بسيونى محمود عبدربه33207

ناجح271إدارة سيدى سالما.ت. تيداايه جمال شحاته محمد33208

ناجح274إدارة سيدى سالما.ت. تيداايه عماد محروس محمد فرحات33209
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ناجح270إدارة سيدى سالما.ت. تيدابسمه باسم كمال محمود القصاص33210

ناجح162إدارة سيدى سالما.ت. تيداجميله محمد عمر رزق33211

ناجح265إدارة سيدى سالما.ت. تيداحبيبه ابراهيم اسماعيل عيسى اسماعيل33212

ناجح279إدارة سيدى سالما.ت. تيداحبيبه طه ممدوح طه عبدالحق33213

ناجح264إدارة سيدى سالما.ت. تيداحبيبه محمد حسن عامر على33214

ناجح276إدارة سيدى سالما.ت. تيداحبيبه محمد عبدالمحسن بدير ابوشعيشع33215

ناجح278إدارة سيدى سالما.ت. تيداحبيبه هانى رمضان على رمضان33216

ناجح271إدارة سيدى سالما.ت. تيداحسناء السيد عبدهللا عبدالحميد33217

ناجح271إدارة سيدى سالما.ت. تيداحنين احمد محفوظ على محفوظ33218

ناجح273إدارة سيدى سالما.ت. تيداحنين محمد محمد عبدالحميد جنيدى33219

ناجح273إدارة سيدى سالما.ت. تيدادنيا اسماعيل عبدالمجيد عامر33220

ناجح271إدارة سيدى سالما.ت. تيداروان عبدالسالم اسماعيل عبدالسالم النجار33221

ناجح267إدارة سيدى سالما.ت. تيداروضه محمد السيد محمد جاد33222

ناجح273إدارة سيدى سالما.ت. تيداساره الشحات عبدالرحيم على عبدالحافظ33223

ناجح263إدارة سيدى سالما.ت. تيداساره بديع محمد سيداحمد سالم33224

ناجح276إدارة سيدى سالما.ت. تيداساره مطاوع محمد اسماعيل عامر33225

ناجح265إدارة سيدى سالما.ت. تيداشروق عبدالصادق مبروك حسانين احمد33226

ناجح274إدارة سيدى سالما.ت. تيداشمس ابراهيم كامل على عامر33227

ناجح264إدارة سيدى سالما.ت. تيداشهد صالح عبدالقادر عبدالعزيز محمد33228

ناجح278إدارة سيدى سالما.ت. تيداعائشه محمود عبدربه عطيه محمد33229

ناجح276إدارة سيدى سالما.ت. تيداعلياء سامح مبروك عابد عبدالعزيز33230

ناجح199إدارة سيدى سالما.ت. تيدافاطمه اشرف شحاته محمد سعفان33231

ناجح237إدارة سيدى سالما.ت. تيدافاطمه عبدالمحسن سعد عامر على33232

ناجح220إدارة سيدى سالما.ت. تيدافاطمه هانى عبده عيسى اسماعيل33233

ناجح277إدارة سيدى سالما.ت. تيدامروه فكرى ابراهيم مرسى احمد33234

ناجح266إدارة سيدى سالما.ت. تيدامريم اسماعيل ابراهيم عامر على33235
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ناجح261إدارة سيدى سالما.ت. تيدامريم ياسر السيد على بقلول33236

ناجح275إدارة سيدى سالما.ت. تيداملك ابراهيم السيد محمد عبدالوهاب33237

ناجح279.5إدارة سيدى سالما.ت. تيداملكه السيد محمد احمد محمد33238

ناجح279إدارة سيدى سالما.ت. تيدامنه سليمان محمد على حسن33239

ناجح207إدارة سيدى سالما.ت. تيدامنه عاصم كمال زكى جمعه33240

ناجح254إدارة سيدى سالما.ت. تيدامنى احمد محمد موسى اسماعيل33241

ناجح246إدارة سيدى سالما.ت. تيدامنى محمد عبدالعليم محمد العليمى33242

ناجح277إدارة سيدى سالما.ت. تيدامى عبدالهادى شحاته محمد اسماعيل33243

ناجح275إدارة سيدى سالما.ت. تيدامى مدحت سعد عبدالخالق مطاوع33244

ناجح256إدارة سيدى سالما.ت. تيداندى مرعى بسيونى اسماعيل عامر33245

ناجح272إدارة سيدى سالما.ت. تيدانسمه محمد عبدالجواد محمد السيد33247

ناجح257إدارة سيدى سالما.ت. تيدانور عبدالحليم لطيف على حمد33248

ناجح279إدارة سيدى سالما.ت. تيدانورا احمد سعد فضل عبدالقادر33249

ناجح279إدارة سيدى سالما.ت. تيدانورهان حامد محى الدين محمد ابوزيد33250

ناجح277إدارة سيدى سالما.ت. تيداهاجر رجب حلمي عبدالستار راضى33251

ناجح278إدارة سيدى سالما.ت. تيداهبه ابوالعز محفوظ ابوالعز محمد33252

ناجح279إدارة سيدى سالما.ت. تيداهنا ايمن مسعد عبدهللا على الشرقاوى33253

ناجح276إدارة سيدى سالما.ت. تيداياسمين وائل سعد محمد متولى33254

ناجح255إدارة سيدى سالما. احمد سليمان تاحمد ابراهيم محمد ابراهيم33255

ناجح259إدارة سيدى سالما. احمد سليمان تاحمد ذكاء عبدالرحمن محمد33256

ناجح248إدارة سيدى سالما. احمد سليمان تاحمد علي علي ابراهيم33258

ناجح231إدارة سيدى سالما. احمد سليمان تامجد ماجد محمد الشناوي33259

ناجح216إدارة سيدى سالما. احمد سليمان تحماده قدري رضوان عبدالمجيد33260

ناجح199إدارة سيدى سالما. احمد سليمان ترامي حسام احمد محمد33261

ناجح218إدارة سيدى سالما. احمد سليمان تمحمد احمد سعد احمد33262

ناجح202إدارة سيدى سالما. احمد سليمان تمحمد اشرف محمود محمد33263
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ناجح224إدارة سيدى سالما. احمد سليمان تمحمد الشوادفي مصطفي عبدالحميد33264

ناجح234إدارة سيدى سالما. احمد سليمان تمحمد ايمن عبدالسالم عطيه33265

ناجح202إدارة سيدى سالما. احمد سليمان تمحمد رمضان عبدالمالك زهران33266

ناجح238إدارة سيدى سالما. احمد سليمان تمحمد سامي محمد عبدالسالم33267

ناجح278إدارة سيدى سالما. احمد سليمان تاالء السيد هندي السيد33269

ناجح267إدارة سيدى سالما. احمد سليمان تداليا عبدالسالم عطية مصطفي33270

ناجح262إدارة سيدى سالما. احمد سليمان تداليا عبدالعزيز ابراهيم بسيوني33271

ناجح268إدارة سيدى سالما. احمد سليمان تدنيا رجب ابراهيم مصطفي33272

ناجح277إدارة سيدى سالما. احمد سليمان تزهره محمد محمد احمد33273

ناجح279إدارة سيدى سالما. احمد سليمان تساره مصطفي محمد مصطفي33274

ناجح271إدارة سيدى سالما. احمد سليمان تسمر سامي محمود احمد33275

ناجح279إدارة سيدى سالما. احمد سليمان تعزة عبدالسالم السيد مبروك33276

ناجح277إدارة سيدى سالما. احمد سليمان تمنه هللا سامي مختار علي33277

ناجح244إدارة سيدى سالما. احمد سليمان تمنه مجدي محمد مصطفي33278

ناجح260إدارة سيدى سالما. احمد سليمان تمى السيد مبروك السيد33279

ناجح275إدارة سيدى سالما. احمد سليمان تورده ايمن ابراهيم عبدالحميد33280

ناجح159إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تابراهيم السيد عبدالقادر ابراهيم سالم33281

ناجح200إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تابراهيم السيد موسى ابراهيم محمد الصباغ33282

ناجح261إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تابراهيم امين محمد محروس ابراهيم33283

ناجح230إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تابراهيم صبري ابراهيم منشاوي حطب33284

ناجح172إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تابراهيم عبدالحميد غريب محمود محمد عبدالجواد33285

ناجح231إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تابراهيم عبدهللا محمد شعبان المدلع33286

ناجح264إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تابراهيم ياسر محمود الشهاوي33287

ناجح264إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تاحمد احمد احمد محمد النمر33288

ناجح268إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تاحمد احمد عبدالمنعم عبدالجواد حسن33289

ناجح219إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تاحمد اسامه محمد محمد محمد33290
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ناجح208إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تاحمد السعيد محمود رمضان عوض33291

ناجح159إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تاحمد السيد عبدالجواد عبدالقوى ريحان33292

ناجح192إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تاحمد بسيوني محمود اسماعيل محمود33293

ناجح267إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تاحمد خلف محمد علي محمد33294

ناجح267إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تاحمد داود كمال محمد33295

ناجح262إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تاحمد صبرى حامد محمود عبدالجواد33296

ناجح272إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تاحمد عائد محمد شفيق ابراهيم33297

ناجح271إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تاحمد فتحى عبدالموجود فهيم  محمد33298

ناجح274إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تاحمد محمد شحاته فهيم قايض33299

ناجح276إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تاحمد محمد محمد بسيوني الدكروري33300

ناجح274إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تاحمد محمد محمد عبدالرحمن سنبل33301

ناجح247إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تاحمد محمود فتحي احمد الفقي33302

ناجح178إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تاحمد مدحت رمضان مصطفي عطية33303

ناجح231إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تاحمد هالل خليل السباعي القصراوي33304

ناجح211إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تاحمد وائل فؤاد عبدالغني حمد33305

ناجح197إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تاسامة محمد السيد محمد زعيمة33306

ناجح275إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تاسامه محمود متولي مصطفي عصر33307

ناجح270إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تاسماعيل ايمن اسماعيل ابراهيم عبدالوهاب33308

ناجح252إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تالسيد احمد السيد عبدالحميد منصور33309

ناجح250إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تانس ابراهيم عبدالعزيز التراس33310

ناجح227إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تبالل سعيد عبدالعظيم خليل االبشيهى33311

ناجح209إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تبالل كمال مرسي مهدي دويدار33312

ناجح165إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تحازم محمد عبدالغني عبدالحفيظ الفار33313

ناجح191إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تحسام على صبرى عبدالهادى بسطويسى33314

ناجح244إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تحمد محمود عبداللطيف محمد سعد33315

ناجح272إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تحمزه سعيد محمد تاج الدين الشاذلي33316
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ناجح190إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تحمزه يحي حامد حمد33317

ناجح260إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تخالد محمد ابراهيم شبل ابراهيم33318

ناجح265إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تخالد هشام مختار عبدالحميد عامر33319

ناجح222إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى ترشدي محمد رشدي علي محمد سالمه33320

ناجح260إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تزياد سعيد ابراهيم عبدالرحمن سالمة33321

ناجح207إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تزياد سالمة عبدالهادى سيد احمد المدلع33322

ناجح239إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تزياد عبدالحميد سعد عبدالعزيز منصور33323

ناجح272إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تسامح فكرى غازى غازى سالمة33324

ناجح193إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تسامي جمال سعيد حامد جاد هللا33325

ناجح216إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تسعد عبدالحميد صالح عبدالمعبود عبدالبارى33326

ناجح240إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تسلمان ادم محمود احمد احمد33327

ناجح227إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تشادي محمد شحاته فهيم صابر33328

ناجح272إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تصابر محمد صابر يوسف السيد عبدهللا33329

ناجح266إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تطلبة محمد طلبة محمد سعد33330

ناجح277إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تطه عبدالعزيز عبدالفتاح منصور33331

ناجح271إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تعبدالرحمن ابراهيم محمد بسيوني الدكروري33332

ناجح250إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تعبدالرحمن عبدالمنعم حسين محرم33333

ناجح193إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تعبدالرحمن فوزى عبدالمنعم صالح سليمان33334

ناجح209إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تعبدالرحمن محمد السيد محمد نصار33335

ناجح256إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تعبدالرحمن محمد صبحي خليفه33336

ناجح194إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تعبدالرحمن مصطفى عبداللطيف محمود الصوفانى33337

ناجح254إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تعبدالرحمن يسري عبدهللا علي السيد33338

ناجح251إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تعبدالفتاح صالح عبدالفتاح طة الحجر33339

ناجح231إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تعبداللطيف محمود عبداللطيف محمود نعيم33340

ناجح224إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تعبدهللا رمضان سعيد علي جامع33341

ناجح240إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تعبدهللا على عبدهللا على كساب33342
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ناجح226إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تعبدهللا فؤاد حسن محمد حسن السحيتي33343

ناجح174إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تعبدهللا فتحي ابراهيم احمد ابراهيم33344

ناجح260إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تعبدهللا محسوب محسوب اسماعيل فرج33345

ناجح226إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تعبدهللا محمد شعبان عبدالونيس33346

ناجح241إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تعبدهللا محمد عبدالمعبود عبدالباري عبدالباري33347

ناجح244إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تعبدهللا محمود عبدالفتاح مليجي ابوسعده33348

ناجح208إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تعبدهللا هشام محمود محمد كساب33349

ناجح196إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تعبدهللا ياسر فتحي محمد غباشي33350

ناجح249إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تعبدالمنعم وائل عبدالمنعم عبدالرؤف االلفي33351

ناجح273إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تعلي صبري علي مصطفى عسر33353

ناجح277إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تعلي عصام علي ابوريه33354

ناجح206إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تعمر اشرف عمر طلبه محرم33356

ناجح203إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تعمر محمد عبدالعزيز غنيم حسن33357

ناجح231إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تغنيم عبدهللا غنيم عبده غنيم33358

ناجح225إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تفارس السيد عيد احمد االلفي33359

ناجح227إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تفارس عبدهللا عبدهللا بيومي الجندي33360

ناجح175إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تفارس عبدالواحد مصطفى عبدالواحد33361

ناجح266إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تفارس محمد انور عبدالحميد عامر33362

ناجح199إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تكريم اشرف رجب على33363

ناجح261.5إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تكريم الشوادفي عبدالفتاح السيد جمعه33364

ناجح275إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تكريم انور محمد بسيوني الدكروري33365

ناجح269إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تكريم محمد عبدالمنعم بدر33366

ناجح272إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمتولي محمد متولي مصطفى عصر33367

ناجح270إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمجدي حاتم هالل عمر محرم33368

ناجح264إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمحسن عبدالسالم احمد السيد33369

ناجح268.5إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمحمد ابراهيم مختار اسماعيل النمر33370
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ناجح235إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمحمد احمد عبدالقادر محمد الشرقاوي33372

ناجح214.5إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمحمد احمد محمد االلفي33373

ناجح183.5إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمحمد احمد محمد عطيه33374

ناجح276إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمحمد اسماعيل السيد محمد بكر33375

ناجح193.5إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمحمد السيد محمد عبدالعزيز33377

ناجح218.5إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمحمد ايمن عبدالحميد مصطفى على برجل33378

ناجح264.5إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمحمد تامر صالح عبدالفتاح  الشريف33379

ناجح255.5إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمحمد جاسر حمدي علي جاسر33380

ناجح269إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمحمد حاتم صبرى عبدالستار33381

ناجح268إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمحمد حسن مغازى الشازلى33382

ناجح226إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمحمد حسني عبدالهادي احمد الشافعي33383

ناجح156إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمحمد خالد سيداحمد عبدالنبى33384

ناجح258إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمحمد رافت ابراهيم عبدالعزيز التراس33385

ناجح273إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمحمد سمير شعبان محمد النمر33387

ناجح210إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمحمد سيد احمد عبدالهادى المدلع33388

ناجح183إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمحمد صبحي ابراهيم السيد االلفى33389

ناجح161إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمحمد صالح شبل محمد33390

ناجح245إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمحمد عابد احمد سويلم ابوشهبه33391

ناجح239إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمحمد عادل عبدالعزيز محمد عماره33392

ناجح264إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمحمد عاصم عبداللطيف عطيه33393

ناجح234إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمحمد عبدالناصر عالم عبدالمعطى الحضرى33394

ناجح185إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمحمد عبدالوهاب عاشور عبدالوهاب محرم33395

ناجح149إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمحمد عصام محمد احمد عفيفى33396

ناجح274إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمحمد عطا كمال محمود جاد33397

ناجح180إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمحمد علي علي موسى الوكيل33398

ناجح246إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمحمد كرم احمد هاشم احمد محرم33399
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ناجح257إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمحمد لطقي حامد عثمان33400

ناجح243إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمحمد مجدى عبدالعزيز جوده33401

ناجح153إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمحمد مجدى عبدالعزيز مصطفى33402

ناجح189إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمحمد محمود احمد احمد الشاعر33403

ناجح214إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمحمد محمود انصارى محمود ابوحمر33404

ناجح197إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمحمد محمود محمد عبدالمجيد محمد33405

ناجح262إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمحمد محمود محمود محمد كساب33406

ناجح231إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمحمد هانى عنتر السيد33408

ناجح276إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمحمد هانى محمد البصير محمد عسكر33409

ناجح272إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمحمد ياسر محمد مصطفى محمد منصور33410

ناجح188إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمحمود ابراهيم زين محمد الحلفاوي33411

ناجح201إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمحمود ابراهيم علي جوده محرم33412

ناجح211إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمحمود احمد السيد احمد جعفر33413

ناجح276إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمحمود احمد عبدالفتاح عبدالدايم النمر33414

ناجح263إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمحمود احمد محمد احمد عطيه33415

ناجح274.5إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمحمود مدحت فؤاد عبدالغني33416

ناجح277.5إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمحمود ناصر عبدهللا سليمان السيد33417

ناجح220إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمصطفى احمد عبدالعزيز السيد غنيم33418

ناجح245إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمصطفى جمال عبدالحميد مصطفى على برجل33419

ناجح172إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمصطفى محمد عبدالعاطي محمد مصطفى شرف33420

ناجح180إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمصطفى محمد عبدالمجيد فتح هللا هندي33421

ناجح261إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمصطفى محمود عبدالحميد محمود ابوحمر33422

ناجح190إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمنير محمود شوقي محمد شيحه33423

ناجح174إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تنادر احمد محمد احمد متولى جوده33424

ناجح233إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تنادر عصام محسوب اسماعيل فرج33425

ناجح165إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تيحي عزت عبدالبصير جودة33427



كفرالشيخ16/06/2021

1173صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح266إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تيسري عماد ممدوح محمد ورداني33428

ناجح266إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تيوسف انور فؤاد عبدالغني حمد33429

ناجح202إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تيوسف سامح محمود عبدالرحمن شاهين33430

ناجح165إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تيوسف محمد انور عيسى عبدالجليل33431

ناجح240إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تيوسف محمد عبدالموجود فهيم  محمدصابر33432

ناجح273إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تاروى احمد محمد كيالنى معلوف33433

ناجح158إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تاسراء احمد صالح محمد منصور33434

ناجح271إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تاسراء محمد عبدهللا امين الفار33435

ناجح187إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تاسماء السيد محمد احمد صحصاح33436

ناجح213إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تاسماء سعيد فتحى عبدالمنعم صالح33437

ناجح257إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تاسماء محمد السيد عبدالواحد محمد33438

ناجح239إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تاسماء محمود محمد شعبان المدلع33439

ناجح237إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تاسماء مصطفى عبدالحميد مصطفى على برجل33440

ناجح237إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تاسماء مصطفى فهمى دسوقى33441

ناجح277إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تاسماء هاني محمد محمد منصور33442

ناجح272إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تاسماء ياسر حمدي السيد عبدهللا33443

ناجح272.5إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تاالء زيدان عبدالمجيد سليمان البناوي33444

ناجح275.5إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تاالء عوض السيد عوض عمر شلبى33445

ناجح274إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تالزهراء خالد محمد خفاجي33446

ناجح257إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تالشيماء احمد بسيوني علي البديوي33447

ناجح242إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تالشيماء المتولي عبدالواحد محمد مصطفى33448

ناجح269إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تامانى امين محمد السيد ابوسالم33449

ناجح264إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تامل عطيه ابراهيم عبدالعزيز شرف الدين33450

ناجح272إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تامل ناصر احمد عبدالعظيم عفيفى33451

ناجح276إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تامنيه محمد محمد عراقي فرج33452

ناجح206إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تاميره احمد شحاته شحاته علي33453
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ناجح278إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تانجي ايمن صابر علي غازي سليم33454

ناجح271إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تايمان اسامة احمد عبدالنبي خليفه33455

ناجح255إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تايمان سعيد علي الشاذلي33456

ناجح204إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تايمان شرف محمد السيد ابوسالم33457

ناجح175إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تايه اسامه احمد محمود سالم33458

ناجح145إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تايه عبدالناصر محمد محمود33459

ناجح276إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تبسمه سراج عبدالعزيز الحسيني  جامع33460

ناجح259إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تبسنت محمود محمد حسن السحيتي33461

ناجح276إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تتسنيم محمد محمد على جامع33462

ناجح272إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تحبيبه حلمي محمود عنتر نعيم33463

ناجح212إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تحسناء احمد محمد عفيفى جودة33464

ناجح267إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تحنان مصطفى على محمد على نصار33466

ناجح278إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تحنين احمد مجدى قطب عبدالرؤف33467

ناجح255إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تحنين عابد سعيد محمد هنداوى33468

ناجح209إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تخديجة محمد حسن السيد33469

ناجح242إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تخلود احمد محمد السيد علي الفقي33470

ناجح276إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تداليا باسم فتحى عبدالسالم33471

ناجح189إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تداليا محمد احمد السيد االلفي33472

ناجح255.5إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تدعاء ابواليزيد صالح عبدالوهاب مصطفى33473

ناجح260إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تدنيا رافت ابراهيم علي حماده33474

ناجح268إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تدنيا عاصم عبدالرازق سيد احمد33475

ناجح262إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تدنيا ياسر شعبان عبدالونيس33476

ناجح267إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تدينا عبالستار احمد عبدالستار احمد محرم33477

ناجح268إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى ترانيا ابراهيم على السيد الفقى33478

ناجح254إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى ترانيا علي محمد محمد ابوشعله33479

ناجح278إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى ترباب عبدالرازق عطيه طنطاوي جمعه33480
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ناجح275.5إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى ترجاء عادل احمد احمد صحصاح33481

ناجح235إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى ترحمه علي يوسف محمد عبداللطيف الشافعي33482

ناجح271إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تروان محمد حسين محمد حسين33483

ناجح272إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تروان محمد عبدالرحمن عبدالمعطى الحضرى33484

ناجح209إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تزينب احمد عبدالفتاح احمدعفيفى33485

ناجح265إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تزينب متولى محمد الدمنهورى33486

ناجح272إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تسارة رمزى حسين موسى33487

ناجح267إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تسارة صبرى حلمى محمد33488

ناجح268إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تسارة عبدالعظيم محى السيد الغلبان33489

ناجح272إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تساره محمود مليجي محمود33490

ناجح274إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تسالمى احمد ابراهيم محمد ايوب33491

ناجح275إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تسلمى اشرف فتحى محمود مصطفى عمارة33492

ناجح276إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تسلمى اشرف مصطفى عبدالحميد شيحه33493

ناجح277إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تسلمى السعيد انور توفيق نعمت هللا33494

ناجح277إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تسلمى ضياء محمد صالح علي محمد منصور33495

ناجح278إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تسلمى محمد محمود عبدالمنعم شرف الدين33496

ناجح264.5إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تسما وائل محمد محمود شرف الدين33497

ناجح174إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تسمر عماد نور الدين ابراهيم هزو33498

ناجح276إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تسميه شفيق فتح هللا شحاته شكر33499

ناجح246إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تسناء ابراهيم حامد عثمان فتح هللا33500

ناجح278إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تسهيلة اشرف السيد سليمان السيد تعيلب33501

ناجح272إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تشروق رضا حامد زيدان كليب33502

ناجح172إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تشروق محمد زكريا عطيه حشو33503

ناجح229إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تشهد احمد جمال احمد محمد على33504

ناجح211إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تشهد الشحات عبدالغفار عبدالهادى محمد33505

ناجح279إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تشهد حافظ محمود حافظ حموده33506
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ناجح277.5إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تشهد حمدي محمد الششتاوي حسانين33507

ناجح271إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تشهد عائد محمد شفيق ابراهيم33508

ناجح257إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تشهد عالء عبدالعليم عطيه النمر33509

ناجح271إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تشهد محمد سعد عبدالفتاح محمد33510

ناجح243إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تشهد ياسر السيد سليمان تعيلب33511

ناجح239إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تشيماء احمد محمد محمود احمد فرج33512

ناجح275إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تشيماء سعيد عبدالحميد مجاهد سعده33513

ناجح249إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تشيماء محمد محمود احمد احمد33514

ناجح180إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تصباح محمد صالح محمد منصور33515

ناجح207إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تصفاء اشرف الششتاوي عبدالحليم الششتاوي33516

ناجح274إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تعائشه اسماعيل السيد محمد بكر33517

ناجح275إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تعزه عالء الدين سعد شرف الدين33518

ناجح256إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تعلياء عيد محمد محمد حسين33519

ناجح229إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تفاطمه احمد ابراهيم محمد محمد عبدالوهاب33520

ناجح230إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تفاطمه احمد عبدالرحمن اللبودي33521

ناجح273إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تفاطمه اسماعيل السيد محمد بكر33522

ناجح267إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تماريا سمير ابراهيم غطاس33523

ناجح248إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمرام محمد ابراهيم السيد نصار33524

ناجح225إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمروه احمد احمد عبده ابوالنجا33525

ناجح273إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمروه عبدالناصر محمد عبدالفتاح عبدالجواد33526

ناجح276إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمريم رمضان السيد احمد33527

ناجح249إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمريم عبدالمنعم حمدي عبدالمنعم علي جاب هللا33528

ناجح269إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمريم محمود السيد اسماعيل النمر33529

ناجح271إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تملك حمادة مطاوع الطوخي عبدالرازق33530

ناجح265إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تملك عصام عبدالخالق رمضان شعالن33531

ناجح251إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمنار عبدالباسط السيد ابراهيم عيد33532
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ناجح213إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تمنة هللا سعد محمد الوكيل33533

ناجح277إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تموده محمد قريد النعمانى الجندى33535

ناجح263إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تميرهان مبارك محمد ابراهيم33536

ناجح222إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تنجالء ابراهيم سالم عيد سالم33537

ناجح274إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تندى مهدى عبدالصادق محمد بعزق33538

ناجح274إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تنرمين سمير ابراهيم عبدالعزيز شرف الدين33539

ناجح272إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تنهى اشرف ابراهيم غازى سالمه33541

ناجح236إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تنهى عنتر السيد احمد نعيم33542

ناجح263إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تنور ابراهيم على الحلوانى33543

ناجح278إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تنور محمد احمد علي السيد33544

ناجح270إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تنورا محمد عبدالحميد حسن سليمان33545

ناجح273إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تنورهان صفوت فاروق عبدالموجود ابوزيد33546

ناجح245إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تنورهان علي محمد محمد منصور33547

ناجح268إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تنورهان عيد شعبان السيد قبيص جمعه33548

ناجح169إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تنورهان مجدي احمد محمود سالم33549

ناجح274إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تنورهان مجدي محمود رمضان الدسوقي33550

ناجح277إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تنورهان محمد احمد عبده غنيم33551

ناجح273إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تهاجر توفيق محمد علي عامر33552

ناجح253إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تهاجر رضا عبدالرحمن محمد الشازلى33553

ناجح240إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تهاجر عاصم مرسي مهدي دويدار33554

ناجح269إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تهاجر عبدالفتاح عويس عبدالفتاح منصور33555

ناجح274إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تهاجر عبدهللا صالح بسطويسي33556

ناجح273إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تهاجر لبيب محى السيد الغلبان33557

ناجح273إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تهاجر محمد عبدهللا احمد فرج33558

ناجح225إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تهاجر ياسر زكريا طلبه صالح33559

ناجح269.5إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تهدير كمال كمال ابراهيم سالمة33560
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ناجح273إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تهند سعد عبدالسميع محمد الهالوى33561

ناجح267.5إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى توفاء عبدالحميد السيد فرج يوسف33562

ناجح187إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى توفاء وائل طه طه محمد الحجر33563

ناجح268إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى توالء عبدالمعبود كمال عبده عبدالبارى33564

ناجح271.5إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تيارا عصام حلمى جبر محمد33565

ناجح202إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تياسمين رجب ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم33566

ناجح214إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تياسمين عبدالغفار طه محمد عبدالوهاب33567

ناجح254إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تياسمين عالء محمود السيد عبدهللا33568

ناجح239.5إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تياسمين محمد ممدوح محمود فرج33569

ناجح253.5إدارة سيدى سالما.الشهيد احمد حجازى تياسمين مسعد محمد احمد عفيفى الفقى33570

ناجح270إدارة سيدى سالمأ. أبو جعفر تاسامه سمير السعيد حلمي غزال33571

ناجح219إدارة سيدى سالمأ. أبو جعفر تامير دحدوح محمد سعد الصباغ33572

ناجح194إدارة سيدى سالمأ. أبو جعفر تانور عمرو انور السيد تعلب33573

ناجح147إدارة سيدى سالمأ. أبو جعفر تحسن رضا حسن احمد ابوحسن33574

ناجح152إدارة سيدى سالمأ. أبو جعفر تعبدالمنعم شحاته محمد محمود يوسف سالم33575

ناجح275إدارة سيدى سالمأ. أبو جعفر تكريم رسالن حسني ابوطالب يوسف33576

ناجح206إدارة سيدى سالمأ. أبو جعفر تكريم عيد حسن احمد ابوحسن33577

ناجح184إدارة سيدى سالمأ. أبو جعفر تمحمد مختار ماضي محمد غازي33578

ناجح189إدارة سيدى سالمأ. أبو جعفر تمحمد مصطفى زكي التهامي الفقي33579

ناجح165إدارة سيدى سالمأ. أبو جعفر تمصطفى فوزي منشاوي محمد حشيش33581

ناجح197إدارة سيدى سالمأ. أبو جعفر تمعاذ نصر ابراهيم على غازى33582

ناجح251إدارة سيدى سالمأ. أبو جعفر توحيد محمود السيد عبدالوهاب خليفة33583

ناجح272إدارة سيدى سالمأ. أبو جعفر تاميره تامر صالح بسطويسي صالح33584

ناجح167.5إدارة سيدى سالمأ. أبو جعفر تايمى ايمن ربيع على ربيع33587

ناجح279إدارة سيدى سالمأ. أبو جعفر تايناس عباس عبدالفتاح عباس محمد نصار33588

ناجح279إدارة سيدى سالمأ. أبو جعفر تدنيا مصطفى اسماعيل محمد عصر33589
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ناجح187إدارة سيدى سالمأ. أبو جعفر تدينا السعيد عبدالعزيز السيد زايد33590

ناجح160إدارة سيدى سالمأ. أبو جعفر ترحمه علي ابراهيم علي غازي33591

ناجح236إدارة سيدى سالمأ. أبو جعفر تريهام بسطويسي محمد بسطويسي صالح33592

ناجح174إدارة سيدى سالمأ. أبو جعفر تشهد رضا زايد سالم زايد33593

ناجح237إدارة سيدى سالمأ. أبو جعفر تشهد وائل حسن محمد سليمان33594

ناجح276.5إدارة سيدى سالمأ. أبو جعفر تمنه مصطفى محمد مصطفى احمد جعفر33595

ناجح230إدارة سيدى سالمأ. أبو جعفر تندى صبحي محمود محمد سليمان33596

ناجح257.5إدارة سيدى سالمأ. أبو جعفر توسام كمال زكي السيد كليب33599

ناجح148إدارة سيدى سالمأ. محمد الهادى الشاذلى تاحمد شفيع السيد بسيوني خير هللا33600

ناجح250إدارة سيدى سالمأ. محمد الهادى الشاذلى تاحمد ياسر محمد عباس بدر33601

ناجح233إدارة سيدى سالمأ. محمد الهادى الشاذلى تاسماعيل حسن عبدالفتاح عبدالقادر الشاذلي33602

ناجح256إدارة سيدى سالمأ. محمد الهادى الشاذلى تمحمود احمد محمود محمد الشاذلي33608

ناجح273إدارة سيدى سالمأ. محمد الهادى الشاذلى تايه رمضان مصطفى محمد حسين33609

ناجح247إدارة سيدى سالمأ. محمد الهادى الشاذلى تحليمه احمد محمود تاج الدين عبدهللا33610

ناجح269إدارة سيدى سالمأ. محمد الهادى الشاذلى ترانيا رافت عبدالرازق جاد سليمان33611

ناجح229إدارة سيدى سالمأ. محمد الهادى الشاذلى تشروق صبحي ابراهيم عبدالعاطي الشناوي33612

ناجح223إدارة سيدى سالمأ. محمد الهادى الشاذلى تفاطمه حافظ السعيد نبوي الوكيل33613

ناجح263إدارة سيدى سالمأ. محمد الهادى الشاذلى تمنار بسيوني السيد خير هللا33614

ناجح225إدارة سيدى سالمأ. محمد الهادى الشاذلى تندي رمضان محمد صبحي33615

ناجح258إدارة سيدى سالمأ. محمد الهادى الشاذلى تهند عبدهللا فتحي احمد خير هللا33616

ناجح227إدارة سيدى سالمأ. كوبرى مليجى تمحمد اشرف سعيد علي حسن الكيالني33620

ناجح254إدارة سيدى سالمأ. كوبرى مليجى تمحمد عبدهللا عبداللطيف عامر33622

ناجح199إدارة سيدى سالمأ. كوبرى مليجى تايه خميس محمد على33624

ناجح241إدارة سيدى سالمأ. كوبرى مليجى تحبيبه احمد محمود عبدالعاطي33625

ناجح235إدارة سيدى سالمأ. كوبرى مليجى تحبيبه حسن مسلم حسن صالح33626

ناجح203إدارة سيدى سالمأ. كوبرى مليجى تمنار محمد عبدهللا محمود مصطفى صالح33630
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ناجح234إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةاحمد عبدالتواب احمد السيد33631

ناجح273.5إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةاحمد محمد زغلول محمد33633

ناجح246إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةاحمد هاشم محمد عبدالعزيز حميده33634

ناجح272إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةاسامه احمد بدوى عبدالنبى نجم33635

ناجح279.5إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةالنويشى عماد طة محمد النويشى33636

ناجح253إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةانور محمد بسيونى اسماعيل33637

ناجح162إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةسعد عصام سعد عبدالمنعم عثمان33639

ناجح231إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةعبدالجواد رجب عبداللة محمد33640

ناجح272إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةعبدالرحمن احمد عبدالجواد جنيدى33641

ناجح212إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةعبدالرحمن صالح رزق صالح خلف هللا33642

ناجح277إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةعبدالرحمن محمد اسماعيل احمد عطية33643

ناجح188إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةعبدالعزيز عبدالسالم عبدالعزيزعرفات بسيونى33644

ناجح209إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةعبدالاله رجب محمد اسماعيل اسماعيل الروينى33645

ناجح238إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةعبدهللا عبدالعزيز محمد محمد33646

ناجح274إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةعلى احمد على عبدالمعطى33648

ناجح272إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةعلى فتحى جمعة محمد33649

ناجح213إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةعلى محمود على اسماعيل33650

ناجح234إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةعماد على على محمد الجندى33651

ناجح265إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةعمار عبدهللا محمد اسماعيل33652

ناجح268إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةعمار محمد عطية محمد رية33653

ناجح246إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةعمر السيد ابراهيم مغازى موسى33654

ناجح237إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةعمرو خالد عبدالمنعم اسماعيل على33655

ناجح190إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةفارس اسماعيل عبدالبارى عبدالسالم33656

ناجح240إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةكمال رمزى كمال احمد السحيمى33657

ناجح248إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةماهر محمد عبدالرازق محمود خطاب33658

ناجح265إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةمحمد اشرف فتح هللا محمد عيسى33659
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ناجح156إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةمحمد السعيد محمد صالح حسن33660

ناجح259إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةمحمد حسنى محمد عبدالمعطى يوسف33662

ناجح148إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةمحمد رفعت على احمد33664

ناجح256إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةمحمد شريف محمود محمد محمد33665

ناجح197إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةمحمد عبدالحليم عبده ابراهيم33666

ناجح148إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةمحمد عبدالمحسن رمضان عبدالمحسن33667

ناجح249إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةمحمد محمود السعيد محمد منصور33669

ناجح269إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةمحمود سعد عبدهللا بسيونى33670

ناجح267إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةمحمود محمد رجب محمد احمد33671

ناجح231إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةمحمود محمد محمود عبدالحميد33672

ناجح251إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةمحمود نشات اسماعيل محمد33673

ناجح160إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةمحمود يسرى السعيد محمد منصور33674

ناجح256إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةمصطفى الشحات محمود ابراهيم33675

ناجح144إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةناجى محمود شلبى محمود33676

ناجح237إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةاسماء زغلول رجب محمد بسيونى33677

ناجح261إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةاسماء محمد مصباح محمدحسن33678

ناجح271إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةاسماء مسعد عبدهللا الصاوى الزينى33679

ناجح235إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةاالء احمد ابراهيم عطيه عبده33680

ناجح272إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةاالء جمعة فتحى احمدنجم33681

ناجح278إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةاالء محمد ابواليزيد احمد33682

ناجح230إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةاميرة عبداللة محمد محمد النويشى33683

ناجح243إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةاية فتحى احمد حسين33684

ناجح278إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةاية محمد رشاد عبدالباعث مصطفى33686

ناجح268إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةايمان ابراهيم سعد عبدالمنعم محمد33687

ناجح278.5إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةبراء مدحت السيد ابراهيم السيد33688

ناجح278.5إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةبسنت عصام جمعة على عالم33689
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ناجح274إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةتقى شفيق السيد عبدالنبي33690

ناجح188إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةحبيبة صبحى فوزى اسماعيل مصطفى33691

ناجح257إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةحنان عيد فؤاد توفيق33693

ناجح256إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةداليا ابراهيم شعبان ابراهيم33695

ناجح197إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةرحمة حسن ابراهيم مغازى موسى33697

ناجح277إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةروضة رضا فتوح ابراهيم عطية33698

ناجح237إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةسحر محروس ابراهيم محمد زكرى33700

ناجح276إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةسماح نبيل احمد خميس33701

ناجح274إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةسومه عيد بدير محمد33702

ناجح278إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةشهد اشرف بهجات عبدالحميد غازى33703

ناجح254إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةشهيره سامى محمد محمد شمعه33704

ناجح229إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةشيماء على مصطفى على مصطفى33705

ناجح208إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةعال عبدالعاطي علي ابراهيم33706

ناجح277إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةعال وليد عبدهللا بسيونى عبدالرحيم33707

ناجح278إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةعلياء عبدالحميد بهجات عبدالحميد غازى33708

ناجح270إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةفاتن رجب دسوقى رزق33709

ناجح279إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةفاطمة الشاذلى محمد عبدالمنعم الشاذلى33710

ناجح199إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةمريم محمد ابراهيم السيد اسماعيل33711

ناجح224إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةمريم محمد بدير محمد عامر33712

ناجح208إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةندا رضا رمزى ابراهيم33713

ناجح271.5إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةنرمين محمد محمد احمد النويشى33714

ناجح260إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةنورهان جمعة فتوح ابراهيم33715

ناجح269إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةنيرة محمد عوض محمد سعد33716

ناجح193إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةهاجر عنتر محمد ابراهيم محمد33717

ناجح279إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةهاجر محمد فهمي محمد33718

ناجح275إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةهند حسن طلبة دسوقى33719
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ناجح272إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةهند صبحى حجازى عبدالسالم جمعة33720

ناجح222إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةياسمين ابراهيم فتوح ابراهيم33721

ناجح224إدارة سيدى سالمالصالحات اإلعداديةياسمين محمد عبدالمجيد على33722

ناجح158إدارة سيدى سالمأ.ابوعليوه الغربية تاحمد ابراهيم السيد سالم33723

ناجح267إدارة سيدى سالمأ.ابوعليوه الغربية تاحمد عيد عبدالسالم فريد33724

ناجح249إدارة سيدى سالمأ.ابوعليوه الغربية تاحمد محمد مسعد محمد33725

ناجح211إدارة سيدى سالمأ.ابوعليوه الغربية تامين محمد صالح محمد33726

ناجح236إدارة سيدى سالمأ.ابوعليوه الغربية تزياد ابراهيم ابراهيم عطية33727

ناجح266إدارة سيدى سالمأ.ابوعليوه الغربية تسليم محمد ربيع ضيف33729

ناجح187إدارة سيدى سالمأ.ابوعليوه الغربية تعبدالرحمن رجب محمد رمضان33730

ناجح253إدارة سيدى سالمأ.ابوعليوه الغربية تعالء صبحى محمد عطية33731

ناجح250إدارة سيدى سالمأ.ابوعليوه الغربية تمحمد اشرف سعد جوده33732

ناجح146إدارة سيدى سالمأ.ابوعليوه الغربية تمحمد الشعراوى عبدالعليم محمد الشيخ33733

ناجح264إدارة سيدى سالمأ.ابوعليوه الغربية تمحمد شعبان رمضان قاسم33734

ناجح263إدارة سيدى سالمأ.ابوعليوه الغربية تمحمد فتحى احمد ابراهيم33735

ناجح264إدارة سيدى سالمأ.ابوعليوه الغربية تمحمد مصطفى عبدالجواد علوانى33736

ناجح216إدارة سيدى سالمأ.ابوعليوه الغربية تمحمود عبدربة محمود فريج33737

ناجح266إدارة سيدى سالمأ.ابوعليوه الغربية تمحمود فايز محمد سرحان33738

ناجح270إدارة سيدى سالمأ.ابوعليوه الغربية تمحمود محمد عبدالجواد علوانى33739

ناجح256إدارة سيدى سالمأ.ابوعليوه الغربية تنجيب محمد نجيب محمد33740

ناجح190إدارة سيدى سالمأ.ابوعليوه الغربية تاسماء حمودة عبدالقادر حمودة33741

ناجح264إدارة سيدى سالمأ.ابوعليوه الغربية تاالء سامح رمضان على33742

ناجح219إدارة سيدى سالمأ.ابوعليوه الغربية تايمان ابراهيم الشحات ابراهيم33743

ناجح238إدارة سيدى سالمأ.ابوعليوه الغربية تايه محمد عبدالغفار محمد33744

ناجح274إدارة سيدى سالمأ.ابوعليوه الغربية تبسنت رضا محمد محمد33745

ناجح257إدارة سيدى سالمأ.ابوعليوه الغربية تخلود هشام محمد جمعة33747
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ناجح261إدارة سيدى سالمأ.ابوعليوه الغربية تدعاء ابراهيم عبدالجواد علوانى33748

ناجح242إدارة سيدى سالمأ.ابوعليوه الغربية تدينا رمضان عبدالحفيظ سالم33749

ناجح212إدارة سيدى سالمأ.ابوعليوه الغربية ترحمة صبحى رمضان عبدالمعطى33750

ناجح202إدارة سيدى سالمأ.ابوعليوه الغربية ترحمه ربيع شعبان رمضان33751

ناجح179إدارة سيدى سالمأ.ابوعليوه الغربية تسارة ابراهيم كامل محمود33752

ناجح263إدارة سيدى سالمأ.ابوعليوه الغربية تساره نعيم محمد عبدهللا33753

ناجح231إدارة سيدى سالمأ.ابوعليوه الغربية تشمس السيد نقيب محمد33754

ناجح182إدارة سيدى سالمأ.ابوعليوه الغربية تشهد سعد ابراهيم محمد33755

ناجح270إدارة سيدى سالمأ.ابوعليوه الغربية تشيماء محمد ابراهيم احمد33756

ناجح199إدارة سيدى سالمأ.ابوعليوه الغربية تشيماء وليد عبدالخالق عبدالسالم33757

ناجح176إدارة سيدى سالمأ.ابوعليوه الغربية تعبير رضا محمد عمر33758

ناجح222إدارة سيدى سالمأ.ابوعليوه الغربية تمنه رضا محمد فهمى33759

ناجح266إدارة سيدى سالمأ.ابوعليوه الغربية تندا فريج محمود فريج33760

ناجح162إدارة سيدى سالمأ.ابوعليوه الغربية تنرمين محمد رزق محمد حسن33761

ناجح227إدارة سيدى سالمأ.ابوعليوه الغربية تهاجر على حسين محمود33762

ناجح268إدارة سيدى سالمأ.ابوعليوه الغربية تيارة صبحى عبدالحليم ابراهيم33763

ناجح254إدارة سيدى سالمأ.ابوعليوه الغربية تياسمين عبدالحفيظ السيد سالم33764

ناجح155إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملابراهيم رجب ابراهيم محمود احمد33765

ناجح194إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملاحمد احمد محمد اسماعيل منصور33766

ناجح270إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملاحمد الصافى احمد الصافى عقل33767

ناجح248إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملاحمد حماده عبدالعزيز محمد مرسي33768

ناجح265إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملاحمد حمدى عمر عبدالصمد عمر33769

ناجح246إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملاحمد رشاد السيد حسن محمد33770

ناجح251إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملاحمد عبدالفتاح محمد اسماعيل بركات33772

ناجح200إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملاحمد محمد عامر قطب محمد عامر33773

ناجح264إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملاحمد محمد مصطفى محمد مصطفى33774
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ناجح208إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملاسالم محمد فريج مصطفي فريج33775

ناجح278إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملامير حسن عبدالرازق حسن عبدالرازق حجازي33776

ناجح225إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملحسن هانى حسين محمد احمد33778

ناجح272إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملحلمى عابد حلمى اسماعيل بركات33779

ناجح231إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملرجب السيد رجب السيد رزق33780

ناجح274إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملزياد محمد عبدالعظيم عبدالقادر عبدالرحيم33782

ناجح276إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملسعد جميل سعد على الرفاعي33784

ناجح271إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملشعبان احمد شعبان السيد العواضني33785

ناجح218إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملشعبان مصطفى شعبان محمد عسل33786

ناجح241إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملشهاب هانى مرضى خنيزى ابورواشي33787

ناجح223إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملصبرى محمد صبرى محمد حسن33788

ناجح239إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملعبدالرحمن احمد ابراهيم احمد عطية33790

ناجح277إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملعبدالرحمن رزق ابراهيم رزق علي33791

ناجح146إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملعبدالرحمن صابر السيد محمد عبدالواحد33792

ناجح200إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملعبدالرحمن صبرى سعيد ابوالحمد فرغلي33793

ناجح195إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملعبدالرحمن عادل حسين على عبدهللا33794

ناجح178إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملعبدالرحمن عماد امين امين المرادنى33795

ناجح253إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملعبدالرحمن محمد حسين محمد حجازي33796

ناجح268إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملعبدالرحمن محمد عطا عطية رمضان33797

ناجح275إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملعبدالرحمن محمد مصباح حسين محمد مصباح33798

ناجح271إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملعبدالرحمن وليد سعد محمد البغدادي33799

ناجح228إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملعبدالفتاح خالد ابراهيم محمد السويعي33800

ناجح270إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملعبدالقوى محمد عبدالقوى السيد محمود33801

ناجح260إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملعبدالموجود مصطفى على مصطفى نصير33802

ناجح263إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملعقل محمد عقل محمد عقل33803

ناجح265إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملعلى محمد على مصطفى نصير33805
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ناجح255إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملعمرو اسماعيل حلمي اسماعيل بركات33806

ناجح239إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملعوض محمد عوض محمد الصفطاوي33807

ناجح243إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملفارس سعد نور الدين سعد مسعود33809

ناجح244إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملفارس محمد على حسانين على33810

ناجح272إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملفيصل شريف احمد حسين مصباح33811

ناجح236إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملكرم وجيه احمد محمد عطيه33812

ناجح193إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملمالك محمد حلمى اسماعيل بركات33813

ناجح276إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملمجدى حماده محمد على حجازي33814

ناجح244إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملمحمد السيد عبدالقومى السيد محمود33815

ناجح247إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملمحمد ايمن السيد يونس عبدالسالم33816

ناجح188إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملمحمد جمال عبدالمنعم عبدالغفار مكاوى33817

ناجح279إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملمحمد حسام محمد محمد رزق33818

ناجح176إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملمحمد خالد عنتر محمد عامر33819

ناجح206إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملمحمد خيرى عبدالحميد على بلتاجي33820

ناجح153إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملمحمد شفيق محمد على منصور33822

ناجح226إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملمحمد عبدالمنعم بلتاجى بسيونى الفشار33824

ناجح233إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملمحمد عبده احمد محمد محمد33825

ناجح226إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملمحمد على السيد حسن33827

ناجح263إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملمحمد نصر عادل نصر غازي33828

ناجح272إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملمحمد هاشم عبدالمحسن محمد رمضان33829

ناجح270إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملمحمد وليد سعد محمد البغدادي33830

ناجح257إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملمحمود احمد عنتر محمد متولى33831

ناجح261إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملمحمود احمد نور الدين سعد مسعود33832

ناجح268إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملمحمود بالل عبدالسالم محمد الصفطاوي33833

ناجح262إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملمحمود محمد قنديل على حسن33835

ناجح218إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملمصطفى السيد فريد حجازى رمضان33836
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ناجح262إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملمصطفى عماد محمد سعد محمد33837

ناجح180إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملمصطفى محب سعد ابراهيم سيد احمد33838

ناجح259إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملمصطفى محمد ابوزيد محمد موسى33839

ناجح223إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملمصعب عبدهللا محمود غازى علي33840

ناجح260إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملمعاذ عبدالمنعم فتحي محمد يوسف النخيلي33842

ناجح214إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملمعاوية عالء حسن على عبدهللا33843

ناجح257إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملمكرم حسين عقل محمد عقل33844

ناجح268إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملهاشم احمد هاشم محمد حسين33845

ناجح228إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملاسراء احمد ابراهيم الخشوعى المزين33847

ناجح266إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملاسراء اسماعيل حلمي اسماعيل بركات33848

ناجح267إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملاسراء رضا محمد محمد علي السويعي33849

ناجح269إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملاسراء نادي عبدالهادي مبروك محمد33850

ناجح266.5إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملاسماء احمد فرج محمد عامر33851

ناجح271.5إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملاسماء مداح رجب عبدالرازق محمد33852

ناجح270إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملاسماء هالل عبدالفتاح بيومى خليل33853

ناجح273إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملافنان محمود شعبان محمد رضوان33854

ناجح266إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملاالء عبدالوهاب رجب محمد بسيونى33855

ناجح240إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملاالء موسى احمد موسى النجار33856

ناجح276إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملاميره خيرى ابراهيم على الجمال33857

ناجح259إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملايمان احمد مسعد احمد سيد احمد33858

ناجح253إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملايمان ضياء الحق حسن عبدالكريم عسل33859

ناجح277إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملايمان عبدالحميد حسن عبدالحميد حسن33860

ناجح217إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملبسمه شعبان رمضان محمد النعماني33861

ناجح269إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملبسنت خالد محمد حسين مصباح33862

ناجح264إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملثريا شريف سعد حسب هللا33863

ناجح262إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملجهاد طارق عبدهللا موسى رمضان33864
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ناجح260إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملحبيبة رضا محمود محمد33865

ناجح222إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملحبيبة سالم محمود محمد عيسوي33866

ناجح259إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملحبيبه الشحات فتحى السيد محمد33867

ناجح261إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملحبيبه مصباح محمد مصباح على33868

ناجح216إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملحنين منصور مرضى خنيزى ابورواشي33869

ناجح158إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملدنيا محمد دسوقى بسيونى دسوقي33870

ناجح190إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملدينا حسين محمد الشحات بسيوني خلف هللا33871

ناجح270إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملرحمه امجد انيس محمد مصطفي33872

ناجح255إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملرحمه وائل عبدهللا احمد محمد ررق33873

ناجح257إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملروان احمد محمد محمود السيد عزام33874

ناجح261إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملروضة ايمن خضر عبيد محمود رزق33875

ناجح219إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملزينب عبدالفضيل عبدهللا عبدالفضيل محمد33876

ناجح256إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملسحر وائل عبدالمحسن محمد رمضان33877

ناجح241إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملسعاد خالد سليمان السيد عبدالوهاب33878

ناجح276إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملسهيله احمد محمد محمد الدمرداش33880

ناجح267إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملسهيله محمد سليمان السيد33881

ناجح238إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملسهيله محمد على ابراهيم قطب33882

ناجح253إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملشمس ابراهيم عبدالعزيز سيد احمد المكاوي33883

ناجح253إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملشمس محمد توفيق محمد السيد33884

ناجح276إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملشهد حجازى عبدالقوى السيد محمود33885

ناجح253إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملشهد سعد حسن يونس عبدالسالم33886

ناجح194إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملشيماء احمد عوض محمد عوض33887

ناجح249إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملشيماء جالل محمد اسماعيل الفشار33888

ناجح264إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملشيماء محمد محمد اسماعيل بركات33889

ناجح262إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملعبير حمدان مراد عبدالحميد قطب33890

ناجح255إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملعال محمد محمود محمد محمود حجازي33891
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ناجح223إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملغادة محمد اسماعيل عيسوى شنب33892

ناجح231إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملفاطمة السيد محمد السيد عسل33893

ناجح242إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملفاطمة محمد محمد محمد محمد المكاوي33894

ناجح274إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملفاطمة نافع سعد مسعود نور الدين33895

ناجح266إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملفاطمه محمد احمد ابراهيم عوض33896

ناجح273إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملمريم خالد ماذن محمد متولى33897

ناجح203إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملمريم طارق على خليل السويعي33898

ناجح248إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملمريم فكرى محمود غازى33899

ناجح264إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملمريم محمد ابراهيم محمود مصطفي33900

ناجح179إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملمريم محمد عبدالعزيز محمد دياب33901

ناجح206إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملمريم ناصر زكى عيد شعيب33902

ناجح203إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاململك احمد صادق عبدهللا احمد33903

ناجح156إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملمنار محمد عبدالفتاح عبدالسيد سبوخ33904

ناجح244إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملمنه خالد محمد احمد عطية33905

ناجح198إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملمنه مجدى محمد السيد محمد33906

ناجح155إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملمنه نادى على ابراهيم قطب33907

ناجح265إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملمنى حسن فوزى مصباح احمد33908

ناجح252إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملمها محمد رمضان ابراهيم جبر33909

ناجح254إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملمها محمد محمود محمد رمضان33910

ناجح219إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملناديه على عيد على منصور33911

ناجح228إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملنبا مختار ماهر مختار موسي33912

ناجح222إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملندى رمضان محمد محمد عامر33913

ناجح270إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملندى ضياء انيس محمد الشامي33914

ناجح231إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملندي محمد لطفي محمود زيدان33915

ناجح263إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملنورهان محمد جوده محمد موسى33916

ناجح245إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملهاجر محمد عوض محمد السيد33917
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ناجح269إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملهدي سمير محمد احمد رضوان33918

ناجح274إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملهدير عبدالناصر محمد محمد علي33919

ناجح194إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملهناء شعبان محمد فضل هللا السوداني33920

ناجح264إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملوفاء شعبان محمد محمد اسماعيل33921

ناجح212إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كاملوالء عاصم ناجى عبدالحميد قطب33923

ناجح253إدارة سيدى سالمالشهيد اسامة كامليمنى احمد عبدهللا احمد رزق33924

ناجح181إدارة سيدى سالما.الربايعة تاحمد اسامة محمد عمر عبدالعاطي33925

ناجح169إدارة سيدى سالما.الربايعة تاحمد سمير السيد محمد اراهيم33927

ناجح184إدارة سيدى سالما.الربايعة تاحمد صالح محمد محمدعلي33928

ناجح191إدارة سيدى سالما.الربايعة تجمعة الشحات جمعة ابوالمكارم33929

ناجح266إدارة سيدى سالما.الربايعة تحسام طه علي احمد ابوالعزم33930

ناجح179إدارة سيدى سالما.الربايعة ترمضان عامر محمد احمد عامر33931

ناجح164إدارة سيدى سالما.الربايعة تزياد رمضان شعبان محمد قطب33932

ناجح237إدارة سيدى سالما.الربايعة تسعد محمد صبحى عمر عبده33933

ناجح234إدارة سيدى سالما.الربايعة تعبدالرحمن حسن محمد احمد سيد احمد33934

ناجح183إدارة سيدى سالما.الربايعة تعبدالرحمن يحي محمد عبدالفتاح عوض هللا33935

ناجح202إدارة سيدى سالما.الربايعة تعبدهللا محروس عبدالونيس عبدالقادر يحي33936

ناجح173إدارة سيدى سالما.الربايعة تمحمد السعيد السيد عبدالجواد ابوشيعشع33937

ناجح243إدارة سيدى سالما.الربايعة تمحمد رضا متولي محمد متولي33938

ناجح153إدارة سيدى سالما.الربايعة تمحمد عالء محمد محمدمحمد عليبة33939

ناجح219إدارة سيدى سالما.الربايعة تمحمد مبروك احمد محمود الشحات33940

ناجح245إدارة سيدى سالما.الربايعة تمحمد محمود عبدالفتاح قطب عبدالفتاح33941

ناجح144إدارة سيدى سالما.الربايعة تهشام مداح محمد محمد علي ابوشعيشع33943

ناجح183إدارة سيدى سالما.الربايعة تاالء علي السباعى محمد يحي33945

ناجح273إدارة سيدى سالما.الربايعة تحنين ضياء محمد عبدالستار المكاوي33947

ناجح198إدارة سيدى سالما.الربايعة تحنين محى الدين شعبان محمدقطب33948
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ناجح178إدارة سيدى سالما.الربايعة تشهد داود احمد عبدالقادر احمد33951

ناجح269إدارة سيدى سالما.الربايعة تنوره هاني مصطفي ربيع ابراهيم33952

ناجح269إدارة سيدى سالما.الربايعة تياسمين فاضل رمضان ابراهيم الشحات33954

ناجح162إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةابراهيم محمد عبدالعظيم مبروك خميس33955

ناجح252إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةاحمد فرج عبدالعزيز الحسينى فرج33956

ناجح202إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةاحمد قطب محمد بسيونى محمد33957

ناجح255إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةاحمد وليد عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا33958

ناجح255إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةاسالم تامر مصباح سليمان مصباح33959

ناجح181إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةالسيد زكريا عبدالرحمن محمد هالل33960

ناجح252إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةحازم احمد رضوان عثمان عبده33961

ناجح267إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةحسام احمد محمود حسان ابراهيم33962

ناجح148إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةخالد محمد ممدوح عبدالحميد بسيونى33963

ناجح255إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةرافت الشوادفى لبيب قطب نوح33964

ناجح140إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةرضا رمضان شعيب على شعيب33965

ناجح208إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةطارق احمد صالح عبدالجليل منجود33967

ناجح159إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةعبدالرحمن احمد محمد حمد ابراهيم33968

ناجح194إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةعبدالرحمن حسن عبدالنبى مجاهد حسن33969

ناجح169إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةعبدالرحمن محمد بسيونى ابراهيم محمد33970

ناجح267إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةعبدالرحمن محمود محمد محمود حسن33971

ناجح233إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةعبدهللا حسن محمد صالح جمعه33972

ناجح173إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةعبدهللا محمد محمد سعد يوسف33973

ناجح216إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةفارس سمير عطيه محمدمحمد33975

ناجح259إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةكريم محمد مسعد محمد بسيونى33976

ناجح214إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةمحمد احمد محمد على عبدالسيد33979

ناجح177إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةمحمد رضا سالم احمد سالم33980

ناجح191إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةمحمد رضا سالمه السيد عفيفى33981
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ناجح140إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةمحمد رمضان عبدالرحمن عثمان اسماعيل33982

ناجح232إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةمحمد شعبان محمد محمد احمد33983

ناجح158إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةمحمد عبدالحليم محمود محمد الشريف33984

ناجح153إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةمحمد عبدالاله راغب احمد سالم33985

ناجح256إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةمحمد عبدالاله صالح شعبان امبابى33986

ناجح277إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةمحمد عبدالاله فوزى على سعد33987

ناجح242إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةمحمد فؤاد محمد حمزه منجود33988

ناجح140إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةمحمد فوزي ابراهيم حطاوي ابراهيم33989

ناجح140إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةمحمد محمود السعيد السيد عطيه33990

ناجح231إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةمحمد هانى احمد جمعه محمد33991

ناجح144إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةمحمود محمد عبدالعزيز محمد على33992

ناجح155إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةمحمود محمد لطفى سعد يوسف33993

ناجح190إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةمحمود محمد محمود فتح هللا ابراهيم33994

ناجح193إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةمحمود محمد محمود محمد طعان33995

ناجح142إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةمحمود مسعد جمعه محمد عبدهللا33996

ناجح149إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةمصطفى جمال محمد احمد محمد33997

ناجح147إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةمصطفى خالد رمضان عبدالنبى متولى33998

ناجح225إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةمصطفى محمود ابوالفتوح سيد احمد الخولى33999

ناجح140إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةمصطفى مروان ابراهيم محمد عمر34000

ناجح164إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةيوسف عزمى احمد فتح هللا حسن34001

ناجح204إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةيوسف وليد محمد عطيه محمد34002

ناجح224إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةاسراء راشد سالمه احمدسالم34003

ناجح211إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةالفت ابراهيم محمد حمد ابراهيم34004

ناجح187إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةامل الزاهى ابراهيم محمد عمر34005

ناجح182إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةاميره رمضان سعد محمد حسين34006

ناجح200إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةايمان عبدهللا سالم احمد سالم34007
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ناجح183إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةبسمه رضا عبدهللا محمود احمد34008

ناجح255إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةحبيبه خيرى ابراهيم محمد جبر34009

ناجح279.5إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةحبيبه عادل محمد اسماعيل على34010

ناجح279إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةحفصه عبدالمولى سعد احمدسعد34011

ناجح273إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةخلود بهاء على عبدالعزيز فرج34012

ناجح277إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةخلود هيثم السيد رمضان احمد34013

ناجح260إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةدعاء محمود محمد سعد يوسف34014

ناجح217إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةدينا حسنى عطيه محمد محمد34015

ناجح165إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةدينا عاطف محمد جمعه محمد زغدان34016

ناجح276.5إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةرحمه ادهم فرج محمد الشرقاوى34017

ناجح277.5إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةرحمه شريف يوسف محمد يوسف34018

ناجح275.5إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةرحمه عبدالعزيز محمد عبدالعزيز نعيم34019

ناجح279.5إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةرنا خالد جمال محمود هالل34020

ناجح252إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةرهف محمد على محمد بسيونى34021

ناجح175إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةروضه معوض محمد ابوشعيشع شعبان34022

ناجح268إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةزهراء السعيد مبروك محمد ابوشعيشع34023

ناجح275إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةساره بسيونى احمد فتح هللا عمار34024

ناجح237إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةسمر اسامه فتحى عبدالعزيز حمزه34025

ناجح277إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةشروق عبدالعظيم حامد عبدالفتاح34026

ناجح187إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةشمس السيد مسعود ذمنصور شعيب34027

ناجح272إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةشهد احمد محمد سعد على34028

ناجح140إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةشيماء الشحات عبدالكريم اسماعيل احمد34029

ناجح244إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةشيماء جمال على محمود على34030

ناجح261إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةفرح ياسر عبدالرحمن بسيوني34031

ناجح194إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةليلى طه عامر عبدالعزيز مجاهد34032

ناجح265إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةمرام عبده شحاته عبده محمد34033
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ناجح241إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةمرفت رافت فضل السيد جمعه34034

ناجح161إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةمنه ابراهيم محمد ابوشعيشع شعبان34035

ناجح188إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةمنه السعيد احمد محمد عيسوى34036

ناجح244إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةمياده احمد صفوت احمد عطيه34037

ناجح246إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةهبه هللا محمد طلبه على سعد34038

ناجح253إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةهبه على السعيد عطيه على34039

ناجح253إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةهدير اشرف السعيد عطيه على34040

ناجح145إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةوجيهه السعيد رفاعى سليمان نعيم34041

ناجح192إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةياسمين اسماعيل عبدالرحمن عثمان اسماعيل34042

ناجح259إدارة سيدى سالمعمر نوح اإلعداديةياسمين محمد السيد محمد زغدان34043

ناجح248إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةابراهيم حاتم ابراهيم سليمان ابراهيم السقا34044

ناجح225إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةابراهيم محمد بهادر سعد مصطفى34045

ناجح254إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةاحمد محمد عبدهللا سالم مبروك34046

ناجح245إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةاحمد نبيه بركات ابراهيم السيد34047

ناجح267إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةاسامه الشحات زغلول حامد34048

ناجح227إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةرضا ابراهيم على الدين ابراهيم عقل34049

ناجح209إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةشادى عبدالغنى منير عبدالغنى عبدهللا راشد34050

ناجح214إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةعبدالرحمن اسامه محمد محمد شحاته34052

ناجح244إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةعمار محمد ناصف ابراهيم محمد34053

ناجح217إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةماذن محمد عيد محمد السيد34054

ناجح204إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةمحمد احمد عبدالسالم السيد موسى34055

ناجح279إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةمحمد بسام محمد عطيه حمد زايد34056

ناجح195إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةمحمد شعبان محمد ابراهيم غازى34057

ناجح203إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةمحمد عماد نصر احمد العيسوى34058

ناجح259إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةمعتز على سعد على محمد الشرقاوى34059

ناجح188إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةيوسف ايهاب يونس عوض موسى34060
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ناجح278إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةاروى محمد محمود ابراهيم موسى34061

ناجح237إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةاسراء السيد منصور عبدالغفار السيد34062

ناجح276إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةاسراء حسام عبدالسالم محمد حسين34063

ناجح267إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةاسماء صابر محمد زكى مبروك34064

ناجح246إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةاالء اشرف سعيد عياد34065

ناجح244إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةاالء محمد السيد محمد اسماعيل34066

ناجح276إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةاالء محمد سعد محمد شليل34067

ناجح279إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةايمان تامر محمود صالح حميده34068

ناجح275إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةايمان سعد محمود ابراهيم موسى34069

ناجح270إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةايه ناصر محمود عبدالعال34070

ناجح278.5إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةحبيبه ربيع صبحى غازى حسين34071

ناجح278إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةحبيبه سعد زغلول محمد شحاته34072

ناجح245إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةحنين على على عطيه حمد34073

ناجح265إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةحنين محمد مبروك اسماعيل السقا34074

ناجح278إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةدنيا عطيه صابر عطيه مبروك34075

ناجح278.5إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةدينا ذكى محمد ذكى ابراهيم34076

ناجح277إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةساره عالء محمد عبدالعظيم المحاربى34077

ناجح260إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةساره محمد سعد على الشرقاوى34078

ناجح263إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةسلوى مصطفى بهادر سعد مصطفى34079

ناجح279إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةشهد محمد ابراهيم مبروك على34080

ناجح266إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةشهد مسعود سعد محمد حسن34081

ناجح277إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةعلياء عطيه محمد حمد زايد34082

ناجح277إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةفاتن حسن محمد محمد موسى34083

ناجح189إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةمروه مسعد سعد عبدالرحيم سعد34084

ناجح225إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةناديه عبيد ابراهيم السيد عاشور34085

ناجح276إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةنسمه عيد محمود السيد مبروك34086
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ناجح265إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةنعناعة مجدى محمد محمد المحاربى34087

ناجح270إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةنورهان عبدهللا بركات ابراهيم السيد34088

ناجح270إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةهدير مسعد عبدالدايم عبدالجليل سيد احمد34089

ناجح260إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةيارا الشحات السعيد موسي34090

ناجح276إدارة سيدى سالماصف اإلعداديةياسمين نصر عبدالحفيظ نصر حمد34091

ناجح266إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةابراهيم احمد ابراهيم عبدالقادر صالح34092

ناجح185إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةابراهيم صالح محمد ابراهيم34093

ناجح236إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةابراهيم طلعت عبدالعليم احمدمشعل34094

ناجح241إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةاحمد ابراهيم بسيونى محمد34095

ناجح157إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةاحمد حسين ابراهيم محمدحسين34096

ناجح214إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةاحمد خالد محمد ابراهيم ابوزيد34097

ناجح234إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةاحمد صالح عبده حسن الشيمى34098

ناجح172إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةاحمد طه حسن طه34099

ناجح243إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةاحمد عزت محمد ابراهيم ابوزيد34100

ناجح177إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةاحمد كمال بدير محمدالسقا34101

ناجح156إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةجالل حماده سعد محمد عيسى34102

ناجح212إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةحمدين السيد مصطفى ابراهيم34104

ناجح277إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةرمضان رمزى السعيد محمدمبروك34105

ناجح273إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةسعد محمد سعد اسماعيل خلف34106

ناجح159إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةشريف منير عبدالسالم محمدالشرقاوى34107

ناجح241إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةصالح حافظ على عبدالقادر صالح34108

ناجح260إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةعبدالرحمن عبدالغنى عبدالعليم عبدالغني عامر34110

ناجح197إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةعبدهللا ابراهيم عبدالباري عبدالغني34111

ناجح153إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةعمار جاب هللا يوسف محمد علي جاب هللا34112

ناجح270إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةعمرو خالد احمد سعد34113

ناجح265إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةفتحى كمال توفيق جبر محمد34114
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ناجح210إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةمؤمن محمد توفيق جبر34115

ناجح179إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةمحمد حازم عثمان مشعل34116

ناجح243إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةمحمد حامد محمد ابراهيم سالمه34117

ناجح240إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةمحمد حماده بدراوي محمدجبر34118

ناجح221إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةمحمد رجب ابراهيم احمدالشيخ على34119

ناجح250إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةمحمد صالح محمد مصطفى حميده34120

ناجح262إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةمحمد طه طه ابوالعينين طه34121

ناجح265إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةمحمد عباس حسن عبدالقادرالصبيحى34122

ناجح272إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةمحمد عبدالفتاح مجاهد عبدالفتاح على34123

ناجح152إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةمحمد عبدهللا االمام احمد34124

ناجح178إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةمحمد عيد رمضان ابراهيم سيداحمد34126

ناجح177إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةمحمد مبروك عبدالعزيز يوسف مشعل34127

ناجح224إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةمحمد مبروك مبروك ابراهيم34128

ناجح178إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةمحمد محمد نصرهللا بطاح34129

ناجح220إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةمحمد مشعل عبدهللا عبدهللا مشعل34130

ناجح170إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةمحمد منير عبدالسالم محمدالشرقاوى34131

ناجح267إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةمحمد هشام ابراهيم اسماعيل سعد34132

ناجح222إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةمحمود اشرف شرف الدين عبدالجوادجوده34133

ناجح275إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةمحمود طارق احمد سعد احمد34134

ناجح270إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةمحمود عبدالقادر محمود حسن عبدهللا34135

ناجح266إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةمحمود محمد نجيب احمد سالمه34136

ناجح257إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةمصطفى السيد مبروك عبدالحميدعاشور34137

ناجح176إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةمصطفى محب توفيق مصرى حسن34138

ناجح249إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةيوسف محمود توفيق جبرمحمد34139

ناجح181إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةاسماء اسامة محمد علي رمضان34140

ناجح255إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةاسماء حسنى عطيه عبدالعزيز بسيوني34141
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ناجح258إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةاسماء عبدالسالم قطب احمد قطب34142

ناجح267إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةامانى السيد على على مشعل34143

ناجح278إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةاية محمد طه ابوالعينين طه34144

ناجح260إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةايمان خالد سيداحمد مصطفى متولى34145

ناجح268إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةايمان ياسر ابراهيم حسين الشامي34146

ناجح269إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةايه الشوادفى على عبدالعاطى صالح34147

ناجح270إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةايه بشير ابراهيم الدسوقى محمد34148

ناجح262إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةايه عبدهللا عبده صالح جمعة34149

ناجح271إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةايه محمد ابراهيم احمدمشعل34150

ناجح253إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةايه مدحت محمد محمد يوسف مشعل34151

ناجح266إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةبسمه بكرى عبدالعزيز حامد محمد34152

ناجح273إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةبسنت عاطف حسنى المهدى34153

ناجح275إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةحبيبه ابراهيم احمد خلف34154

ناجح266إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةحبيبه السيد احمد كمال السيد34155

ناجح254إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةحبيبه صبحى السيد احمد الدكرورى34156

ناجح253إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةحبيبه محمد عبدهللا ابراهيم احمد34157

ناجح225إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةحنين احمد محروس احمدسيداحمدالدكرورى34158

ناجح263إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةحنين عطيان محمد محمدعطيان34159

ناجح272إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةخلود اسامه ابراهيم عبدالغنى34160

ناجح262إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةدعاء سيداحمد فتحى على سيداحمد34161

ناجح188إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةدنيا وحيد رشاد الشيمى34162

ناجح270إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةذكرى محمد عبدالعال احمدشريف34163

ناجح273إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةرحمه السيد رشاد السيد ابراهيم34164

ناجح266إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةرحمه بالل محروس على غازى34165

ناجح274إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةروضه رضا رمضان عبدالفتاح قطب34166

ناجح276إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةريهام صبرى محمد عماره عياد34167
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ناجح252إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةشاهنده اشرف عبدالحميد عبدالسالم مشعل34168

ناجح272إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةشروق صبحي علي محمد مرسي34169

ناجح277إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةشمش صالح عبدالقادر عبدالغنى سالم34170

ناجح254إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةشهد رضا رمضان على احمد34171

ناجح266إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةعزه محمود جمعه سليمان على34172

ناجح266إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةفداء وليد ابراهيم سعد34173

ناجح263إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةليلى محمد ابوالفتوح عبدالسالم34174

ناجح265إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةمروه صالح عبدالعزيز ابراهيم سالمه34175

ناجح272إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةمريم تامر ابراهيم اسماعيل سعد34176

ناجح274إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةمريم ربيع كمال السيد عبدالغفار34177

ناجح274إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةمريم صالح عطيه مصطفى متولى34178

ناجح273إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةمنار خالد فوزى جمعه مشعل34179

ناجح267إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةمنار عماد جاد عبدالعال علي34180

ناجح267إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةمنة هللا محمد جاد عبدالعال علي34181

ناجح260إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةمنه هللا محمد فتحى على سيداحمد34182

ناجح244إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةمنه عبدالنبى رمضان عبدالحميد34183

ناجح275إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةموده اشرف انور عبدالموجود ابوزيد34184

ناجح223إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةمى عادل محمد الششتاوى حسانين34185

ناجح271إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةندى عبدالباسط محمد يوسف عبدهللا34186

ناجح264إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةنسمه حماده محمد مصطفى حميده34187

ناجح263إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةنورهان طه محمد على عاشور34188

ناجح269إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةنورهان محب فتحى مشعل34189

ناجح195إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةهدير رضا الشوادفى على الدكرورى34190

ناجح267إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةهيا سيف الدين حسن علوان34191

ناجح271إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةوالء ياسر محمد عطيان34192

ناجح250إدارة سيدى سالمشالما اإلعداديةياسمين القذافي عبدالسالم ابراهيم محمود34193
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ناجح267إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تابراهيم حماده ابراهيم عبدالوهاب مغنم34194

ناجح240إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تاحمد سالم عبدالمقصود سليمان34195

ناجح173إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تاحمد عبدهللا عبدالستار محمد احمد34196

ناجح213إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تاحمد عبدالناصر فتحي حسين علي34197

ناجح160إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تاحمد عنتر منصور عبدالفتاح34198

ناجح174إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تاحمد فوزي ابراهيم هالل الدسوقي34199

ناجح261إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تاحمد كمال الدسوقى عبدالوهاب مغنم34200

ناجح237إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تاحمد محمد بسيوني محمد عقاب34201

ناجح159إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى ترجب عطية ابراهيم ابوشعيشع حسانين34203

ناجح185إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تعبدالرحمن حماده عبدالسالم محمد رزق34206

ناجح225إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تعبدالعزيز يوسف ابوزيد عبدالعزيز34207

ناجح172إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تعبدهللا اسماعيل فرحات الصبيحى34208

ناجح254إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تعبدهللا بكر محمد عطيه اسماعيل34209

ناجح214إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تعبدهللا راضى السيد السيد المصري34210

ناجح169إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تعبدالهادى ابومندور عبدالهادى ابومندور صالح34211

ناجح231إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تعالء فايز هيبة هيبه عبدالقادر34212

ناجح150إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تعلى جاد حسنى حسن جاد34213

ناجح169إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تفرج عبدالكريم علي ابراهيم الشناوي34214

ناجح235إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تكريم حمدى عبدالقادر هيبه الصبيحي34215

ناجح168إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تمحمد رجب السعيد محمد الخضرى34219

ناجح172إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تمحمد رمضان محمد يوسف عبدهللا34220

ناجح199إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تمحمد صبرى حسن سليمان34221

ناجح233إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تمحمد محمد عبدالنبي محمد34224

ناجح230إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تمحمد مدحت ممدوح سليمان34225

ناجح224إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تمحمود ابراهيم الظريف محمد عوض34226

ناجح178إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تمحمود رضا الشافعى سليمان هواش34228
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ناجح168إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تمحمود محمد رمضان عبدالحليم عبدالسالم34229

ناجح160إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى توليد سعد عبدالهادى عبدالحميد34232

ناجح205إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تيوسف رضا عبدالعاطى نجم34233

ناجح242إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تاسراء ماجد حلمى عبدالسالم سليمان34234

ناجح279.5إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تاسالم راضى الشاملى محمد رحيم34235

ناجح239إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تاسماء احمد رجب محمد دحروج34236

ناجح192إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تاسماء جاد محمود جاد34237

ناجح277.5إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تاسماء محمد السيد ابراهيم مغنم34238

ناجح213إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تاسماء محمد السيد يوسف خضر34239

ناجح244إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تاالء السيد علي السيد ابراهيم34240

ناجح217إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تاية نزيه ابراهيم السيد حسن34241

ناجح205إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تايمان عبدالناصر فتوح سيد احمد عقاب34242

ناجح246إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تايه حسن عبدالمالك حسن عبدالسميع34243

ناجح163إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تايه سامى متولى محمد حسنين34244

ناجح274إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تحبيبه ضياء محمد يوسف زايد34245

ناجح245إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تحبيبه عبدالعظيم جمعه عبدالعظيم مغنم34246

ناجح261إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تحنان محمد محمد محمد رزق34247

ناجح218إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تدينا صميده حامد صميده عبدالقادر34248

ناجح274إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى ترحمة عنتر ممدوح بدر محمود34249

ناجح191إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى ترحمه محمود محمد قطب حرحش34251

ناجح276إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى ترنا محمد على عبدالعزيز شعبان34252

ناجح271إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى ترنيم يسري الدسوقى عبدالوهاب مغنم34253

ناجح243إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تسارة جمال ابراهيم السيد السيد34254

ناجح272إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تشهد ايمن الشافعى سليمان هواش34255

ناجح273إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تشهد بدر ممدوح بدر محمود34256

ناجح273إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تشهد تامر تاج محمد عوض شريف34257
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ناجح274إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تشهد يوسف محمد يوسف خضر34258

ناجح205إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تشيماء عبدالغفار عبدالغفار خليل مغنم34259

ناجح207إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تعلياء فتحى عبيد السعداوى رحيم34260

ناجح235إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تفاطمه مغربي ابراهيم مغربي حسن34261

ناجح247إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تلمياء محمد احمد ابراهيم عجالن34262

ناجح268إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تمروه بهاء عبدالنبى محمد عبدالنبى34263

ناجح241إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تمريم سامي محمود ابراهيم قطب34264

ناجح209إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تمريم مفرح محمد السيد بيومى34265

ناجح258إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تنورهان محمد تهامي محمد حسين34267

ناجح202إدارة سيدى سالما.منشاه المصرى تهدى ياسر محمد عبدالعزيز محمد34268

ناجح255إدارة سيدى سالما.النمر تاحمد حمدى احمد عبدالفتاح34269

ناجح242إدارة سيدى سالما.النمر تاحمد رضا ابراهيم السعدنى العماوى34270

ناجح275إدارة سيدى سالما.النمر تاحمد عالء فرحات عبدالحليم34272

ناجح223إدارة سيدى سالما.النمر تادم محمد عبدالصمد عبدالرازق34273

ناجح228إدارة سيدى سالما.النمر تبسيوني ابراهيم بسيوني ابراهيم عبدهللا34275

ناجح141إدارة سيدى سالما.النمر تعبدالعزيز رمزى عبدالعزيز السيد34277

ناجح207إدارة سيدى سالما.النمر تعصام ابراهيم على سيداحمد الجداوى34278

ناجح197إدارة سيدى سالما.النمر تعمار تامر عطية عبدهللا34279

ناجح176إدارة سيدى سالما.النمر تمحمد اشرف محمد عبدالرحمن غازى34280

ناجح269إدارة سيدى سالما.النمر تمحمد بركات عطية عبدالجليل34281

ناجح208إدارة سيدى سالما.النمر تمحمد محى منصور عبدالمطلب34285

ناجح165إدارة سيدى سالما.النمر تمحمود عظمه عبده عبدالعال34286

ناجح228إدارة سيدى سالما.النمر تمحمود عماد محمد حامد34287

ناجح173إدارة سيدى سالما.النمر تمصطفى حمادة مصطفى حسبو طلحة34288

ناجح190إدارة سيدى سالما.النمر تمصطفى محمد عبدالمولى محمد34289

ناجح274إدارة سيدى سالما.النمر تمعاذ سامى عبدالفتاح عبدالحليم34290
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ناجح189إدارة سيدى سالما.النمر تالهام عبدالحميد عبدالمعطى احمد34291

ناجح157إدارة سيدى سالما.النمر تايمان رجب على النوبى34292

ناجح200إدارة سيدى سالما.النمر تايه مصطفي حلمي مصطفي34293

ناجح226إدارة سيدى سالما.النمر تبسمة انور رجب سيداحمد34294

ناجح216إدارة سيدى سالما.النمر تجنه خالد بسيونى عبدالفتاح34295

ناجح272إدارة سيدى سالما.النمر تحبيبة اسماعيل قطب شعبان34296

ناجح268إدارة سيدى سالما.النمر تحكمت محمد ابراهيم غازى34297

ناجح233إدارة سيدى سالما.النمر تحنين ايهاب احمد النوبى34298

ناجح206إدارة سيدى سالما.النمر تدنيا محمد عبدالعاطي محمد عبدالجواد34300

ناجح261إدارة سيدى سالما.النمر تدينا جمال رمضان عبدالقادر34301

ناجح258إدارة سيدى سالما.النمر تدينا رجب بدوى بسيونى34302

ناجح152إدارة سيدى سالما.النمر تروان عادل محمد بدر34303

ناجح213إدارة سيدى سالما.النمر تروان عصام عبدالستار عبدالعاطى34304

ناجح163إدارة سيدى سالما.النمر تشهد شحاته صالح عبيد بسيونى34305

ناجح257إدارة سيدى سالما.النمر تشهد صبرى محمد غباشى34306

ناجح223إدارة سيدى سالما.النمر تشهد هانى على عبدالوهاب ربيع34307

ناجح257إدارة سيدى سالما.النمر تشهد وائل عبدالفضيل عبدالوهاب34308

ناجح207إدارة سيدى سالما.النمر تشهد وردانى محمد يوسف34309

ناجح240إدارة سيدى سالما.النمر تعفاف وائل محمد مصطفى34310

ناجح269إدارة سيدى سالما.النمر تمنة هللا سامح داود شعبان34311

ناجح278إدارة سيدى سالما.النمر تمنة هللا عابد السيد سيد احمد34312

ناجح232إدارة سيدى سالما.النمر تندى حمدى عبدالمحسن محمد34313

ناجح174إدارة سيدى سالما.النمر تنورا رياض عالم ابراهيم34314

ناجح236إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةاحمد ابوالعنين محمد ابوالعنين34315

ناجح201إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةاحمد على ذكى محمد دياب34317

ناجح254إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةبالل سامح بسيونى عبدالحميد مصطفى34318
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ناجح261إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةحماده محمد محمود الخضرجى34319

ناجح270إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةخالد محمد السيد البهي محمد البحر34320

ناجح267إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةزياد ابراهيم السيد ابراهيم السبكى34321

ناجح266إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةسيف الدين على على السيد العزب34322

ناجح274إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةعبدالرحمن انور محمد عبدالسالم مغازى34323

ناجح260إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةعبدالرحمن عزمى حامد الخضرجى34324

ناجح192إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةعبدالرحمن يحيى بدير ابوالخير34325

ناجح211إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةعبدهللا احمد محمد عبدالسالم مغازى34326

ناجح191إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةعبدهللا مختار محمود السيد سعد34327

ناجح267إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةعالء صبرى عبدالعزيز مصطفى عيسى34328

ناجح255إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةعلى عصام محمد حبيب عبدالعزيز34329

ناجح196إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةعماد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الشناوي34331

ناجح159إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةعمر رزق عبدالعزيز السيد سعد34332

ناجح190إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةمؤمن بسيوني محمد عبدالرحمن الشناوي34333

ناجح268إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةمازن وسام محمد ماجد عرفه والى34334

ناجح256إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةمحمد احمد احمد على رضوان34335

ناجح183إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةمحمد احمد حامد الشفيعي34336

ناجح236إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةمحمد حاتم اسماعيل محمد ابوالنصر34338

ناجح238إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةمحمد دياب مبروك دياب34339

ناجح263إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةمحمد رضا عبدالدايم على الشحات34340

ناجح215إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةمحمد محمود نصرهللا بطاح حسن34341

ناجح172إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةمحمود محروس علي السيد العزب34342

ناجح215إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةنادر السيد ممدوح ابوالخير34343

ناجح192إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةهشام رضا بهجات دياب موسى34344

ناجح277إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةاسماء ابراهيم السيد مشعل34345

ناجح279إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةاسماء محمد احمد علي رضوان34346
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ناجح277إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةاسماء محمود عبدالعزيز يوسف السيد34347

ناجح274إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةاسماء محمود فوزى مبروك ابراهيم34348

ناجح212إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةاسماء محمود مبروك بكر34349

ناجح215إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةاالء عبدالعزيز حسين يونس العجيمى34350

ناجح261إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةاميره سامى مبروك الخضرجى34351

ناجح275إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةحبيبه احمد ابراهيم محمد يوسف34352

ناجح277إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةحبيبه رزق عبدالحميد محمد اسماعيل34353

ناجح163إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةحبيبه رضا السيد عبدالسالم مغازى34354

ناجح256إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةحبيبه على مبروك بكر34355

ناجح275إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةريم عبدالعليم جمعه ابوالخير34356

ناجح276إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةسلمى بسيونى عبدالحميد خليل بكر34357

ناجح184إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةسهيله سليمان محسن فهمى الشناوى34359

ناجح259إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةشرين سامى فؤاد الخضرجى34360

ناجح267إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةشهد احمد رجب على ابوزيد34361

ناجح275إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةشهد تامر مختار سالم34362

ناجح263إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةشهد على مبروك بكر34363

ناجح172إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةشهد محمد جالل يوسف الشحات34364

ناجح185إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةشيماء راضى مبروك مبروك عبدهللا34365

ناجح277إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةغاده محمد فؤاد الخضرجى34366

ناجح273إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةغاده وائل محمد سالم34367

ناجح212إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةفرح محمود عبدهللا عيد الخضرجى34368

ناجح235إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةمنه خالد عبدالعزيز السخاوى34369

ناجح244إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةمنه محمد عبدالعزيز مصطفى عيسى34370

ناجح264إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةمنه محمد عرفات السيد دياب34371

ناجح271إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةمنه مصطفى عبده غانم34372

ناجح272إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةمنى وليد محمد عباده سالم34373
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ناجح272إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةمى سامى احمد دياب34374

ناجح244إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةندى ابوزيد محمد ابوزيد الخضرجى34375

ناجح274إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةنقاء صبرى محمد عبدالرازق ابراهيم34376

ناجح272إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةهاجر ايهاب محمد اسماعيل ابوالخير34377

ناجح277إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةهاجر سعد عبدالعزيز السيد سعد34378

ناجح269إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةهاجر هانى شكرى ابوالخير34379

ناجح269إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةهنا طه عبدالعال محمد الخولى34380

ناجح261إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةيارا محمود محمود حسن ابوالخير34381

ناجح275إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةياسمين احمد محمد ابوالخير34382

ناجح277إدارة سيدى سالمطه بركات اإلعداديةياسمينا نبيل محمد عبدالحميد الخضرجى34383

ناجح239إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةابراهيم على السيد السيد  عطا34384

ناجح268إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةاحمد محمد فتح هللا مصطفى الخطيب34389

ناجح192إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةاحمد وجيه شكري محمد عبدالحليم34391

ناجح266إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةانس حماده عبداللطيف على الصباغ34392

ناجح260إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةحسام محمد سعد محمد يوسف34393

ناجح201.5إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةخالد اشرف السعيد عبدالسميع34394

ناجح204إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةخالد رمضان عبدالحميد حسين حسن34395

ناجح262إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةرجب مصطفى رمضان محمد عبدالنبى34396

ناجح183إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةسيف بحبح محمد السيد بحبح34397

ناجح255إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةعادل محمد محمود مسعود34398

ناجح194إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةعبدالعزيز السيد يوسف عبدالباقى34399

ناجح197إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةعبدهللا حسنى محمد سيد احمد ابراهيم34400

ناجح140إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةعبدهللا كامل كمال ابراهيم على34401

ناجح159إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةفارس رزق مصطفى احمد رزق34406

ناجح265إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةكيالنى هشام عباس محمد كيالنى34410

ناجح147إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةمحمد صبحي محمد محمد الشناوي34418
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ناجح216إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةمحمد محمود رمضان سعد محمد الشراكى34420

ناجح150إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةمحمد مصطفى عبدالغنى جابر المدلع34421

ناجح181إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةمحمود ابراهيم رمضان محمد عبدالنبى34422

ناجح178إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةمحمود هاني محمد حمدين عبدالمجيد34424

ناجح150إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةوحيد هاني محمد الصاوي34428

ناجح220إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةابتسام بكر محمد عبدالسالم السيد34430

ناجح192إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةاسراء حموده السيد محمد السيد سليم34432

ناجح278إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةاسراء فتحي عبدالهادي محمد شعالن34433

ناجح246إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةاسراء محمد سعيد ابراهيم على االحرش34434

ناجح262إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةاسماء ايمن عبدالعال حماده السيد34435

ناجح279.5إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةاسماء خالد عبدالحميد حسين حسن34436

ناجح258إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةاسماء عبدالحميد على عبدالحميد العربى34437

ناجح189إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةاسماء عوض على عبدالسالم السيد34438

ناجح212إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةاالء السعيد اسماعيل عيسى حماده34439

ناجح251إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةاالء فتحي محمد السيد ابراهيم34440

ناجح270إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةاالء وليد حسني عبده محمد رضوان34441

ناجح181إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةاميرة سعد رمضان سعد الشراكى34442

ناجح258إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةايات سمير عبدالسالم مصطفى الخامي34443

ناجح212إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةايمان اشرف عبدربه احمدسيد ااحمد34444

ناجح248إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةايمان اشرف فتحي محمد عبدهللا34445

ناجح169إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةايناس عبدالعزيز محمد عوض حموده34446

ناجح226إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةبثينة محمد حلمى محمد محمد34447

ناجح269إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةبراء ايمن على احمد على34448

ناجح181إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةحنان عادل شعبان محمد على34449

ناجح247إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةحنين احمد محمد اسماعيل البرهامي34450

ناجح231إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةحنين ايمن على عبدالحميد العربى34451
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ناجح224إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةحنين جمعه ابراهم محمد على34452

ناجح156إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةدعاء احمد عزت الشوادفي34453

ناجح205إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةدعاء محمود فؤاد احمد عطيه34454

ناجح184إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةدنيا عبدالعزيز رزق ابراهيم  على34455

ناجح251إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةدينا السيد سيد احمد احمد زعزوع34456

ناجح228إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةدينا هشام فؤاد شحاته سالمه34457

ناجح270إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةرحاب اسماعيل لطفي السيد ابراهيم34458

ناجح266إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةرحاب سالم سالم محمد عبدالباقي34459

ناجح256إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةريهام رضا سعد عبدالعاطي مرسى34460

ناجح263إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةسارة محمد رفعت ابوالنصر عيد34461

ناجح279إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةسارة محمد شعبان السيد على34462

ناجح271إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةساره الشودافى محمد خليفه محمد34463

ناجح179إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةسماح عبده محمد قطب السقا34464

ناجح230إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةشروق سمير احمد على عطية34465

ناجح244إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةشهد حاتم بيلى اسماعيل عوض34466

ناجح194إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةشيماء رضا السيد محمود محمد مسلم34467

ناجح264إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةصابرين عبدالحميد صبري عبدالحميد عاشور34468

ناجح257إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةغادة محمود سالم محمد عطية34470

ناجح190إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةكميله جمال خيري احمد عطية34471

ناجح260إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةمبروكة سعد محمد حمزة34472

ناجح267إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةمرفت حسن الشحات ابوالعنين رمضان34473

ناجح187إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةمريم حسين محمود فتح هللا34474

ناجح246إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةمنار محروس ابراهيم سالم عيد34475

ناجح276إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةمنار محمد محمود غريب34476

ناجح277إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةمنة محمد بدر الحفناوى34477

ناجح163إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةمنة محمد سمير سالمة34478
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ناجح262إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةمنة محمد عبدالعزيز يوسف ابوقايد34479

ناجح238إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةمنه عطا عبدالواحد علي عزوز34480

ناجح260إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةمي عبدالعظيم لطفي عبدالعظيم الجندي34482

ناجح253إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةميادة السيد محمد عبدالغنى محمد34483

ناجح263إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةندى ماهر السيد يوسف بيومي34484

ناجح279إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةندى محمد محمد السيد كليب34485

ناجح232إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةنورهان كامل كمال ابراهيم على34486

ناجح259إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةنيرة على محمد حسن محمد34487

ناجح256إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةهاجر ابراهيم حسن اسماعيل رزق34488

ناجح276إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةهاجر هاني سعد سعد عبدالعاطي34489

ناجح278.5إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةهند رافت حمدين مصطفى بركات34490

ناجح256إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةوجيدة احمد همام احمد عطية34491

ناجح213إدارة سيدى سالمالمنشاة الجديدة اإلعداديةياسمين احمد احمد عبدالرازق عفيفي34492

ناجح163إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تابراهيم عبدالحليم سيداحمد عبده34494

ناجح161إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تابراهيم عالء حمدين عبدالقادر محمد مراد34495

ناجح207إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تاحمد ابراهيم مصطفي محمد المغربي34496

ناجح217إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تاحمد اكرامي عبدالاله احمد سرحان34497

ناجح244إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تاحمد السيد الشحات السيد خيرهللا34498

ناجح241إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تاحمد رضا محمد عبدالعظيم السيد34500

ناجح178إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تاحمد عبدالعزيز الدسوقى الشافعى34502

ناجح270إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تاحمد محمد الرفاعي نورالدين السيد البالط34503

ناجح212إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تاحمد محمد علي علي احمد34505

ناجح217إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تاحمد ياسر احمد عبدالستار ريحان34506

ناجح241إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تاحمد يسري عبداللطيف عوض على34507

ناجح141إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تالشحات السعيد احمد على شوشة34509

ناجح161إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تجمال جالل السعيد سالم عيد34511
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ناجح150إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تحامد محمد فوزي غريب محمود34513

ناجح153إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تحسام عبدهللا فتحي مصطفي عبدالباقي34514

ناجح268إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تخالد سعيد عبدالحكيم طه حسن34516

ناجح157إدارة سيدى سالما.ابو العزايم ترافت سعد عبدالمنعم عبدالرحمن عيسي34518

ناجح276إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تشوقي هاني محمد حسن خليل34519

ناجح212إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تطلعت ابراهيم طلعت هنداوى34520

ناجح273إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تعبدالحميد خالد ابراهيم محمود الوكيل34521

ناجح157إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تعبدهللا ابراهيم عبدهللا علي سالم34524

ناجح178إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تعبدهللا احمد عبدالاله احمد علي سرحان34525

ناجح252إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تعبدهللا وائل السيد الشناوي المكاوي34527

ناجح164إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تعالء عصام سالمه مصطفي زايد34528

ناجح194إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تعلي عزمي محمد بسيوني خلف34529

ناجح181إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تعمار سعد عبدالفتاح ابراهيم الصباغ34532

ناجح256إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تعمار شريف السيد محمد الزهيري34533

ناجح179إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تعمار محمد رفعت الشاملي عبدالرحمن34534

ناجح168إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تعمرو النبوي عبدالكريم السيد داود34535

ناجح156إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تكريم احمد مبروك محمد موسي34536

ناجح147إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تكريم زكي زكي السيد معتوق34537

ناجح249إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تكريم سعد محمد عبدالعظيم السيد البالط34538

ناجح266إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تمحمد السيد عبدالحليم حجازي بلتاجي34539

ناجح177إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تمحمد انور محمد منصور السيد34540

ناجح196إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تمحمد حاتم محمد عبدالعاطي رمضان34541

ناجح213إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تمحمد خليفه حسن محمود خليفه34543

ناجح242إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تمحمد عبدالمنصف احمد سيداحمدالجمال34545

ناجح264إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تمحمد عزالدين محمد دسوقي نوفل34546

ناجح273إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تمحمد عالء الشاملي عبدالرحمن عيسي34547
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ناجح195إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تمحمد عالء عبدالباري حامد يونس34548

ناجح201إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تمحمد علي عبدالقادر علي عبدالقادر34549

ناجح231إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تمحمد نزيه سامي عبده المنسي34551

ناجح172إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تمحمود عوض عبداللطيف عوض علي34554

ناجح222إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تيوسف عالء عبدهللا يوسف نوفل34555

ناجح278إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تيوسف هشام نوفل دسوقي نوفل34556

ناجح190إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تاسراء عبدالرازق محمود عبدالرازق عبدالباقي34557

ناجح197إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تاسراء هاني سعد عبدالعاطي الزهيري34558

ناجح184إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تاسماء مبروك علي نوفل محمد34559

ناجح167إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تاالء قطب محمد محمد قطب سرحان34560

ناجح256إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تاميره محمد حلمي عبدالرسول ياسين34561

ناجح260إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تايه عبدالحليم مسعود احمد سليمان34562

ناجح159إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تباسمه منصور محمد ابراهيم مرسي34563

ناجح250إدارة سيدى سالما.ابو العزايم ترحمه شريف السيد محمد الزهيري34569

ناجح180إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تزينب محمد مصطفي نوفل محمد34570

ناجح270إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تساره عزوز سعد نور السيد34572

ناجح268إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تسالي رمضان السيد عبدالرسول ياسين34573

ناجح208إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تساميه فتحي سعد علي محمد34574

ناجح196إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تسحر رافت عوض محمد عبدالحليم34575

ناجح263إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تشهد اسماعيل سرحان اسماعيل احمد34578

ناجح186إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تشيماء وليد احمد علي احمد34580

ناجح183إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تفاطمه السيد بسيوني السيد خلف34583

ناجح202إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تفرحه محمد رمضان علي سالم34585

ناجح189إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تمياده السيد محمود عبدالرازق عبدالباقي34589

ناجح166إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تنسمه رضا امين بحيري حسين سماحه34592

ناجح174إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تنورا ايمن ابراهيم مسعود احمد سليمان34593
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ناجح279إدارة سيدى سالما.ابو العزايم تهناء حمدين محمد كارم جبر34599

ناجح251إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تاحمد اسماعيل محمد خالد ابوالحارس34603

ناجح269إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تاحمد السيد حامد السيد ناجى34604

ناجح270إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تاحمد جالل عبدالجيد السيد محمد34605

ناجح221إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تاحمد خالد اسماعيل احمد فرج34606

ناجح212إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تاحمد شريف سعد احمد محمد34607

ناجح180إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تاحمد صبحي عبدالغني احمد34608

ناجح186إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تاحمد صبحى فتحى مهدى بعزق34609

ناجح183إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تاحمد صالح عبدالجليل عبدالمجيد محمد34610

ناجح176إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تاحمد طلعت شعبان محمد الغروبى34611

ناجح279إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تاحمد على محمود عبدالجواد الطلياوى34612

ناجح239إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تاحمد ماهر احمد ابراهيم خالد34613

ناجح262إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تالسيد يسرى محمد مصطفى عمارة34614

ناجح265.5إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تانس ابراهيم على السيد غزال34615

ناجح156إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تانس عرفه شعبان بيومى34616

ناجح277إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تانس هشام هاشم حسن الروينى34617

ناجح171إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تجمال سامى ابراهيم مرزوق ابراهيم34618

ناجح156إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تحمدى سامى محمد احمد34620

ناجح236إدارة سيدى سالما.اصالح شالما ترضا امين على امين محمود34621

ناجح251إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تسعيد محمد سعيد احمد فتح اللة34622

ناجح270إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تشادي محمد فريج فتح هللا عبدالقادر34623

ناجح155إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تشعبان عبدالجليل شعبان عبدالجليل علي34624

ناجح268.5إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تشوقى عبدالمنعم شوقى محمد عمارة34625

ناجح260إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تشوقى فريد شوقى محمد عماره34626

ناجح179إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تعبدالباسط هانى عوض السعيد محمد34628

ناجح257إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تعبدالحميد سالم عبدالحميد ابراهيم متولى34629
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ناجح268إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تعبداللة احمد احمد على حمادة34631

ناجح163إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تعبدهللا ابراهيم محمد زيدان34632

ناجح165إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تعالء عيد محمد السعيد الشناوى هيكل34633

ناجح194إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تعلى ابراهيم عبدالعزيز على احمد34634

ناجح153إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تعلى عبدالرسول مخيمر علىعبدالجليل34635

ناجح171إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تعمرو محمد محمد طه ابراهيم34636

ناجح253إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تقطب ربيع قطب عبدالعزيز جبر34637

ناجح262إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تمازن السيد منصور السيد زيتون34638

ناجح216إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تمحمد احمد عزت مصطفى34639

ناجح258إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تمحمد باسم محمد عمران شرف الدين34640

ناجح184إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تمحمد شريف صالح السيد34641

ناجح195إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تمحمد صالح عبدالجليل عبدالمجيد محمد34642

ناجح214إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تمحمد محسن عبدالرحمن عبدالستار نصار34643

ناجح195إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تمحمود ايمن محمود السيد زيتون34645

ناجح203إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تمحمود خميس الساكر جمعة34646

ناجح208إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تمحمود رمضان محمود ابراهيم الشرقاوى34648

ناجح249إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تمحمود سمير على محمود حسن34649

ناجح157إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تمحمود ماهر عبدالعزيز كريم شندي34650

ناجح241إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تمحمود محمد عبدالجيد عبدالجيد ابوهيبه34651

ناجح263إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تمختار عماد صالح شبل مصطفى34652

ناجح272إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تمهاب عدوى محمد محمد يوسف34653

ناجح244إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تيحى نورالدين اسماعيل ابوزيد ابوالخير34655

ناجح270إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تيوسف السيد سعيد السيد مصطفى34656

ناجح155إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تيوسف براهيم محمد ابراهيم الشرقاوى34657

ناجح229إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تابه السيد فواد السيد34658

ناجح278إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تاروى ايمن ابراهيم عبدالحميد ابراهيم34659
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ناجح272إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تاسراء احمد علي احمد34660

ناجح269إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تاسراء صبحي الساكر جمعة الساكر34661

ناجح268إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تاالء رضا علي احمد34662

ناجح258إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تاالء محمد اسماعيل احمد34663

ناجح272إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تالهام مسعد شوقى السعيد على34664

ناجح242إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تاميره صبحى جمعه حسن الشحات34665

ناجح250إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تايمان عبدالالة عبدالغفار عبداللة ابوجبر34666

ناجح256إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تايمان عصام عبدالعزيز حسين ياسين34667

ناجح199إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تايه عبدالعظيم محمد عبدالمجيد هندى34668

ناجح235إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تبسمه جابر عبدالحي حسن سرور34669

ناجح248إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تبسنت عبدالمحسن ابراهيم عبدالحميد غباشى34670

ناجح272إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تحبيبه محمد عادل توفيق سيد احمد34671

ناجح160إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تحنان ماهر عبدالمحسن احمد الشاذلي34672

ناجح278إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تخلود محمود ابراهيم محمد ابراهيم34673

ناجح204إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تدينا متولى محمد متولىصالح34674

ناجح252إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تسارة خالد محمد عمر الفرجانى34675

ناجح204إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تسارة نشات حمدي فتح الباب سليمان34676

ناجح206إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تساره ابراهيم احمد عبدالخالق فريج34677

ناجح186إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تشروق سامى طلعت على عبدالجليل34678

ناجح277إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تشروق عصام فتح اللة الششتاوى سعد34679

ناجح220إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تشروق محمد بدراوي عبدالعزيز علي34680

ناجح204إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تشهد احمد جمعه غازى بلتاجى34681

ناجح220إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تشهد خالد السيد محمد محمد34682

ناجح277إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تشهد على سالم احمد عبدهللا34683

ناجح272إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تشهد محمد عبدالجليل عبدالمجيد محمد34684

ناجح268إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تشهد هيثم محمد عمران شرف الدين34685
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ناجح235إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تعلياء اشرف محمود محمد هاشم34687

ناجح248إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تعلياء محمد سالمه محمدمصطفى34688

ناجح267إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تلبنى الشحات السيد علم الدين عبداللطيف34689

ناجح265إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تملك محمد السيد عبدالفضيل محمد34691

ناجح162إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تمنال السيد فتحى احمد على34692

ناجح238إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تنادين نصر الدين ابراهيم عبدالسميع محمد34694

ناجح225إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تنجالء صبحي عبدالغني احمد34695

ناجح207إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تنرمين الشحات السيد عبدالحافظ احمد34696

ناجح193إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تنسمه ياسر شعبان امين34697

ناجح200إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تنورا على محمد محمد جبر34699

ناجح183إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تنورهان محى جمعة محمد الطلياوى34701

ناجح279إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تهاجر جالل عبدالجيد السيد محمد34702

ناجح223إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تهبه محمد طاهر عبدالحميد احمد34704

ناجح163إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تهدى كمال ابراهيم محمد عناني34705

ناجح267.5إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تهند محمد اليمنى سعد عمر34706

ناجح224إدارة سيدى سالما.اصالح شالما توسام عبدالعزيز حسن محمد السيد34707

ناجح253إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تيارا حسن سعيد محمد عيسى34709

ناجح275إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تياسمين ابراهيم محمد طه ابراهيم34710

ناجح273.5إدارة سيدى سالما.اصالح شالما تياسمين عبدالمجيد اخمد السيد34711

ناجح180إدارة سيدى سالمالكوم  اإلعداديةاحمد ابراهيم يوسف محمد يوسف34712

ناجح180إدارة سيدى سالمالكوم  اإلعداديةمحمد اسامة عادل محمود ابراهيم34722

ناجح234إدارة سيدى سالمالكوم  اإلعداديةمحمد يحى السيد عبدالعظيم موسى34729

ناجح166إدارة سيدى سالمالكوم  اإلعداديةمصطفى محمد ابراهيم سالم سالم34730

ناجح226إدارة سيدى سالمالكوم  اإلعداديةمهدى شكرى حمدى ابوزيد موسى34731

ناجح185إدارة سيدى سالمالكوم  اإلعداديةوائل احمد محمد عبدالجليل شندى34732

ناجح169إدارة سيدى سالمالكوم  اإلعداديةيوسف ايمن السعيد احمد الشافعى34733
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ناجح250إدارة سيدى سالمالكوم  اإلعداديةاسراء محمد ابوالفتوح بسيوني بسيوني34734

ناجح263إدارة سيدى سالمالكوم  اإلعداديةاسماء محمود احمد محمد طلحة34735

ناجح260إدارة سيدى سالمالكوم  اإلعداديةايمان عبدالفتاح فريد عرفات عوض34736

ناجح186إدارة سيدى سالمالكوم  اإلعداديةحسناء وائل عاشور السيد احمد34737

ناجح249إدارة سيدى سالمالكوم  اإلعداديةدعاء فرج احمد فرج منصور34739

ناجح157إدارة سيدى سالمالكوم  اإلعداديةدنيا محمد ابراهيم محمد زيدان34740

ناجح252إدارة سيدى سالمالكوم  اإلعداديةريم عبدهللا محمد عبدهللا عبدالوهاب34741

ناجح258إدارة سيدى سالمالكوم  اإلعداديةساره وائل عبدالعزيز عزالرجال عبد34742

ناجح200إدارة سيدى سالمالكوم  اإلعداديةسالى محمد محمود ابراهيم غالب34743

ناجح152إدارة سيدى سالمالكوم  اإلعداديةسماح محمد السيد محمد ابراهيم34744

ناجح199إدارة سيدى سالمالكوم  اإلعداديةشيماء احمد ابراهيم احمد حمادة34745

ناجح259إدارة سيدى سالمالكوم  اإلعداديةندى محمد السعيد عبدالرحمن الزيات34751

ناجح264.5إدارة سيدى سالمالكوم  اإلعداديةنسمة نبيل جمال الدين عبدالوهاب علي الزير34752

ناجح253إدارة سيدى سالمالكوم  اإلعداديةنسمه عصام محمد عبدالرحمن الزبيدى34753

ناجح144إدارة سيدى سالمالكوم  اإلعداديةهدى حمادة حنفى محمود ابراهيم34756

ناجح183إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةابراهيم رجب محمد احمد على34757

ناجح164إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةاحمد اسماعيل عبدالمولى سعد على34759

ناجح215إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةاحمد بسيونى احمد بسيونى النجار34760

ناجح270إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةاحمد رجب عبدالواحد عبدالفتاح مرشدى34761

ناجح272إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةاحمد محمد ابراهيم سعد سليمان34763

ناجح177إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةالسيد عباس عباس عبدالدايم السيد34768

ناجح153إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةالسيد عبده محمد عبده داود34769

ناجح208إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةانس هانى عبدالحفيظ ابواليزيد وهدان34771

ناجح187إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةحسن محروس فتحى يونس فتيانى34774

ناجح273إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةسعد محمد هاشم فؤاد محمد34778

ناجح221إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةعبدالرحمن اسماعيل اسماعيل ابوزيد ابوالخير34780
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ناجح217إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةعبدالرحمن محمد مصطفى زكى  احمد34781

ناجح207إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةعبدالقادر محمد عبدالقادر رمضان احمد34782

ناجح171إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةعلى عبدالقادر محمد عبدالقادر الحصرى34783

ناجح274إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةعمار على على السيد القواس34784

ناجح190إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةعمار محمد عبدالفتاح فتوح عبدالرحيم34785

ناجح232إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةعمرو الحسين صابر سليمان الجمل34786

ناجح275إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةكريم حامد سعد عبدالحليم الشرنوبى34788

ناجح253إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةكريم عالء جمعة عبدالمعطى ابراهيم34789

ناجح264إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةمؤمن محمد ابراهيم ابراهيم شرف34790

ناجح151إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةمحمد امين الشاملى سليم محمد34791

ناجح162إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةمحمد شوقى محمد سليم شلبى34792

ناجح279إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةمحمد عثمان عبدالفتاح قناوى عثمان34793

ناجح231إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةمحمد على شلبى عبدالقادر احمد34794

ناجح156إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةمحمد على عطيه بسيونى صالح34795

ناجح219إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةمحمود سامى رشاد عبدالعزيز عبدهللا34798

ناجح208إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةمحمود عبدالناصر عطيه سيد احمد هيكل34799

ناجح198إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةمحمود محمد فريد احمد عبدالهادى34800

ناجح243إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةمصطفى الروينى احمد مصطفى نصر34801

ناجح230إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةهشام حسن احمد حسن الشورى34802

ناجح197إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةاسراء ممدوح عبدالفتاح محمد منصور34803

ناجح204إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةاسالم محمد هالل احمد عبدالهادى34804

ناجح275إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةاسماء على احمد محمود محمد34806

ناجح181إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةامل احمد ابراهيم عبدالسالم حسن34808

ناجح221إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةامل محمد عطية اسماعيل رزق34809

ناجح264إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةامينة اسامة ابراهيم ابراهيم احمد شرف34810

ناجح176إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةانتصار رجب شعبان عبدالجليل خضر34811
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ناجح231إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةانتصار علي محمد عبدالقادر سعيده34812

ناجح219إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةايمان ايمن شعبان منصور عبده34813

ناجح216إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةايمان رجب شعبان عبدالجليل خضر34814

ناجح269إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةايمان محمد مصطفى محمد الشامى34815

ناجح230إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةحبيبه عامر شحاته سالم سعيد34816

ناجح195إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةحنين عزت فتحي ابواليزيد رسالن34817

ناجح261إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةخلود عادل عبدالحميد احمد الروينى34818

ناجح249إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةرحاب جمعه سعد السيد محمود34819

ناجح267إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةرحمة سمير محمد زين الدين ابراهيم34820

ناجح179إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةرغدة عزت عبدهللا عبدالجواد على34822

ناجح157إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةزكية غازى بسيونى غازى بنات34823

ناجح211إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةسارة رزق بسيونى محمد محمود34824

ناجح196إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةسهام رمزى عبدهللا باز عبدهللا34825

ناجح251إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةسهير متولى محمد متولى ابراهيم34826

ناجح239إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةشيماء سليمان رمضان فريج فريج34827

ناجح256إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةملك محمد زايد ابراهيم34828

ناجح149إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةمنال سالمه فتحى محمد عبده34829

ناجح172إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةندى شعبان السيد سالم شوريف34831

ناجح231إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةندى عبدالواحد حسن عبدالواحد محمد34832

ناجح190إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةهالة سعد سعد محمد زين الدين34833

ناجح228إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةهانم حامد اسماعيل السيد محمود34834

ناجح276إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةهانم عبدالحميد كمال عبدالحميد سليمان34835

ناجح266إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةوالء عبدالحليم سعد عبدالحليم الشرنوبى34837

ناجح178إدارة سيدى سالمالسبعين اإلعداديةياسمين فايز حسن عبدالواحد محمد34838

ناجح185إدارة سيدى سالمدمرو االعدادية بناتروان مبروك عبدالمحسن السيد ابوشنب34840

ناجح203إدارة فــــــــــوةفوه بناتاروى السيد جمعه محمد الشباسى34902
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ناجح253إدارة فــــــــــوةفوه بناتاروى محمد محمد ابراهيم حوطل34903

ناجح266إدارة فــــــــــوةفوه بناتاروى محمد محمد محمد زين34904

ناجح173إدارة فــــــــــوةفوه بناتاريام سعيد ابراهيم ابراهيم نصار34905

ناجح279إدارة فــــــــــوةفوه بناتاسراء اشرف محمد محمد ابوحليمه34906

ناجح273إدارة فــــــــــوةفوه بناتاسراء السيد السيد عبدالحليم سالمه على34907

ناجح183إدارة فــــــــــوةفوه بناتاسراء السيد موسى عبدالحميد القال34908

ناجح230.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتاسراء جمعة احمد سليمان ابوصالح34909

ناجح268.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتاسراء حسن محمد بسيونى هشام34910

ناجح259.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتاسراء صابر محمد محمد موافى34911

ناجح234.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتاسراء عالءالدين عرجاوى على جاد34912

ناجح267إدارة فــــــــــوةفوه بناتاسراء على ابراهيم على حسن34913

ناجح244إدارة فــــــــــوةفوه بناتاسراء محروس سعد محمد عجيز34914

ناجح206.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتاسراء محمد السيد عبدالحميد زايد34915

ناجح177إدارة فــــــــــوةفوه بناتاسراء محمود وهبه محمود السرنباوى34916

ناجح206إدارة فــــــــــوةفوه بناتاسماء ابراهيم العربى محمد ابوطالب34917

ناجح216إدارة فــــــــــوةفوه بناتاسماء احمد عبده درويش ابومصطفى34918

ناجح217.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتاسماء احمد محمد عبدالرحمن عبدالغفار34919

ناجح240إدارة فــــــــــوةفوه بناتاسماء السيد رجب السيد نبايل34920

ناجح199.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتاسماء جمال عبدالسالم محمد ابوطالب34921

ناجح247.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتاسماء راضى اسماعيل عبدالجليل نانو34922

ناجح204إدارة فــــــــــوةفوه بناتاسماء سعد جابر سعد زالبيه34923

ناجح259.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتاسماء عادل لبيب محمد عصر34924

ناجح277إدارة فــــــــــوةفوه بناتاسماء عبدالمنعم احمد محمد عنانى34925

ناجح193إدارة فــــــــــوةفوه بناتاسماء كمال محمد احمد السنكرى34926

ناجح255إدارة فــــــــــوةفوه بناتاسماء محمد ابراهيم حسن عثمان34927

ناجح229.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتاكرام احمد سعيد جمعه ابوخشبة34928
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ناجح216إدارة فــــــــــوةفوه بناتاالء احمد السيد السيد جوهر34929

ناجح212إدارة فــــــــــوةفوه بناتاالء احمد عبدالستار احمد بسيونيه34930

ناجح210إدارة فــــــــــوةفوه بناتاالء احمد فؤاد ابراهيم الرخاوى34931

ناجح227إدارة فــــــــــوةفوه بناتاالء اشرف محمد السيد موينه34932

ناجح267إدارة فــــــــــوةفوه بناتاالء خطاب جبر هللا الحسينى الجزار34933

ناجح202.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتاالء سمير صبري سعد المالحه34934

ناجح250.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتاالء صبرى المحمدى عبدالحميد فايد34935

ناجح196إدارة فــــــــــوةفوه بناتاالء صبرى عبدالفتاح حافظ مصطفى34936

ناجح210.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتاالء عبدالرحمن عبدالحميد متولى الهنداوى34937

ناجح250إدارة فــــــــــوةفوه بناتاالء على على السيد ابوموسى34938

ناجح249.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتاالء مالك محمود محمود المدنى34939

ناجح185.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتاالء محمد احمد محمد الشابورى34940

ناجح223إدارة فــــــــــوةفوه بناتاالء محمد حمدى مرسى المالحه34941

ناجح264.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتاالء محمود عبدالسالم قطب الششتاوى34942

ناجح252إدارة فــــــــــوةفوه بناتاالء محمود عبدالمحسن محمود شويل34943

ناجح250.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتاالء ممدوح محمد على باشا34944

ناجح158إدارة فــــــــــوةفوه بناتالهام على عبدالعظيم محمد شاهين34945

ناجح246إدارة فــــــــــوةفوه بناتامال محمد عبدهللا عبدهللا عطا34946

ناجح171إدارة فــــــــــوةفوه بناتامال ناصر السيد محمد رميح34947

ناجح174إدارة فــــــــــوةفوه بناتامانى سعيد محروس محمود شبور34949

ناجح153.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتامانى محمد حسن ابراهيم ندير34950

ناجح279.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتامانى منير محمد عز الدين زين34951

ناجح176.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتامانى ناصر رجب عبدالسالم غراب34952

ناجح196إدارة فــــــــــوةفوه بناتامل ابراهيم على ابراهيم عسل34953

ناجح277.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتامل احمد عبداللطيف فتوح الشناوى34954

ناجح220إدارة فــــــــــوةفوه بناتامل سامى محمد محمد ابومصطفى34955
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ناجح265.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتامل سعيد محمد علي سلمان34956

ناجح271.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتامل عادل عبدالفتاح خليل محمد34957

ناجح243إدارة فــــــــــوةفوه بناتامنيه احمد فؤاد سعيد المالح34958

ناجح226.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتامنيه انور ابوالمكارم على االشرم34959

ناجح229.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتامنيه محمد جعفر محمد صالح34960

ناجح268إدارة فــــــــــوةفوه بناتاميرة على مديح على باشه34961

ناجح276إدارة فــــــــــوةفوه بناتاميرة عوض اليمنى عوض عوض34962

ناجح245.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتامينة عبدالحميد محمد عبدالحميد الشرقاوى34963

ناجح247.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتايات احمد محمد احمد السعودى34964

ناجح250.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتايات وليد محمد احمد الشيخ34965

ناجح249.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتاية ابراهيم ابراهيم حسن عبدالعال34966

ناجح233إدارة فــــــــــوةفوه بناتاية ابراهيم ابوالخير السيد الحسينى34967

ناجح263.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتاية احمد ابراهيم عرجاوى هيكل34968

ناجح173.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتاية اشرف محمد سالمه السواح34969

ناجح214إدارة فــــــــــوةفوه بناتاية السيد السيداحمد ابوالروس34970

ناجح265إدارة فــــــــــوةفوه بناتاية خالد رفعت محمد ابوعيطه34971

ناجح184إدارة فــــــــــوةفوه بناتاية راضى جاد سعد الزعيرى34972

ناجح210إدارة فــــــــــوةفوه بناتاية راغب سعد احمد النجار34973

ناجح216إدارة فــــــــــوةفوه بناتاية سامى سعيد محمد الخالل34974

ناجح237.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتاية سمير حسن محمد المالح34975

ناجح246.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتاية عبدالرحمن عبدالحميد متولى الهنداوى34976

ناجح246.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتاية فتح هللا محمد فتح هللا الششتاوى34977

ناجح279.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتاية محمد جمال الدين محمد االمام34978

ناجح200إدارة فــــــــــوةفوه بناتاية محمد درويش عبده ابوغيط34979

ناجح250إدارة فــــــــــوةفوه بناتاية محمد محمد ابوالعينين حنتيرة34980

ناجح232إدارة فــــــــــوةفوه بناتايمان احمد عمر حامد عمر34981
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ناجح222.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتايمان اشرف عبدالغفور على شيحا34982

ناجح277.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتايمان السيد محمد محروس البديوى34983

ناجح262إدارة فــــــــــوةفوه بناتايمان طارق ابراهيم عبدالحميد مفتاح34984

ناجح275إدارة فــــــــــوةفوه بناتايمان عبده محمد عبدالعزيز فوده34985

ناجح277إدارة فــــــــــوةفوه بناتايمان عماد الدين محمد السيد نصار34986

ناجح246.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتايمان محمد محمد ابوالمكارم عبدالعزيز34987

ناجح223.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتايمان محمد محمد حسن الدسوقى34988

ناجح264إدارة فــــــــــوةفوه بناتايمان مصطفى محمد قدرى ميالد34990

ناجح274إدارة فــــــــــوةفوه بناتبانسيه رضا يوسف عبدالعزيز34991

ناجح259.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتبدور خالد مصطفى جاد رمضان34992

ناجح238إدارة فــــــــــوةفوه بناتبسمة عبده عبده قطب حسن34993

ناجح216إدارة فــــــــــوةفوه بناتبسمة محمد حسن احمد عيد34994

ناجح198إدارة فــــــــــوةفوه بناتبسملة محمود محمد حسن منيسى34995

ناجح231.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتبسمله سعيد بهنسى ابراهيم الشباسى34996

ناجح222.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتبسمله عبدالحكيم محمد محمد احمد34997

ناجح232.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتبسمله محرو س سالمة ابراهيم الطراوى34998

ناجح279إدارة فــــــــــوةفوه بناتبسمله محمد ابراهيم محمد البنا34999

ناجح240إدارة فــــــــــوةفوه بناتبسمله محمد عبدالسالم محمد الدباح35000

ناجح156إدارة فــــــــــوةفوه بناتبسمله مدحت ابراهيم عبدالعزيز النجار35001

ناجح210.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتبسمله مدحت حسن محمد معازو35002

ناجح257إدارة فــــــــــوةفوه بناتبسمله ناصر محمد محمد الكومى35003

ناجح236.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتبسمله يوسف محمود على العطار35004

ناجح183إدارة فــــــــــوةفوه بناتبسنت رضا محمد محمد جمعة35005

ناجح168.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتبسنت سمير السيد ابراهيم نصار35006

ناجح278.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتبشرى على زغلول على بهنسى35007

ناجح186إدارة فــــــــــوةفوه بناتبوسى عرجاوى حسن عرجاوى سيد احمد35008
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ناجح186إدارة فــــــــــوةفوه بناتترنيم محمد احمد حافظ المكاوى35009

ناجح246.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتتسنيم سعيد محمد محمد الديب35010

ناجح242.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتتسنيم نبيل شكرى محمد ابوجنديه35011

ناجح262إدارة فــــــــــوةفوه بناتتهانى ابراهيم محمد عبدالعزيز خلف35012

ناجح272.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتجنا تامر عبدالحميد عبدالباسط صالح35013

ناجح256إدارة فــــــــــوةفوه بناتجنه احمد محمد محمد ابومصطفى35014

ناجح279إدارة فــــــــــوةفوه بناتجنه عصام مبروك مختار عصايه35015

ناجح193.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتحبيبة سعيد محمد الفضلى الشريف35016

ناجح264.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتحبيبه ابراهيم رجب سعيد الشباسي35017

ناجح265إدارة فــــــــــوةفوه بناتحبيبه ابراهيم محمد مبروك دغدغ35018

ناجح256إدارة فــــــــــوةفوه بناتحبيبه اسماعيل محسن اسماعيل ابوغالى35019

ناجح248إدارة فــــــــــوةفوه بناتحبيبه اشرف احمد على القليبى35020

ناجح236.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتحبيبه السيد محروس اسماعيل محمود35021

ناجح272.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتحبيبه ايمن محمد عبدالوهاب الكيالنى35022

ناجح225.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتحبيبه جابر العربى على بهنسى35023

ناجح230.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتحبيبه حلمى جابر السيد الدباح35024

ناجح158إدارة فــــــــــوةفوه بناتحبيبه حمدى اسماعيل عبدالجليل نانو35025

ناجح210.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتحبيبه حمدى محمد على السعدنى35026

ناجح167.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتحبيبه حمدى محمود عبدالغنى الدسوقى35027

ناجح253إدارة فــــــــــوةفوه بناتحبيبه خالد احمد احمد حفناوى35028

ناجح215إدارة فــــــــــوةفوه بناتحبيبه سامى جابر على الببلى35029

ناجح274إدارة فــــــــــوةفوه بناتحبيبه سامى عبده عبده الرميلى35030

ناجح274.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتحبيبه سالمه محمد على سويد35031

ناجح245.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتحبيبه صالح على على المدنى35032

ناجح188.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتحبيبه عادل جابر عبدالسالم الرشيدى35033

ناجح276إدارة فــــــــــوةفوه بناتحبيبه عبدالسالم هارون محمد الخليفه35034
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ناجح261إدارة فــــــــــوةفوه بناتحبيبه عبدالفتاح رجب محمد صابون35035

ناجح190إدارة فــــــــــوةفوه بناتحبيبه عبده السيد السيد الدمنهورى35036

ناجح267إدارة فــــــــــوةفوه بناتحبيبه فتحى عبدالسالم فتحى العطار35037

ناجح198.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتحبيبه مبروك جمعة محروس الجروانى35039

ناجح279إدارة فــــــــــوةفوه بناتحبيبه محمد عبدهللا قدرى ميالد35040

ناجح279إدارة فــــــــــوةفوه بناتحنان سعيد احمد محمود حبليزه35041

ناجح181.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتحنان محمد احمد محمد داود35042

ناجح156.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتحنان محمد سعد محمد الفقى35043

ناجح197.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتحنين احمد عطيه يونس داود35044

ناجح159.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتحنين احمد محمد محمد عماره35045

ناجح244.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتحنين جمال محمد متولى طاليه35046

ناجح248إدارة فــــــــــوةفوه بناتحنين حسن احمد ابراهيم الحفتة35047

ناجح210.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتحنين عبدالمعطى صباح عبدالمعطى حله35049

ناجح247إدارة فــــــــــوةفوه بناتحنين عالء على ابراهيم العكيه35050

ناجح238إدارة فــــــــــوةفوه بناتحنين محمود محمد محمود السعداوى35052

ناجح241إدارة فــــــــــوةفوه بناتخلود اسماعيل احمد فتح هللا رزه35053

ناجح280إدارة فــــــــــوةفوه بناتخلود سمير سعيد احمد طايل35054

ناجح279إدارة فــــــــــوةفوه بناتدارين هشام محسن على اللبودى35055

ناجح276.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتداليا سعد السيد محمد المحالوى35056

ناجح278.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتدعاء ابراهيم سعيد يوسف حرقان35057

ناجح279.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتدعاء احمد فؤاد احمد خميس35058

ناجح212إدارة فــــــــــوةفوه بناتدنيا احمد محمد الهابط35059

ناجح252.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتدنيا عادل محمد عبدالحميد الغزولى35060

ناجح200إدارة فــــــــــوةفوه بناتدنيا محمود محمد احمد قنديل35061

ناجح276إدارة فــــــــــوةفوه بناتذكرى احمد محمد محمد الششتاوى35062

ناجح203إدارة فــــــــــوةفوه بناتذكرى عمرو فتح هللا محمد الفقى35063
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ناجح201.5إدارة فــــــــــوةفوه بناترانيا صبرى محمد ابراهيم ابوريافه35064

ناجح166إدارة فــــــــــوةفوه بناترحاب حمدى محروس اسماعيل محمود35065

ناجح197إدارة فــــــــــوةفوه بناترحاب رزق سعيد اسماعيل ابوغالى35066

ناجح213.5إدارة فــــــــــوةفوه بناترحمة ايمن مهدى مهدى المالحه35069

ناجح243.5إدارة فــــــــــوةفوه بناترحمة ثروت محمد احمد غوش35070

ناجح208إدارة فــــــــــوةفوه بناترحمة حسن السيد على السقا35071

ناجح200إدارة فــــــــــوةفوه بناترحمة سعد احمد محمد االخطابى35072

ناجح278.5إدارة فــــــــــوةفوه بناترحمة سعد محمد قطب الششتاوى35073

ناجح248إدارة فــــــــــوةفوه بناترحمة صالح منصور مهدى دراز35074

ناجح253إدارة فــــــــــوةفوه بناترحمة طه محمد طه حنتيره35075

ناجح190إدارة فــــــــــوةفوه بناترحمة عالء حسن ابراهيم مفتاح35076

ناجح258إدارة فــــــــــوةفوه بناترحمة ماهر محمد مصطفى الشرقاوى35077

ناجح262.5إدارة فــــــــــوةفوه بناترحمة محمد على السيد ابوموسى35078

ناجح249.5إدارة فــــــــــوةفوه بناترحمة وحيد محمود عبدالحميد الشرقاوى35079

ناجح200إدارة فــــــــــوةفوه بناترحمه ياسر عبدالونيس احمد االشرم35080

ناجح237.5إدارة فــــــــــوةفوه بناترزان سعيد ابراهيم ابراهيم ابوحمامه35081

ناجح225.5إدارة فــــــــــوةفوه بناترشا على خليل السيد عالء الدين35082

ناجح275.5إدارة فــــــــــوةفوه بناترضوى محمد محمود محمود غزال35083

ناجح279.5إدارة فــــــــــوةفوه بناترقيه حسن على عبده درويش35084

ناجح271إدارة فــــــــــوةفوه بناترقيه عادل محمد ابراهيم المنوفى35085

ناجح232.5إدارة فــــــــــوةفوه بناترنا عصام احمد ابراهيم ضيف35086

ناجح249.5إدارة فــــــــــوةفوه بناترنا فؤاد محمود عبدالواحد غوش35087

ناجح220إدارة فــــــــــوةفوه بناتروان احمد محمد حرز هللا ابوجندية35088

ناجح275.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتروان احمد محمود محمد الشاذلى35089

ناجح264.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتروان السيد محمد السيد حديفه35090

ناجح215إدارة فــــــــــوةفوه بناتروان حسن عبداللطيف فتوح الشناوى35091
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ناجح244.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتروان سعد عبدالعاطى ابوحسين35092

ناجح208إدارة فــــــــــوةفوه بناتروان عطيه السيد اسماعيل الغرباوى35093

ناجح248إدارة فــــــــــوةفوه بناتروان مجدى كمال محمد عويدات35094

ناجح144إدارة فــــــــــوةفوه بناتروان محمد احمد ابراهيم الخالل35095

ناجح212إدارة فــــــــــوةفوه بناتروان محمد صباح ابراهيم يحيى35096

ناجح260.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتروان محمد محمد عبدهللا سليمان35097

ناجح279إدارة فــــــــــوةفوه بناتروان ناصر احمد محمد الرميلى35098

ناجح258.5إدارة فــــــــــوةفوه بناترودينا احمد فؤاد احمد ابوعبدهللا35099

ناجح279إدارة فــــــــــوةفوه بناتروز رشدى حسن محمد سالم35100

ناجح265.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتروفيده السيد محمد السيد النجار35101

ناجح263.5إدارة فــــــــــوةفوه بناترويدا احمد عبدالمنعم احمد التبهارى35102

ناجح233.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتريم احمد محمد محمود شويل35103

ناجح184.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتريم السعيد على على الكورانى35104

ناجح279إدارة فــــــــــوةفوه بناتريم محمد محمد ابوالمكارم ماجور35105

ناجح274.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتريم هشام عبدالحميد عبدالحميد عبدالحليم35106

ناجح274.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتريمان محمود رجب محمود الطرينى35107

ناجح229.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتريهام راشد رفعت الفزاري35108

ناجح213إدارة فــــــــــوةفوه بناتريهام سعيد محسن سعيد المنجوجى35109

ناجح264.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتريهام سمير محمد عرجاوى حسانين35110

ناجح216إدارة فــــــــــوةفوه بناتريهام عبدالحليم محمد عبدالحليم الدجوى35111

ناجح242إدارة فــــــــــوةفوه بناتريهام وائل صالح الدين محمد ابوعيد35112

ناجح193.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتزينب محمد ممدوح غوش35113

ناجح222إدارة فــــــــــوةفوه بناتزينه على ابراهيم اسماعيل ابوغالى35114

ناجح210.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتزينه محمد حجازى احمد حجازى35115

ناجح215.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتسارة ابراهيم محمد ابراهيم هواش35116

ناجح241إدارة فــــــــــوةفوه بناتسارة عالء احمد مختار عصاية35117
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ناجح248.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتسارة محمد سعد على صبح35118

ناجح260.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتساره اشرف السعيد عبدالحميد حديفه35119

ناجح248.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتساره عماد على عبدالفتاح عبدالحلبم35120

ناجح235إدارة فــــــــــوةفوه بناتسالى احمد كمال محمد الطرينى35121

ناجح236إدارة فــــــــــوةفوه بناتسالى جمال محمود محمد الخطيب35122

ناجح253.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتسامية جابر محمد السيد عوض35123

ناجح204إدارة فــــــــــوةفوه بناتساندى حسنى عبده عبدالغنى الدمنهورى35124

ناجح222.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتساندى سعد على على المدنى35125

ناجح174إدارة فــــــــــوةفوه بناتسعاد سيد سيد مصطفى كريتح35126

ناجح164.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتسلمى احمد على سيداحمد الغنام35128

ناجح156إدارة فــــــــــوةفوه بناتسلمى السيد مبروك سعيد اللبودى35129

ناجح165.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتسلمى جمال احمد سليمان الطرينى35130

ناجح268إدارة فــــــــــوةفوه بناتسلمى جمال عطيه محمود ابوخشبه35131

ناجح267إدارة فــــــــــوةفوه بناتسلمى راضى النجيلى السيد عبيد35132

ناجح212إدارة فــــــــــوةفوه بناتسلمي سعيد سعد محمد مرسى35133

ناجح258.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتسلمى محمد السيد اليمنى مصطفى35134

ناجح259.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتسلمى محمد مبروك السيد االشرم35135

ناجح276.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتسما احمد سعيد على النجار35136

ناجح173إدارة فــــــــــوةفوه بناتسماء عبدالحميد على عبدالحميد فوده35137

ناجح153.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتسماح انور ابوالمجد عبدالسالم النكالوى35138

ناجح277إدارة فــــــــــوةفوه بناتسمر محمود سعيد حسن عيسى35139

ناجح263إدارة فــــــــــوةفوه بناتسمية سعد سعيد عبدالرحمن عبدهللا35140

ناجح192.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتسمية سعيد على محمد الشرقاوى35141

ناجح269إدارة فــــــــــوةفوه بناتسمية ماجد محمد فوزى ابوالمجد35142

ناجح265.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتسمية محمد عرجاوى درويش ابوعرب35143

ناجح269.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتسمية ياسر فتحى احمد ابوعيطة35144
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ناجح259.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتسميرة امام احمد امام الشفى35145

ناجح273إدارة فــــــــــوةفوه بناتسندس جابر عرجاوى على السرو35146

ناجح203.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتسندس حسام جمعة محمد فرحات35147

ناجح279إدارة فــــــــــوةفوه بناتسندس عبدالباسط عطيه يوسف ريحان35148

ناجح262إدارة فــــــــــوةفوه بناتسندس ماهر السيد محمد المالح35149

ناجح224.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتسندس محمد على عبدالسالم البغدادى35150

ناجح194إدارة فــــــــــوةفوه بناتسهر احمد فاروق محمد ابودشيش35151

ناجح259إدارة فــــــــــوةفوه بناتسهر رمضان عرجاوى عوض ابوغالى35152

ناجح251.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتسوسو محمد محمد خليل المغربى35153

ناجح273إدارة فــــــــــوةفوه بناتشذا على احمد عباس عامر35154

ناجح242.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتشمس جابر عبده محمد منيسى35155

ناجح262إدارة فــــــــــوةفوه بناتشهد احمد احمد عبده شبور35156

ناجح226.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتشهد احمد رمضان خليل خراش35157

ناجح279إدارة فــــــــــوةفوه بناتشهد احمد على سعد القماح35158

ناجح278إدارة فــــــــــوةفوه بناتشهد اسماعيل يوسف عبدالسالم ابوطاحون35159

ناجح272.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتشهد السيد سعيد محمد السبعاوى35160

ناجح270إدارة فــــــــــوةفوه بناتشهد السيد على على جمعه35161

ناجح243إدارة فــــــــــوةفوه بناتشهد حامد رزق ياقوت ابوموسى35162

ناجح222.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتشهد رزق ابراهيم عبدالرحيم بدران35163

ناجح279إدارة فــــــــــوةفوه بناتشهد سعيد السيد حسن ماجور35164

ناجح278.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتشهد سعيد النجيلى عبدالجواد حسن35165

ناجح251إدارة فــــــــــوةفوه بناتشهد سعيد جابر علي ابوموسي35166

ناجح254إدارة فــــــــــوةفوه بناتشهد سعيد حافظ محمد الفكس35167

ناجح181إدارة فــــــــــوةفوه بناتشهد سعيد محمد ابوالمكارم عبدالعزيز35168

ناجح225إدارة فــــــــــوةفوه بناتشهد عادل مبروك حافظ ابوهديبه35169

ناجح274إدارة فــــــــــوةفوه بناتشهد عاطف ابوالعينين محمد رجب35170
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ناجح182.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتشهد على على على بدر35171

ناجح203إدارة فــــــــــوةفوه بناتشهد على محمد حرز هللا ابوجنديه35172

ناجح252إدارة فــــــــــوةفوه بناتشهد عمرو شكرى محمد منيسى35173

ناجح192.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتشهد فتح هللا على محمد الطور35174

ناجح270إدارة فــــــــــوةفوه بناتشهد محمد جابر عبدالسالم الفوال35175

ناجح252إدارة فــــــــــوةفوه بناتشهد محمد محمد عبدالحميد االخطابى35176

ناجح249إدارة فــــــــــوةفوه بناتشهد ياسر محمد محمد شبور35178

ناجح278.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتشهيندة محمد محمد محمد السعودى35179

ناجح242إدارة فــــــــــوةفوه بناتصدفة عبدالسالم محمد فتح هللا الشرقاوى35180

ناجح165إدارة فــــــــــوةفوه بناتصفاء السيد سعيد على ابوطرطور35181

ناجح153إدارة فــــــــــوةفوه بناتضحى عزت محمود محمد راشد35182

ناجح272.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتضحى محمد محمد شنيت35183

ناجح202إدارة فــــــــــوةفوه بناتضحى محمود خليل محمد المغربى35184

ناجح249.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتعائشه محمود السيد محمود الرفاعى35185

ناجح276إدارة فــــــــــوةفوه بناتعائشه محمود وهبه احمد العزب35186

ناجح260إدارة فــــــــــوةفوه بناتعبير السيد رمضان السيد داود35187

ناجح259إدارة فــــــــــوةفوه بناتعال على محمود محمد النجار35188

ناجح259.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتعلياء عصام يسن نبيه عطيه35189

ناجح258إدارة فــــــــــوةفوه بناتعلياء محمد على عبدالنبى الربيعى35190

ناجح258إدارة فــــــــــوةفوه بناتفاتن فتحى السيد محمد الكيالنى35191

ناجح183.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتفاتن محمد احمد محمد النحاس35192

ناجح230.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتفاتن نصر سعيد نصر الكومى35193

ناجح249إدارة فــــــــــوةفوه بناتفاطمة الزهراء سعيد عبدالستار جمعه دربالة35194

ناجح235إدارة فــــــــــوةفوه بناتفاطمة سعد محمد على غزال35195

ناجح256إدارة فــــــــــوةفوه بناتفاطمة قطب محمد قطب الكيالنى35196

ناجح215إدارة فــــــــــوةفوه بناتفاطمة ممدوح نجا احمد الغياتى35197
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ناجح201إدارة فــــــــــوةفوه بناتفداء اسماعيل عفيفى زهران35198

ناجح279.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتفرح احمد احمد محمد راشد35199

ناجح265.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتفرح احمد عبدالسالم سليمان35200

ناجح177إدارة فــــــــــوةفوه بناتفرحة جمعه عبده ابوحطب35201

ناجح185.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتفرحه الشحات خليل خليل ابوطالب35202

ناجح260.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتفيروز عمادالدين احمد صالح35203

ناجح274.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتكريمه محمود سعيد على الصعيدى35204

ناجح161إدارة فــــــــــوةفوه بناتلليانا عماد سعيد على المسينى35205

ناجح150إدارة فــــــــــوةفوه بناتلندا محمد نمير امين رجب35206

ناجح267إدارة فــــــــــوةفوه بناتلوجين حسين على فتح هللا هجرس35207

ناجح272.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتليلى محمد ربيع محمد ابوهالل35208

ناجح218إدارة فــــــــــوةفوه بناتمروه محمد على السيد عالء الدين35210

ناجح226.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتمروى نصر نعيم على الدين35211

ناجح229.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتمريم ابراهيم محمد محمد الشباسى35212

ناجح279إدارة فــــــــــوةفوه بناتمريم اسامه على احمد زين الدين35213

ناجح169.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتمريم اشرف عبدالحميد محمد الفضالى35214

ناجح211إدارة فــــــــــوةفوه بناتمريم السيد محمد عبدالقادر النجار35215

ناجح164.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتمريم الشحات السباعى مختار البلتاجى35216

ناجح237.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتمريم حمدى السيد احمد اللقانى35217

ناجح154إدارة فــــــــــوةفوه بناتمريم خميس رمضان السيد داود35218

ناجح253.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتمريم درويش فتحى سليمه35219

ناجح217إدارة فــــــــــوةفوه بناتمريم رضا فوزى عطيه الكيالنى35220

ناجح172إدارة فــــــــــوةفوه بناتمريم سعد محمد سعد زلط35221

ناجح174.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتمريم طارق سعيد على ابوربع35223

ناجح262إدارة فــــــــــوةفوه بناتمريم عصام الدين محمد حامد الدمياطى35224

ناجح236إدارة فــــــــــوةفوه بناتمريم على عرجاوى محمد عالم35225
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ناجح153.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتمريم عماد احمد دسوقى العقبة35227

ناجح231.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتمريم عمرو عبدالفتاح فتوح ابوالسعد35228

ناجح187.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتمريم فتحى محمد محمد البديوى35230

ناجح236إدارة فــــــــــوةفوه بناتمريم فتحى محمد يوسف شتية35231

ناجح250.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتمريم محمد احمد محمد راشد35232

ناجح155.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتمريم محمد عبدهللا ابراهيم الرحمانى35233

ناجح179إدارة فــــــــــوةفوه بناتمريم محمد عبدالمنعم محمود ابومصطفى35234

ناجح213.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتمريم محمد على عبداللطيف شقطايه35235

ناجح256إدارة فــــــــــوةفوه بناتمريم محمد محمد بيومى حماده35236

ناجح203.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتمريم محمد محمود عبدالحميد الشرقاوي35237

ناجح162.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتمريم محمد نظمى صادق الطراوى35238

ناجح231إدارة فــــــــــوةفوه بناتمريم محمد يحى محمد المحالوى35239

ناجح276إدارة فــــــــــوةفوه بناتمريم محمود حمدى محمد الشابورى35241

ناجح279إدارة فــــــــــوةفوه بناتمريم محيى ابراهيم السيد عرفه35242

ناجح278إدارة فــــــــــوةفوه بناتمريم ممدوح فتحى محمد المصرى35243

ناجح201إدارة فــــــــــوةفوه بناتمريم ممدوح محمد محمد عبدالعال35244

ناجح254إدارة فــــــــــوةفوه بناتمريم ممدوح محمود محمد فرحات35245

ناجح233.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتمريم منصور محمد محمد مكى35246

ناجح148إدارة فــــــــــوةفوه بناتمريم ناصر عبدالغنى عبدالرحمن كدش35247

ناجح173إدارة فــــــــــوةفوه بناتمشيره الحاج محمد محمد عماشه35248

ناجح142.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتملك احمد على النوام35249

ناجح270.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتملك السيد ابراهيم محمد35250

ناجح232.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتملك ايمن على حسن درباله35251

ناجح271.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتملك على عبده على القرباتى35252

ناجح263.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتملك عيسى انور ابراهيم الطراوى35253

ناجح277إدارة فــــــــــوةفوه بناتملك محمد سعد سالم الطراوى35254



كفرالشيخ16/06/2021

1232صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح244.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتملك محمود رمضان محمد منيسى35255

ناجح233.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتملك مسعد عبده احمد المنجوجى35256

ناجح272إدارة فــــــــــوةفوه بناتملك هشام محمد احمد البربرى35257

ناجح185.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتمنا حمدى محمد مصطفى النبراوى35258

ناجح162.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتمنار احمد محمود احمد همام35259

ناجح198إدارة فــــــــــوةفوه بناتمنار محمد صالح محمد الدسوقى35260

ناجح265إدارة فــــــــــوةفوه بناتمنة هللا احمد محمد محمد السنهورى35261

ناجح214إدارة فــــــــــوةفوه بناتمنة هللا احمد منصور محمود الششتاوى35262

ناجح264.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتمنة هللا البدرى حامد احمد ابوموسى35263

ناجح213إدارة فــــــــــوةفوه بناتمنة هللا جمعه على على الجوهرى35264

ناجح250.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتمنة هللا حازم فهيم محمد ابراهيم35265

ناجح222إدارة فــــــــــوةفوه بناتمنة هللا حلمي محمد محمد رميح35266

ناجح251إدارة فــــــــــوةفوه بناتمنة هللا خميس سعيد ابراهيم معتيق35267

ناجح263.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتمنة هللا سعيد محى الدين حسن القلشانى35268

ناجح235إدارة فــــــــــوةفوه بناتمنة هللا صالح رفعت قاسم فراج35269

ناجح213.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتمنة هللا عصام سعيد زكى الفقى35270

ناجح164.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتمنة هللا عصام محمد عرجاوى الشامى35271

ناجح232إدارة فــــــــــوةفوه بناتمنة هللا على صباح عبدالمعطى الحله35272

ناجح252إدارة فــــــــــوةفوه بناتمنة هللا عماد سعيد على ابوطرطور35273

ناجح254.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتمنة هللا عمر محمد محمود عبدالحليم35274

ناجح278إدارة فــــــــــوةفوه بناتمنة هللا عمرو عبدالخالق هنداوى عبدالخالق35275

ناجح203.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتمنة هللا فوزى السيد عثمان ريحان35276

ناجح278إدارة فــــــــــوةفوه بناتمنة هللا محمد كامل محمد قرقورة35277

ناجح174إدارة فــــــــــوةفوه بناتمنة هللا محمد محمد عبدالوهاب بدران35278

ناجح176.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتمنة هللا محمد محمد فتح هللا الششتاوى35279

ناجح185.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتمنة هللا محمد محمد محمد عبدالكريم35280
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ناجح258إدارة فــــــــــوةفوه بناتمنةهللا سعد احمد سعد المالحه35281

ناجح201.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتمنةهللا عمر احمد عبدالنبى سكيكر35282

ناجح262إدارة فــــــــــوةفوه بناتمنةهللا فتحى محمد على باشا35283

ناجح278.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتمنةهللا محمد ابوالمكارم عبدالسالم الغزولى35284

ناجح197.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتمنةهللا محمد عبدالحميد حسن حسن على35285

ناجح240.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتمنه اللة سعيد محمد محمد الفكس35286

ناجح200إدارة فــــــــــوةفوه بناتمنه هللا كمال على محمد مليحه35287

ناجح207إدارة فــــــــــوةفوه بناتمنه هللا محمد احمد عبداللطيف المزين35288

ناجح207إدارة فــــــــــوةفوه بناتمنه هللا محمد مصطفى حسن الشربينى35289

ناجح278إدارة فــــــــــوةفوه بناتمنه هللا ناصر السيد حافظ الحصيص35290

ناجح278.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتمنه هللا وليد عبدالرازق على المسينى35291

ناجح237إدارة فــــــــــوةفوه بناتمنه حسن محمد محمد البدوى35292

ناجح260.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتمنه حمدى اسماعيل عبدالجواد عمار35293

ناجح245إدارة فــــــــــوةفوه بناتمنى اشرف حامد حامد الصعيدى35294

ناجح229إدارة فــــــــــوةفوه بناتمنى جمعه على عبدالحميد ادم35295

ناجح232.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتمنى صابر محمد ابراهيم سالم35296

ناجح194إدارة فــــــــــوةفوه بناتمنى على محمد عبدالعزيز شكبان35297

ناجح232إدارة فــــــــــوةفوه بناتمنى مصطفى السيد مصطفى البدوى35298

ناجح221إدارة فــــــــــوةفوه بناتمنى نعيم خليل السيد عالء الدين35299

ناجح197.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتمى اشرف محمد فتح هللا ماجور35300

ناجح193.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتمى مجدى محمود محمود منيسى35302

ناجح264إدارة فــــــــــوةفوه بناتمى محمد ابوالمكارم عبدالسالم الغزولي35303

ناجح174إدارة فــــــــــوةفوه بناتمى محمود على انور الميمونى35306

ناجح279.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتميار محي الدين ابراهيم ابراهيم ابوعيد35309

ناجح201إدارة فــــــــــوةفوه بناتميرنا محمود محمد عبدهللا المدنى35310

ناجح202إدارة فــــــــــوةفوه بناتنادية جابر محمد على باشا35311
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ناجح240.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتناديه مرسى محمد مرسى راشد35312

ناجح250.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتنانسى جابر محمد عطيه القماح35313

ناجح257.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتنجالء فتحى بركات محمد ابويوسف35315

ناجح231.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتندا سعد السيد نصر حمد35316

ناجح186.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتندا ناصر احمد نعيم شطاره35317

ناجح185إدارة فــــــــــوةفوه بناتندى ابراهيم عبدالحميد عبداللطيف عوض35318

ناجح246.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتندى ابراهيم محمد ابراهيم درويش35319

ناجح231.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتندى احمد احمد ابراهيم دويدار35320

ناجح276إدارة فــــــــــوةفوه بناتندى احمد عبدالسالم سليمان35321

ناجح265.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتندى احمد عطية احمد رمضان35322

ناجح200إدارة فــــــــــوةفوه بناتندى السيد جابر على السقا35323

ناجح178إدارة فــــــــــوةفوه بناتندى ايمن محمد السيد عيد35324

ناجح148.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتندى تامر مصطفى السيد البنا35325

ناجح235إدارة فــــــــــوةفوه بناتندى جمعه محمد ابراهيم ابوحجر35326

ناجح184.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتندى حسن جابر محمد المقدم35327

ناجح279إدارة فــــــــــوةفوه بناتندى حسن محمد حسن الغنام35328

ناجح181إدارة فــــــــــوةفوه بناتندى حسنى فتحى البحطيطى35329

ناجح178إدارة فــــــــــوةفوه بناتندى سامح السيد السيد ابوفيوض35330

ناجح214.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتندى سمير ابواليزيد عرجاوى قرقورة35331

ناجح195.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتندى شعبان نصر خليل خضر35332

ناجح224إدارة فــــــــــوةفوه بناتندى صادق محمد محمد الكبريتى35333

ناجح279إدارة فــــــــــوةفوه بناتندى عبدالقوى صعب على الشاذلى35334

ناجح278إدارة فــــــــــوةفوه بناتندى فتحى محمد فتحى الجيار35335

ناجح200إدارة فــــــــــوةفوه بناتندى فيصل محمد محمد ابوربع35336

ناجح278.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتندى محروس محروس محمد خفاجى35337

ناجح278إدارة فــــــــــوةفوه بناتندى محمد احمد حسين صالح35338
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ناجح154.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتندى محمد خليل ابراهيم طاليه35339

ناجح265.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتندى محمد على حسن الشبكشى35340

ناجح278.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتندى محمد محمد بدر القماح35341

ناجح277إدارة فــــــــــوةفوه بناتنغم احمد محمود رشاد خليل ابوالسعد35342

ناجح277إدارة فــــــــــوةفوه بناتنغم جابر جابر محمد القلينى35343

ناجح273إدارة فــــــــــوةفوه بناتنغم محمد احمد حسين صالح35344

ناجح218.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتنهال سعيد عبدالجواد السيد ابوحليمه35345

ناجح217.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتنهلة احمد جابر اسماعيل سالم35346

ناجح235.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتنهى حسين محروس اسماعيل العقبه35347

ناجح225.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتنور اسماعيل نعمان عبدالروؤف ندا35348

ناجح148إدارة فــــــــــوةفوه بناتنور ايهاب فتحي زيدان امان35349

ناجح244.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتنور حمدى عبدالفتاح حافظ مصطفى35350

ناجح270.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتنور خليل حموده يوسف غراب35351

ناجح253.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتنور عصام جابر حسين ندا35352

ناجح268إدارة فــــــــــوةفوه بناتنور محمد بدر ابراهيم الشرقاوى35353

ناجح255.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتنور محمد سعد محمد عجيز35354

ناجح261.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتنور محمد محمد السيد ريحان35355

ناجح157.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتنورا بهيج السيد محمد مكي35356

ناجح279إدارة فــــــــــوةفوه بناتنورا عبدهللا محمد عبدهللا ميالد35357

ناجح264إدارة فــــــــــوةفوه بناتنوران ايمن محمد عبداللطيف المزين35358

ناجح279.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتنوران فريد شوقى محمد الخلعى35359

ناجح269.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتنوران محمد السيد على المرتعش35360

ناجح274.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتنوران وائل مديح عبده اسماعيل35361

ناجح178إدارة فــــــــــوةفوه بناتنورهان احمد محمود احمد ابوالروس35362

ناجح253.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتنورهان احمد مصطفى احمد قفشين35363

ناجح210.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتنورهان حمدى بسيونى محمد القصار35364
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ناجح246إدارة فــــــــــوةفوه بناتنورهان محمد جابر السيد الطراوى35365

ناجح266.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتنورهان محمد سعيد ابراهيم عبدالحليم35366

ناجح276.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتنيرمين هشام سعيد محمد الشرقاوى35367

ناجح268إدارة فــــــــــوةفوه بناتهاجر احمد على على سويدان35368

ناجح239إدارة فــــــــــوةفوه بناتهاجر السيد محمد محمد عبدالحليم35369

ناجح160.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتهاجر حمدى محمد فؤاد الفوال35370

ناجح223إدارة فــــــــــوةفوه بناتهاجر سعد السيد محمد الجدى35371

ناجح223إدارة فــــــــــوةفوه بناتهاجر شوقى احمد ابراهيم الطنانى35372

ناجح201.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتهاجر عثمان شعبان محمد ابوربع35373

ناجح232إدارة فــــــــــوةفوه بناتهاجر عطيه سعيد محمد غيط35374

ناجح226.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتهاجر محمد محمد محفوظ سلطان35375

ناجح181إدارة فــــــــــوةفوه بناتهاجر نجاح ابوالنصر يوسف حفناوى35376

ناجح216إدارة فــــــــــوةفوه بناتهاله ابوالعنين محمد توفيق رخا35377

ناجح244إدارة فــــــــــوةفوه بناتهاله ناصر محمد محمد القلينى35378

ناجح186.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتهايدى على امين عبدالغنى مليحه35379

ناجح181إدارة فــــــــــوةفوه بناتهبه حسن على محمد الغنام35380

ناجح266.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتهبه سالمة خميس ابراهيم ابوالعيون35381

ناجح233.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتهدى جمال احمد على القرباتى35382

ناجح215.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتهدى خالد سعيد ابراهيم الزينى35383

ناجح270.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتهدير الحاج جابر محمد الربيعي35384

ناجح278.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتهنا حسام عبدالستار محمد شاهين35385

ناجح275إدارة فــــــــــوةفوه بناتهنا حمدى السيد محمد ابوربع35386

ناجح274إدارة فــــــــــوةفوه بناتهنا هشام احمد محمد الشابورى35387

ناجح255إدارة فــــــــــوةفوه بناتهند عبده ابراهيم محمد ابومصطفى35388

ناجح165إدارة فــــــــــوةفوه بناتوفاء محمد محمود ابراهيم اللقانى35389

ناجح240إدارة فــــــــــوةفوه بناتوالء مصطفي محمد عبدالرحمن35390
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ناجح278.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتيارا اشرف عباس بدر القماح35391

ناجح270إدارة فــــــــــوةفوه بناتياسمين احمد سعيد محمد القصاص35392

ناجح246إدارة فــــــــــوةفوه بناتياسمين حسن محمد ابراهيم مفتاح35393

ناجح233إدارة فــــــــــوةفوه بناتياسمين سعيد محسن محمد الحصيص35394

ناجح242إدارة فــــــــــوةفوه بناتياسمين عبدالحميد زيدان حسينى بخيت35395

ناجح199إدارة فــــــــــوةفوه بناتياسمين عطيه محمد ابوحجر35396

ناجح192.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتياسمين محمد ابراهيم السيد الطهطاوى35397

ناجح270.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتياسمين محمد زكى دسوقى حفناوى35398

ناجح275.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتيسرا محمد حسن محمد ضبش35399

ناجح239.5إدارة فــــــــــوةفوه بناتيمنى احمد عبدالحميد هنداوى عبدالخالق35400

ناجح150.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادابراهيم ابراهيم محمد محمد ابوغيط35401

ناجح156إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادابراهيم احمد الحارس ابوالنجاه الشباسى35402

ناجح265إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادابراهيم حسن ابراهيم سيداحمد عوض35403

ناجح245.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادابراهيم سعيد محمد محمود حماد35404

ناجح270.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادابراهيم عيد شعبان عيد ابوحشيش35406

ناجح159إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادابراهيم مبروك احمد االشرم35407

ناجح163.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادابوبكر عطا هللا متولى حسن عالء الدين35408

ناجح266إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد ابراهيم السيد متولى الكرمانى35409

ناجح215إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد ابراهيم سعيد ابراهيم معتيق35410

ناجح222.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد احمد رجب حسين ابوحسين35411

ناجح236.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد احمد عادل فتحى احمد سليمه35412

ناجح251إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد احمد محمد حامد غراب35413

ناجح258إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد اشرف محمد السيد رمضان35414

ناجح227.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد الحاج محمد محمد عماشه35415

ناجح198إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد السيد احمد احمد ريحان35416

ناجح207إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد السيد سعيد زكى الفقى35417
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ناجح260.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد السيد محمد السيد ابومصطفى35418

ناجح279إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد انور عبده احمد الشيخ35420

ناجح273.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد ايمن متولى حسن عالء الدين35421

ناجح205.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد جالل جالل محمد الخالل35422

ناجح279إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد جمال محمود محمود شطاره35423

ناجح158.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد حسنى محمد محمود عبدالحليم35424

ناجح191إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد حسونه فكرى السيد عثمان35425

ناجح246إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد حلمى جابر السيد الدباح35426

ناجح148إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد حمدى محمد محمد الهربيطى35427

ناجح263إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد خالد سعيد ابراهيم ابواسماعيل35428

ناجح277إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد خميس محمود عبدهللا الشبكشى35429

ناجح236.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد رجب عرجاوى محمد عرب35430

ناجح217إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد رضا محمد محمد الصاوى35431

ناجح254إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد زكريا احمد حسن عبدالحليم35432

ناجح155.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد سعيد مسعود سعد السودانى35433

ناجح262إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد طارق احمد محمد النحاس35435

ناجح240إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد عبدالحميد سعد عبدالحميد السماك35436

ناجح183.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد عبدالعزيز حسين حسين حسن35437

ناجح193إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد على ابراهيم على ندا35438

ناجح243إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد على شوقى مجد رزق35439

ناجح263إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد عماد الدين محى فتح هللا الدباح35440

ناجح262إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد عماد سعيد على ابوطرطور35441

ناجح202إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد كامل احمد عبدالسالم عرب35442

ناجح279إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد محمد احمد احمد قنطوش35443

ناجح233.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد محمد احمد درويش ابوعرب35444

ناجح231إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد محمد احمد محمد العقبه35445
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ناجح164.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد محمد السيد ابراهيم ابوالسعد35446

ناجح145إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد محمد حلمى محمد قفشين35447

ناجح273إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد محمد خليل الحسينى امان الدين35448

ناجح242.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد محمد سالم السيد عرفه35449

ناجح274.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد محمد عبدالحميد عبدالحميد شويل35450

ناجح279.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد محمد على على ضبش35451

ناجح182إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد محمد كمال عبدالفتاح مجاهد35452

ناجح201.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد محمد محمد احمد المحالوى35453

ناجح199إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد مصطفى محمد عبدالعزيز خلف35454

ناجح260إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد مصطفى محمد محمد رمضان35455

ناجح184.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد هانى السيد على الصعيدى35456

ناجح266.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد ياسر سعيد السيد عبيد35458

ناجح241إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد يحيى سعيد عبدالسالم شروف35459

ناجح253إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداحمد يوسف احمد حسن سالم35460

ناجح279إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداسامه حسن انور حسن البغدادى35461

ناجح202.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداسالم احمد رفعت محمد ابوعيطه35462

ناجح146.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداسالم محمد احمد مسعود عبدهللا35463

ناجح163.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداسماعيل سالم اسماعيل نصر كرم35464

ناجح199إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداشرف محمد محمد على الخضرى35465

ناجح221إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماداشرف مسعد محمد محمد ابوحليمه35466

ناجح270إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادامين محمد امين حسين عرفه35467

ناجح188إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادانس منصور ابوالنجاه ابرهيم هالل35468

ناجح256.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادايمن احمد محمود عبدالغنى الدسوقى35469

ناجح220.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادايمن محمد الحصافى سعيد محمود ابوحامد35470

ناجح263إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادايمن محمد محمد على ريحان35471

ناجح183إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادايهاب الشحات محمد على باشا35472
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ناجح213.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادايهاب ايمن حلمى احمد حفناوى35473

ناجح228إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادايهاب على صبحى عبدالمعطى النجار35474

ناجح190.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادجابر الشحات جابر عبدالمنعم عبدالجواد35475

ناجح278إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادجابر عبدهللا احمد احمد فايد35476

ناجح278إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادجمال اكرامى محمد على الشرقاوى35477

ناجح192إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادجمال حسن جادهللا على الزينى35478

ناجح145إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادجمال محمد السيد محمد الزغبى35479

ناجح276إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادحازم حمادة محمد حافظ باشا35480

ناجح227إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادحامد ابراهيم حامد حامد عمر35481

ناجح222.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادحسام اكرامى محمد محمد البسيونى35482

ناجح228.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادحسام الدين محمد عبدالسالم السيد الفضالى35483

ناجح181.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادحسام حسن عبدالوهاب على خضر35484

ناجح165.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادحسام عبدالسالم محمد عبدالسالم موينه35485

ناجح256.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادحسن حسن على عبدالحميد الشرقاوى35486

ناجح202.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادحسن محمد حسن محمد بتوت35487

ناجح252.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادحسين احمد امين حسين محمد عرفه35490

ناجح169إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادحسين سعيد محمد على عصايه35491

ناجح279إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادحمدى امين محمد على الشاذلى35492

ناجح279.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادحمدى محمد حمدى عباس الدباح35493

ناجح276إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادحمدى محمد محمد فؤاد الفوال35494

ناجح258إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادخالد زين العابدين البحيرى محمد درويش35495

ناجح173إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادخالد محمد عطيه غريب سنبل35497

ناجح175.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادخالد وائل محمد محمد غنيم35499

ناجح161.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادخليل محمد خليل محمد عباده35500

ناجح189.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادخميس سالمه خميس عبدالفتاح عرب35501

ناجح210إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادراضى حسام الدين محمد عرجاوى عالم35502
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ناجح270.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادرامى محمد على احمد الخطيب35503

ناجح208.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادرشاد سعد محمود احمد سالم35505

ناجح182.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادرفعت احمد على عبدالمعطى الفطرانى35507

ناجح276إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادرفعت محمد رفعت محمد خميس35508

ناجح274إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادزياد سعد محمد احمد العسكرى35509

ناجح277إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادزياد سعيد سعيد على عطوه35510

ناجح149.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادزياد سمير محمد محمد عالء الدين35511

ناجح251إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادزياد صادق فتح هللا صادق شنيت35512

ناجح193.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادزياد على على محمد شهاوى35513

ناجح173.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادزياد محمد سالمه عبدالسالم محار35514

ناجح158إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادزياد ياسر سعيد زكى العطار35515

ناجح167.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادسامح محمود ابراهيم محمد جاهين35516

ناجح260إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادسعد مصطفى سعد محمد عابد35517

ناجح242إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادسعد نصر سعد على السعدنى35518

ناجح235.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادسعيد ابوالنجاه السعيد السيد بدر35519

ناجح162إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادسعيد احمد سعيد محمد ناضر35520

ناجح162.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادسعيد عبدالحكيم سعيد ابوالمكارم ابوجبل35521

ناجح177إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادسعيد عطيه عطيه عطيه القماح35522

ناجح145.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادسعيد فتح هللا سعيد حسن السمان35523

ناجح147.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادسعيد محمد محمد فتح هللا ابوميره35524

ناجح204إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادسيف الدين محمد محمد ناجى فليفل35526

ناجح150.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادسيف الدين مدحت محمد محمد السلماوى35527

ناجح261.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادشادى محمد محمد صبرى محمد الصياد35529

ناجح195.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادصالح احمد عطية احمد رمضان35530

ناجح269.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادصالح حمدى فتحى السيد الفقى35531

ناجح149إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادطارق ابوالنجاه الحسينى ابوالنجاه الشباسى35532
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ناجح161.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادطه احمد حسن ابراهيم غانم35533

ناجح182.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعادل احمد جابر ابراهيم حنتيره35534

ناجح168إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعادل احمد زكريا محمد مليحه35535

ناجح167إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعادل محروس محروس سعد عجيز35536

ناجح276.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعادل محمد صالح قاسم فراج35537

ناجح165إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدالحميد وليد عبدالحميد عبدالكريم الشرنوبى35538

ناجح207.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدالرحمن ابراهيم غريب عبدالعزيز القطورى35539

ناجح278.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدالرحمن احمد على احمد زين الدين35540

ناجح229.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدالرحمن احمد محمد غنيم حماد35541

ناجح222إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدالرحمن اشرف صادق حسن خضير35542

ناجح171إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدالرحمن اشرف عطيه محمود زكى35543

ناجح240.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدالرحمن السيد السيد حسين الوزيرى35544

ناجح159.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدالرحمن جابر على السيد شكبان35545

ناجح177إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدالرحمن خميس خليل خليل الطيار35546

ناجح203إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدالرحمن رضوان احمد محمد السنهورى35547

ناجح276إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدالرحمن سامح محمدى غريب سيدروحه35548

ناجح190إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدالرحمن سامى محمود ابراهيم منيسى35549

ناجح195.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدالرحمن سعد عبدالوهاب ابراهيم هواش35550

ناجح212.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدالرحمن سعيد زيدان محمد الدسوقى35551

ناجح270إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدالرحمن شوقى عبدالغفور على شيحا35552

ناجح278إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدالرحمن طارق عطيه على سلمان35553

ناجح205.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدالرحمن على احمد على مرعى35554

ناجح246.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدالرحمن على السيد محمد عتش35555

ناجح162.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدالرحمن على محمد عبدالنبى الربيعى35556

ناجح183إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدالرحمن فتح هللا عبداللطيف محمد النحاس35557

ناجح223.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدالرحمن مجدى عطاهلل حسين كدش35558
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ناجح246إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدالرحمن محمد ابراهيم جبر35559

ناجح217.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدالرحمن محمد اسماعيل بسيونى خضر35560

ناجح274إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدالرحمن محمد السعيد السيد بدر35561

ناجح237.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدالرحمن محمد رمضان على الرخاوى35562

ناجح272.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدالرحمن محمد زكريا صباح الخباز35563

ناجح272إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدالرحمن محمد سالمة محمد شبور35564

ناجح230.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدالرحمن محمد عبده عمران35565

ناجح245إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدالرحمن محمد على عبدالفتاح قرقوره35566

ناجح266إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدالرحمن محمد على محمد شهاوى35567

ناجح264.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدالرحمن محمد محروس سعد ابوعيطه35568

ناجح191إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدالرحمن محمد محمد على الطويل35569

ناجح212إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدالرحمن محمد محمد على رحيم35570

ناجح259إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدالرحمن محمد وهبه محمود السرنباوى35572

ناجح253.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدالرحمن ناصر مصطفى حسين السقا35573

ناجح255.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدالرحمن ياسر ابوالنصر على زيتون35574

ناجح268إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدالعزيز صالح الدين عبدالعزيز السيد سلطان35575

ناجح261.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدالعزيز محمود محمود منيسى35576

ناجح279إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدالغنى على عبدالغنى ابوالمكارم الشيتانى35577

ناجح272إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدالفتاح محمد محمد عبدالفتاح مليحه35578

ناجح265إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدهللا رجب عطيه محمد ابوالسيد35579

ناجح167.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدهللا رضوان عبدهللا رضوان حنفى35580

ناجح267إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدهللا عادل انور ابراهيم بن35582

ناجح226.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدهللا عبدالمحسن محمد محمد السقا35583

ناجح239إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدهللا عصام عبدهللا ابرهيم الرحمانى35584

ناجح193.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدهللا محروس ابراهيم السيد الطحطاوى35585

ناجح235إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدهللا محمد صالح احمد محمد35586
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ناجح231إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدهللا محمد عبدهللا حسن عوض35587

ناجح277إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدهللا محمد عبده احمد عباسى35588

ناجح198.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدهللا محمد فؤاد عبدالعظيم الخطيب35589

ناجح246إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدهللا محمد محمد بسيونى عبدالكريم35590

ناجح224إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدهللا محمود السيد محمد السنهورى35591

ناجح239.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدهللا محمود رمضان محمد35592

ناجح188إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدهللا منصور عبدهللا احمد عباسيه35593

ناجح180إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدهللا منصور نصر حسن مفتاح35594

ناجح205إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدالهادى عادل عبدالهادى على جاد35595

ناجح262إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعبدالوارث كرم عبدالوارث محمد عشيبه35596

ناجح240.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعالء احمد عبدالمحسن يوسف الشيخ35597

ناجح173.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعالء الدين حمدى سعيد غريب شتيه35598

ناجح204إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعالء الدين سعد سعيد زكى مفتاح35599

ناجح201إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعالء جمال محمد محمد ابوالنور35600

ناجح193.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعالء محمد محمد عبدالسالم زهران35601

ناجح216.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعالء محمد نصر عبدهللا عياد35602

ناجح228.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعالء مدحت السيد احمد الخلفى35603

ناجح204.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعلى اشرف على كامل ابوعيش35604

ناجح204إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعلى جمال على السيد ابوموسى35605

ناجح187إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعلى حسن سعد احمد مرعى35606

ناجح182إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعلى سمير على محمد العطار35607

ناجح263.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعلى كمال على محمد راشد35609

ناجح265.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعلى محمد على اسماعيل الزينى35610

ناجح257.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعلى محمد على عبدالنبى الربيعى35611

ناجح149.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعلى محمد على فتح هللا الشرقاوى35612

ناجح262.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعلى محمد على محمد عروس35613
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ناجح151إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعلى ناصر على على السرو35614

ناجح274إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعماد محمد عبدالغنى ابراهيم خضر35616

ناجح176إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعمار عبدالسالم ابوالنجاه عبدالسالم النكالوى35617

ناجح254.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعمار ماهر سالمه احمد خيرهللا35618

ناجح269.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعمر ابراهيم فهمى عباس عبدالجواد35619

ناجح169إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعمر احمد محمد احمد موسى35620

ناجح263إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعمر بسيونى بسيونى رمضان عبدالرحمن35621

ناجح209إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعمر حسن عبده توفيق كدش35622

ناجح261إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعمر حسن فتح هللا حسن خطاب35623

ناجح270.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعمر خميس فؤاد فتح هللا ماجور35624

ناجح255.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعمر راغب محمد صالح زهران35625

ناجح256إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعمر سعد محمود محمود الشباسى35626

ناجح262.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعمر عطيه محمد ابراهيم شعبان35627

ناجح231إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعمر محمد سعيد نعيم شطاره35628

ناجح200إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعمر محمد محمد عبدالعظيم التباع35629

ناجح262.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعمر وليد خليل الحسينى امان الدين35630

ناجح194.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعمرو اشرف فتحى سالمه ابراهيم35631

ناجح268إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعمرو حسن على حسن الحله35632

ناجح234إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعمرو حمزه سعد محمد مليحه35633

ناجح210.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعمرو خالد محمد ابراهيم الجراحى35634

ناجح263.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعمرو خالد محمد على ابوعلى35635

ناجح258إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعمرو سامى رجب محروس عجيز35636

ناجح252.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعمرو فادى محى الدين محمد بدوى35637

ناجح248إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعمرو محمد احمد حسن خميس35638

ناجح236إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعمرو محمد احمد كامل ابوالروس35639

ناجح241.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعمرو محمد السيد احمد ريحان35640
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ناجح173إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعمرو هانى احمد فهمى ابودشيش35641

ناجح144إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادعيسوى كمال محمد العيسوى محمد زايد35642

ناجح247إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادفؤاد محمد فؤاد محمد االخطابى35643

ناجح251إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادفادى عادل ابراهيم عبدالغفار ابوالسعد35644

ناجح242.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادفارس احمد محمد محمود الديب35645

ناجح153.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادفارس جابر محمد محمد ابوربع35646

ناجح274.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادفارس حسن عاطف حسن كدش35647

ناجح248.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادفارس حسن محمد حسن سليمه35648

ناجح248إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادفارس محمد محب حافظ الخالل35651

ناجح217.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادكارم يوسف فوزى يوسف بدر35653

ناجح191.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادكريم اشرف ابوالفتوح احمد كدش35654

ناجح263.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادكريم العربى محمد محمد ابوهالل35655

ناجح272.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادكريم حسين محمد عرجاوى الشامى35658

ناجح277.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادكريم رضا مراسى سعد النوام35659

ناجح160.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادكريم سعيد محمود محمد قاسم35660

ناجح163.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادكريم محمد سالمه عبدالسالم محار35661

ناجح223إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادكريم مصطفى محمد مصطفى ابوالروس35662

ناجح258.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمازن احمد المغاورى محمد ابومصطفى35664

ناجح279إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمازن محمد رشيد محمود ابومصطفى35665

ناجح148.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمبروك على صبره على الشاذلى35666

ناجح278.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد ابراهيم عبدالعزيز عبدالعزيز النجار35667

ناجح278.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد احمد ابراهيم ابراهيم همام35669

ناجح261إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد احمد ابوالنجاه عبدالغنى هيكل35670

ناجح258إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد احمد احمد عبدهللا عبدهللا عطا35671

ناجح276إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد احمد احمد محمد مليحه35672

ناجح271.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد احمد السيد السيد جوهر35673



كفرالشيخ16/06/2021

1247صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح268إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد احمد بسيونى فتح هللا ناضر35674

ناجح263إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد احمد صباح محمد االخطابى35675

ناجح201.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد احمد عبدالسالم ابراهيم عبدالعال35676

ناجح155.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد احمد عطيه احمد رمضان35677

ناجح277.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد احمد فتحى محروس الصقار35678

ناجح236إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد احمد محمد بدوى السيد35679

ناجح226إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد احمد محمد فتحى جاويش35680

ناجح250إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد احمد محمد محمد عتش35681

ناجح188.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد اسماعيل رجب محمد الصعيدى35682

ناجح170.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد اشرف زغلول مهدى درويش35683

ناجح215إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد اشرف محمد محمد ابومصطفى35684

ناجح192.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد اشرف محمد محمد عالءالدين35685

ناجح276.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد الحسن محمد انور الحسينى االبياوى35686

ناجح260إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد السيد ابراهيم ابراهيم االحول35687

ناجح276.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد السيد احمد ابراهيم الخالل35688

ناجح238إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد السيد احمد محمد عنانى35689

ناجح273.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد السيد السيد طلبه حمد35690

ناجح232إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد السيد المحمدى معروف مسعود35691

ناجح152إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد السيد جمال على البغدادى35692

ناجح277إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد السيد محمد السيد السقا35693

ناجح279إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد امام فتحى عبدالقادر ابوموسى35694

ناجح219.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد انور عادل انور شاهين35695

ناجح217.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد ايمن محسن سيد احمد الزمر35696

ناجح261.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد ايمن محمد احمد رجب35697

ناجح272.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد ايهاب سمارة عمران العرند35698

ناجح187إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد بركات احمد محمد السلطيسى35699
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ناجح147إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد جمعه مصطفى احمد الدخاخنى35700

ناجح277.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد حافظ جابر عبدالسالم الفوال35701

ناجح260إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد حسن ابراهيم محمود عماره35702

ناجح267إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد حسن عبدالفتاح احمد المالحه35703

ناجح210.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد حسنى صباح محمد الفار35704

ناجح277.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد حسين متولى زكى النبتى35705

ناجح276إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد حسين محمد عبدالحميد السيد35706

ناجح238إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد حسين محمد محمد عسل35707

ناجح164إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد حمامه محمد عبدالحميد الطرينى35708

ناجح227إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد حمدى سعيد زكى مفتاح35709

ناجح166.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد راضى محمد السيد خليل35710

ناجح270إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد رافت احمد احمد الفحار35711

ناجح279إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد رضا محمد محمد قرقوره35712

ناجح190إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد رضا محمدى درويش الغايش35713

ناجح227.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد رفعت سعد عبدالحميد السماك35714

ناجح226.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد رفعت سعيد محمد الصعيدى35715

ناجح245إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد رمزى محمد يونس ابويونس35716

ناجح225إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد رمضان محمد احمد الشبكش35717

ناجح174.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد رياض ابوالنجا عبدالصمد ابويونسـ35718

ناجح278إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد سعد محمد سعد قنديل35719

ناجح254.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد سعد يسن راغب زيتون35720

ناجح249.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد سعيد جالل غريب بعجر35721

ناجح161إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد سعيد سعد ابراهيم برجاس35722

ناجح150إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد سعيد صالح سعيد ابوعطيه35723

ناجح179إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد سعيد على محمد الشرقاوى35724

ناجح249.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد سعيد محمد متولى على الدين35725
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ناجح171.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد سمارة محمد محمد الشرقاوى35726

ناجح277إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد سمير محمد خليل البواب35727

ناجح249إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد سمير محمد محمد القهوجى35728

ناجح279إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد صابر على شعبان ابوغيط35729

ناجح269.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد صفوت محمد خالد عبدالباسط مرعى35730

ناجح240.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد صالح محمد السيد الخطيب35731

ناجح164إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد عادل احمد محمد الرميلى35732

ناجح205إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد عادل عبدالهادى محمد ابوشنب35733

ناجح229إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد عادل محمد احمد القصاص35734

ناجح275.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد عبدالسالم محمد عبدالسالم ابوسيف35735

ناجح276إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد عبدالسالم هارون محمد الخليفه35736

ناجح200.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد عبده محمد عبده القلشانى35737

ناجح243.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد عزت صبرى ابراهيم كرم35738

ناجح159.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد عصام فرج محمود الزفتاوى35739

ناجح271.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد عالء احمد العربى سيدروحه35740

ناجح174إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد عالء محمد محمد الخالل35741

ناجح274إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد علوى كمال محمد عمر35742

ناجح254إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد على خليل خليل ابوطالب35743

ناجح254إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد على محمد سعد حمد35744

ناجح262.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد على محمد على سلمان35745

ناجح144.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد على محمد على شعالن35746

ناجح257إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد عمرو محمد السيد ابوربع35747

ناجح163.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد فتح هللا محمد فتح هللا الطنطاوى35748

ناجح258.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد كرم على محمد راشد35749

ناجح210.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد محرم فؤاد منصور الشرقاوى35750

ناجح176إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد محمد ابراهيم محمد مفتاح35751
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ناجح249.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد محمد سعيد ابراهيم معتيق35752

ناجح276.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد محمد على محمد الغنام35753

ناجح196.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد محمد محمد محمد عبدالكريم35754

ناجح266.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد محمود عبدالحميد محمد شهود35755

ناجح273إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد محمود عبدالواحد سيد احمد عطيه35756

ناجح230إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد محمود محمد محمود الحشاش35757

ناجح205إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد مرشدى محمد فتح هللا الدباح35758

ناجح229.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد مصباح مصباح محمد الخباز35759

ناجح276إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد معتصم محمد حافظ باشا35760

ناجح278إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد منصور على محمد شهاوى35761

ناجح269.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد ناصر دسوقى على بدر35762

ناجح240إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد ناصر محمد محمد ابراهيم35763

ناجح243.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد نبيل عطية محمد حشيش35764

ناجح233.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد نبيل محمد السيد السبعاوى35765

ناجح269إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد هانى فوزى محروس عجيز35766

ناجح219إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمد ياسين محمد حسن سليمه35767

ناجح275إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمود ابراهيم محمد احمد وزه35768

ناجح213.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمود احمد عبدالواحد سيد احمد عطيه35769

ناجح173.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمود بالل محمد ابراهيم بن35770

ناجح165.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمود جمال فوزى عطيه الكيالنى35771

ناجح181.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمود حسام الدين محمود صادق المناسفى35772

ناجح237إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمود خميس السيد ابراهيم كرم35773

ناجح264.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمود سعيد كامل سعد زلط35776

ناجح201إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمود سعيد محمد السيد هيكل35777

ناجح276.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمود عالء الدين محمد عبده الفحار35778

ناجح213إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمود محمد خميس محمد الطباخ35779
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ناجح212إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمود محمد عبدالفتاح حموده الزعيم35780

ناجح238إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمود محمد محمد محمد النحاس35781

ناجح279إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمود محمد محمود محمد شبور35782

ناجح279إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمود محمد محى فتح هللا الدباح35783

ناجح253.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمود محمود احمد ابراهيم غانم35784

ناجح202.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحمود مصطفى محمود محمد جاهين35785

ناجح252.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمحى عبده محى عبدهللا اللقانى35786

ناجح241إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمدحت مرسى محمد مرسى راشد35787

ناجح233.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمروان احمد محمد محمد سالم35788

ناجح250.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمروان عالء السيد عبدالواحد بسيونى35789

ناجح218إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمصطفى احمد مصطفى جمعه زهران35790

ناجح236إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمصطفى حسن محمد سالمه35791

ناجح242إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمصطفى عبدالسالم فؤاد اسماعيل سالم35792

ناجح244إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمصطفى محمد فتح هللا فتحى القله35793

ناجح228إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمصطفى محمد محمد ابراهيم متولى جبر35794

ناجح253إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمصطفى محمد مصطفى رجب قرقورة35795

ناجح190.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمصطفى محمد مصطفى عبدالستار القفاص35796

ناجح192إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمصطفى محمود احمد بهجت سلمان35797

ناجح270إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمصطفى محمود عبدالواحد سيد احمد عطيه35798

ناجح272.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمصطفى وحيد مراسى خليل النوام35799

ناجح274.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمعتز حسن درويش درويش ابومصطفى35801

ناجح269إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمعتز سعيد ابراهيم ابراهيم السنكرى35802

ناجح256.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمهند محمد ابوالمعاطى محمد النادى35803

ناجح248إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادمهند محمود محمد محمود شويل35804

ناجح154إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادنشات محمد على فتح هللا الشرقاوى35805

ناجح275إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادنور الدين عبدالحميد محمد عبدالحميد الدمياطى35806
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ناجح273إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادنور الدين مجدى محمد حسن المزين35807

ناجح154إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادنور الدين محمد احمد على القرباتى35808

ناجح251.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادنور الدين محمد جابر القصاص35809

ناجح225.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادهشام سعيد ابراهيم ابراهيم معتيق35810

ناجح190.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حمادوائل قطب عطا سعد الكيالنى35811

ناجح168إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديحيى سعيد سعيد ابراهيم الزينى35812

ناجح176إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديحيى فتحى عبدالمعطى قطب سكيكر35813

ناجح271.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديحيى محمد سعد ابراهيم الدباح35814

ناجح278.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديحيى وجيد محمود السيد راشد35815

ناجح256.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديحيى ياسر محمد عبده المغربى35816

ناجح226.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديسن احمد محمد يسن المالحة35817

ناجح246إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف ابراهيم عطا هللا على دغيم35818

ناجح189إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف ابراهيم مسعد شيبوب عتمان35819

ناجح160.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف احمد احمد السيد سميه35820

ناجح246.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف احمد السيد احمد كديره35821

ناجح186إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف احمد محمد محمد الكورانى35822

ناجح244إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف اشرف انور على جوده35823

ناجح249.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف السيد الحاج زكى الجربيد35824

ناجح187.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف السيد النجيلى محمد ابوطالب35825

ناجح191.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف السيد على قطب صباح35826

ناجح174.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف ايمن حنفى معروف35827

ناجح269.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف ايمن محمد حسن يوسف35828

ناجح188.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف بسيونى سعد محمود المدنى35829

ناجح164إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف جمال ابراهيم يوسف الشباسى35830

ناجح226إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف حسن العربى على بهنسى35831

ناجح178.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف خالد فريج السيد القهوجى35832
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ناجح265إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف خيرى الغمرى عبدالمنعم غزى35833

ناجح236.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف راشد حسين محمد فخر الدين35834

ناجح276إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف سعد صالح قاسم فراج35837

ناجح263.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف سعيد جابر عبده السرنباوى35838

ناجح179.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف سعيد عبدالغنى عبدالرحمن كدش35839

ناجح276إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف سعيد محمد محمد عماشه35840

ناجح206إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف صالح عبدالحليم محمد حموده35841

ناجح246إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف طه السيد توفيق كدش35843

ناجح276.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف عادل السيد محمد ابوربع35844

ناجح272.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف عادل عبدالمحسن محمود عيد35845

ناجح210إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف على محمد محمد البسيونى35846

ناجح256.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف فتحى فتح هللا فتحى القله35847

ناجح266.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف محروس محروس على سبله35848

ناجح240.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف محمد احمد فتح هللا الفضالى35850

ناجح212.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف محمد حسين عبدالعزيز النجار35851

ناجح261.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف محمد سعد ابراهيم الدباح35852

ناجح276إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف محمد عاطف امين رجب35853

ناجح197إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف محمد عبدالغنى ابوالمكارم الشيتانى35854

ناجح270إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف محمد كمال سعد القماح35855

ناجح216.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف محمد محمد محروس خاطر35856

ناجح204.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف محمد محمد محمد ابوالنور35857

ناجح275إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف محمد محمد يوسف الشابورى35858

ناجح151إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف محمد مصطفى عبدالستار القفاص35859

ناجح258.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف محمود اسماعيل محمد غبير35860

ناجح249إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف محمود سعد محمد عابد35861

ناجح165.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف محمود عبدالمعطى محمد ابوالسعود35862
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ناجح272إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف محى احمد ياقوت ابوموسى35863

ناجح272.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف مصطفى احمد عمر فايد35864

ناجح154إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف مصطفى محمد عبدالعظيم التباع35865

ناجح210إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف ناصر السيد محمد رميح35867

ناجح277.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف ناصر محمد حسين خضر35868

ناجح221.5إدارة فــــــــــوةالشهيد احمد نصرهللا حماديوسف نصر محمد احمد ابراهيم35869

ناجح228إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تابراهيم سعد ابراهيم فتح هللا عقل35871

ناجح275إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تاحمد عادل محمد نصار35872

ناجح210.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تاحمد على سعيد على الجزار35873

ناجح255.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تاحمد فيصل حسن احمد الدغمة35874

ناجح246.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تاحمد محمد حامد محمد راشد35875

ناجح204إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تاحمد محمد فهمى محمد يوسف35876

ناجح237إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تاحمد محمد هاشم احمد سليمه35877

ناجح278إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تاسامه محمد مصطفي فتح هللا علي35878

ناجح254إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تاسالم عطيه احمد محمد الشباسي35879

ناجح272.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تاشرف سعيد محمد محمد جمعه35880

ناجح220.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تامير عمرو مرسى محمد راشد35881

ناجح217.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تايمن احمد السيد احمد نعيم35882

ناجح230إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تايهاب ياسر بدوى عبدالهادى طاليه35883

ناجح187.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تتوفيق يوسف عبدالجواد السيد القصاص35884

ناجح253.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تحامد احمد حامد محمد راشد35885

ناجح248.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تحسام محمد احمد عبدالحى الفوال35886

ناجح201.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تحسين على حسين حسين عشره35887

ناجح178إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تخالد احمد خليل ابراهيم طاليه35888

ناجح154.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تزياد عالء عبدالفتاح ناصر الصعيدى35889

ناجح256.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تعبدالرحمن اشرف عبدالفتاح حسن ربيع35890
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ناجح277إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تعبدالرحمن سعيد محمد محمد عبدالواحد35891

ناجح259إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تعبدالرحمن صباح محمود محمد بدران35892

ناجح279.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تعبدالرحمن عادل محمد على مليحه35893

ناجح219إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تعبدالرحمن عوض عبدالرحمن عبدالمجيد الحالج35894

ناجح193إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تعبدالرحمن محمد السيد السيد القهوجى35895

ناجح246إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تعبدالعزيز محمود عبدالعزيز حسين الحناوى35896

ناجح179.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تعبدالفتاح مصطفى عبدالفتاح سالمه جمعه35897

ناجح203إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تعبدهللا محمد السيد السيد القهوجى35898

ناجح221إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تعبدهللا محمد السيد محمد ندا35899

ناجح218إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تعبدهللا محمد بسيونى محمد القصار35900

ناجح218إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تعبدهللا محمد حمدى نجم سلطان35901

ناجح267إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تعمر رفيق عبدالنبى الحانوتى35902

ناجح261إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تعمر فوزى فهمى سعد جاد35903

ناجح265.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تفادى عماد وليم شفيق معوض35904

ناجح185إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تفارس رجب محمد محمد الحلوانى35905

ناجح272.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تكريم ايهاب حميده محمد شكبان35906

ناجح198.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تمحمد احمد احمد على الطور35907

ناجح165إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تمحمد السيد شعبان عطيه سرور35908

ناجح233.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تمحمد السيد فكرى السيد عثمان35909

ناجح190إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تمحمد العربى السيد احمد معروف35910

ناجح251إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تمحمد بيومى بيومى محمد العكية35911

ناجح267إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تمحمد جمال نظيم قطب راشد35912

ناجح261.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تمحمد حسن عبيد السيد عبيد35913

ناجح233.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تمحمد حسونه محمد محمد الشرقاوى35914

ناجح203إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تمحمد ربيع محمد خليل زايد35915

ناجح195إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تمحمد عادل محمد احمد سرحان35916
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ناجح279.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تمحمد عادل محمد على عجاجة35917

ناجح279إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تمحمد عادل محمد نصار35918

ناجح178.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تمحمد عبدالحميد حسن عبدالحميد عنانى35919

ناجح172.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تمحمد عالم لبيب عصر35920

ناجح197إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تمحمد على محمد يوسف بدر35921

ناجح183إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تمحمد عمرو محمد احمد ابويونس35922

ناجح153إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تمحمد ناصر محمد عبدالسالم محار35923

ناجح211إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تمحمد ناصر محمد محمد جمعه35924

ناجح199إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تمحمود احمد محمود دسوقى عبدالال35925

ناجح230.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تمحمود اشرف محمد ابراهيم شروف35926

ناجح225إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تمحمود عبدالمنعم محمد فتحى سالمة35927

ناجح274إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تمحمود عماد الدين محمود الصعيدى35928

ناجح258.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تمحمود فتح هللا لبيب عصر35929

ناجح275.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تمحمود محمد احمد احمد شيحا35930

ناجح236.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تمحمود محمد محمد السيد خليل35931

ناجح221.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تمصطفى طارق احمد محمد القله35932

ناجح181.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تنادر رافت طه السيد وهدان35934

ناجح241إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تياسر السيد مصطفى محمد شحاته35935

ناجح199إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تياسين مسعد سيداحمد محمد اللبودى35936

ناجح227إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تيوسف محمد عثمان النشار35937

ناجح156.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تاسماء محمد على حسن جبر35938

ناجح275.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تاالء سمير محى الدين محمد القليطى35939

ناجح272إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تامل ابراهيم فتح هللا محمد الطور35940

ناجح249إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تامل محمد سعد ابومصطفي35941

ناجح248.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تاميرة محمد على على الغرابلى35942

ناجح180إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تايه طاهر محمد مصطفى عيار35944
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ناجح179إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تايه عمرو عطيه محمد غيط35945

ناجح264إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تبسملة زغلول محمد محمد ابراهيم35946

ناجح262.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تبسمله على محمد على الطور35947

ناجح279إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تبسنت سعد سعيد محمد سالم35948

ناجح163إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تبسنت نزيه مصطفى على الحصاوي35949

ناجح234.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تحبيبه ابوبكر سعد احمد محرم35950

ناجح228إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تحبيبه على فتح هللا محمد الطور35951

ناجح279.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تحبيبه قطب مرزوق قطب راشد35952

ناجح269.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تحسنية راغب سعد عبده زيتون35953

ناجح277إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تحال وائل سمير محمد محمد شتا35954

ناجح206.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تحنين بيومي محمد محمد العكيه35955

ناجح265إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تحنين حسن يوسف شلبى حديفه35956

ناجح158إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تحنين على على درويش الغايش35957

ناجح277إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تحنين محمد جابر محمد منيسى35958

ناجح279إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تخلود خالد فتح هللا على ابوالفضل35959

ناجح223.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تدنيا رمضان منصور ابراهيم الرفاعى35960

ناجح243إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تدنيا صبري كامل السيد البسه35961

ناجح159.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تدنيا عادل السيد سليمان ابوحجر35962

ناجح277.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تدنيا مصطفى فتحى على الحليس35963

ناجح238إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تدينا محمود انور مصطفى الحلوانى35964

ناجح265إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تراضية محمد على عبدالسالم الصبى35965

ناجح278.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة ترحمة السعيد ابراهيم السعيد االبيارى35966

ناجح276.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة ترحمة حمودة عبدالقادر محمد حمعه35967

ناجح153إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة ترحمه ابراهيم صباح ابراهيم عبدالكريم35968

ناجح150إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة ترحمه ابراهيم محمد ابودشيش35969

ناجح228إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة ترحمه اشرف عاطف محمود عصر35970
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ناجح269إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة ترحمه جابر محمود محمد اللبودي35971

ناجح218إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة ترحمه طلعت طلعت حسن ابوجاسر35972

ناجح234إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تروان على الشحات على الحلبى35973

ناجح215إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تزهرة عزت غريب محمد الخباز35974

ناجح278إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تسارة حمدى سعد خالد فرج35975

ناجح271إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تسارة وليد احمد غمرى اسماعيل35976

ناجح245.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تساره محمد فؤاد غريب خاطر35977

ناجح272إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تسجود محمد سعد رجب الطراوى35978

ناجح238.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تسعيده محمد احمد احمد غالب35979

ناجح257.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تسلمي عمرو محمد احمد ابويونس35980

ناجح262.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تسمر احمد احمد محمد الخالل35981

ناجح250إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تسندس احمد ابوالمكارم اسماعيل سالم35982

ناجح255.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تسندس عصام السيد عثمان ريحان35983

ناجح192إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تشذا على محمد على35984

ناجح198إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تشهد علي بيومي محمد العكيه35985

ناجح236إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تشهد محمود السيد محمود ابوجلمبو35986

ناجح279إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تصابرين دسوقي عباس مرسى راشد35988

ناجح230.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تضحي خالد محمد احمد سرحان35989

ناجح273.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تضحى وليد خميس عبدالعزيز عتش35990

ناجح266إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تعبير عطا هللا محمد عبدالعزيز شكبان35991

ناجح192إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تعبير محمد حسين على منولي35992

ناجح270إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تعزه عمرو جابر خليل الشباسي35993

ناجح244إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تعفاف نزيه عيسى حسن البوهى35994

ناجح224.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تغزل على رجب محمد الجزار35995

ناجح276إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تفاطمة خميس عبدالفتاح عرجاوى حموده35996

ناجح179.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تفاطمه محمد محمد غريب ابوحجازي35997
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ناجح268إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تفرحه على حسن حسن ابوجاسر35998

ناجح168.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تلمياء عادل عبدالسالم عبدالسالم هيكل35999

ناجح243.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تمريم محمد سعيد محمد اللبودي36000

ناجح174.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تمريم محمد على السباعى الماريه36001

ناجح181إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تملك ياسر سعيد احمد ابوابراهيم36002

ناجح275.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تمنار محمد احمد محمود غالب36003

ناجح190إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تمنال بلبل سعيد سعد المنوفى36004

ناجح278.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تمنة هللا محمد خميس عبدالستار الطنطاوي36005

ناجح186.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تمنة هللا محمد مصطفي ابوحليمه36006

ناجح273.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تمنه هللا الحسن عبدالحميد عبدالحميد الصقار36007

ناجح229.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تمي حمدي محمود عرجاوى شنيت36008

ناجح275.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تميرنا رائد نعيم لبيب شحاته36009

ناجح263إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تندى اشرف ممدوح على الجزار36010

ناجح253.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تندي جابر محمود محمد اللبودي36011

ناجح203إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تندى جبر على حسن جبر36012

ناجح224.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تندي صبري عبدالحميد ذكى عتش36013

ناجح263إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تندى ياسر عبدالعزيز محمد السقا36014

ناجح260إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تنسمه محمد شعبان محمد الشناوى36015

ناجح260.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تنهال ناصر على حسن الزيات36016

ناجح279.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تنور حسن كمال حسن ابوجاسر36017

ناجح260إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تنور سعد محمد على جمعه36018

ناجح259.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تنور على محمد محمد النوسانى36019

ناجح203إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تنورا محمد محمد ابراهيم الهوارى36020

ناجح278إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تهبه السيد الشافعى ابوالحسن راشد36021

ناجح213.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تهند فتحى محمد فتح هللا راشد36022

ناجح240إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة توالء جمعه محمد عيد ابوالسيد36023
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ناجح252.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تياسمين رزق عبدالحميد محمود غالب36024

ناجح188إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تياسمين محمد على عبدهللا عرفات36025

ناجح209.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تياسمين مرزوق احمد مصطفى محمد درويش36026

ناجح265.5إدارة فــــــــــوةا.بندر فوة تيمنى حمدى محمد محمد خليفه36027

ناجح249.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تاحمد احمد محمد عبدالمنعم ابويونس36028

ناجح217.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تاحمد السيد حسن السيد الشباسي36029

ناجح229إدارة فــــــــــوةا.فوه تاحمد حسام الدين محمد على قنديل36030

ناجح203إدارة فــــــــــوةا.فوه تاحمد سعيد سعد محمد عماره36031

ناجح217إدارة فــــــــــوةا.فوه تاحمد صالح عبدالعزيز محمود بتوت36032

ناجح181إدارة فــــــــــوةا.فوه تاحمد عزت محمد عبدالمعطى السيد36033

ناجح228إدارة فــــــــــوةا.فوه تاحمد محمد احمد محمد عصايه36034

ناجح254إدارة فــــــــــوةا.فوه تاحمد مصطفى ابراهيم مصطفى الجمل36035

ناجح166إدارة فــــــــــوةا.فوه تاسالم عطيه محمد السيد ابوعامر36036

ناجح277إدارة فــــــــــوةا.فوه تالسيد محمد عبدالحميد السيد غالى36037

ناجح221إدارة فــــــــــوةا.فوه تالشافعي الحسين الشافعي بهى الدين جزر36038

ناجح271إدارة فــــــــــوةا.فوه تايا د محمد سعيد عبدالحميد الشرقاوى36039

ناجح268إدارة فــــــــــوةا.فوه تايمن محمود احمد محمد ابوعيطه36040

ناجح224.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تبالل السيد محروس ابوجنديه36041

ناجح267.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تحسن محمد ابراهيم محمد القصاص36042

ناجح248.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تحسن هانى حسن على على36043

ناجح227إدارة فــــــــــوةا.فوه تحسنى محمد حسنى ابراهيم الطراوى36044

ناجح194إدارة فــــــــــوةا.فوه ترضوان عطية عبده عطية ابوعامر36045

ناجح238.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تزياد على ابواليزيد على الشاعر36046

ناجح263إدارة فــــــــــوةا.فوه تسعد سعيد رضوان السيد اللقاني36047

ناجح218.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تسعد محمد محمد حسنى المالحه36048

ناجح208.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تصالح عادل صالح سعيد ابوعيطة36049
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ناجح264.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تطارق وائل محمد محمود الجيار36050

ناجح230.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تعبدالرحمن عطية سعد ابراهيم المسيري36051

ناجح234.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تعبدالرحمن على جابر على الغرباوى36052

ناجح243إدارة فــــــــــوةا.فوه تعبدالرحمن محمد يسرى عبدالحى سعد هللا36053

ناجح261إدارة فــــــــــوةا.فوه تعمار سعد رجب محمود الطرينى36054

ناجح221.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تعمار علي حسن ابراهيم النوساني36055

ناجح248إدارة فــــــــــوةا.فوه تعمار محمد احمد حسن يوسف36056

ناجح244.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تعمر رضا سعيد مبروك العرند36057

ناجح262إدارة فــــــــــوةا.فوه تعمر محمد محمد محمد ابودشيش36058

ناجح228إدارة فــــــــــوةا.فوه تفارس شريف محمد التلت36059

ناجح151إدارة فــــــــــوةا.فوه تفارس عمرو محمد عبدالوهاب الطراوى36060

ناجح263.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تكريم على ابراهيم ابراهيم عوض36061

ناجح268إدارة فــــــــــوةا.فوه تمحمد احمد احمد حسين جزر36062

ناجح232إدارة فــــــــــوةا.فوه تمحمد احمد محمد زكريا دبور36063

ناجح173إدارة فــــــــــوةا.فوه تمحمد احمد مصطفى مصطفى درويش36064

ناجح259إدارة فــــــــــوةا.فوه تمحمد حسني بسيوني رمضان نعيمة36065

ناجح211إدارة فــــــــــوةا.فوه تمحمد حمدى ابراهيم محمد القصاص36066

ناجح153إدارة فــــــــــوةا.فوه تمحمد رامي محمد قطب زيتون36067

ناجح170.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تمحمد رضا محمد ابراهيم النوسانى36068

ناجح175.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تمحمد زغلول محمد محمد دبور36069

ناجح272.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تمحمد سعد عبدالمجيد حسن الصالحي36070

ناجح273.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تمحمد سعيد ابراهيم خليل صابون36071

ناجح241إدارة فــــــــــوةا.فوه تمحمد شلبى يوسف شلبى حديفه36072

ناجح248.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تمحمد عادل احمد حسين الشيخ36073

ناجح244إدارة فــــــــــوةا.فوه تمحمد عبدالعزيز ابراهيم محمد باشا رزق36074

ناجح197.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تمحمد مجدي كامل السيد البسه36075
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ناجح277إدارة فــــــــــوةا.فوه تمحمد محمد سعيد يوسف شتيه36076

ناجح141.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تمحمود بن بال محمد ابراهيم نصار36077

ناجح161.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تمروان محمد مختار عابدين36078

ناجح248.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تمصطفى عبدالمحسن سعيد احمد ابوعيطه36080

ناجح203.5إدارة فــــــــــوةا.فوه توليد ماهر محمد محمد ابودشيش36081

ناجح250.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تيحيي على اسماعيل اسماعيل صالح36082

ناجح218إدارة فــــــــــوةا.فوه تيوسف محمد حسن محمد حرقان36083

ناجح221.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تاسراء احمد محمد ابراهيم رفاعي36084

ناجح268.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تاسراء ثروت محمد محمد القصاص36085

ناجح279إدارة فــــــــــوةا.فوه تاشرقت نصر سالمة محمود عتيبة36086

ناجح275إدارة فــــــــــوةا.فوه تاالء حسن سعيد حسن الصياد36087

ناجح165.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تاالء عصام محمد ابراهيم نصار36088

ناجح279إدارة فــــــــــوةا.فوه تاماني عبدالحميد عبدهللا محمد دربالة36089

ناجح266إدارة فــــــــــوةا.فوه تامل جابر شحاتة محمد سالمة36090

ناجح275.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تبسملة اشرف صبري عبدالنبي الكخيا36092

ناجح276إدارة فــــــــــوةا.فوه تبسمله ايمن محمد صابر زهران36093

ناجح279إدارة فــــــــــوةا.فوه تبسمله محمد عبدالوكيل لطيف ابوطايش36094

ناجح276إدارة فــــــــــوةا.فوه تجنى محمد محمد حسن الششتاوى36095

ناجح159إدارة فــــــــــوةا.فوه تحبيبة على دسوقى عبدالفتاح الداودى36096

ناجح151إدارة فــــــــــوةا.فوه تحبيبة محمد حامد عثمان36097

ناجح258إدارة فــــــــــوةا.فوه تحبيبه سعد حمزه محمد سعد36098

ناجح250إدارة فــــــــــوةا.فوه تحبيبه سعيد محمد االنور زغلول36099

ناجح215إدارة فــــــــــوةا.فوه تحنان حسن فكرى العبدالدسوقى36100

ناجح256إدارة فــــــــــوةا.فوه تحنان محمد حسن السيد الشباسي36101

ناجح247.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تحنين خليل خليل خليل صابون36102

ناجح215إدارة فــــــــــوةا.فوه تحنين كارم سعيد خليل المراسى36103
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ناجح206.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تدنيا جابر حسن حسن الشباسي36104

ناجح197إدارة فــــــــــوةا.فوه تدنيا ربيع سعيد محمد صابون36105

ناجح208إدارة فــــــــــوةا.فوه تذكري سعيد سعد عبده الدسوقي36106

ناجح196إدارة فــــــــــوةا.فوه تراندا على محمد محمد العطار36107

ناجح221إدارة فــــــــــوةا.فوه ترحاب عثمان محمد السيد العكية36108

ناجح227.5إدارة فــــــــــوةا.فوه ترحمة سعيد يوسف الحمراوي36109

ناجح178إدارة فــــــــــوةا.فوه ترقيه عصام جابر عطيه القماح36110

ناجح227إدارة فــــــــــوةا.فوه تروان احمد ابراهيم قطب صباح36111

ناجح236.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تروان احمد عبدالمحسن محروس ابوعيطة36112

ناجح245.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تسارة احمد حسين محمد الغياتى36113

ناجح214إدارة فــــــــــوةا.فوه تسارة رضوان محمد محمد ابودشيش36114

ناجح157.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تسلمى ابوالمكارم الفقاعي ابوالمكارم عبدالعزيز36115

ناجح148.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تسلمى مجدى محمد حسن ابوشاهين36116

ناجح239إدارة فــــــــــوةا.فوه تسمر عصام محمد ابراهيم ابواسماعيل36117

ناجح212.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تسندس رضوان محمد محمد ابودشيش36118

ناجح277إدارة فــــــــــوةا.فوه تسهيله السيد احمد خليل ابوطالب36119

ناجح180.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تشهد ابراهيم الفقاعي ابوالمكارم عبدالعزيز36120

ناجح213إدارة فــــــــــوةا.فوه تشهد اشرف جمعة محمد البشبيشي36121

ناجح246.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تشهد العربي جمعة الشباسي36122

ناجح160.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تشهد عبدالقادر عبدالعزيز محمد بدر36123

ناجح234إدارة فــــــــــوةا.فوه تشهد محمد حسن ابراهيم حسين36124

ناجح264إدارة فــــــــــوةا.فوه تشهد محمد علي محمد الطريني36125

ناجح201.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تمروة عباس محمد عباس ابوحليمة36126

ناجح253.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تمريم السيد احمد اسماعيل رفاعي36127

ناجح201إدارة فــــــــــوةا.فوه تمريم سعيد فكري العبدالدسوقي36128

ناجح207إدارة فــــــــــوةا.فوه تمريم سمير فواد الصاوي الزعبالوي36129
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ناجح214إدارة فــــــــــوةا.فوه تمريم قطب علي قطب صباح36130

ناجح257إدارة فــــــــــوةا.فوه تمريم محمد احمد احمد غوش36131

ناجح225.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تمريم محمد محمد فتح هللا النحاس36132

ناجح257إدارة فــــــــــوةا.فوه تملك جمال خميس محمد عبدربه36133

ناجح274إدارة فــــــــــوةا.فوه تملك عبدالجواد السيد عبدالجواد الديباوى36134

ناجح165.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تمنال احمد حسن محمد القصاص36135

ناجح226إدارة فــــــــــوةا.فوه تمنه محمود سعد محمد عوض36136

ناجح162إدارة فــــــــــوةا.فوه تمنى محمد رمضان عبدالسالم عامر36137

ناجح263.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تمي رمزي على عبدهللا الشمسى36138

ناجح221.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تمي علي فايز راغب زيتون36139

ناجح267.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تميار عطيه جمعه على ابواحمد36140

ناجح211.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تنانسي عماد رضوان رجب شاهين36141

ناجح251.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تندي بسيوني جابر علي الغرباوي36142

ناجح225إدارة فــــــــــوةا.فوه تندى حسن يوسف السيد الغياتى36143

ناجح262إدارة فــــــــــوةا.فوه تنعمات احمد محمد السيد ابوعامر36144

ناجح231إدارة فــــــــــوةا.فوه تنعمة محمد حسن حافظ النشار36145

ناجح252.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تنغم حسنى عبدالعاطى فتح هللا ابوريشه36146

ناجح267إدارة فــــــــــوةا.فوه تنغم هانى احمد محمد ابوسمره36147

ناجح264إدارة فــــــــــوةا.فوه تنيرة عماد محمد محمد خلبل الشباسى36148

ناجح270.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تهاجر خميس فواد عبدالرحمن الجيار36149

ناجح256.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تهبة سعيد رضوان السيد اللقاني36150

ناجح243.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تهناء عبدالجواد مسعد عبدهللا الزعويلي36151

ناجح278.5إدارة فــــــــــوةا.فوه تياسمين محمد ابراهيم محمد دسوقى36152

ناجح239إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تاحمد حمدى على ابراهيم عبده36153

ناجح180.5إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تاحمد على احمد على السرجانى36154

ناجح204.5إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تاحمد محمد عبدالمعبود محمد مرعى36155
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ناجح198.5إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تاسالم احمد النجيلى محمود مرسال36156

ناجح219.5إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تاسالم محمود على على الشال36157

ناجح170إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تالسيد اسماعيل عيد على الروينى36158

ناجح179.5إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تامين رضا ابراهيم امين عطا هللا36160

ناجح185.5إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تحمدى سعيد حمدى على ابوابراهيم36162

ناجح155.5إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تحمدى عبده سعيد ابراهيم ابوابراهيم36163

ناجح226إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تطارق كمال ابراهيم عطا هللا36165

ناجح156إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تعادل محمد صابر محمد حراز36166

ناجح164إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تعبدالسميع على عبدالسميع على الروينى36167

ناجح181.5إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تعبدالاله محمود عبدالاله محمد مرسال36168

ناجح218إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تعبدهللا ابراهيم عبدالستار عبدالفتاح بدر36169

ناجح235إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تعبده محمد حلمى محمد عنيصر36171

ناجح155.5إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تعلى مروان محمد مروان زامل36172

ناجح146.5إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تعمر سعد فتحى قطب الحراز36173

ناجح143إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تعمرو شريف حموده السيد عنيصر36174

ناجح173.5إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تلؤى محمد فتحى ابوالعنيين ابوعامر36175

ناجح227.5إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تمحمد ابراهيم اليمنى عوض عوض36176

ناجح220إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تمحمد جمال عزت ابراهيم خير36177

ناجح235.5إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تمحمد سعيد شعبان حسن الحمراوى36178

ناجح143.5إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تمحمد محمد فاروق محمد ابوابراهيم36182

ناجح163.5إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تمحمد محمود ابراهيم عوض عبدالوهاب36183

ناجح158إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تمحمود سعيد عبدالعظيم محمد ابوشويكة36184

ناجح188إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تمسعد محمود محمد عبدالواحد بسيونى36185

ناجح215إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تممدوح سعد عطيه مهدى درويش36187

ناجح169.5إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تاسماء ابراهيم محمد محمد السلماوى36191

ناجح159.5إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تايه ابراهيم محمد عوض عبدالوهاب36194
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ناجح166.5إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تبسمه احمد احمد السيد الكرمانى36195

ناجح163إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تبسنت سعيد عبدالعال الصعيدى36197

ناجح177.5إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تحبيبه محمد محمود محمد البنبى36200

ناجح180.5إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تخلود وليد كامل احمد ابويونس36201

ناجح216إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تدنيا الشحات ابراهيم حسن المزين36202

ناجح168.5إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تدنيا موسى فتحى قطب الحراز36203

ناجح194إدارة فــــــــــوةا.الرميلى ترحمه احمد عبدالعزيز محمد خضر36204

ناجح204.5إدارة فــــــــــوةا.الرميلى ترحمه رضا مصطفى احمد يونس36205

ناجح163إدارة فــــــــــوةا.الرميلى ترحمه سعيد ابراهيم حسن خضر36206

ناجح186.5إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تزينب محمد فتح هللا محمد النحاس36208

ناجح236.5إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تمريم حمدى ابراهيم على ابوابراهيم36209

ناجح198إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تمريم خميس محروس عبده ابويونس36210

ناجح168إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تمريم فريج على محمد خاطر36211

ناجح201.5إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تملك عثمان عبدالحميد ابراهيم المالح36212

ناجح231إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تمنة هللا اشرف عبدهللا على الشيخه36213

ناجح213.5إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تمنة هللا سعد محمد فتحى ابويوسف36214

ناجح255إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تمنة هللا عمر ابراهيم محمد سالمه36215

ناجح250إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تمى على بسيونى متولى سلطان36216

ناجح153إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تناديه محمد شعبان على عبدهللا36217

ناجح151.5إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تندى حامد عبدالمنعم محمد الحمراوى36218

ناجح208.5إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تندى شوقى عرجاوى حسن الحناوى36219

ناجح190.5إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تندى على السعيد عبدالعزيز الشرقاوى36220

ناجح258إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تنغم ياسر محمد عبدالستار غنيم36221

ناجح156.5إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تهاجر محمد على حسين السرجانى36222

ناجح211إدارة فــــــــــوةا.الرميلى توفاء اشرف قطب عبدالعال حراز36223

ناجح210إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تياسمين حسنى احمد محمد خضر36224
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ناجح238.5إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تياسمين نصر محمد سعد المغازى36225

ناجح208.5إدارة فــــــــــوةا.الرميلى تيمنى السيد محمود فهمى شويكه36226

ناجح278إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينابراهيم خالد حسين محمد حمود36227

ناجح163إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينابراهيم على ابراهيم محمد عنانى36228

ناجح180إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنيناحمد ابراهيم السيد رزق المعزاوى36229

ناجح209إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنيناحمد ابراهيم عبدالمنعم عبدالحميد عاشور36230

ناجح214إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنيناحمد ابراهيم عبدالوهاب ابراهيم رمضان36231

ناجح161.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنيناحمد اسالم سعد حسين الروينى36232

ناجح200إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنيناحمد جمال مسعد سعد بحبح36234

ناجح191إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنيناحمد حسن مسعد محمد بدوى36235

ناجح208.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنيناحمد حلمى عبدالعزيز محمد خليفه36236

ناجح278.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنيناحمد رشاد محمد محمد ابوديب36237

ناجح242إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنيناحمد سعيد الشحات توفيق الشرقاوى36238

ناجح188إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنيناحمد سماره ابراهيم عطيه عبدالخالق36239

ناجح218إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنيناحمد سمير عبدالصمد عبدالوهاب الننى36240

ناجح266.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنيناحمد صابر سعيد ابراهيم القصاص36241

ناجح242.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنيناحمد صابر محمد محمد البقري36242

ناجح270إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنيناحمد طلعت هنداوي غازي الزقيلي36243

ناجح273.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنيناحمد عصام محمد عبدالفتاح الضبع36244

ناجح238إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنيناحمد عطيه خليل عبدالجواد ابوريشه36245

ناجح277.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنيناحمد على على حسن ابوبكر36246

ناجح214.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنيناحمد فوزى عبدالمنعم عبدالعاطى عبدالرازق36248

ناجح209إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنيناحمد محمد ابراهيم عبدالرحمن علوان36249

ناجح180إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنيناحمد محمد احمد محمد الخطيب36250

ناجح161.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنيناحمد محمد حسين ابراهيم الورينى36251

ناجح205إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنيناحمد محمد محمد كمال الدين عبداللطيف عبداللطيف36252
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ناجح265إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنيناحمد محمد محمود محمد غزال36253

ناجح247.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنيناحمد نشات محمد محمد سالم36254

ناجح267.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنيناحمد ياسر عزيز الدين عبدالفتاح الروينى36255

ناجح210.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنيناحمد يحيى عاطف عبدالقوى الزقيلى36257

ناجح257إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينادم حسن على حسن الدهمه36258

ناجح168.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنيناسالم ابراهيم عبدالفتاح ناصر الصعيدى36261

ناجح197.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنيناسالم اسماعيل الشاملي ابراهيم الدماطي36262

ناجح219.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنيناسالم خضر محمد متولى غانم36263

ناجح170.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنيناسالم عبدالحميد فهمى عبدالجيد الشيخ36264

ناجح169.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنيناسالم نصر سعيد السيد ابوشامه36266

ناجح153إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنيناسالم وليد حسين ابراهيم شمس الدين36267

ناجح232إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينايمن عبدالشافى سليمان عبدالشافى ابوالنضر36268

ناجح246إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينايمن محمدعبدالرحمن عبدالمنعم ابوريشة36269

ناجح231.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينبالل بكر عاطف عبدالقوى الزقيلى36270

ناجح194إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينجمال وليد الشاملى عبدالرحمن ابوعاشور36271

ناجح257.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينحاتم وليد ابراهيم عبدالغنى عبده36272

ناجح244.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينحامد احمد عبدالعليم حسن ابوخضره36273

ناجح160.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينحسام عاشور ابراهيم محمد  المعناوى36274

ناجح144.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينحسام محيى استفتاح ابوكيله36275

ناجح246إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينحسنى انور مرسى محمد باشا36276

ناجح258إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينحسين محمد حسين كامل المرحومي36277

ناجح180.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينحماده حمدى عبدالغفار رمضان العزبه36278

ناجح260.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينحمدى محمد حمامه محمد مسحل36279

ناجح203.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينخالد صباح شعبان حسن الشرنوبي36280

ناجح151.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينخالد على ابراهيم محمد الطور36281

ناجح250إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينخالد محمد قطب عبدالواحد سالم36282
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ناجح175إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينزغلول هانى زغلول محمد صقر36283

ناجح209.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينزياد ابراهيم على عيد السحت36284

ناجح233.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينزياد احمد حامد احمد خليل36285

ناجح267إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينزياد راتب بهى الدين عبدالقادر ابوطبيخ36286

ناجح173إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينزياد عماد الدين عبدالجواد سعد زيد36287

ناجح186إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينزياد فتحى محمد على الشاعر36288

ناجح251.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينزياد محمد التهامى عبدالرحمن بطاح36289

ناجح192.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينسعد ابراهيم سعد ابراهيم برجاس36290

ناجح186إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينسعد ابراهيم محمد عبدالحميد الشيخ36291

ناجح225إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينسعيد محمد سعيد عبدالحميد عاشور36292

ناجح169إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينصباح نبيل شعبان حسن الشرنوبى36293

ناجح208.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينطارق محمد صباح حسن الشرنوبى36294

ناجح166إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينعابدين ايمن على السيد شمس الدين36296

ناجح264إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينعاصم عبدالمنعم عاطف مامون خضر36297

ناجح217.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينعبدالحميد زكي عبدالحميد امين عبده36298

ناجح271إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينعبدالحميد محمد عبدالحميد هنداوي عبدالخالق36299

ناجح146.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينعبدالرحمن الشاطبى كمال الدين الزقيلى36300

ناجح267.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينعبدالرحمن مرشدى احمد عطاهللا النقيب36301

ناجح261إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينعبدالعزيز محمد عبدالعزيز حسن سعيد36302

ناجح276إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينعبدالعليم محمد عبدالعليم سالم36303

ناجح226.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينعبدهللا حسين نعمت هللا نعمت هللا36304

ناجح151إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينعبدهللا على عبدهللا رمضان36305

ناجح204إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينعبدهللا محمد حامد حامد عبدالخالق36306

ناجح239.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينعبدهللا محمد عبدالمنعم محمد غزال36307

ناجح258.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينعبدهللا محمد عبده محمد ابوالنضر36308

ناجح274إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينعبدهللا محمد مصطفى محمد زين الدين36309
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ناجح183إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينعبدهللا وحيد زكريا عبدالفتاح سيداحمد36310

ناجح147إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينعطيه سعيد السيد السيد الصعيدي36311

ناجح250إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينعالء محمد فتحى على بسيونى الشاعر36315

ناجح178إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينعماد محمد عبدهللا فرج السوداني36316

ناجح253إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينعمار السيد محمد احمد الصعيدى36317

ناجح278إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينعمار ماهر شفيق ابرهيم العطار36318

ناجح276إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينعمر ابراهيم عبدالحميد ابراهيم شمس الدين36319

ناجح271.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينعمر ابراهيم فهمى عبدالجيد الشيخ36320

ناجح278.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينعمر اسامة محمد الخطيب36321

ناجح204إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينعمر محمد رضا عبدالمنعم عبدالخالق36323

ناجح142إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينعمرو محمد محفوظ محمد الدعمه36324

ناجح237.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينعوض محمد محمد امين محمد الشرقاوي36325

ناجح242إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينفارس عبدالعال رزق محمد عبدهللا36326

ناجح210إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينفاروق خالد عبدالوهاب عبدالرحمن عاشور36327

ناجح270إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينكريم محمد عبدالمالك محمد عبدالخالق36329

ناجح158إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينمحمد ابراهيم العربى ابراهيم الصعيدى36330

ناجح275إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينمحمد ابراهيم محمد ابراهيم خضر36332

ناجح274إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينمحمد ابراهيم نور الدين ابراهيم خلف هللا36333

ناجح278.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينمحمد احمد ابراهيم عوض هللا36334

ناجح208.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينمحمد احمد عبدالحميد غضابى عبدالخالق36335

ناجح249.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينمحمد احمد عبدالمنطلب احمد ابوريشه36336

ناجح197.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينمحمد احمد ممدوح حسن الروينى36337

ناجح154.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينمحمد اسماعيل نسيم حسن شلبى36338

ناجح230إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينمحمد السعودى محمد سعد سعد36339

ناجح271إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينمحمد الشاطبى فتح هللا محمد عبدالخالق36340

ناجح144إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينمحمد جابر حسونه نوفل36342
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ناجح156.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينمحمد حسن استفتاح الفاضلى36343

ناجح199.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينمحمد حسن حسن على رزق36344

ناجح221إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينمحمد رجب محمد فهمى عبدالحميد ابوالنضر36345

ناجح238.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينمحمد رمضان فريج حسن المعزاوى36346

ناجح252إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينمحمد رمضان محمد رمضان ابوقوره36347

ناجح212إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينمحمد سامى على شليم36348

ناجح241إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينمحمد سعيد فاروق ناصر عبدالخالق36349

ناجح211إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينمحمد سعيد محمد محمد الحانوتى36350

ناجح173.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينمحمد عبدالجواد محمد عبدالجواد العمروسى36351

ناجح149إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينمحمد عبدالحميد حسن محمد ابوالنضر36352

ناجح274.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينمحمد عبدالرحمن محمد توفيق عبدالرحمن النحاس36353

ناجح261.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينمحمد عبده محمد عبده الطور36354

ناجح272إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينمحمد عالء عبدالمطلب عبدالمولى خضر36355

ناجح228.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينمحمد على عبدالعظيم احمدالعزبه36356

ناجح186.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينمحمد عمرو خليل حسن بحبح36358

ناجح255.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينمحمد عمرو محمد مرشدى خفاجى36359

ناجح256.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينمحمد لملوم جمال الدين محمد الزقيلى36360

ناجح252.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينمحمد مبروك محمد احمد بكير36361

ناجح238إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينمحمد مجدى محمد محمد موسى الترزى36362

ناجح189.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينمحمد مسعود محمود انيس خليفه36365

ناجح183إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينمحمد نصر محمد حامد الصعيدى36366

ناجح277إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينمحمد وجيه حسين حسين سالم36367

ناجح275إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينمحمد وليد فتحى محمد عطيه36368

ناجح187إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينمحمود احمد رجب مصطفى السنهورى36369

ناجح278.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينمحمود ايمن مسعود انيس خليفه36370

ناجح246.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينمحمود هشام ابراهيم عبدالرحمن علوان36372
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ناجح207.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينمصطفي احمد مصطفي مصطفي الصعيدي36373

ناجح227.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينمصطفى عادل مصطفى على قطوره36374

ناجح267إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينمصطفي عاطف محمدمحمد يحيي36375

ناجح181.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينمصطفى محمد مصطفى ابراهيم غانم36376

ناجح205إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينمهند يوسف محمد ابوبكر36377

ناجح152إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنيننصر الدين خالد ابراهيم على ابوخضره36379

ناجح197إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينهانى باسم حلمى عبدهللا ابوعبدهللا36381

ناجح148.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينوائل مسعد صباح عبدالغنى عرابى36382

ناجح237.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينياسر عبدالمنصف عصمت عبدالحميد الفار36383

ناجح165.5إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينيوسف ايمن سعيد عيد السحت36385

ناجح279إدارة فــــــــــوةالشهيد خطاب بنينيوسف محمد لطفى احمد خليفه36389

ناجح273إدارة فــــــــــوةقبريط بناتاروى ايمن عبدالعظيم عبدالفتاح المعزاوى36390

ناجح270إدارة فــــــــــوةقبريط بناتاروى خالد عبدالرحمن عبدالسالم ابوالنضر36391

ناجح277.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتاروى على فيصل محمد عثمان36392

ناجح270إدارة فــــــــــوةقبريط بناتاسراء ربيع عبدالواحد عبدالواحد سالم36394

ناجح270.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتاسراء محمد ابوالعينين محمد بهى الدين ابوالنضر36395

ناجح242إدارة فــــــــــوةقبريط بناتاسراء منير صبرى على احمد36396

ناجح274.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتاسماء ابراهيم ابوالغيط ابراهيم السقا36397

ناجح268إدارة فــــــــــوةقبريط بناتاسماء زغلول توفيق حسن شاهين36398

ناجح260إدارة فــــــــــوةقبريط بناتاسماء شريف علي عبدالقوي ابوزامل36399

ناجح192.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتاسماء عاطف محمد محمد ابوجنديه36400

ناجح234إدارة فــــــــــوةقبريط بناتاسماء محمد فهمى حسن ابوقوره36401

ناجح178إدارة فــــــــــوةقبريط بناتاسماء وليد اسماعيل برهامى الشيخ36402

ناجح195إدارة فــــــــــوةقبريط بناتاالء اشرف عبدالفتاح احمد على36403

ناجح260.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتاالء ايهاب مصطفى سليمان ابوالنضر36404

ناجح260إدارة فــــــــــوةقبريط بناتاالء سعيد الشاملى محمد الدماطى36405
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ناجح241إدارة فــــــــــوةقبريط بناتاالء عثمان محمد محمد الحانوتى36406

ناجح276إدارة فــــــــــوةقبريط بناتاالء فوزى عبدالمنعم عبدالعاطى عبدالرازق36407

ناجح192.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتامانى عيسى عبدالعزيز محمد خليفه36409

ناجح241.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتامل عبدالواحد ابوزيد رمضان ابوعبدهللا36411

ناجح236إدارة فــــــــــوةقبريط بناتامنيه حسن سيد احمد محمد ابوغزى36412

ناجح251.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتامنيه يزيد فوزى محمد دخيل36413

ناجح240إدارة فــــــــــوةقبريط بناتاميره السعيد كمال محمد الشرنوبى36414

ناجح216إدارة فــــــــــوةقبريط بناتاميره عبدالحميد احمد هنداوى ابوالنضر36415

ناجح160إدارة فــــــــــوةقبريط بناتايمان سعيد محمد سعيد اللبودى36417

ناجح214.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتايمان محمد عبده مصطفى فايد36418

ناجح238إدارة فــــــــــوةقبريط بناتايمان محمد فوزى عبده ابوالنضر36419

ناجح265.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتايه اشرف محمد عبدالمجيد خلف هللا36421

ناجح256.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتايه اكرامى محمود عبدالحافظ عبدالحافظ36422

ناجح278.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتايه حلمى سعيد هناوى الشرقاوى36423

ناجح279.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتايه سعيد محمد محمد قنديل36424

ناجح215.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتايه محمد محمد محمد غالب36425

ناجح279.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتايه وليد عبدالمنعم عبدالمالك ابوريشه36426

ناجح194إدارة فــــــــــوةقبريط بناتبثينه وليد عبدالحميد فراج عبدالحميد غالب36427

ناجح239.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتبسمله اشرف سعيد سيد احمد خطاب36428

ناجح277إدارة فــــــــــوةقبريط بناتبسمله محمد حسن السيد قنديل36429

ناجح189.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتبنان محمد محمد بهنسى سيداحمد36430

ناجح240إدارة فــــــــــوةقبريط بناتحبيبه ابراهيم غمرى احمد البربرى36432

ناجح278.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتحبيبه طارق محمد صالح الدين ابوالمجد36433

ناجح250إدارة فــــــــــوةقبريط بناتحبيبه عبدالمحسن محمد ابراهيم سليمه36434

ناجح276إدارة فــــــــــوةقبريط بناتحبيبه عبدالناصر عبدالجواد سالم ابوريشه36435

ناجح273.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتحبيبه عمرو على محمد عبده36436
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ناجح246.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتحبيبه يوسف حسين محمد حمود36437

ناجح242.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتحسناء سرحان الحسينى محمد الدماطى36438

ناجح276إدارة فــــــــــوةقبريط بناتحنين احمد احمد ابراهيم خطاب36439

ناجح262إدارة فــــــــــوةقبريط بناتحنين محيى الدين محمد الفار36440

ناجح186إدارة فــــــــــوةقبريط بناتحنين هانى شكرى محمد حجازى36441

ناجح229.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتخلود خالد عبدالعظيم على سعد36442

ناجح230إدارة فــــــــــوةقبريط بناتداليا عماد حسن محمد الشرنوبى36443

ناجح190.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتداليا فوزى على ابوريشة36444

ناجح218إدارة فــــــــــوةقبريط بناتدعاء محمد محمد حامد ابوقوره36445

ناجح242.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتدنيا حسن حسبن ابراهيم الورينى36446

ناجح161إدارة فــــــــــوةقبريط بناترحمه ابراهيم عبدالسالم على سليمان36448

ناجح222.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناترحمه زكريا ابراهيم عطيه عبدالخالق36450

ناجح254إدارة فــــــــــوةقبريط بناترحمه محمد فتحى حسين عبدالخالق36451

ناجح242إدارة فــــــــــوةقبريط بناترنا مسعد رشدى محمد سالمه36452

ناجح256.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناترواء صابر سالمه محمد ابوالمكارم36453

ناجح264إدارة فــــــــــوةقبريط بناتروان احمد عبدالمنعم هنداوى ابوالنضر36454

ناجح166.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتروان حمدى سعد حسن ابوالنضر36455

ناجح180إدارة فــــــــــوةقبريط بناتروان رشاد عبدالرحمن عبدالمنعم ابوريشه36456

ناجح278.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتروان سعد على محمد غزال36457

ناجح170.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتروان عطيه سعيد هنداوى الشرقاوى36459

ناجح219.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناترودينه محمد شكرى عبدالفتاح شهاب36460

ناجح230إدارة فــــــــــوةقبريط بناترويدا محمد خليل عبدالفتاح عبده36461

ناجح276إدارة فــــــــــوةقبريط بناتريهام الحسينى شفيق الحسينى الزقيلى36462

ناجح262إدارة فــــــــــوةقبريط بناتريهام مصطفى محمد ابراهيم ابوالنضر36463

ناجح207إدارة فــــــــــوةقبريط بناتزينب عبدالحفيظ احمد عبدالحفيظ غزال36464

ناجح278إدارة فــــــــــوةقبريط بناتساره شريف حسن حسين هيكل36465
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ناجح153.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتساره عبدالمجيد ابراهيم خضر36466

ناجح279إدارة فــــــــــوةقبريط بناتساره عبدالمنعم عبدالحميد محمد عبدالباقى36467

ناجح215.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتسجده ابراهيم عبدالمنعم محمد غزال36468

ناجح182.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتسلمى احمد فرج على قنديل36469

ناجح155إدارة فــــــــــوةقبريط بناتسلمى احمد محمد فهمى عبدالحميد ابوالنضر36470

ناجح277إدارة فــــــــــوةقبريط بناتسلمى احمد محمود محمد الديب36471

ناجح275إدارة فــــــــــوةقبريط بناتسلمى محمد ابوالمكارم عطيه الشناوى36472

ناجح157.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتسلمى موسى عبدالواحد محمد الحناوى36473

ناجح180إدارة فــــــــــوةقبريط بناتسماح عبدالواحد محمد ابوالعينين السعداوى36474

ناجح272.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتسمر وليد حسين عبدالرحمن زين العابدين36475

ناجح168.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتسميره عبدالحميد شوقى ابراهيم النمر36476

ناجح254إدارة فــــــــــوةقبريط بناتسميه حسين عبدالعزيزحسين المعزاوى36477

ناجح251إدارة فــــــــــوةقبريط بناتسهيله محمد عبدالهادى على الفقى36479

ناجح261.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتسهيله محمود محمد عبده ابوالنضر36480

ناجح157إدارة فــــــــــوةقبريط بناتسونيا فريد عاطف محمد ابوخضره36481

ناجح270.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتشروق محمد محمد شوقى محمد السقا36482

ناجح276.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتشهد محمد عبدربه محمد الجربه36484

ناجح278.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتشهد محمد محمود محمد الفقى36485

ناجح182.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتشهد نصر محمد ابراهيم النوتى36486

ناجح278.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتشيماء عبدالخالق محمد حسين الشرقاوى36487

ناجح271.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتصفاء احمد فرج على قنديل36488

ناجح279إدارة فــــــــــوةقبريط بناتعال عبدالمنعم عاطف مامون خضر36489

ناجح166إدارة فــــــــــوةقبريط بناتعلياء احمد محمد احمد الروينى36490

ناجح176.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتعلياء يوسف محمد ابوالنجاه العمروسى36492

ناجح274.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتفاطمه عبدالرحمن سعد عبدالرازق36494

ناجح230.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتفاطمه محمد فوزى ابوالمكارم دخيل36495
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ناجح279إدارة فــــــــــوةقبريط بناتفتحيه بسيونى المحمدى محمد العبد36496

ناجح251إدارة فــــــــــوةقبريط بناتفرح احمد حامد احمد خليل36497

ناجح233.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتفريده كمال حسن محمد الشرنوبى36498

ناجح264إدارة فــــــــــوةقبريط بناتكنزي هشام محمد مصطفى الشريف36499

ناجح277.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتمرام احمد مسعود عبدالفتاح ابوقوره36500

ناجح232.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتمريم شعبان محمد عبده سالم36501

ناجح201.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتمريم محمد قاسم السيد موسي36502

ناجح270.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتمريم محمد محمد عطيه ابوخليل36503

ناجح240إدارة فــــــــــوةقبريط بناتمريم نصر الدين عبدالجليل عبدالقوى الزقيلى36504

ناجح278إدارة فــــــــــوةقبريط بناتمريم وليد حسن رمضان المعزاوى36505

ناجح273إدارة فــــــــــوةقبريط بناتمريم وليد محمد زكي محمد36506

ناجح249.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتملك مصطفى محمد عبدالجليل سيف الدين36508

ناجح264إدارة فــــــــــوةقبريط بناتمنار احمد محمد حامد الزقيلى36509

ناجح278إدارة فــــــــــوةقبريط بناتمنار نبيل عبدالمجيد عبداللطيف موسى36510

ناجح223إدارة فــــــــــوةقبريط بناتمنة هللا السيد رجب يوسف الحناوى36511

ناجح279.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتمنة هللا بالل مسعود انيس خليفه36512

ناجح195.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتمنة هللا فوزى محمد محمد ابوجنديه36513

ناجح202إدارة فــــــــــوةقبريط بناتمنة هللا مهدى محفوظ احمد الروينى36514

ناجح140إدارة فــــــــــوةقبريط بناتمنه احمد محمد حامد الصعيدى36515

ناجح278إدارة فــــــــــوةقبريط بناتمنه حمدى يوسف عبدالحميد صقر36516

ناجح268إدارة فــــــــــوةقبريط بناتمنه سماره توفيق شعبان فخر الدين36517

ناجح222إدارة فــــــــــوةقبريط بناتمنى زكريا محمد ابراهيم ابوخضره36518

ناجح279.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتمى عماد محمد صالح الدين ابوالمجد36519

ناجح170.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتناديه صبرى حبشى حسين الشربجى36520

ناجح264إدارة فــــــــــوةقبريط بناتناهد راتب حسن محمد رزق36521

ناجح160.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتنجاه جابر عبدالمنعم رزق36522
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ناجح274.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتندى السيد محمد بسيونى الغرباوى36523

ناجح193.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتندى حمدان على احمد الشرقاوى36524

ناجح234.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتندى خالد فؤاد داود36525

ناجح215إدارة فــــــــــوةقبريط بناتندى عبدالعزيز لملوم محمد الزقيلى36526

ناجح277إدارة فــــــــــوةقبريط بناتندى عصام لطفى ناصر عبدالخالق36527

ناجح231إدارة فــــــــــوةقبريط بناتندى فتح هللا سيداحمد فتح هللا عطيه36528

ناجح225.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتندى لملوم جمال الدين محمد الزقيلى36529

ناجح242إدارة فــــــــــوةقبريط بناتندى محمد ابراهيم فريج الصعيدى36530

ناجح258.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتندى محمد جبر عبدالمجيد عبده36531

ناجح272إدارة فــــــــــوةقبريط بناتندى محمود محمد محمد غالب36532

ناجح248إدارة فــــــــــوةقبريط بناتنرمين طارق اسماعيل يوسف جمعه36533

ناجح226.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتنورا عبدالجواد محى الدين درويش ابوريشه36534

ناجح269.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتنورهان اشرف جمال سعيد36535

ناجح272إدارة فــــــــــوةقبريط بناتنورهان على امين ابورحاب36536

ناجح245إدارة فــــــــــوةقبريط بناتنورهان على عبدالحميد حسين العطار36537

ناجح252.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتنورهان وليد محمد سيداحمد الحانوتى36538

ناجح214إدارة فــــــــــوةقبريط بناتهاجر سعيد ابراهيم سيداحمد عبدالخالق36539

ناجح164.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتهاجر عبدهللا عطيه عبدهللا ابوالنضر36540

ناجح194إدارة فــــــــــوةقبريط بناتهاجر عثمان احمد سعيد ابوكيله36541

ناجح209.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتهاجر لملوم توفيق هنداوى الشرقاوى36542

ناجح216إدارة فــــــــــوةقبريط بناتهاجر ماهر محمد عبدالمطلب ابوشليل36543

ناجح277.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتهاله حامد محمد حسين عبدالخالق36544

ناجح254إدارة فــــــــــوةقبريط بناتهند على عبدالحميد محمد عبدالباقى36546

ناجح250.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتهيام عمرو خليل حسن بحبح36547

ناجح192.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتوفاء عبدالمنعم شوقى ابراهيم النمر36548

ناجح266إدارة فــــــــــوةقبريط بناتياسمين حسن محمد حسن ابوزرد36550
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ناجح173.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتياسمين فؤاد محمد احمد عبدالخالق36551

ناجح270.5إدارة فــــــــــوةقبريط بناتياسمين يوسف عبدالحميد يوسف السقا36552

ناجح214إدارة فــــــــــوةقبريط بناتيسمين ابراهيم محمد عبدالحميد شمس الدين36553

ناجح190إدارة فــــــــــوةقبريط بناتيسمين حامد محمد حامد الصعيدى36554

ناجح211إدارة فــــــــــوةسنديون بناتاسراء عبدة سعد رزق السواحلى36555

ناجح242إدارة فــــــــــوةسنديون بناتاسراء عالء محمد جابر المسيرى36556

ناجح251إدارة فــــــــــوةسنديون بناتاسراء على عبدالعظيم محمد الصياد36557

ناجح277.5إدارة فــــــــــوةسنديون بناتاسراء يحيي اسماعيل عبدالحليم الصياد36558

ناجح252.5إدارة فــــــــــوةسنديون بناتاسماء ابراهيم محمد عاطف السنكرى36559

ناجح222.5إدارة فــــــــــوةسنديون بناتاسماء اشرف ابراهيم ابراهيم ابواسماعيل36560

ناجح207إدارة فــــــــــوةسنديون بناتاسماء السيد مصطفي اسماعيل الرجال36561

ناجح273إدارة فــــــــــوةسنديون بناتاسماء بكر موسى سعد التلبانى36562

ناجح203إدارة فــــــــــوةسنديون بناتاسماء خالد عبدالحميد مرسى السمدونى36563

ناجح273.5إدارة فــــــــــوةسنديون بناتاسماء سعيد محمد ابراهيم المسيرى36564

ناجح266إدارة فــــــــــوةسنديون بناتاالء احمد سعد قطب بندق36565

ناجح277إدارة فــــــــــوةسنديون بناتاالء خطاب مهران رزق غرابيل36566

ناجح157.5إدارة فــــــــــوةسنديون بناتاالء عبدالحميد سعد عبدالحميد السيسى36567

ناجح277.5إدارة فــــــــــوةسنديون بناتاالء محمد محمد ابراهيم السمدونى36568

ناجح256.5إدارة فــــــــــوةسنديون بناتامانى باسم زكريا محمود الحصرى36569

ناجح233إدارة فــــــــــوةسنديون بناتامل رمضان محمد الصاوى36570

ناجح265إدارة فــــــــــوةسنديون بناتامنية عاطف عبدالمتعال على الفوي36571

ناجح263.5إدارة فــــــــــوةسنديون بناتاميرة الشحات محمد محمد مطر36572

ناجح148إدارة فــــــــــوةسنديون بناتاميرة عرفات محمود سيد احمد عبدالخالق36573

ناجح260إدارة فــــــــــوةسنديون بناتاميره الشاملى ابراهيم الشاملى السقا36574

ناجح265.5إدارة فــــــــــوةسنديون بناتاية سعد رياض سعد كرشة36576

ناجح227.5إدارة فــــــــــوةسنديون بناتاية سعد على عمر ابوسليمان36577
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ناجح270إدارة فــــــــــوةسنديون بناتايمان احمد اسماعيل عسل36578

ناجح264.5إدارة فــــــــــوةسنديون بناتايمان جالل محمد محمد الخواجة36579

ناجح220.5إدارة فــــــــــوةسنديون بناتايمان علي حسن رويزق36580

ناجح154إدارة فــــــــــوةسنديون بناتايمان مبروك محمد مغازوى حسن كحاله36581

ناجح276إدارة فــــــــــوةسنديون بناتايه غزال محمد سعد الصياد36582

ناجح279إدارة فــــــــــوةسنديون بناتبسملة حسين ابوالعنين السيد الشناوى36583

ناجح220.5إدارة فــــــــــوةسنديون بناتحبيبة ابراهيم سعد احمد بلبل36584

ناجح225إدارة فــــــــــوةسنديون بناتحبيبة احمد محمد عاشور36585

ناجح269إدارة فــــــــــوةسنديون بناتحبيبة جابر فتحي جابر حشيش36586

ناجح164.5إدارة فــــــــــوةسنديون بناتحبيبه محمد عطيه ابراهيم جميعى36587

ناجح162.5إدارة فــــــــــوةسنديون بناتحسناء قطب جابر عبدالمقصود ابواسماعيل36588

ناجح209إدارة فــــــــــوةسنديون بناتحنين مسعد عباس البرنس حمودة36589

ناجح217إدارة فــــــــــوةسنديون بناتخلود عبدالشافى على محمد قنديل36590

ناجح188إدارة فــــــــــوةسنديون بناتداليا ياسر لبيب سليمان حشيش36591

ناجح166.5إدارة فــــــــــوةسنديون بناتدنيا الشحات محمد الشربينى36592

ناجح170إدارة فــــــــــوةسنديون بناتدنيا سعيد سعيد على السواحلي36593

ناجح164.5إدارة فــــــــــوةسنديون بناتدنيا ياسر لبيب سليمان حشيش36594

ناجح228إدارة فــــــــــوةسنديون بناتدينا عبدالمنعم على عبدالمنعم كرشه36595

ناجح172إدارة فــــــــــوةسنديون بناترحمة ابراهيم عبدالمنعم عبدالمنعم غوش36597

ناجح205إدارة فــــــــــوةسنديون بناترحمه السيد السيد السيد عجيله36598

ناجح256إدارة فــــــــــوةسنديون بناترحمه عصام عبدالمعتال على الفوي36599

ناجح253إدارة فــــــــــوةسنديون بناترحمه عماد عبده يوسف سالم36600

ناجح216.5إدارة فــــــــــوةسنديون بناترنا مصطفى عبدهللا احمد الصعيدى36601

ناجح166إدارة فــــــــــوةسنديون بناتروان عبدالرحمن جابر ابراهيم كرشة36602

ناجح195إدارة فــــــــــوةسنديون بناتزينب محمد عوض محمد الحصرى36603

ناجح256إدارة فــــــــــوةسنديون بناتسارة احمد ابراهيم محمد الصياد36605
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ناجح188.5إدارة فــــــــــوةسنديون بناتسارة جالل ابوالمعاطى ابراهيم ابوالدهب36606

ناجح191.5إدارة فــــــــــوةسنديون بناتسارة صابر عمر عمر عبدالعليم36607

ناجح279إدارة فــــــــــوةسنديون بناتسارة مديح جاد هللا سعيد نشوان36608

ناجح272إدارة فــــــــــوةسنديون بناتسلمى شريف لبيب محمد بلبل36609

ناجح245إدارة فــــــــــوةسنديون بناتسلمى على سعيد عبدالحميد الشرقاوى36610

ناجح179.5إدارة فــــــــــوةسنديون بناتشروق عادل احمد فتح هللا السواحلى36613

ناجح171إدارة فــــــــــوةسنديون بناتشروق محمد احمد متولى متولى36614

ناجح270.5إدارة فــــــــــوةسنديون بناتشهد صالح مرشدى محمد عبدالسالم36615

ناجح276إدارة فــــــــــوةسنديون بناتشيماء عصام محمد محمد النشيف36616

ناجح182إدارة فــــــــــوةسنديون بناتشيماء كمال حسن محمد جمعه36617

ناجح273إدارة فــــــــــوةسنديون بناتصفاء اشرف عبداللطيف ابراهيم قرقورة36618

ناجح163إدارة فــــــــــوةسنديون بناتضحى محمد محمد مرسى االبيارى36619

ناجح190إدارة فــــــــــوةسنديون بناتعبير عماد محيي الدين ابواسماعيل36620

ناجح178.5إدارة فــــــــــوةسنديون بناتعال فايز جابر محمد اليسطي36621

ناجح177إدارة فــــــــــوةسنديون بناتغادة رجب محمد مرسى36622

ناجح186إدارة فــــــــــوةسنديون بناتغرام عماد على محمد الميحى36623

ناجح261إدارة فــــــــــوةسنديون بناتفاطمة ابراهيم محمود سيد احمد عبدالخالق36624

ناجح210.5إدارة فــــــــــوةسنديون بناتفاطمة الزهراء رزق عبدة رزق السواحلى36625

ناجح237.5إدارة فــــــــــوةسنديون بناتفاطمه احمد ابراهيم عبده خنيفر36626

ناجح175إدارة فــــــــــوةسنديون بناتفاطمه مصطفى عباس ابراهيم كرشة36627

ناجح265إدارة فــــــــــوةسنديون بناتفرحة رضا احمد محمد النشيف36629

ناجح151إدارة فــــــــــوةسنديون بناتفرحه كمال محمد على ابوغالى36630

ناجح253.5إدارة فــــــــــوةسنديون بناتماريهان فتحى سعد احمد ندا36631

ناجح155إدارة فــــــــــوةسنديون بناتمروة حمدى الجندى الجندى كرشة36632

ناجح279.5إدارة فــــــــــوةسنديون بناتمريم ممدوح رجب امين عطا هللا36633

ناجح279إدارة فــــــــــوةسنديون بناتمريم وائل عطيه عبدالعزيز رفاعى36634
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ناجح206.5إدارة فــــــــــوةسنديون بناتملك محى الدين عبدالفتاح محى الدين عبدالفتاح كرشة36635

ناجح170إدارة فــــــــــوةسنديون بناتمنار سعد كامل محمود الفضالي36636

ناجح268.5إدارة فــــــــــوةسنديون بناتمنة هللا ابراهيم قطب ابراهيم هالل36637

ناجح194.5إدارة فــــــــــوةسنديون بناتمنة عبدالفتاح محي الدين ابواسماعيل36638

ناجح216إدارة فــــــــــوةسنديون بناتمنه هللا محمد طلبه محمد رويزق36639

ناجح267إدارة فــــــــــوةسنديون بناتمنه محمود حامد سليمان حشيش36640

ناجح230إدارة فــــــــــوةسنديون بناتمي اشرف محمد عباس دياب36642

ناجح235.5إدارة فــــــــــوةسنديون بناتمى حمادة محمد عبدهللا ابوعريضة36643

ناجح252.5إدارة فــــــــــوةسنديون بناتميرنا محمود محمد جادو36644

ناجح274.5إدارة فــــــــــوةسنديون بناتنادية مختار محمد سعد عبدالسالم36645

ناجح221إدارة فــــــــــوةسنديون بناتناهد محمد سعد بيومى كرشة36646

ناجح178إدارة فــــــــــوةسنديون بناتنجوى محمد جمعه يوسف سالم36647

ناجح218.5إدارة فــــــــــوةسنديون بناتندى سعيد سعد قطب بندق36648

ناجح223.5إدارة فــــــــــوةسنديون بناتندى محمد حسن محمد عطاهلل36649

ناجح172إدارة فــــــــــوةسنديون بناتنعمة ياسر حسنى عبدالتواب الصاوى36650

ناجح262إدارة فــــــــــوةسنديون بناتنعمه محمد عامر محمد عيسى36651

ناجح278.5إدارة فــــــــــوةسنديون بناتنوران عبده عبدالفتاح ابراهيم الدح36652

ناجح167إدارة فــــــــــوةسنديون بناتنورهان شلبى اسماعيل محمد السلماوى36653

ناجح277إدارة فــــــــــوةسنديون بناتنورهان مصطفى درويش مصطفى البنا36654

ناجح204.5إدارة فــــــــــوةسنديون بناتهبه سعد محمد محمد مطر36656

ناجح259.5إدارة فــــــــــوةسنديون بناتهند عبدالقادر كامل ابواليزيد البنا36658

ناجح253إدارة فــــــــــوةسنديون بناتوالء برهامى برهامى الصياد36659

ناجح262إدارة فــــــــــوةسنديون بناتياسمين رضا نجيب توفيق كرشة36663

ناجح274إدارة فــــــــــوةسنديون بناتياسمين عادل محمد سعد الصياد36664

ناجح267إدارة فــــــــــوةسنديون بناتياسمينا ابراهيم عطيه حشيش36666

ناجح230.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينابراهيم صابر عبدالتواب الشرخ36668
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ناجح273إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينابراهيم عادل درويش البنا36669

ناجح164.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينابراهيم عمر عبدالجواد رفاعي36670

ناجح170.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينابراهيم قاسم ابراهيم كرشة36671

ناجح172.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنيناحمد احمد احمد الحلفاوى36674

ناجح170.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنيناحمد رشدى على كرشة36678

ناجح158.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنيناحمد عبدهللا قطب ابواسماعيل36681

ناجح153إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنيناحمد عبدالناصر محمد شهاب الدين36682

ناجح147.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنيناحمد كامل عبدالكريم ابواليزيد البنا36683

ناجح176.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنيناحمد محمد ابراهيم خنيفر36684

ناجح251.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنيناحمد محمد خميس محمود عوض36686

ناجح244إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنيناحمد محمد سعد ابواحمد36687

ناجح151إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنيناحمد مصطفى محمد جبر36688

ناجح279إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنيناحمد منتصر حسن محمود36689

ناجح208.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنيناحمد ياسر حسن الياسطي36690

ناجح277.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنيناسالم اشرف عطيه محمد كرشة36691

ناجح267.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنيناسالم اشرف مرشدى عبدالسالم36692

ناجح175.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنيناسالم رجب اسماعيل اسماعيل عسل36693

ناجح258.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنيناسالم رجب عبدالجواد ابوسليمان36694

ناجح275إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنيناسالم محمد احمد القصاص36695

ناجح193.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنيناشرف محمد حسن عطاهلل36696

ناجح258إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنيناشرف مسعد محمد رفاعى36697

ناجح255.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنيناكرم خالد فتحى كرشة36698

ناجح163.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينالحسن السيد محمد النشيف36699

ناجح179إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينالحسين السيد محمد النشبف36700

ناجح222إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينايمن اشرف عبدالمحسن كرشة36701

ناجح177إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينايمن علي محمد مسعود36702
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ناجح243إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينبكر عبدالهادي منشاوي كشك36704

ناجح193إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينجمال ابراهيم مصطفى الشرخ36705

ناجح191.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينجمال مسعد ابراهيم مخيمر36706

ناجح266إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينحسام عادل محمد الحصرى36707

ناجح195إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينحسن اشرف حسن عطا هللا36708

ناجح176.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينحسنى رمزى محمد سيداحمد36709

ناجح152إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينحمادة محمد شلبي شاهين36710

ناجح151.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينرضا سعد محمد محمد السمدونى36711

ناجح216.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينرضا نجاح يوسف سالم36713

ناجح229إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينرمزى محمد سعيد رحيم36714

ناجح255.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينزياد محمد احمد جبر36715

ناجح180إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينسعد الشحات اسماعيل عسل36716

ناجح148إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينسعد خالد مرسي الصاوي36717

ناجح239إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينسعيد سعد فايز سعد عطاهللا36719

ناجح255.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينسعيد عبدالجليل محمد كرشة36720

ناجح160إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينسعيد محمد ابراهيم دبورة36721

ناجح212إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينشريف الشحات كمال القبريطى36722

ناجح242.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينصابر عبدالهادى منشاوى كشك36723

ناجح248.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينصالح عالء مراد الصاوى36724

ناجح238.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينطارق محمد عبدالرحيم اللبان36725

ناجح185.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينعادل ايهاب عادل الصاوى36726

ناجح211.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينعادل حماده زكى مرشدى عبدالسالم36727

ناجح184إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينعبدالرحمن جمعة محمد الشال36728

ناجح279إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينعبدالرحمن سعد محمد ابوقصيبه36729

ناجح251إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينعبدالرحمن شريف فوزى ابوزيد36730

ناجح217إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينعبدالرحمن على عبدالعظيم محمد الصياد36731
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ناجح228إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينعبدهللا اشرف عبدالجواد سعد التلباني36732

ناجح193.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينعبدهللا السيد فؤاد الصياد36734

ناجح181إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينعبدهللا الشحات محمد هالل36735

ناجح187إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينعبدهللا عادل عبدهللا على السمدونى36736

ناجح189.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينعصام ابراهيم علي سالم36737

ناجح225إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينعلى احمد محمد عبدالباسط النزهى36738

ناجح150.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينعلى سيد احمد مجد النجار36739

ناجح169إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينعلي نصر محمد رويزق36740

ناجح242إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينعمر احمد حسن الشربينى36742

ناجح228.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينعمر احمد فتح هللا جمعة36743

ناجح278إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينعمر عبدالحميد انيس انيس السمدونى36744

ناجح145إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينعمرو عبده محمد عبده حشيش36745

ناجح231إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينعمرو عماد شكرى شعبان كرشة36746

ناجح255.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينعمرو محمود عبدالمحسن ابوالنصر36747

ناجح183إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينفتحى نصر فتحى اللبان36750

ناجح207إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينكريم رضا احمد الصعيدي36751

ناجح251.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينكريم عادل احمد جبر36752

ناجح219إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينكريم محسن محمد هالل36753

ناجح178.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينكريم وليد شوقى الصياد36754

ناجح173.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينكمال محمد احمد النجار36755

ناجح141إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينمحمد ابراهيم محمد الدح36756

ناجح208.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينمحمد ابراهيم محمد كرشة36757

ناجح170.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينمحمد احمد ابراهيم جميعى36758

ناجح156.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينمحمد احمد محمد سالمه36759

ناجح236.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينمحمد السيد فؤاد الصياد36760

ناجح203إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينمحمد الشحات سيداحمد جميعي36761
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ناجح203.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينمحمد جمعة جابر ابواسماعيل36765

ناجح232.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينمحمد سعد الصاوى الشرقاوى36768

ناجح262إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينمحمد شريف محمد منيسي36770

ناجح254إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينمحمد صفوت صبري احمد ابراهيم36771

ناجح219.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينمحمد عبدالمحسن سعيد الصياد36772

ناجح181.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينمحمد عرفان محمد عثمان36773

ناجح172إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينمحمد عصام عاطف عاطف ابوزيد36774

ناجح221.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينمحمد محمود محمد ابوسليمان36777

ناجح221إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينمحمد محمود محمد ابوعريضة36778

ناجح193إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينمحمد نبيل زيدان دياب36779

ناجح171إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينمحمد وليد فايد كرشة36780

ناجح271.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينمحمود ابراهيم سعيد المصري36781

ناجح187.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينمحمود سعد محمد المنجوجى36783

ناجح188إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينمحمود صبحى عبدة عليبة36784

ناجح175.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينمحمود على ابراهيم المنسى36785

ناجح257إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينمحمود محمد على الشافعى36786

ناجح257إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينمحمود محمود ابوالسعد غازى36787

ناجح275.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينمصطفى الصابر سمير الصاوى36789

ناجح178إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينمصطفى جمال محمد جمعه الشال36790

ناجح271.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينمصطفى رضا فؤاد الصعيدى36791

ناجح180إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينمصطفى سعيد محمد الصاوى36792

ناجح217إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينمصطفي مؤمن يوسف شاهين36795

ناجح261إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينمصطفى محمد انور جميعى36796

ناجح196.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنيننصر علي سعد عبدهللا36799

ناجح242إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينهشام عبدالسالم محمد مسعود36802

ناجح166.5إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينهشام عمرو مصطفي عرابي36803
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ناجح153إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينيوسف ابراهيم ابراهيم الشرقاوي36804

ناجح189إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينيوسف طلعت محمد زعقوق36805

ناجح263إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينيوسف عادل عبدالحميد السمدونى36806

ناجح179إدارة فــــــــــوةالسمدونى بنينيوسف عمرو حمدى السلماوى36807

ناجح227إدارة فــــــــــوةا.راشد تابراهيم محمد ابراهيم مرسى راشد36808

ناجح248إدارة فــــــــــوةا.راشد تاحمد ابراهيم على ابراهيم النجارة36809

ناجح255إدارة فــــــــــوةا.راشد تاحمد جمعه عبدالسالم عبدالفتاح جاهين36810

ناجح192.5إدارة فــــــــــوةا.راشد تاحمد حسن شحاته حسن عبيد36811

ناجح259إدارة فــــــــــوةا.راشد تاحمد رشدى احمد الحفته36812

ناجح229.5إدارة فــــــــــوةا.راشد تاحمد صالح عبدالسالم محمد النجاره36813

ناجح210إدارة فــــــــــوةا.راشد تاحمد محمد على ابراهيم راشد36814

ناجح243.5إدارة فــــــــــوةا.راشد تاحمد نصر عبدهللا محمود الصاوى36815

ناجح267إدارة فــــــــــوةا.راشد تاحمد يوسف اسماعيل يوسف شاهين36816

ناجح202.5إدارة فــــــــــوةا.راشد تخالد انور احمد عبدالسالم الصاوى36817

ناجح184إدارة فــــــــــوةا.راشد تطارق محمد السيد عيد عطا36818

ناجح177.5إدارة فــــــــــوةا.راشد تعبدهللا محمد على محمد الصاوى36819

ناجح169.5إدارة فــــــــــوةا.راشد تعلى وليد حسن محمد مرسال36820

ناجح265إدارة فــــــــــوةا.راشد تمحمد فرج رمضان على النجارة36822

ناجح236إدارة فــــــــــوةا.راشد تمحمد موسى عبدهللا على الصاوى36823

ناجح180.5إدارة فــــــــــوةا.راشد تيوسف عبده شهاوى عبدالمنعم الغنام36824

ناجح207إدارة فــــــــــوةا.راشد تبسملة على محمد احمد الصاوى36825

ناجح190.5إدارة فــــــــــوةا.راشد تسارة رمضان بدوى فتح هللا قاسم36826

ناجح198.5إدارة فــــــــــوةا.راشد تسلمى محمد عبدالسالم احمد الصاوى36827

ناجح227إدارة فــــــــــوةا.راشد تعهد عماد عامر على النجارة36828

ناجح278.5إدارة فــــــــــوةا.راشد تمنه هللا حسان كمال الصابر الصاوى36829

ناجح153.5إدارة فــــــــــوةا.راشد تمى احمد عبدالسالم احمد الصاوى36830
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ناجح176.5إدارة فــــــــــوةشمشيره بنينابراهيم جمعه عرفه ابوركبه36832

ناجح202إدارة فــــــــــوةشمشيره بنيناحمد حسن على ابوالليف36833

ناجح261إدارة فــــــــــوةشمشيره بنيناحمد خالد على بركات36834

ناجح202إدارة فــــــــــوةشمشيره بنيناحمد رمزى محمد عمار36835

ناجح258إدارة فــــــــــوةشمشيره بنيناحمد عبدالباسط احمد محمد36836

ناجح269إدارة فــــــــــوةشمشيره بنيناحمد عمرو محسن التلت36837

ناجح279إدارة فــــــــــوةشمشيره بنيناحمد محمد رياض جمعة36838

ناجح277إدارة فــــــــــوةشمشيره بنيناحمد محمد ماهر الدفينى36839

ناجح154إدارة فــــــــــوةشمشيره بنيناحمد محمد يوسف ابوقمر36840

ناجح264إدارة فــــــــــوةشمشيره بنيناحمد منصور دسوقى دسوقى36841

ناجح204إدارة فــــــــــوةشمشيره بنيناحمد نبيل عبدالعال بردان36842

ناجح230.5إدارة فــــــــــوةشمشيره بنيناكرم بهنسى سعدالدين سيف36843

ناجح177إدارة فــــــــــوةشمشيره بنينامام عبدالعزيز امام النجار36844

ناجح275إدارة فــــــــــوةشمشيره بنينانور حسن انور عنانى36845

ناجح196.5إدارة فــــــــــوةشمشيره بنينانور عبدالنبى عبدالنبى مسعود36846

ناجح253إدارة فــــــــــوةشمشيره بنينباهى عبدالسالم باهى بردان36847

ناجح248.5إدارة فــــــــــوةشمشيره بنينحسن محمد احمد راشد36851

ناجح211.5إدارة فــــــــــوةشمشيره بنينخالد فرج سعد عنانى36853

ناجح256إدارة فــــــــــوةشمشيره بنينزياد عبدالمقصود احمد عبده البنا36854

ناجح211إدارة فــــــــــوةشمشيره بنينسعيد احمد سعيد عبده36855

ناجح195.5إدارة فــــــــــوةشمشيره بنينشعبان محمود شعبان زقدان36856

ناجح154إدارة فــــــــــوةشمشيره بنينصبرى نصر نصر القط36857

ناجح149.5إدارة فــــــــــوةشمشيره بنينعبدالتواب محمد عبدالتواب شاهين36858

ناجح251إدارة فــــــــــوةشمشيره بنينعبدالرحمن احمد مصباح ابوقمر36859

ناجح239إدارة فــــــــــوةشمشيره بنينعبدالرحمن محمد سعد عكه36860

ناجح260.5إدارة فــــــــــوةشمشيره بنينعبدهللا اسماعيل رمضان قرشم36861
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ناجح266إدارة فــــــــــوةشمشيره بنينعبدهللا على على ابوغالى36862

ناجح167إدارة فــــــــــوةشمشيره بنينعالء عماد محمد بردان36864

ناجح264إدارة فــــــــــوةشمشيره بنينعلى محمود محمد مصطفى الغرباوى36866

ناجح239.5إدارة فــــــــــوةشمشيره بنينعمر اسامة يوسف بردان36867

ناجح252إدارة فــــــــــوةشمشيره بنينعمرو خالد حسن الصاوى36868

ناجح189إدارة فــــــــــوةشمشيره بنينكريم اشرف فهمى ابوالحسن36870

ناجح206.5إدارة فــــــــــوةشمشيره بنينمحمد احمد رزق بردان36873

ناجح258إدارة فــــــــــوةشمشيره بنينمحمد السيد عبيد العماوى36876

ناجح254إدارة فــــــــــوةشمشيره بنينمحمد السيد محمد عزام36878

ناجح161إدارة فــــــــــوةشمشيره بنينمحمد تامر مرسى دشيشه36880

ناجح178.5إدارة فــــــــــوةشمشيره بنينمحمد حسن نصر حسن القط36881

ناجح168.5إدارة فــــــــــوةشمشيره بنينمحمد عبده محمد الدهنه36886

ناجح153.5إدارة فــــــــــوةشمشيره بنينمحمد محمود محمد السقا36888

ناجح158.5إدارة فــــــــــوةشمشيره بنينمحمد محمود محمود ابوقمر36889

ناجح156.5إدارة فــــــــــوةشمشيره بنينمحمد هانى جمعة عنانى36891

ناجح221.5إدارة فــــــــــوةشمشيره بنينمحمود خميس محمد الدهنه36892

ناجح147.5إدارة فــــــــــوةشمشيره بنينمحمود على عبدالنبى عنانى36893

ناجح219.5إدارة فــــــــــوةشمشيره بنينهادى محمد خميس الدهنة36894

ناجح269.5إدارة فــــــــــوةشمشيره بنينوحيد على محمد ابوغالى36895

ناجح217.5إدارة فــــــــــوةشمشيره بنينيوسف فتحى شهاوى سالم36896

ناجح151.5إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتاروى على سعد ابراهيم باشه36897

ناجح225إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتاسماء سمير السيد عبداللطيف الرجال36898

ناجح263إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتاالء محمد عبداللطيف الياسطى36899

ناجح204.5إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتاميرة سعيد السيد الغرباوى36901

ناجح239إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتاميره احمد يوسف ابوقمر36902

ناجح269.5إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتاميره السيد السيد زين الدين36903
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ناجح162.5إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتاميره سعيد محمد عنانى36904

ناجح253إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتاميره وائل محمود القصراوى36905

ناجح192إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتايناس سعيد محمد ابوالمكارم الصياد36906

ناجح264.5إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتبسمله شريف سعد احمد البنا36907

ناجح279.5إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتتسنيم جابر احمد ابوغالى36908

ناجح194إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتحبيبة احمد سعد ابوالليف36909

ناجح278إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتحنان اسماعيل رمضان قرشم36910

ناجح253.5إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتحنان كمال عبدالمجيد بردان36911

ناجح269إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتحنين عالء سعد شاهين36912

ناجح183.5إدارة فــــــــــوةشمشيره بناترانيا صبحى العربى نصر36914

ناجح244إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتروان محمد ابراهيم قرشم36915

ناجح243إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتريم محمد قطب دشيشة36916

ناجح228.5إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتسارة محمد حسن الصاوى36917

ناجح266.5إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتساره زين العابدين عبدالعزير النجار36918

ناجح250.5إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتسعاد سمير ممدوح الثلث36919

ناجح257إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتسلمي عادل محمد محمود بردان36920

ناجح265إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتسلمى محمد على الحناوى36921

ناجح241.5إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتسلمى وليد محمود بردان36922

ناجح230.5إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتشاهندة علي موسي كبير36923

ناجح180.5إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتشاهيناز سعيد لبيب رمضان36925

ناجح248إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتشروق محمد الشناوى الشناوى36926

ناجح278إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتشهد احمد محمد الغرباوى36927

ناجح213إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتشهد حسن عبدالغنى السريجى36929

ناجح242إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتشهد على شاكر بردان36930

ناجح274إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتشهد فرج ابراهيم بدر الدين36931

ناجح213.5إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتعال على محمد الصاوى36934



كفرالشيخ16/06/2021

1290صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح203.5إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتمروه عبده محمد الغرباوى36935

ناجح222إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتمروه فتحى محمد خفاجى36936

ناجح174.5إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتملك محمد محمد باشه الفقي36937

ناجح161.5إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتمنه هللا عزت عبدالولي خير هللا36938

ناجح276.5إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتمنه على ابوالعباس القن36939

ناجح258إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتنداء احمد محمد ابراهيم36940

ناجح241.5إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتندي اشرف محمد خفاجي36941

ناجح203.5إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتندى حسن مسعد الثلث36942

ناجح241إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتندى عادل محمد التلت36943

ناجح243إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتندي عبدالفتاح محمد عبدالفتاح جحا36944

ناجح275إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتنغم على على على دسوقى36945

ناجح209.5إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتنورين محمد عبدالمجيد البنا36946

ناجح266.5إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتهاجر موسى ابوالوفا عواجه36947

ناجح276إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتهدى شهدى محمد سيف36948

ناجح173.5إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتهنا فتح هللا عبدالوهاب ابوطبيخ36949

ناجح277إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتورده محمود عبدالواحد عبده36950

ناجح256إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتياسمين احمد فوزى التلت36951

ناجح276إدارة فــــــــــوةشمشيره بناتياسمين رضا محمد النجار36953

ناجح193.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةابراهيم توكال احمد عبدالغنى النجار36954

ناجح176إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةابراهيم محمود يحيى ابراهيم منصور36955

ناجح252.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةابوبكر سمير منصور ابراهيم العيساوى36956

ناجح244إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةاحمد اشرف احمد محمد عبدالعال36957

ناجح178إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةاحمد اشرف حافظ عبدالعزيز ابوشرابيه36958

ناجح156إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةاحمد السيد عبده احمد عوده36959

ناجح168.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةاحمد الفاضلي محمد محمد خلف36960

ناجح169.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةاحمد بكر مسعود خليفه مبروك36961
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ناجح220.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةاحمد حسنى الفاضلى محمد عبدالفتاح ابواحمد36962

ناجح226إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةاحمد صالح حجازى عبدالجواد حجازى36963

ناجح229.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةاحمد طارق محمد احمد سالم36964

ناجح204إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةاحمد عبدالفتاح عبدالرحمن عبدالمجيد مصطفى36965

ناجح269إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةاحمد عبدهللا عزت حسانين سالم36966

ناجح209.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةاحمد محمد حسنى محمد هاويس36970

ناجح277إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةاحمد محمد خليل ابراهيم الرشيدى36971

ناجح269إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةاحمد محمد عبدهللا محمد بيصار36972

ناجح159.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةاحمد محمد قدرى على الخطيب36973

ناجح276إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةاحمد محمد محمد مرشدى خلف36974

ناجح193إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةاحمد محمد محمود محمود خلف36975

ناجح177إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةاسالم ابراهيم محمد يوسف حلحيل36976

ناجح144.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةاسالم ايمن حسن عبدالحميد الحجه36977

ناجح223إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةاشرف جمال رمضان سالم قالوه36978

ناجح208إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةاشرف محمد صالح عفيفى36979

ناجح234.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةامين اكرامى امين احمد الصفانى36980

ناجح151إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةايمن كمال على محمد هاويس36981

ناجح266إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةايمن محمد على عبدالعاطى حمود36982

ناجح265إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةجمال محمد جمال محمد محمود عبدهللا36984

ناجح267إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةجمال مسعود منجد غريب قاسم36985

ناجح201إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةحافظ نبيل حافظ عبدالعزيز ابوشربيه36986

ناجح163.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةحسام محروس محمود صادق المناسفى36987

ناجح250إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةحسن محمد حسن محمد ابوحسين36988

ناجح245.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةحسن محمد عبدالمنعم سعد سالم36989

ناجح271إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةخالد احمد سعد خليل بحبح36990

ناجح155إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةخالد على مسعد محمد المطوبسى36992
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ناجح190إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةخالد نبيل محمد احمد اسماعيل الهلى36993

ناجح175إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةرشاد محمد محمد معروف البربرى36994

ناجح189إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةسعد محمد ابراهيم سعد الشباسى36995

ناجح140إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةعادل ابراهيم زكريا حسن مبروك36996

ناجح145إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةعادل شريف عبدالمنعم عبدالغنى مصطفى36997

ناجح259إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةعادل محمد ابراهيم محمد ابراهيم ابواحمد36998

ناجح167.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةعبدالرحمن عبدهللا محمد محمد خلف36999

ناجح227.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةعبدالرحمن على على مصطفى النجار37000

ناجح276إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةعبدالرحمن هشام عبدالواحد مصطفى عباده37001

ناجح147.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةعبدهللا السيد عبدهللا السيد شيحا عمر37004

ناجح155إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةعبدهللا الشحات محمد احمد الجربيد37005

ناجح210.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةعبدهللا حمدان عبدهللا محمد بيصار37006

ناجح178.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةعبده احمد مصطفى محمد احمد عبدالسالم37007

ناجح187إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةعلى ممدوح على احمد ابوحطب37009

ناجح225.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةعلى ياسر على على عوده37010

ناجح191.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةعماد ناصر عبدالمحفوظ محمد دره37011

ناجح154إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةعمر صالح محمد على بصل37012

ناجح223إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةعمر عماد محمد محمود على الدمنهورى37013

ناجح278.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةعمر مصطفى سعد محمود شلبى37014

ناجح217.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةكمال صالح الدين صالح الدين على عوده37015

ناجح198إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمازن فارس عبدالعزيز عبدالمجيد البدوى37017

ناجح178.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمحمد احمد رفاعى مسعود العساوى37020

ناجح196إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمحمد احمد سلمان محمد الجدوى37021

ناجح257.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمحمد احمد عبدالمنعم احمد ابوحطب37022

ناجح141.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمحمد احمد محمد بهنسى محمد الشرقاوى37023

ناجح249.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمحمد احمد محمد حسن وعيوع37024
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ناجح183.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمحمد احمد محمد سعد حلحيل37025

ناجح181إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمحمد احمد محمد على خلف37026

ناجح166إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمحمد احمد محمد محمد خلف37027

ناجح220إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمحمد الشناوى محمد محمد الدهمه37029

ناجح165.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمحمد الفاضلى محمد سعد العساوى37030

ناجح186.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمحمد ايمن السيد محمود سعد عبدالعال37031

ناجح278.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمحمد خالد رفاعى عبدالغنى عطيه37034

ناجح267.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمحمد خيرى حبشى محمد سالم37035

ناجح258إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمحمد سعد محمد محمد سويلم37036

ناجح184إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمحمد شعبان عاشور احمد الدسوقى37037

ناجح265.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمحمد صالح مسعد سعد مسعود بحبح37038

ناجح265إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمحمد عادل حسن على العتيقى37039

ناجح276إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمحمد عبدالعزيز عبدالعزيز ابراهيم عسل37040

ناجح271.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمحمد عبدهللا سعد عبدهللا خليل37041

ناجح154إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمحمد عبدهللا محمد على مبروك37042

ناجح154إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمحمد عبدالمجيد عبدالمجيد منصور37043

ناجح164.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمحمد على محمد على خليل عبدالسالم37044

ناجح278.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمحمد عماد الدين محمد محمد الخطيب37045

ناجح172إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمحمد ماهر محمد شرف محمد على37046

ناجح153.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمحمد محروس عطا على الدهمه37047

ناجح143.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمحمد محمد قدرى على الخطيب37048

ناجح267إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمحمد محمود الفرغلى ابوزيد حالوه37049

ناجح163إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمحمد محمود محمد محمود الصعيدى37050

ناجح177.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمحمد نصر الدين حسان سعد الفار37052

ناجح273.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمحمد ياسر رشوان عمر ابراهيم37053

ناجح255.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمحمد ياسر على فتح هللا الرشيدى37054
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ناجح272إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمحمود حسن ابراهيم حسن العساوى37055

ناجح272إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمحمود سعد عبدالفتاح سعد عبدالسالم37056

ناجح270إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمحمود ضاحى محمد على الدمنهورى37057

ناجح195.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمسعود محمد عبده على خلف37058

ناجح187إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمصطفى اشرف محمد محمد ابوسمره37059

ناجح256إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمصطفى تاج احمد سعد زلهف37060

ناجح170إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمصطفى سعيد مصطفى عباس ابراهيم37061

ناجح235إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمصطفى على على مصطفى عيد37062

ناجح253إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمصطفى محمد احمد مصطفى كريم37063

ناجح266إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمصطفى محمود مصطفى عبدالفتاح ابواحمد37065

ناجح181.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمصطفى محمود مندور محمود سالم37066

ناجح252إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمصطفى مصطفى خليل ابراهيم الرشيدى37067

ناجح151.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمصطفى منصور على مصطفى الدهمه37068

ناجح203.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمصطفى ياسر مصطفى حسن الرشيدى37069

ناجح189.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةهانى احمد محمد على النجيلى37071

ناجح158إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةوليد عبدالحميد عبدالحميد ابراهيم37072

ناجح155إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةيوسف السعيد مصطفى محمد اللقانى37074

ناجح260.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةيوسف السيد عبدالغنى احمد الهلى37075

ناجح247إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةيوسف شعبان سالمه فتح هللا حماد37076

ناجح232.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةيوسف منتصر عبدالصادق عباس قطوره37077

ناجح230إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةابرار عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الجمل37078

ناجح273إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةاروى اشرف رمضان سالم قالوه37079

ناجح274.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةاروى محمد احمد على الزعفرانى37080

ناجح249إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةاسماء ابراهيم على محمد ابوديب37081

ناجح162إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةاسماء اكرم على حلمى على ابواحمد37082

ناجح279إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةاسماء ايمن حسين حسين الناصح37083
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ناجح275إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةاسماء حافظ محمد السيد اليمنى37084

ناجح269.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةاسماء سمير محمد عامر مصطفى عامر37085

ناجح205إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةاسماء صالح مصطفى مسعود واصل37086

ناجح262.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةاسماء كامل مصطفى ابراهيم الشرقاوى37087

ناجح274.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةاشرقت احمد مصطفى عباس مصطفى عمر37089

ناجح248.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةاالء احمد ابراهيم سعد عبدالسالم37090

ناجح237إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةاالء محمد عزت عبدهللا محمود37091

ناجح277إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةالشيماء حمدى مسعود على دره37092

ناجح197.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةامانى حسان عبده مصطفى وعيوع37093

ناجح253إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةامانى ياسر ابراهيم احمد خليل بحبح37094

ناجح266إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةاميره عباس مصطفى محمد عبدالسالم37095

ناجح276إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةانسام محمد محمود عبدالغنى خلف37096

ناجح271إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةايمان عماد احمد احمد عوالى37097

ناجح227إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةايمان فؤاد محمود محمود خلف37098

ناجح239.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةايمان محمود محمد قطورة37099

ناجح165.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةايه محمد احمد محمد سعد37100

ناجح220إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةايه محمد محمد محمد كحله37101

ناجح239.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةبسمله احمد عبدالكريم عبداللطيف الشرقاوى37103

ناجح202.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةبسمله اسامه سعد حسن ابوالجود37104

ناجح183إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةبسمله السيد عبدالعال السيد عبدالعال37105

ناجح278.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةبسمله حمزه سعد محمود علم الدين37106

ناجح265.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةبسمه ابراهيم رشاد موسى الرشيدى37107

ناجح279إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةبسمه مصطفى عباس بسيونى الشرقاوى37108

ناجح279إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةجهاد فريج عبدالغنى مرسى سالم37109

ناجح230إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةحبيبه احمد عيسى ابراهيم قرمان37110

ناجح269إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةحبيبه الشحات سعد محمد الدهمه37112
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ناجح226إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةحبيبه العبدعلى على واصل37113

ناجح166إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةحبيبه حسن عبدالخالق حسن الرشيدى37114

ناجح187.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةحبيبه حمدى صالح محمد عفيفى فرج37115

ناجح174.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةحبيبه عبدالنبى صالح الدين على عوده37116

ناجح238إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةحبيبه محمد ابراهيم عباس سالم37117

ناجح271.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةحبيبه مصطفى على مصطفى سعفان37118

ناجح205إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةحبيبه مصطفى محمد عبدالهادى عبدالرحمن الشرقاوى37119

ناجح271.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةحبيبه منصور على مصطفى الدهمه37120

ناجح248.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةحسناء حسن محمد حسن الرشيدى37121

ناجح256.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةحنان اشرف ابراهيم احمد محمود سالم37122

ناجح274إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةحنان محمد عبدالونيس محمد المسيرى37123

ناجح251إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةحنين محمد ابراهيم موسى الرشيدى37124

ناجح261إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةحنين محمد على مسعد دره37125

ناجح209إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةدعاء شعيب عبدالرسول احمد خلف37126

ناجح209.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةدعاء عادل سعد يوسف محمد كحله37127

ناجح212إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةدعاء على عبدالكريم عبداللطيف الشرقاوى37128

ناجح278إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةدعاء غالب نبيه عبدالعزيز الشرقاوى37129

ناجح240.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةدعاء محمد عبدالونيس رضوان النجار37130

ناجح186إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةدنيا محمد كمال السيد ابوالجود37131

ناجح254.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةدولت محمد سعد محمد سالم37132

ناجح229إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةرحمه اشرف سعيد سالم السداوى37133

ناجح230إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةرحمه ثروت احمد ابراهيم قرمان37134

ناجح177إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةرحمه عبدالستار عبدالمنعم سعد سالم37135

ناجح256.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةرحمه ماجد محمد محمد ابراهيم ابواحمد37136

ناجح265.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةرحمه محمد عبدالموجود محمود قطوره37137

ناجح227.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةرضا ربيع عبدهللا محمد عبدالسالم37138
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ناجح276إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةرضوى السيد عبدالغنى حماده اليمنى37139

ناجح279إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةرضوى سلمان محمد رجب محمد37140

ناجح186.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةرفيده محمد السيد احمد عتش37141

ناجح265.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةرنا ياسر سعد محمد محرب37142

ناجح262.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةرواء ابراهيم احمد عبده سالم37143

ناجح171.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةرواء محمد السيد محمد قالوه37144

ناجح274إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةروان السيد عبدالغنى حماده اليمنى37145

ناجح215إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةريهام محمد ابراهيم ابراهيم بهنسى37147

ناجح237.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةزينب محمود محمد ابراهيم الحجه37148

ناجح224إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةساره يسرى سعد عبدالستار عبدالسالم37149

ناجح235.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةسحر على عبدالنبى على المؤذن37150

ناجح230إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةسعيده محمد احمد مصطفى عامر37151

ناجح278.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةسما صفوت محمد مصطفى ابواحمد37152

ناجح227إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةسماح سعد مصطفى محمد عبدالسالم37153

ناجح275إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةشمس راضى عبدالحميد عبدالواحد الحناوى37154

ناجح274إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةشهد ماهر بسيونى بدوى هاشم37155

ناجح278إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةشيماء سعيد محمد سعد بحبح37156

ناجح188إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةشيماء محمد محمد مندور كريم37157

ناجح250إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةشيماء ياسر على مصطفى حشاد37158

ناجح173إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةعبير عماد محمد عيسى ابراهيم قرمان37159

ناجح185إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةعزه مسعود محمد مسعود مبروك37160

ناجح259.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةعزه وزانى محمد رفاعى الشرقاوى37161

ناجح216إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةعفاف محمد رفاعى مسعود العساوى37162

ناجح274.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةفاطمه احمد صالح الدين عباس قطوره37163

ناجح276إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةفايزه محمد يوسف حسن ابراهيم37165

ناجح213.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةقمر عمرو محمد رفاعى حسن الشرقاوى37166



كفرالشيخ16/06/2021

1298صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح252.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمروه عادل محمد محمد ابراهيم الرشيدى37167

ناجح246.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمريم ابراهيم صبحى ابراهيم مطاوع37168

ناجح274إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمريم محمد عبدالغنى مسعود محمد بصل37169

ناجح244إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمريم محمد محمد على بصل37170

ناجح276إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمريم محمد محمود مصطفى كريم37171

ناجح278إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةملك مصطفى السيد مندور سالم37172

ناجح262إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمنار سعد دسوقى على الرحمانى37173

ناجح245إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمنار محمد السعيد السيد ابوالجود37174

ناجح191إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمنار ياسر محمد محمد محمد الرفاعى37175

ناجح246.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمنال عبدالغنى عبدالسميع محمد دره37176

ناجح264إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمنال عماد ابوالجود حسن سالم37177

ناجح251إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمنه هللا السيد احمد عبدالباقى يوسف السقا37178

ناجح188إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمنه هللا بالل عبدالحميد يوسف عبدالسالم37179

ناجح269إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمنه هللا عبدالعزيز محمد محمد حسن خلف37180

ناجح269إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمنه هللا محمد محمد مصطفى محمود خلف37181

ناجح270إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمنه هللا محمد مصطفى رجب سالم37182

ناجح216إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمنه هللا موسى ابراهيم موسى الرشيدى37183

ناجح225.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمنه هللا هانى السعيد احمد سعد عبدالسالم37184

ناجح187إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةمنه بدران هاشم مندور كريم37185

ناجح256.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةناهد عادل عبدالغنى حسن السقا37186

ناجح265إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةندى السيد محمد السيد محمد37188

ناجح272إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةندى عبدالغنى الشافعى مرسى زلهف37189

ناجح264إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةنسرين عبدالكريم محمد محمد مجد ابواحمد37190

ناجح250إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةنغم خالد شوقى سعد العسال37191

ناجح233إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةنهى احمد ابراهيم سعد عبدالسالم37192

ناجح264.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةنور الهدى محمد قطب دسوقي هاني37193
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ناجح214.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةنور جمال على محمود وعيوع37194

ناجح234.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةنور عبدهللا فؤاد عبدالمجيد عباده37195

ناجح250إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةنور موسى سعد ابراهيم دره37196

ناجح279إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةنوران ابوالمجد محمود رزق سالم37197

ناجح261إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةنوران عبدالرحمن محمد عمر الزعفرانى37198

ناجح205إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةنورهان اشرف سعد حسن ابوالجود37200

ناجح227إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةنورهان مصطفى احمد معروف البربرى37201

ناجح264.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةهاجر مصطفى ابراهيم عباس سالم37202

ناجح181إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةهدى حافظ عبدالغنى ابراهيم القفاص37203

ناجح208.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةهدير حامد محمد حامد سعد درويش37204

ناجح277.5إدارة فــــــــــوةالسالميه اإلعداديةيمنى صالح سعد اسماعيل الهلى37205

ناجح215إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تابراهيم سامي ابراهيم محمد عقبه37206

ناجح169إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تابراهيم عزمى محمد محمد عبده37207

ناجح263إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تابراهيم محمد محمد ابراهيم ابوسعده37208

ناجح266.5إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تاحمد السيد احمد محمد عنيصر37209

ناجح263.5إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تاحمد ايمن محمد محمد عثمان37210

ناجح249إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تاحمد عطيه رمضان محمد عبدهللا37211

ناجح242.5إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تاحمد علي محمد علي الطحان37212

ناجح261.5إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تاحمد محمد احمد عطيه غراب37213

ناجح208.5إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تاحمد محمد حسن عبدالعزيز عبدالحليم37214

ناجح242.5إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تاحمد يحيى عبدالحميد محمد شرشير37215

ناجح248إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تادهم محمد رجب محمود متولى37216

ناجح178إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تايمن محمد عبدالمجيد محمد السقا37217

ناجح182.5إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تايهاب اسالم محمد سليمان القلشانى37218

ناجح175إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تباسل احمد محمد محمد سيد احمد37219

ناجح185إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تخليل ابراهيم خليل حسن العطار37220



كفرالشيخ16/06/2021

1300صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح259.5إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تزياد احمد احمد محمد المدنى37221

ناجح274إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تزياد صفوت حسين محمد حربي37222

ناجح163إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تعبدالحميد احمد عبدالحميد درويش الغايش37223

ناجح208إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تعبدالرحمن يوسف احمد محمد حجر37224

ناجح181.5إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تعبدهللا احمد شحاته خفاجي37225

ناجح201إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تعبدهللا محمد عبدالغنى محمد بن37226

ناجح211.5إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تعبدهللا محمد محمد ابراهيم سعد37227

ناجح183إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تعبدهللا محمد محمود عبدالحميد عثمان37228

ناجح190.5إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تعلى جابر محمد اسماعيل الغزاوى37229

ناجح199.5إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تعلي نشات علي مرشدي خفاجي37230

ناجح255.5إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تعمرو محمود علي محمد عبده37231

ناجح268.5إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تفادى محمد عبدالمنعم محمد حسن الجمل37232

ناجح222إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تفاروق اشرف محمد حسن شرابي37233

ناجح162إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تمحمد ابراهيم محمد ابراهيم البغدادي37234

ناجح154إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تمحمد احمد على محمد خطاب37235

ناجح241.5إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تمحمد الشحات عبدالقادر احمد صليح37236

ناجح250إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تمحمد الصعيدى محمد السيد الصعيدى37237

ناجح265إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تمحمد جمال السيد بسيونى مجاهد37238

ناجح230إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تمحمد حسن عبدالمنعم محمد سالمه37239

ناجح271إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تمحمد حسين عبدالتواب علي ايوعيسي37240

ناجح259.5إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تمحمد سعد عبدالعزيز محمد متولى37241

ناجح270.5إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تمحمد سعيد رفعت يوسف قنديل37242

ناجح243.5إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تمحمد شريف ابراهيم حسين العطار37243

ناجح249إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تمحمد شريف مصطفى محمد زين الدين37244

ناجح155إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تمحمد عمر مصطفي فتح هللا علي37245

ناجح230.5إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تمحمد مصطفي محمد مصطفي العمروسي37246
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ناجح214.5إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تمحمد هشام القصبي موسي الجوهري37247

ناجح244إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تمحمد ياسر مصباح متولى37248

ناجح167.5إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تمحمود احمد ابراهيم الصعيدي37249

ناجح260إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تمحمود احمد حسن محمد السقا37250

ناجح247.5إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تمحمود عبدالغني السعيد حسين سالم37251

ناجح270.5إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تمحمود محمد عبدالمنعم محمد سالمه37252

ناجح252.5إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تمدحت احمد محمد محمد القليبى37253

ناجح253إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تمصطفى محمود محمد عبدالغني حواس37254

ناجح272إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تمصطفى يوسف حامد محمد عثمان37255

ناجح173إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تنادر ابراهيم القرنى ابراهيم الطحان37256

ناجح175.5إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تناصر عبدالفتاح محمد خفاجى37257

ناجح191إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تنسيم خالد نسيم الطرينى37258

ناجح200.5إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف توليد خالد السيد جزر37259

ناجح208إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تيوسف سعد السيد القلشانى37260

ناجح178إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تيوسف محمد الشاملي حسن السقا37261

ناجح243إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تاسراء محمد يوسف كمال سويدان37262

ناجح191.5إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تاسماء حسن حامد الصعيدى37263

ناجح180.5إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تاسماء سعيد بسيونى الشرقاوى37264

ناجح257إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تاالء احمد لبيب حجر37265

ناجح210إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تاالء محمد عبدالمجيد محمد السقا37266

ناجح250.5إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تاية ابراهيم ابراهيم عسكر37267

ناجح245إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تاية صبرى محمد الفقى37268

ناجح219.5إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تايناس اشرف الشافعى البنا37269

ناجح266إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تبسمله خالد فؤاد شلبى37270

ناجح266.5إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تحبيبة ابراهيم محمد النعمانى البنا37271

ناجح237إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تحبيبة حمادة محمود الصعيدى37272
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ناجح271إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تحبيبه فتحى عبدالوهاب على خطاب37273

ناجح272إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تحبيبه يسرى محمود سويدان37274

ناجح242إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تحسناء حسين عبداللطيف حسين ابوحموده37275

ناجح238إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تحسناء محمود ابوالنصر حفناوى37276

ناجح238إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تحنان محمد ابراهيم ابوالسعود الخضرى37277

ناجح249إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تدنيا محمد حسين حسن عالء الدين37278

ناجح198.5إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف ترحمه احمد احمد بيومى علم37279

ناجح245.5إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف ترغد اشرف فتحى عمر العمروسى37280

ناجح242إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف ترقيه محمد احمد زياده37281

ناجح253إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تروان محمد على عثمان37282

ناجح260إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف ترويدا يوسف حامد محمد عثمان37283

ناجح245.5إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تريم احمد السيد جاب هللا37284

ناجح242إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تريهام اشرف الشافعى البنا37285

ناجح267.5إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تسالى محمد محمد عقبه37286

ناجح255إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تسلمى احمد محمد شرشير37287

ناجح275إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تسلمى فؤاد شكري كحله37288

ناجح228.5إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تسمر محمد محمد السلطيسى37289

ناجح242.5إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تسهيله فاروق محمد الحالج37290

ناجح241إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تشهد احمد السيد محمد ابوالسيد37291

ناجح253إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تشيماء سعيد احمد ابراهيم يحى37292

ناجح243إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تصباح محمد سالم ناجى مصطفى37293

ناجح232إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تغاده عقل عبدالمالك مسعود37294

ناجح262إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تفاطمة مجدى المغاورى ابودبش37295

ناجح269إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تلقاء محمد مصطفى سالمه مصطفى37296

ناجح276إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تمرام المعتز عبدالمقتدر مصطفى الكفورى37297

ناجح269إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تمريم سيداحمد فتح هللا محمد الطور37298
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ناجح250إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تمنار ابراهيم فوزى عثمان37299

ناجح226إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تمنه سليمان محمد عبدالحميد عثمان37300

ناجح258إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تمنه ناصر محمد ابوشاهين37301

ناجح188إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تندى على السيد على العمروسى37302

ناجح251.5إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تندى محمد خالد السيد الصعيدى37303

ناجح259إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تندى محمد محروس يوسف حجر37304

ناجح273إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تندى محمود على على الجوهرى37305

ناجح246إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تنوران محمد محمد عبدالحميد عثمان37306

ناجح247إدارة فــــــــــوةا.محمد حلمى الشريف تهاجر حاتم عبدالقوى ابوزامل37307

ناجح196إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةاحمد السيد احمد عرجاوي37309

ناجح159.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةاحمد رجب على محمد37310

ناجح251إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةاحمد يوسف عبدالعزيز زامل37316

ناجح228.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةادهم مختار عبدالسالم خليل37318

ناجح203.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةاسالم ابراهيم احمد غريب37319

ناجح203.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةاسالم مسعد محمد ابوموافى37320

ناجح189.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةاشرف السيد سيد احمد الشرقاوى37321

ناجح209.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةاشرف فيصل كمال الحناوى37322

ناجح198إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةحامد عفيفى حامد الدجوى37324

ناجح223إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةحسام حسن على الصالحى37325

ناجح257إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةحسام محمد احمد زغلول37327

ناجح209.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةخالد محمد مصطفى غريب37328

ناجح202.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةخليفة زين العابدين مرعى خليفة37329

ناجح239.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةسعيد محمد سعيد الصالحى37330

ناجح218إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةسيف الدين عبدهللا احمد البشبيشى37332

ناجح212إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةشريف اشرف عاطف غريب37333

ناجح267.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةصالح عادل صالح عصفور37334
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ناجح204.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةعادل محمد اسماعيل البحيرى37335

ناجح213إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةعبدالرحمن ابراهيم بسيونى خليفه37336

ناجح206.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةعلى محمد على دراز37338

ناجح171إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةعلى محمد محمد الرزافى37339

ناجح163إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةعماد محمد سعيد البربرى37340

ناجح247.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةعمر صالح ابراهيم عصفور37341

ناجح264.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةعمرو دسوقى عبدالعظيم السيد37342

ناجح175.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةعمرو محمد عمر الدجوى37344

ناجح198.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةعمرو وليد احمد عطوان37345

ناجح148.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةكريم ابراهيم الشحات خضر37348

ناجح185إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةكريم السعيد ابراهيم عصفورة37349

ناجح262.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةماهر نبيل اسماعيل البحيري37350

ناجح270إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةمحسن محمد محسن على السمح37351

ناجح169.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةمحمد حلمى مبروك مبروك37354

ناجح182إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةمحمد حموده حسين دراز37355

ناجح174.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةمحمد خالد محمد ابوالنضر37356

ناجح197.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةمحمد خميس محمد جعفر37358

ناجح255.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةمحمد رشدى منشاوى ابوطايش37360

ناجح253.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةمحمد سعد مسعود المسينى37361

ناجح159إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةمحمد سالمة عبدالعظيم خليل37362

ناجح239إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةمحمد سمير عبدالفتاح سالم37363

ناجح214إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةمحمد شعبان بسيونى الدجوى37364

ناجح250.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةمحمد صبري عطية اللقانى37365

ناجح247إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةمحمد عادل صالح الدين عصفور37366

ناجح259إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةمحمد عالء كامل حمزه البحيرى37367

ناجح147إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةمحمد فؤاد عبدالسالم عوض37368
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ناجح198إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةمحمد ماجد ابراهيم الدجوى37369

ناجح145إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةمحمد هشام سيداحمد الكومى37371

ناجح225.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةمحمد يوسف محمود حسن دراز37372

ناجح209.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةمحمود ربيع محمد سعد37373

ناجح165.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةمحمود عونى محمود بسيونى37374

ناجح184.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةمحمود محمد عمر خليفة37375

ناجح148إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةمصطفى عبدهللا سعد ابوحشيش37377

ناجح180إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةمصطفى عطا مصطفى عبدالستار بيصار37378

ناجح247إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةمصطفى على باهى الزيات37379

ناجح236إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةمصطفى محمد محمد السيد37380

ناجح225إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةمصطفي مسعد على محمد37381

ناجح225.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةمصطفى منصور عبدالرحمن خميس37382

ناجح228إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةمصظفي عبدالمنعم عبدالحليم الخولي37383

ناجح185.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةمعاذ محمد حامد خضر شاهين37384

ناجح228.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةنزيه محمد عمر خليفه37385

ناجح198.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةوهبه عبدالعظيم محمد خليل37386

ناجح238إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةيوسف احمد ابراهيم الشرقاوى37387

ناجح220إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةيوسف خالد حسن ابوطايش37388

ناجح253إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةيوسف عبدالغنى جبر عبدة37389

ناجح278.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةاسراء رمزى صبرى سعد37390

ناجح279إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةاسراء سعد السيد ابوسته37391

ناجح203.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةاسراء محمود حسنى سعد37393

ناجح245إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةاسماء اسامه سعيد البغدادى37394

ناجح247إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةاسماء السيد محمد عكه37395

ناجح229إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةاسماء محمد عباس غراب37396

ناجح274إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةاسماء يوسف محمد دراز37397
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ناجح176.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةاالء احمد احمد الشريف37398

ناجح187.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةاالء نصر فوزى الدجوى37399

ناجح208إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةامانى الشحات سعد جوهر37400

ناجح279.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةامل احمد محمد نشوان37401

ناجح279إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةامنيه الشحات حسين الطويل37402

ناجح277.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةامنيه خالد محمد كشك37403

ناجح223إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةامنيه عبدالجواد حسين الرزافى37404

ناجح208.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةاميره محمد محى الدين على37405

ناجح277.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةاهله عالء محمد عبداللطيف زامل37406

ناجح272إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةاياد وليد على ابوزامل37407

ناجح249.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةايمان صبرى الشحات السيد37408

ناجح218إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةايمان محمد عبدالحميد خليل37409

ناجح203.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةايمان نشات سيد الشرقاوى37410

ناجح154.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةايه محمد حلمى عيسى37411

ناجح279.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةبسمله محمد على البحيرى37412

ناجح275.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةحبيبه عالء شعبان عكه37413

ناجح216.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةحبيبه محمود عبدالحميد الخولى37415

ناجح171.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةحال محمد حامد الدجوى37416

ناجح263.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةحنين سعد محمد عباس37417

ناجح187.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةحنين عصام محمد الصباغ37418

ناجح191إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةحنين ياسر محمد الدجوى37419

ناجح276إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةداليا عبدالناصر احمد عرجاوى37420

ناجح188.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةدينا محمد عبدهللا محمد خلف37421

ناجح242إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةرحمة الشحات حسن محمد هاويس37422

ناجح270إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةرحمه محمد لملوم سعد37423

ناجح196إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةرنا سعد يونس خليفه37424
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ناجح180إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةرهف ربيع رزق ابوزامل37425

ناجح279إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةريم محمد ابراهيم عبدالجليل37426

ناجح239.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةريهام مصطفى فتوح صقر37427

ناجح214إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةسلمى رمضان عبدالفتاح سالم37428

ناجح237.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةشرين سيف النصر محمد زامل37430

ناجح228إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةشهد محمد عبدالحليم ابراهيم37432

ناجح261.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةشهد محمد عبدالعاطى خليفه37433

ناجح257إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةشهد هاشم فتحى السيد37434

ناجح210.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةشيماء بسيونى محمد زامل37435

ناجح243إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةشيماء كمال الدين مسعود ابوطايش37436

ناجح199إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةعبير محمد ابراهيم مبروك37437

ناجح263.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةعزه محمد سعد الصاوى37438

ناجح141إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةفريده هنداوى محمد ابوالنضر37439

ناجح238.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةفيروز على عبدالرحمن ابوزامل37440

ناجح279إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةلينة ايمن علي النقيب37441

ناجح277.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةمريم حسين محمد الخولى37442

ناجح206إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةمريم طارق محمد غازى37443

ناجح233إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةمريم عبدالعزيز احمد عرجاوى37444

ناجح276.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةمنه هللا عبداللطيف السعيد الدجوى37446

ناجح235إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةمنه هللا عماد فوزى الدجوى37447

ناجح159.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةمنه هللا محمد معتمد عكه37448

ناجح275إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةمنه محمد ابراهيم الشرقاوى37449

ناجح225إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةمنى عالء سيف النصر زامل37450

ناجح176إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةنجات ماهر اسماعيل البحيرى37452

ناجح217.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةندا اشرف فتوح الشناوى37453

ناجح266.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةندا فهيم مصطفى الصعيدى37454
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ناجح273إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةندى محفوظ فتحى السيد37455

ناجح278.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةندي وحيد عبدالجليل زامل37456

ناجح222.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةنرمين ايمن عطيه الدجوى37457

ناجح179إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةنرمين محمد اسماعيل يوسف37458

ناجح153إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةنرمين محمد السيد العزب37459

ناجح219إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةنورا محمد بسيونى بسيونى37460

ناجح236إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةنورهان سعد رجب السيد37461

ناجح269.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةنورهان صالح محمد بيصار37462

ناجح277إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةنورهان عبدالحميد حسين شريف37463

ناجح220إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةنورهان عبدالفتاح عبدالقادر الصالحى37464

ناجح180.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةنورهان عمرو جمعه عصفور37465

ناجح227إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةهاله عالء عبده الصباغ37466

ناجح269.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةهايدى نبيل عبدالهادى خليفه37467

ناجح278.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةهدى اشرف حلمى عفيفى37468

ناجح212إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةهنا ابراهيم بهجات الصالحى37469

ناجح219.5إدارة فــــــــــوةابو دراز اإلعداديةوفاء هانى محمد حنفى37470

ناجح233.5إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةاحمد شكرى على السيد عكه37472

ناجح274.5إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةحسنى محمود حسنى محمود الخولى37474

ناجح256.5إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةخالد هاشم ابراهيم على السقا37476

ناجح254إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةصالح محمد محمد على نصار37478

ناجح156إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةعبدالعزيز منصور مرسى مصطفى القط37480

ناجح277إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةعبدهللا حاتم عبدالسالم محمد حسنين ابوموسى37481

ناجح202.5إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةعبدالمولى محمد عبدالمولى محمد عيسى37482

ناجح195إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةعزت محمد عبدالقوى محمد زامل37483

ناجح265إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةعلى زامل على محمد زامل37485

ناجح270إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةعلى ماهر منصور على  طايش37486
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ناجح242.5إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةعمار ياسر جمال محمود الخولى37489

ناجح146.5إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةمحمد ابراهيم صبحى عطيه ابوطايش37490

ناجح174إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةمحمد احمد حسن على  جمعه37491

ناجح155إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةمحمد احمد محمد حسن السقا37492

ناجح186.5إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةمحمد جاب هللا ابراهيم محمد جاب هللا37494

ناجح151.5إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةمحمد حمود احمد عاشور حمود37495

ناجح169.5إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةمحمد عبدالمجيد شرف الدين عبدالمجيد عيسى37496

ناجح256إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةمحمد محمود عبدالحميد عبدالعزيز مجر37497

ناجح140.5إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةمحمد نبيل عبدالمعطى محمد اسماعيل37499

ناجح172إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةيوسف شعبان عبدهللا عامر مصطفى37501

ناجح236إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةيوسف عبدالهادى بهجات الصاوى ابوطايش37502

ناجح239.5إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةاسماء الشحات سليمان محمد سلطان37504

ناجح201.5إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةاسماء مسعود الزقيلى عامر الخابية37505

ناجح174إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةامنيه الشاملى يوسف عبدالرحمن ابوزامل37506

ناجح254إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةاميره عبدالمالك يوسف على زامل37507

ناجح212إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةايمان رجب الزقيلى عامر37508

ناجح230.5إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةحنين السيد محمد حسن السقا37511

ناجح248إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةحنين علي صبرى غازى  ابوجريده37512

ناجح273.5إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةحنين هالل عبدهللا عامر مصطفى37513

ناجح196إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةرحمه على ابراهيم على السقا37514

ناجح226.5إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةزينب محمود على محمد ابوموسى37515

ناجح237.5إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةسارة اشرف فؤاد ابراهيم عكه37516

ناجح173.5إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةسعاد يوسف السعيد يوسف عكه37517

ناجح278إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةسماء سليمان محمد سليمان  ابوزامل37518

ناجح227.5إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةسماح محمد عبدالحميد عبدالعزيز مجر37519

ناجح246إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةشهد امير فتح هللا عوض  عكه37520
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ناجح205إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةعزه محمد على احمد عمار37521

ناجح218إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةعلياء لطفى السيد محمد عكه37522

ناجح260إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةلطيفة نبيه الشحات بيومى عامر37523

ناجح141إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةلطيفه محمود عبدالجواد محمود ابوطايش37524

ناجح211.5إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةملك رضا ناجى محمود ابوطايش37525

ناجح180.5إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةمنه هللا احمد على احمد عمار37526

ناجح212إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةمنه هللا عطا مصطفى عرب سلطان37527

ناجح229.5إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةمنه هللا عنتر حسن على النجار37528

ناجح273إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةميرام عبداللطيف عبدالحميد عبداللطيف سلطان37529

ناجح210إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةنورهان زغلول مصطفى  عرب سلطان37530

ناجح189إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةهاجر محمد قطب تهامي النقيب37531

ناجح217.5إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةهايدى السعيد محمد عبدهللا نشوان37532

ناجح265إدارة فــــــــــوةالزوامل اإلعداديةهايدى نشات عبدالفتاح احمد الجروانى37533

ناجح260إدارة فــــــــــوةا.عبدالعال دخيل تابراهيم ياسر محمد الجوهرى37535

ناجح277إدارة فــــــــــوةا.عبدالعال دخيل تاحمد السيد علي عامر37536

ناجح193.5إدارة فــــــــــوةا.عبدالعال دخيل تاحمد عبدالسالم محمد شرف37537

ناجح229.5إدارة فــــــــــوةا.عبدالعال دخيل تاحمد كرم السيد النجار37538

ناجح244إدارة فــــــــــوةا.عبدالعال دخيل تادم ايمن السعيد بخاطره قطب37539

ناجح278إدارة فــــــــــوةا.عبدالعال دخيل تاسامه عبدالعظيم محمد عبدالمطلب خيرهللا37540

ناجح220.5إدارة فــــــــــوةا.عبدالعال دخيل تاسالم محمد محمد ناضر37541

ناجح240.5إدارة فــــــــــوةا.عبدالعال دخيل تبهنساوى احمد محروس عمر37542

ناجح233.5إدارة فــــــــــوةا.عبدالعال دخيل ترافت عبدالسالم محمد الطحان37543

ناجح239.5إدارة فــــــــــوةا.عبدالعال دخيل ترمضان نادر سعيد محمد العزبه37544

ناجح260إدارة فــــــــــوةا.عبدالعال دخيل تسعد محمد سعد محمد زامل37545

ناجح268إدارة فــــــــــوةا.عبدالعال دخيل تعبدالرحمن مجدى حسين محمود الحناوى37546

ناجح195.5إدارة فــــــــــوةا.عبدالعال دخيل تعصام اسماعيل كامل عبدالمنعم اسماعيل37547
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ناجح158.5إدارة فــــــــــوةا.عبدالعال دخيل تعلى خالد على حسن الجربة37548

ناجح198.5إدارة فــــــــــوةا.عبدالعال دخيل تعلى خيرى عبدالعزيز عبدهللا حرفوش37549

ناجح216.5إدارة فــــــــــوةا.عبدالعال دخيل تمحمد حسن محمد السيد رمضان37550

ناجح232إدارة فــــــــــوةا.عبدالعال دخيل تمحمد رشاد محمد الشيمى37551

ناجح275إدارة فــــــــــوةا.عبدالعال دخيل تمحمد عبدالسالم محمد الطحان37552

ناجح214.5إدارة فــــــــــوةا.عبدالعال دخيل تمحمد عبدالعال محمد عبدالعال دخيل37553

ناجح258.5إدارة فــــــــــوةا.عبدالعال دخيل تمحمد عبدالناصر عبدالرؤف دخيل37554

ناجح204إدارة فــــــــــوةا.عبدالعال دخيل تمحمد كمال عقيلى موسى الجربه37555

ناجح237.5إدارة فــــــــــوةا.عبدالعال دخيل تمحمد نشات محمد على دخيل37556

ناجح173إدارة فــــــــــوةا.عبدالعال دخيل تمحمد وليد عبدالقادر محمد الحلوانى37557

ناجح259إدارة فــــــــــوةا.عبدالعال دخيل تمحمد ياسر كمال سليمان النادى37558

ناجح198إدارة فــــــــــوةا.عبدالعال دخيل تمحمود اشرف حسين الحناوي37559

ناجح268إدارة فــــــــــوةا.عبدالعال دخيل تمصطفى عطا يوسف موسى37560

ناجح183إدارة فــــــــــوةا.عبدالعال دخيل تاسراء محمد عيسى الناوى37561

ناجح229.5إدارة فــــــــــوةا.عبدالعال دخيل تاالء السيد حسن عجمى37562

ناجح276إدارة فــــــــــوةا.عبدالعال دخيل تايمان بركه يوسف موسى الجربه37563

ناجح202.5إدارة فــــــــــوةا.عبدالعال دخيل تايمان مصطفى عبدالعزيز عبدالغنى دخيل37564

ناجح279إدارة فــــــــــوةا.عبدالعال دخيل تبسمه احمد حسين طسم عبدالمعطى37565

ناجح213.5إدارة فــــــــــوةا.عبدالعال دخيل تحنين محمد السيد النجار37566

ناجح170إدارة فــــــــــوةا.عبدالعال دخيل تدينا محمد احمد النجار37567

ناجح199إدارة فــــــــــوةا.عبدالعال دخيل ترشا احمد محمد الصقار37568

ناجح270.5إدارة فــــــــــوةا.عبدالعال دخيل تشمس عصام عبدالصادق غازى37569

ناجح177.5إدارة فــــــــــوةا.عبدالعال دخيل تشمس محمود ابراهيم عبدالجليل بهنسى37570

ناجح180.5إدارة فــــــــــوةا.عبدالعال دخيل تشيماء سالمه عبدالمولى نوفل37571

ناجح206.5إدارة فــــــــــوةا.عبدالعال دخيل تندا حماده احمد نحله37572

ناجح240.5إدارة فــــــــــوةا.عبدالعال دخيل تنهال سالمه عبداللطيف السعيد الحلوانى37573
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ناجح239.5إدارة فــــــــــوةا.عبدالعال دخيل تهاجر محمود على النوام37574

ناجح240إدارة فــــــــــوةا.عبدالعال دخيل تياسمين محروس عبدالحميد محمد الشيمى37575

ناجح140إدارة فــــــــــوةا.ا ت.مكرم تاحمد محمد محمد الشهبه37576

ناجح141.5إدارة فــــــــــوةا.ا ت.مكرم تحسام حسنى احمد محمد ابواحمد37577

ناجح145إدارة فــــــــــوةا.ا ت.مكرم تحماده مجدى محمد محمد السودانى37578

ناجح149إدارة فــــــــــوةا.ا ت.مكرم تعبدهللا جمال محمد السودانى37579

ناجح262إدارة فــــــــــوةا.ا ت.مكرم تعمرو ايمن نعيم نعيم المعزاوى37580

ناجح220إدارة فــــــــــوةا.ا ت.مكرم تمحمد اسامه سعيد اسماعيل الروينى37581

ناجح241إدارة فــــــــــوةا.ا ت.مكرم تمحمد عماد عبدالحميد عبدالسالم العربى37582

ناجح274.5إدارة فــــــــــوةا.ا ت.مكرم تمحمد محمود فرحات حسين موسى37583

ناجح152إدارة فــــــــــوةا.ا ت.مكرم تمحمد نادر محمد فرج37584

ناجح214.5إدارة فــــــــــوةا.ا ت.مكرم تمحمود احمد محمد ابراهيم حمد37585

ناجح256.5إدارة فــــــــــوةا.ا ت.مكرم تامل احمد السيد عبدالرحمن الشين37586

ناجح272إدارة فــــــــــوةا.ا ت.مكرم تدينا محمد فاروق محمد السودانى37587

ناجح194.5إدارة فــــــــــوةا.ا ت.مكرم ترانده شتا محمد محمد السودانى37588

ناجح278.5إدارة فــــــــــوةا.ا ت.مكرم ترحمه رفيق سعيد عبدالحميد قنديل37589

ناجح278.5إدارة فــــــــــوةا.ا ت.مكرم تمنه هللا ربيع عطيه عبدالخالق ابوكوهيه37590

ناجح195إدارة فــــــــــوةا.ا ت.مكرم تنوره اشرف نعيم نعيم المعزاوى37591

ناجح210إدارة فــــــــــوةا.ا ت.مكرم تهبه هشام محمد سليمان ناصر37592

ناجح274إدارة فــــــــــوةا.ا ت.مكرم توفاء شعبان السيد عبالرحمن الشين37593

ناجح242إدارة فــــــــــوةا.ا ت.مكرم تيمني ابراهيم ابراهيم احمد العطار37594

ناجح169.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةاحمد اشرف ماجد على عربان37595

ناجح248.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةاحمد السيد كمال ابراهيم37596

ناجح260.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةاحمد صدقي الفاضلي سلطان حسين37597

ناجح214.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةاحمد عبدالعاطى عبدهللا ابويوسف37598

ناجح151.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةاحمد عبدالغنى عبدالجواد عبدالغنى37599
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ناجح152.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةاحمد علي عبدالغني محمد عبدالمولى37600

ناجح222.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةاحمد علي محمد على البالط37601

ناجح143.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةاحمد محمد احمد محمود الميهى37602

ناجح154.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةاحمد محمد محمد سيد احمد ابوزيد37603

ناجح157.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةاحمد مراد على ابراهيم شاهين37604

ناجح197.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةاحمد مصطفي الحسيني مصطفي الجزار37605

ناجح231إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةالسيد حامد احمد بدوى حسن37606

ناجح154إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةانور كمال شحاته على الميهى37607

ناجح230.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةحاتم مسعد ابراهيم احمد حاتم37608

ناجح197.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةحسين عبدالعزيز محمد حسين الرزافى37609

ناجح144إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةحماده محمد حسن سالم37610

ناجح179.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةحمدي محمد سعيد علي الشرنوبي37611

ناجح229.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةرجب محمد رجب احمد الدسوقي37612

ناجح187إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةرجب محمد رجب ندا37613

ناجح230.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةسمير محمد سعيد سعيد الطور37616

ناجح184.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةعاصم محمود موسى قرمان37620

ناجح193.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةعبدالرحمن عالء ابوالعنين يوسف خميس37621

ناجح198إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةعبدالرحمن محمود سعيد على الشرنوبي37622

ناجح163.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةعمادالدين حسن علي محمد خلف37626

ناجح164إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةمحمد احمد السيد محمد سالم37628

ناجح187إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةمحمد الشحات نصرهللا محمود غالب37629

ناجح178.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةمحمد خالد كمال محمد ابراهيم37630

ناجح223.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةمحمد سعد محمد عبدالرحمن الطريني37632

ناجح161إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةمحمد عماد فؤاد ابوابراهيم37634

ناجح172.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةمحمد عيد محمد عيد ابوطايش37635

ناجح224.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةمحمد مصطفى امين ابورحاب37638
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ناجح241إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةمحمد مصطفى محمد احمد ابوالنضر37639

ناجح157.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةمحمود صالح ميسره محمد القلشاني37640

ناجح212إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةمحمود ماهر السيد على عطوان37641

ناجح230إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةمحمود متولى السيد خليفة37642

ناجح176إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةمحمود محمد عبدالوهاب احمد حاتم37643

ناجح144إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةمصطفي السيد فتوح بلح37644

ناجح146.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةمصطفى رجب محمد عبدالمعطى37645

ناجح187.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةمصطفى فتح هللا عباس ابراهيم كرشه37646

ناجح191.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةمصطفى محمد عزت ابراهيم خير37647

ناجح213.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةمعاذ سليم شكرى على سليم37648

ناجح162إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةممدوح راضى ممدوح سعدهللا37649

ناجح276إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةنبيه محمود نبيه محمود الميهي37650

ناجح140إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةهادى هانى محمد سليمان جمعه37651

ناجح148إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةهشام عبدالحميد عبدالسالم عبدالنبى رخا37652

ناجح249.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةاسراء محمود محمد عبدالزراق37656

ناجح264إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةاسمهان السيد محمود هارون37657

ناجح270إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةالشيماء اسر جابر محمد ابوعامر37658

ناجح230إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةامل محمد فتح هللا الشيخ37659

ناجح170إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةامل موسى فتحى رزق رمضان37660

ناجح243.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةاية عبدهللا جاد امين عبدالفتاح37661

ناجح251.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةايمان سعد عنانى المدنى37662

ناجح202.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةايمان محمد احمد مرعى37663

ناجح166إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةايه احمد حميده قناوى37664

ناجح220.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةايه احمد محمد الشرنوبى37665

ناجح205.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةبسنت فوزى كمال شكر37666

ناجح255.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةحبيبه محمد عبدالفتاح العشرى37667
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ناجح242إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةحبيبه محمود محمد عبدالعظيم ابوشويكه37668

ناجح274.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةخلود نصر عبدالعليم سلطان37669

ناجح238.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةدينا حسني ابوالعنين يوسف خميس37670

ناجح220إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةذكرى احمد جوده خليل سعيد37671

ناجح275إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةرانيا محمد كمال ابراهيم37672

ناجح207.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةرحمة تامر صالح امين الصفانى37673

ناجح168إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةرحمة نبيه احمد محمود الميهى37674

ناجح254.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةرحمه رمضان عبدالاله ابراهيم المعناوى37675

ناجح180إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةرقيه السيد بدوي حسن دويس37676

ناجح180إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةرقيه عبدالسالم محمد عبدالسالم بخيت37677

ناجح275إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةروان محمد ابراهيم عبدالرازق37678

ناجح176إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةريم مسعود سعد محمد واصل37679

ناجح141إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةزينب احمد حسين محمد الخطيب37680

ناجح218إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةساره ثروت عكاشه واصل37681

ناجح269إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةساره محمد نصر محمد ندا37683

ناجح168.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةسندس خالد احمد ندا37684

ناجح240إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةسهيله سامى محمد احمد ابوالنضر37685

ناجح229.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةسومه وحيد ابراهيم فهمى رضوان37686

ناجح272إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةشهد رضا السيد سلطان37687

ناجح251إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةشهد محمد عبداللطيف عبداللطيف ابورخا37688

ناجح267إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةشيماء حافظ محمد محمد عيسى37689

ناجح274.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةشيماء سعيد محمد محمد الكفراوي37690

ناجح231.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةصفاء حواش محمد ابراهيم هالل37691

ناجح266.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةعبير عادل احمد البيطاوى37692

ناجح264إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةغاده عبدالجيد عبدالقادر يونس37693

ناجح207إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةفاطمه حامد شكرى المختار37694
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ناجح202.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةلبنى باسم مبروك عبدالعزيز عسل37695

ناجح266.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةمريم عبدالحكيم عبدالمقصود حسونة القزعه37696

ناجح267.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةملك احمد عبدالجواد محمد عيسى37697

ناجح269إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةمنار محمد فتحى عربان37698

ناجح180إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةمنة هللا شعبان محمد محمد ابوطالب37699

ناجح178إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةمنة هللا صالح محمد سعيد الميهي37700

ناجح218.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةمنة هللا مراد شكري على سليم37701

ناجح218.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةمنه هللا ابراهيم سالم على الصفتى37702

ناجح189إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةمنه هللا مصطفى كامل عربان37703

ناجح158إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةمي عبدالحميد محمد على ابوعبدهللا37704

ناجح215.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةميرنا احمد عبدالمالك عركز37705

ناجح264.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةندى سعد محمود الشرنوبى37706

ناجح268.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةندى وائل محمد عبدالحليم المحيص37707

ناجح156.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةنوران محمود زكريا على عربان37708

ناجح241.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةنوردين خالد محمد ابوالنضر37709

ناجح219.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةنورهان احمد عبدالغنى على خليل37710

ناجح273.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةهاجر مصطفى رزق عبدالستار عكة37711

ناجح209.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةهاله محمد ابراهيم محمد ريحان37712

ناجح153.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةهناء عبدالعزيز امين ناجى37713

ناجح240إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةوسام اسامه محمد سعد الطريني37714

ناجح189.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةوفاء جمال محمد الطريني37715

ناجح156.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةوالء مسعود فهيم مسعود النوام37716

ناجح157إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةيارا محمد صالح الدين محمد ابوعثمان37717

ناجح278.5إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةياسمين ابراهيم صدقى عربان37718

ناجح217إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةياسمين السيد محمد محمد الشرنوبى37719

ناجح219إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةابراهيم عبدالجليل يوسف عبدالجليل االمام37720
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ناجح200إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةابراهيم عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد خضر37721

ناجح144.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةاحمد اكرامى ابراهيم حسين ابوخضره37722

ناجح157.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةاحمد عبدالحميد السعيد السيد عبدالباقى37726

ناجح168إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةاحمد عبدالهادى ابراهيم عبدالهادى الفقى37727

ناجح142.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةاحمد على محمد على عبدالرازق37728

ناجح215إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةاحمد محمد احمد محمد  الشرقاوى37730

ناجح276.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةاحمد هانى احمد احمد القاضى37731

ناجح141.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةاشرف نشات محمد محمد الصعيدى37733

ناجح140.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةامجد سعيد حسن محمد ندا37734

ناجح177إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةباسم عبده قدرى يوسف ابوجنديه37735

ناجح186إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةبدران احمد فتحى وهبه خطاب37736

ناجح240.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةحاتم اسامه ابراهيم محمدالصعيدي37739

ناجح254إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةحسن جابر حسن عمر خضر37740

ناجح141إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةحماده سمير احمد عبدالهادى37742

ناجح207.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةحمدى ماهر عبدالرازق عبدالونيس37743

ناجح197إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةرامى عالء سمير عبدالعزيز عماره37744

ناجح175إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةرامى محمد عمر محمد عمر37745

ناجح184إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةرشاد عبدالواحد رشاد عبدالجليل متولى37746

ناجح202إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةزكريا محمد حسن بسيونى الشرقاوى37747

ناجح181.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةزياد مبروك عبدالسالم عبدالدايم جاب ا37748

ناجح240إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةزياد محمود محمد احمد الحناوى37749

ناجح260إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةزياد مرسى عبدالصمد احمد عون37750

ناجح151إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةشريف احمد محمد ابراهيم الشريف37752

ناجح166إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةشريف عرفه على حسن الطور37753

ناجح140إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةشوقى السعداوى محمد السعداوى عبده37754

ناجح203إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةعبدالرحمن احمد صالح الدين فتح هللا العمروسى37757
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ناجح220.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةعبدالرحمن احمد عبدالرحمن حسن الصعيدى37758

ناجح246.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةعبدالرحمن محمود عطيه محمد عبيد37759

ناجح205إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةعبدهللا احمد محمد سيد احمد زلهف37763

ناجح264.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةعبدهللا زين العابدين يونس محمد خضر37764

ناجح154إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةعبدهللا محروس عبدهللا ابراهيم رفاعى37765

ناجح154إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةعزت عادل حسنى عبدالجليل متولى37766

ناجح169.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةعلى عبدالمنعم على ابراهيم ابوريشة37768

ناجح140إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةعمار ياسر راغب محمد الكفراوى37769

ناجح172.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةفارس محمد عبدالعزيز عبدالمولى خضر37770

ناجح179إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةفتحى بدوى فتحى هاشم ابوعرب37771

ناجح175إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةمحمد احمد السعيد عبدالرحمن فضل37774

ناجح168إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةمحمد احمد عبدربه عبدالعال محمد37775

ناجح152إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةمحمد احمد محمد على الشريف37776

ناجح142.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةمحمد اشرف احمد حماد حسن37777

ناجح213إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةمحمد الشحات رمضان احمد درويش37779

ناجح175إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةمحمد رضوان عطيه رضوان سالمه37782

ناجح149إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةمحمد عادل عبدهللا ابوالمكارم ابويونس37784

ناجح217إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةمحمد عبدالوهاب ابراهيم ابراهيم عبيده37785

ناجح207.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةمحمد على محمد محمود ابوزرد37787

ناجح149إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةمحمد عوض محمد عبدالرازق37788

ناجح168.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةمحمد فوزى عباس ابراهيم السعدنى37789

ناجح226.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةمحمد محمد احمد محمد الشرقاوى37790

ناجح153إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةمحمد مصطفى على مصطفى زيد37791

ناجح185.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةمحمد مصطفى محمد مصطفى قاسم37792

ناجح204إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةمحمد وائل ناجى محمد عرفات37793

ناجح219إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةمحمد يوسف على حسن زلهف37794



كفرالشيخ16/06/2021

1319صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح229.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةمحمود احمد عبدالرحمن حسن الصعيدى37795

ناجح235.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةمصطفي احمد مصطفي محمد خلف37796

ناجح205.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةمصطفى طه عبداللطيف عبدالكريم الشرقاوى37797

ناجح206.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةمصطفى محمود مصطفى عبدالغنى الديباوى37798

ناجح211.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةوسيم احمد على حسن حواش37799

ناجح176إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةيوسف رمضان محمود احمد درويش37800

ناجح157.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةاروى محمد امين احمد عبده37802

ناجح254إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةاسراء ابراهيم احمد ابراهيم قاسم37803

ناجح273.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةاسراء عبدالجواد محمد احمد الحناوى37804

ناجح275.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةاسراء عبده عبدالمقصود سعد شومان37805

ناجح211إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةاالء احمد محمد احمد ابوفضيله37806

ناجح272إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةاالء حسين عبدالرحمن حسين الصعيدى37807

ناجح244.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةاالء عبدالرؤوف عبدالصمد احمد عون37808

ناجح258.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةاالء مصطفى السعيد مصطفى خضر37809

ناجح257إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةاماني باسم محمد اسماعيل الصباغ37810

ناجح256إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةاماني حسن محمد ابراهيم زناته37811

ناجح259.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةامل ابراهيم عبدالعزيز عبدالعزيز سالمه37812

ناجح214.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةامنية عبدالحميد السعيد السيد عبدالباقى37813

ناجح273إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةامنية مصطفى جالل مسعود واصل37814

ناجح277إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةاميره سامى على ابراهيم ابوخضرة37815

ناجح250إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةاميره عبدالحميد السيد عمر خضر37816

ناجح258إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةايمان ابوالمجد محمد محمود ابوطالب37817

ناجح253.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةايمان شريف مرسى احمد عون37818

ناجح217.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةايمان عزت مصطف خليل خلف37819

ناجح157.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةايمان ماهر السيد رضوان الفقى37820

ناجح229.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةايمان هشام محمد ابراهيم العلوانى37821
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ناجح257إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةايه محمد محمد عبدالهادى الدسوقى37822

ناجح253إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةبسنت عاطف محمد عبدالستار خليفه37823

ناجح140إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةتسنيم عبده محمد عبدالكريم عثمان37824

ناجح254إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةحبيبه ابوالمجد محمد محمود ابوطالب37825

ناجح215إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةحسنة حمادة عبدالعاطي احمد فراج37826

ناجح241.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةخلود عبدالعزيز محمد ابراهيم درويش37827

ناجح167.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةدنيا احمد عباس احمد خلف37828

ناجح250إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةدنيا حازم عبدالعليم السعيد العلوانى37829

ناجح180.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةدنيا محمد عبده عباس خلف37830

ناجح224إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةراندا عبدالعزيز محمد ابراهيم درويش37831

ناجح193.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةرحاب صبحى على محمد كريم37832

ناجح182إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةرحمة ربيع السيد رضوان الفقى37833

ناجح180إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةرحمه يسرى عطيه محمد عبيد37834

ناجح271إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةرنا مصطفى على مصطفى ابوغزي37835

ناجح221إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةروان احمد على السيد هدهد37836

ناجح236.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةروضه حسن محمد عبدالعزيز قنديل37837

ناجح246إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةروميساء محمد احمد محمد المغربى37838

ناجح277إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةريم محمد احمد محمد خضرجى37839

ناجح247إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةساره حسن على حسن الميهى37840

ناجح249إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةساره عبدالغنى عبدالستار حسن خلف37841

ناجح179.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةساره فوزى الصاوى محمد الخضرى37842

ناجح229.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةسمر فتح هللا محمد محمود جويل37843

ناجح252.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةسميره عبدالغنى اسماعيل  لبيب سويلم37844

ناجح240إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةشهد السيد محمد مصطفى الدهمه37845

ناجح229إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةشهد محمد سعد الصاوى بالل37846

ناجح265إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةشيماء ابراهيم محمد محمد عبيده37847
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ناجح176إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةشيماء احمد احمد احمد البنا37848

ناجح243إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةعلياء على على عمر خضر37849

ناجح183إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةفرحه ابوالمكارم عبدهللا السيد ابويونس37851

ناجح279.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةفرحه خالد حسنى عبدالجليل متولي37852

ناجح214.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةفوزيه صالح فوزى محمد المشد37853

ناجح270إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةمرفت الشحات عويس احمد ابوغزه37856

ناجح276.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةمريم صالح احمد محمد فراج37857

ناجح214إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةملك محمد سعد الصاوى بالل37858

ناجح256.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةمنار حسن محمد عبدالحميد عماره37859

ناجح190.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةمنار على محمد عبدالرحيم دخيل37860

ناجح271إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةمنار محمد حسنى محمد الرشيدى37861

ناجح168إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةمنار نور فتحى نور الفقى37862

ناجح279إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةمنة هللا اشرف السيد عبدالفتاح حربى37863

ناجح228إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةمنة هللا سامى عبدالحميد هاشم ابوعرب37864

ناجح209إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةمنة هللا طلعت راغب محمد الكفراوى37865

ناجح268إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةمنه السيد محمد ابراهيم عبدالهادى37866

ناجح229.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةمنه هللا مصطفى محمد عبدالعزيز قنديل37867

ناجح222.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةمى ياسر السيد محمد سعيد37869

ناجح247.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةنبيله احمد كمال رياض عبدالباقى37870

ناجح262.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةندى حسن مصطفى سعد زلهف37871

ناجح235.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةندى شعبان حسن ابراهيم العطار37872

ناجح213إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةندى فوزى محمد ابراهيم غازى37873

ناجح178إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةنهى طارق محمود فهمى فرج37874

ناجح229إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةنور اهاب محمد ابراهيم العلوانى37875

ناجح215إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةنورا محمد حسن محمد السقا37876

ناجح214إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةهمت احمد عبدالصمد احمد عبيده37877
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ناجح267إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةهند عبدالسالم عبدالعزيز محمد رمضان37878

ناجح237.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةياسمين خالد رفعت منصور37879

ناجح261.5إدارة فــــــــــوةشوقى القاضى اإلعداديةياسمين مسعد مسعود محمد عبيدو37880

ناجح200إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةابراهيم محمد ابراهيم محمد عبده37881

ناجح253إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةابراهيم ناصف ناصف السعداوى عبده37882

ناجح242إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةاحمد اسماعيل ابراهيم محمد37883

ناجح268إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةاحمد الشحات عاطف ابوخضرة37884

ناجح195.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةاحمد حسنى مبارك سالمة37885

ناجح236إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةاحمد حسين احمد حسين البصال37886

ناجح193.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةاحمد زايد ابوشناف عبدالونيس37887

ناجح232.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةاحمد سعيد حبشى محمد الشرقاوى37888

ناجح275إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةاحمد صابر محمد محمد اسماعيل37889

ناجح195إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةاحمد عبدالجواد صافى عبدالجواد اسماعيل37890

ناجح233.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةاحمد عبدالكريم عبدالعاطى حسين عبدالعاطي37891

ناجح191إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةاحمد عيد ابراهيم علي حشيش37892

ناجح212.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةاحمد فرحات ابراهيم عبدالسالم عوض37893

ناجح221.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةاحمد محمد حسنى عبدالفتاح ابوهالل37894

ناجح193إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةاحمد محمد رفعت عنتر حالوة37895

ناجح232.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةاسامة سعيد محمد عطا هللا النقيب37896

ناجح216.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةاسالم محمد ابراهيم محمد عجوة37897

ناجح229إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةاسالم محمد رشاد احمد عمر37898

ناجح224إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةاشرف ضاحى منير ابراهيم قاسم37900

ناجح270.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةجابر محمد متولى عبدالسالم عمر37901

ناجح191إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةجمال مروان محمد حسين شرف الدين37902

ناجح196إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةحازم مصطفى محمد زكي سالم37903

ناجح250إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةخالد فريد حسنى ابوالوفا العواد37904
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ناجح256.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةخالد محمد عبدالسالم ابراهيم شومان37905

ناجح254إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةزياد محمد احمد محمد الحريرى37906

ناجح184إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةزياد ممدوح عطاهللا على ابواحمد37907

ناجح189إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةسامح عاطف عبدالحميد محمد نوفل37908

ناجح224.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةسامى ايمن محمود احمد عبدالعزيز37909

ناجح204.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةضياء علي محمد علي ابوسالم37910

ناجح189إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةعبدالرحمن رضا يوسف عماره37911

ناجح238إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةعبدالرحمن على عاطف محمد ابوخضرة37912

ناجح236.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةعبدالعاطى الشحات عبدالعاطى حسين عبدالعاطي37913

ناجح212.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةعبدالعزيز بركات رزق فرحات عمر37914

ناجح245.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةعبدالفتاح عماد عبدالفتاح السيد العواد37915

ناجح248.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةعبدالفتاح محمد عبدالفتاح سيد احمد عبدالدايم37916

ناجح164.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةعبدالفضيل سمارة عبدالفضيل فكرون37917

ناجح260إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةعبدهللا عبدالمحسن عبدالستار ابراهيم ابوالعيد37918

ناجح212.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةعبدهللا محمد عبدهللا محمد المزين37919

ناجح253.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةعبدهللا نبيه المنسى حسن وعيوع37920

ناجح207.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةعلى رجب احمد احمد غانم37921

ناجح217إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةعلى محمود على احمد ابوحسين37922

ناجح235إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةعمر اكرامي السيد احمد الصعيدي37923

ناجح201إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةعمر عبدالعزيز مرسى عبدالرحمن37924

ناجح245إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةعوض ابراهيم عبدالاله سعد الحب37925

ناجح220.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةعوض عبدالسالم عوض شرف الدين شحاته37926

ناجح160إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةفتحى حسن عبداللطيف عبدهللا عطيه37927

ناجح196.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةكريم طه عبدالستار حسن ابواحمد37928

ناجح276إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةلبيب محمد لبيب محمد الحبشى37929

ناجح249إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةمؤمن عبدالمطلب صبحى عبدالمطلب عوض37930
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ناجح261.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةمحمد احمد على محمد حسب النبى37931

ناجح272إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةمحمد اشرف حسن عشرى الميت37932

ناجح168.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةمحمد اشرف محمد احمد خلف37933

ناجح218إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةمحمد حسن عبدالمجيد يونس رشوان37934

ناجح270.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةمحمد رياض السيد رياض الفاوى37935

ناجح221.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةمحمد سالمة محمد عبدالسالم العواد37936

ناجح268.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةمحمد طارق محمد حسن عليان37937

ناجح257إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةمحمد عادل سعد سعد ابوالنضر37938

ناجح270إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةمحمد عبدالحق محمد محمد رخا37939

ناجح208.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةمحمد عبدالسالم عبدالسالم محمد عوض37940

ناجح212.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةمحمد فرحات رزق فرحات محمد37942

ناجح259.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةمحمد مرسى احمد عبدالسالم عمر37943

ناجح262.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةمحمد مصطفى محمد محمد جبر37944

ناجح251.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةمحمد وائل سعد حسن الحداد37945

ناجح141إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةمحمود احمد محمد الحبشى37946

ناجح273.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةمحمود جواد حسنى ابوالوفا العواد37947

ناجح265إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةمحمود حسام محمد عطيه فرج37948

ناجح161إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةمحمود حسين محمد علي البصال37949

ناجح186إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةمحمود شريف عبدالجواد مرشدي ابوالخير37950

ناجح244إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةمحمود صابر محمد محمد اسماعيل37951

ناجح252.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةمحمود عبدهللا حسن محمود درباله37952

ناجح178إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةمحمود مراد محمود ابواحمد37953

ناجح245إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةمحمود هانى محمود يونس رشوان37954

ناجح278.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةمروان على عبدالسالم ابراهيم شومان37955

ناجح209.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةمصطفى خيرى رزق فرج37956

ناجح231إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةمصطفى عبدالحميد احمد الرفاعى السيد37957



كفرالشيخ16/06/2021

1325صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح260.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةمصطفى مسعود مصطفى سعد شتا37958

ناجح253إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةهشام عبدالحميد محمد محمد رخا37959

ناجح276إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةوليد اسالم حامد حسن الحداد37960

ناجح203إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةيحيى عبدالعليم ابراهيم عبدالعليم ابوريشه37961

ناجح243.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةيوسف اشرف سعد علي البصال37962

ناجح238إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةيوسف مراد الشحات يوسف عطا37963

ناجح200إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةاسراء محمد خليل مصطفى صبره37964

ناجح221.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةاسماء حسين عبدالعاطى حسين عبدالعاطي37965

ناجح272إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةاسماء عبده زغلول محمد رخا37966

ناجح279إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةاالء حسين عبدالستار احمد الشعراوى37967

ناجح277إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةاالء عزمى حسن حسن شومان37968

ناجح236.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةاالء محمد محمد سالمة المعناوى37969

ناجح182إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةامنية محمد يونس غيط رزق هللا37970

ناجح170إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةاميرة فتحى عبدالوكيل مدكور37971

ناجح167إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةايمان اشرف حمزة اسماعيل نصار37972

ناجح201إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةايمان حسن سعد حسن الحداد37973

ناجح228.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةايمان صبحي سميح محمد حسانين37974

ناجح228.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةايمان عطيه محمد احمد شهاب الدين37975

ناجح247إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةايمان محمد ابراهيم سيد احمد نوفل37976

ناجح266إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةايه رضا مصطفى محمد سالمة37977

ناجح258إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةايه محى الدين عبدالعزيز عبدالمولي خضر37978

ناجح261إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةايه مدحت محمد حسن عليان37979

ناجح266إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةبسمة ابراهيم سعد نصار شلبي37980

ناجح274إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةبسمله مصطفى حسن عبدالحميد عبدهللا37981

ناجح167.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةبسنت محمد سيد احمد سيد احمد الشرقاوى37982

ناجح272.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةجنات السعيد حسن علي ابوسالم37983
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ناجح276إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةجهاد مراد الشحات يوسف عطا37984

ناجح179.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةجيهان عبدالمنعم ابراهيم يونس محمود37985

ناجح199.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةحبيبة سعد ابراهيم حسين ابوخضرة37986

ناجح218إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةحبيبة عطيه محروس احمد خطاب37987

ناجح231إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةحبيبه محمد حسنى محمد عبدالمنعم عوض37988

ناجح277.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةحنين احمد علي جمعه37989

ناجح272إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةحنين محمد يوسف عبدالحميد غنيم37990

ناجح268إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةخلود عبدالستار يوسف يوسف طه37991

ناجح208إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةدعاء احمد على محمود عتمان37992

ناجح230.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةدنيا محمد يوسف حسن الحداد37993

ناجح221.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةدينا باسم محمد عيسوى سالمه37994

ناجح196إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةدينا وائل نجاح محمد كريم37995

ناجح228إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةرحمة محسن صبحى عبدالمطلب عوض37996

ناجح268.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةرحمه حسن على حسن ابوالعيد37997

ناجح193إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةرحمه راضى محمد كمال ابوسعده37998

ناجح276إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةرزان اشرف محمد عبدالستار الشعراوي37999

ناجح234.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةرقيه منصور عبدالعزيز منصور عماره38000

ناجح278إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةرنا محمد شكرى حسين الشرقاوى38001

ناجح228إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةريهام محمد جمعه يوسف فياسه38002

ناجح178.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةريهام ياسر صبحي شاهين شاهين38003

ناجح165إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةسماهر الشحات فوزى مصباح38005

ناجح274إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةسمر صالح محمد احمد الفقى38006

ناجح193إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةسميه على فتحى محمد النمر38007

ناجح255.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةسهام ابراهيم حمد محمد زامل38008

ناجح247.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةشروق مهدى محمد يوسف جمعه38009

ناجح257.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةشهد احمد بدر احمد بدر38010
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ناجح144.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةشيماء عبدالحميد شكرى بسيوني الشرقاوى38011

ناجح153.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةشيماء محمد فتحى فهمى البالصى38012

ناجح274إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةصفاء جمعة عبدالفضيل محمد فكرون38013

ناجح256إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةعلياء محمد محمد عبدالفتاح عبدالدايم38014

ناجح209إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةغاده استفتاح حسين السيد الشرقاوى38015

ناجح259.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةفاطمة محمد على محمد حسب النبى38016

ناجح202.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةلبنى ياسر السعيد سعد درباله38017

ناجح243.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةمرفت السعيد رجب السعيد غراب38018

ناجح225إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةمنار صالح محمد احمد شهاب الدين38019

ناجح244إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةمنة هللا السعيد محمد محمد مندور38020

ناجح215إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةمنةهللا حسنى ابراهيم عبداللطيف عطيه38021

ناجح211إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةمنةهللا محمد فؤاد محمد شحاتة38022

ناجح272.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةمنه هللا محمد ابراهيم عبدالمجيد ابوطالب38023

ناجح242.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةمنه سمارة رزق محمد فرج38024

ناجح259إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةمها صبرى محمد مرشدى ابوحليمه38025

ناجح277.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةميار سالمة عبدالعزيز احمد صباح38026

ناجح257.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةميرنا اشرف السعيد عبدالهادى38027

ناجح238.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةندى ابراهيم محمد عبداللطيف عطية38028

ناجح223إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةندى باسم محمد عيوسى سالمة38029

ناجح176إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةندى صبحى عبدالسالم منشاوى الديهى38030

ناجح277إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةنور على على السيد عبدالعال38031

ناجح278.5إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةنيرة شحاتة حسن عبدالعظيم خطاب38032

ناجح191إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةهالة احمد شوقى عبدالباقى38033

ناجح272إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةهبة سعد رزق يونس رشوان38034

ناجح217إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةوفاء احمد على محمود عتمان38035

ناجح239إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةياسمين احمد احمد ابراهيم باشا38036
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ناجح220إدارة فــــــــــوةالسلقا اإلعداديةياسمين صبحي سميح محمد حسانين38037

ناجح190إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةهدي محمد رمضان السيد داود38038

ناجح153إدارة فــــــــــوةعربان اإلعداديةمحمد علي سعد محمد البيطاوي38039

ناجح236إدارة مطــــوبسمطوبس بنينابراهيم محمد احمد عبدالرؤوف طليس38101

ناجح241إدارة مطــــوبسمطوبس بنيناحمد ابراهيم ابراهيم حسن شامة38102

ناجح243إدارة مطــــوبسمطوبس بنيناحمد ابراهيم النجيلى ابراهيم خضر38103

ناجح228إدارة مطــــوبسمطوبس بنيناحمد ابراهيم نعمان محمد العدل38104

ناجح273إدارة مطــــوبسمطوبس بنيناحمد احمد عبدالجليل السايس38105

ناجح271إدارة مطــــوبسمطوبس بنيناحمد اسامة عبدالمولى عبدالجليل حجازى38106

ناجح256إدارة مطــــوبسمطوبس بنيناحمد اسامه مامون سالم38107

ناجح278إدارة مطــــوبسمطوبس بنيناحمد اسعد مهدى احمد عمران38108

ناجح268إدارة مطــــوبسمطوبس بنيناحمد بدوى صبحى بدوى عباس38109

ناجح202.5إدارة مطــــوبسمطوبس بنيناحمد جمال احمد للو38110

ناجح255إدارة مطــــوبسمطوبس بنيناحمد حامد شتا عبدالحليم ابوخشبه38111

ناجح243إدارة مطــــوبسمطوبس بنيناحمد حسن امين خلف احمد38112

ناجح232.5إدارة مطــــوبسمطوبس بنيناحمد رابح شحاته شحاته بدر38114

ناجح238إدارة مطــــوبسمطوبس بنيناحمد رمضان ابوالمكارم سعيد بدر38115

ناجح178إدارة مطــــوبسمطوبس بنيناحمد سمير احمد احمد فليفل38116

ناجح265إدارة مطــــوبسمطوبس بنيناحمد شلبى عبدالخالق شلبى بدوى38117

ناجح168إدارة مطــــوبسمطوبس بنيناحمد عبدالباسط فوزي عبدالرحمن ابوتركية38118

ناجح241إدارة مطــــوبسمطوبس بنيناحمد كامل محمد مرشدى الرحمانى38119

ناجح208إدارة مطــــوبسمطوبس بنيناحمد ماهر رجب الزيات38120

ناجح252إدارة مطــــوبسمطوبس بنيناحمد محمد جمعة محمد ابراهيم38121

ناجح175إدارة مطــــوبسمطوبس بنيناحمد محمد حجازى عبدالرازق شهاب الدين38122

ناجح241إدارة مطــــوبسمطوبس بنيناحمد محمد حسن محمد عنيصر38123

ناجح277إدارة مطــــوبسمطوبس بنيناحمد محمد حسين محمد خيرهللا38124
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ناجح268إدارة مطــــوبسمطوبس بنيناحمد محمد سعيد محمد شهاوى38125

ناجح273إدارة مطــــوبسمطوبس بنيناحمد محمد صبحى حافظ بالل38126

ناجح272إدارة مطــــوبسمطوبس بنيناحمد محمد على سعد الصيفى38127

ناجح274إدارة مطــــوبسمطوبس بنيناحمد محمد فتح هللا عبدالفتاح ابوخشبه38128

ناجح206إدارة مطــــوبسمطوبس بنيناحمد محمد فوزى عبدالعزيز النزهى38129

ناجح270إدارة مطــــوبسمطوبس بنيناحمد مهدى محمد محمد طليس38130

ناجح253إدارة مطــــوبسمطوبس بنيناحمد نبيل محمد محمد جعفر38131

ناجح238.5إدارة مطــــوبسمطوبس بنيناسامة عبدالرشيد عبدالمولى محمد فوده38132

ناجح213إدارة مطــــوبسمطوبس بنيناسامه محمد حسن البرادعى38133

ناجح276إدارة مطــــوبسمطوبس بنيناسالم صالح الدين سالم سالم المسمارى38134

ناجح238إدارة مطــــوبسمطوبس بنيناسالم ميمى عبدالفتاح الغنام38135

ناجح232إدارة مطــــوبسمطوبس بنيناسماعيل سعد اسماعيل محمد منيسى38136

ناجح200إدارة مطــــوبسمطوبس بنيناشرف اشرف نور محمد على38137

ناجح257إدارة مطــــوبسمطوبس بنينامير ياسر حسن حسن عبدهللا38138

ناجح269إدارة مطــــوبسمطوبس بنينانس محمد فرج عبدالمنعم الشندويلى38139

ناجح216إدارة مطــــوبسمطوبس بنينايمن محمد شوقى محمد وهبان38140

ناجح178إدارة مطــــوبسمطوبس بنينايهاب محمد على عبدالحميد فليفل38141

ناجح267إدارة مطــــوبسمطوبس بنينباسم حلمى غازى محمد فليفل38142

ناجح233إدارة مطــــوبسمطوبس بنينبدر ياسر ابراهيم عبدالدايم38143

ناجح267إدارة مطــــوبسمطوبس بنينبكر محمد بكر وتيوت38144

ناجح198إدارة مطــــوبسمطوبس بنينحاتم عالء سعيد النجار38145

ناجح243إدارة مطــــوبسمطوبس بنينحسام عادل ابوالنجاة ابوالمكارم38146

ناجح264إدارة مطــــوبسمطوبس بنينحسن اسامه حسن علي البنا38147

ناجح219إدارة مطــــوبسمطوبس بنينحسن كرم رضوان ابوسريع سليم38148

ناجح230إدارة مطــــوبسمطوبس بنينحسنى على رافت ابراهيم ضاحى38149

ناجح244إدارة مطــــوبسمطوبس بنينحماده محمد سعيد الصايغ38150
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ناجح182إدارة مطــــوبسمطوبس بنينحمدى ايمن محمد رزق عنانى38151

ناجح242إدارة مطــــوبسمطوبس بنينخالد خالد فؤاد االنصارى38152

ناجح233إدارة مطــــوبسمطوبس بنينخالد عصام حسن حسن عبدهللا38153

ناجح250إدارة مطــــوبسمطوبس بنينخالد ممدوح فتحى زكي البشتامى38154

ناجح231إدارة مطــــوبسمطوبس بنينخيرى حسنى خيرى ابراهيم سيد احمد38155

ناجح166إدارة مطــــوبسمطوبس بنينرمضان عبدالوهاب عبدالقادر النكالوى38156

ناجح261إدارة مطــــوبسمطوبس بنينزياد اشرف سعيد النحاس38157

ناجح246إدارة مطــــوبسمطوبس بنينزياد امام رزق حسين حراز38158

ناجح188إدارة مطــــوبسمطوبس بنينزياد انور درويش مصطفي العمرى38159

ناجح187إدارة مطــــوبسمطوبس بنينزياد سمير سعد عبدالنبى مرسى38160

ناجح276إدارة مطــــوبسمطوبس بنينزياد عاطف عبدالعزيز رمضان المشد38161

ناجح205إدارة مطــــوبسمطوبس بنينزياد عبدالصمد فريج حسن ابومنصور38162

ناجح194إدارة مطــــوبسمطوبس بنينزياد محمود محمد على سيد38163

ناجح261إدارة مطــــوبسمطوبس بنينسامح السعيد نصر محمد وافى38164

ناجح236إدارة مطــــوبسمطوبس بنينسعد محمد سعد نصر الديشى38165

ناجح215إدارة مطــــوبسمطوبس بنينسعد ياسر محمد محمد ربيع38166

ناجح169إدارة مطــــوبسمطوبس بنينسعيد احمد سعيد يوسف عقل38167

ناجح194إدارة مطــــوبسمطوبس بنينسعيد اشرف سعيد غنيم38168

ناجح230إدارة مطــــوبسمطوبس بنينسعيد الشحات ابراهيم ابراهيم الطباخ38169

ناجح183إدارة مطــــوبسمطوبس بنينسيف االسالم صبرى محفوظ عبدالمطلب يونس38170

ناجح209إدارة مطــــوبسمطوبس بنينسيف عبدالعزيز احمد محمد شوشان38171

ناجح266إدارة مطــــوبسمطوبس بنينسيف محب عبدالحكيم ابوالمجد الشركسى38172

ناجح258إدارة مطــــوبسمطوبس بنينشوقى احمد شوقى احمد وهبان38173

ناجح257إدارة مطــــوبسمطوبس بنينصالح الدين احمد احمد سعد صوفان38174

ناجح186إدارة مطــــوبسمطوبس بنينصالح صالح الدين بشير الشندويلى38175

ناجح162إدارة مطــــوبسمطوبس بنينطارق سعيد محمد محمد ندا38176



كفرالشيخ16/06/2021

1331صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح188إدارة مطــــوبسمطوبس بنينعبدالرؤف على محمود على البيطار38177

ناجح256إدارة مطــــوبسمطوبس بنينعبدالرحمن حمزه عبدالحميد الحباك38178

ناجح268إدارة مطــــوبسمطوبس بنينعبدالرحمن سعيد كامل عجمى السيد38179

ناجح205إدارة مطــــوبسمطوبس بنينعبدالرحمن سيد احمد عبدالحميد محمد النزهى38180

ناجح275إدارة مطــــوبسمطوبس بنينعبدالرحمن عبدالبديع سعد فهمي سعد الدين38181

ناجح231إدارة مطــــوبسمطوبس بنينعبدالرحمن فوزى محمد بخيت38182

ناجح214إدارة مطــــوبسمطوبس بنينعبدالرحمن مصطفى محمود عبدالقادر جمعه38183

ناجح275إدارة مطــــوبسمطوبس بنينعبدالرحمن معتصم عبدالرحمن محمد حرفوش38184

ناجح278إدارة مطــــوبسمطوبس بنينعبدالرحمن نبوى نبوى سعيد البندى38185

ناجح203إدارة مطــــوبسمطوبس بنينعبدالعزيز محمد عبدالعزيز محمد سرور38186

ناجح258إدارة مطــــوبسمطوبس بنينعبدهللا ابراهيم فتحى رمضان عبدالسالم38187

ناجح238إدارة مطــــوبسمطوبس بنينعبدهللا ابراهيم محمد ابراهيم يسن38188

ناجح243إدارة مطــــوبسمطوبس بنينعلى محمد على على الحمراوى38192

ناجح204إدارة مطــــوبسمطوبس بنينعلى محمد محمد حسن على38193

ناجح210إدارة مطــــوبسمطوبس بنينعماد حسنى حسن حسن ناجى38194

ناجح159إدارة مطــــوبسمطوبس بنينعمار محمد فوزى محمد الشيخ38195

ناجح230إدارة مطــــوبسمطوبس بنينعمر احمد السيد على المصرى38196

ناجح262إدارة مطــــوبسمطوبس بنينعمر احمد عبدالحليم محمد الدهمه38197

ناجح230إدارة مطــــوبسمطوبس بنينعمر السيد محمد المكاوى38198

ناجح276إدارة مطــــوبسمطوبس بنينعمر حسن محمود ابوالعال عبية38199

ناجح279إدارة مطــــوبسمطوبس بنينعمر خالد السيد حسن ابودنيا38200

ناجح270إدارة مطــــوبسمطوبس بنينعمر عبدالعزيز فاروق عبدالعزيز المرحومى38201

ناجح278.5إدارة مطــــوبسمطوبس بنينعمر محمد ابراهيم محمد شهاوى38202

ناجح244إدارة مطــــوبسمطوبس بنينعمر محمد حمدى مرشدى سالمة38203

ناجح232إدارة مطــــوبسمطوبس بنينعمرو جابر بهى الدين محمد سالم38204

ناجح197إدارة مطــــوبسمطوبس بنينعمرو عبده محمود الشقه38205
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ناجح212إدارة مطــــوبسمطوبس بنينفرج على نبوى على فليفل38206

ناجح232إدارة مطــــوبسمطوبس بنينفريد ماهر حسن محمد سرور38207

ناجح278.5إدارة مطــــوبسمطوبس بنينفوزى محمد عبدالشهيد عبدالمنعم عبيد38208

ناجح268إدارة مطــــوبسمطوبس بنينكريم محمد حسني طه هريدى38209

ناجح269إدارة مطــــوبسمطوبس بنينكريم محمد محمد فتح هللا ابوحلوه38210

ناجح275إدارة مطــــوبسمطوبس بنينكمال هشام كمال احمد النجار38211

ناجح241إدارة مطــــوبسمطوبس بنينمؤمن عماد فرج عبدالمنعم الشندويلى38212

ناجح201إدارة مطــــوبسمطوبس بنينمازن طارق عبدالراز يوسف الجعيدى38213

ناجح228إدارة مطــــوبسمطوبس بنينمحمد احمد منشاوي عبدالمجيد السوداني38214

ناجح216إدارة مطــــوبسمطوبس بنينمحمد السيد سعيد السيد البسة38215

ناجح229إدارة مطــــوبسمطوبس بنينمحمد حسن ابراهيم بسيونى المزين38216

ناجح210إدارة مطــــوبسمطوبس بنينمحمد حسنى محمد عبدهللا فتح هللا38217

ناجح187إدارة مطــــوبسمطوبس بنينمحمد خالد سعيد محمد النجار38218

ناجح266إدارة مطــــوبسمطوبس بنينمحمد صبرى البواب محمد زيان38219

ناجح267.5إدارة مطــــوبسمطوبس بنينمحمد صبرى سعد النزهى38220

ناجح256إدارة مطــــوبسمطوبس بنينمحمد صبرى يوسف يوسف الجعيدى38221

ناجح205إدارة مطــــوبسمطوبس بنينمحمد عاطف محمد حسن على38222

ناجح265إدارة مطــــوبسمطوبس بنينمحمد عبدالحكيم منصور محمد الفالح38223

ناجح276إدارة مطــــوبسمطوبس بنينمحمد عبدالحليم سعد عبده سليمان38224

ناجح273إدارة مطــــوبسمطوبس بنينمحمد عبدالفتاح عبداللطيف عبدالفتاح الشاعر38225

ناجح279إدارة مطــــوبسمطوبس بنينمحمد عبدهللا كمال عبدهللا تاج الدين38226

ناجح277إدارة مطــــوبسمطوبس بنينمحمد عبدهللا مسعود حسن يوسف38227

ناجح240إدارة مطــــوبسمطوبس بنينمحمد عمر محمد محمد مرعى38228

ناجح236إدارة مطــــوبسمطوبس بنينمحمد غريب السيد النجار38229

ناجح274إدارة مطــــوبسمطوبس بنينمحمد فارس نبيل ابوالسعود38230

ناجح241إدارة مطــــوبسمطوبس بنينمحمد محمد ابراهيم عبده الريس38232
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ناجح248إدارة مطــــوبسمطوبس بنينمحمد محمد سعد محمد البشتامى38233

ناجح240.5إدارة مطــــوبسمطوبس بنينمحمد وليد السيد محمد طليس38234

ناجح235إدارة مطــــوبسمطوبس بنينمحمد ياسر كمال حمودة محمد38235

ناجح259إدارة مطــــوبسمطوبس بنينمحمد يسرى محمد فتح هللا عاشور38236

ناجح257إدارة مطــــوبسمطوبس بنينمحمد يوسف ابراهيم يوسف مبارك38237

ناجح213إدارة مطــــوبسمطوبس بنينمحمود احمد احمد عبدالرؤف طليس38238

ناجح268إدارة مطــــوبسمطوبس بنينمحمود حسام الدين الشحات محمود فراج38239

ناجح247إدارة مطــــوبسمطوبس بنينمحمود رمزي علي محمد بنوان38240

ناجح202إدارة مطــــوبسمطوبس بنينمحمود عبدالرازق عبدالرازق عبدالسميع ابوحجازى38241

ناجح211إدارة مطــــوبسمطوبس بنينمحمود محسن سعيد حسن الخواجة38242

ناجح204إدارة مطــــوبسمطوبس بنينمحمود محمد ابراهيم محمود حراز38243

ناجح272إدارة مطــــوبسمطوبس بنينمحمود محمد عبدهللا محمد عبدالسالم38244

ناجح182إدارة مطــــوبسمطوبس بنينمصطفى صالح محمد محمد صالح38246

ناجح246إدارة مطــــوبسمطوبس بنينمصطفى كامل احمد محمد دقماق38247

ناجح199إدارة مطــــوبسمطوبس بنينمصطفى كامل محمد عبدالحميد المكاوى38248

ناجح207إدارة مطــــوبسمطوبس بنينمصطفى محمد سعيد محمد الشباسى38249

ناجح260إدارة مطــــوبسمطوبس بنينمصطفى محمد عبدالسالم السيد المكاوى38250

ناجح230إدارة مطــــوبسمطوبس بنينمصطفي محمدي مصطفي مصطفي منيسي38251

ناجح216إدارة مطــــوبسمطوبس بنينمصطفى مصطفى عبدالرازق عبدالرازق الشناط38252

ناجح272إدارة مطــــوبسمطوبس بنينمعتز محمود بدوى محمد المكى38253

ناجح217إدارة مطــــوبسمطوبس بنينمهند على محمد علي ابوعيانه38254

ناجح196إدارة مطــــوبسمطوبس بنيننادر اشرف كامل محمد شاويش38255

ناجح253إدارة مطــــوبسمطوبس بنينهشام محمد عبدالونيس حمادة الشرقاوى38256

ناجح268.5إدارة مطــــوبسمطوبس بنينوجد محروس ابوالمكارم سعيد بدر38257

ناجح181إدارة مطــــوبسمطوبس بنينوليد حمزة محمد علي بسيونى38258

ناجح165إدارة مطــــوبسمطوبس بنينياسين على احمد على السايس38259
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ناجح261إدارة مطــــوبسمطوبس بنينيحى مجدى راشد محمد عباس38260

ناجح269.5إدارة مطــــوبسمطوبس بنينيوسف اسامه احمد خليل38261

ناجح263إدارة مطــــوبسمطوبس بنينيوسف اشرف عبدالمجيد عبدالرشيد38262

ناجح265إدارة مطــــوبسمطوبس بنينيوسف العربى مرزوق احمد ابورية38263

ناجح270إدارة مطــــوبسمطوبس بنينيوسف ايمن لطفى عبده عباس38264

ناجح219إدارة مطــــوبسمطوبس بنينيوسف سامى ابراهيم عبدالحميد درويش38265

ناجح256إدارة مطــــوبسمطوبس بنينيوسف سيد احمد حراز38266

ناجح242إدارة مطــــوبسمطوبس بنينيوسف ماهر ابراهيم حسن السوبارى38267

ناجح267.5إدارة مطــــوبسمطوبس بنينيوسف محمود يحيى عبدالعليم اسماعيل38268

ناجح214إدارة مطــــوبسمطوبس بناتاحالم احمد على السيد الفالح38269

ناجح192إدارة مطــــوبسمطوبس بناتاروى عزت على محمد احمد38270

ناجح277إدارة مطــــوبسمطوبس بناتاروى محمد سعد عبدالرؤف حمام38271

ناجح247إدارة مطــــوبسمطوبس بناتاروى محمد نعيم تفال38272

ناجح276.5إدارة مطــــوبسمطوبس بناتاسراء السيد محمد سليمان االعمى38273

ناجح278.5إدارة مطــــوبسمطوبس بناتاسراء على محمد على خليفة38274

ناجح225إدارة مطــــوبسمطوبس بناتاسراء مبروك عبدهللا الشناط38275

ناجح277إدارة مطــــوبسمطوبس بناتاسماء احمد احمد جبر38276

ناجح277إدارة مطــــوبسمطوبس بناتاسماء احمد محمد عطاهللا38277

ناجح278إدارة مطــــوبسمطوبس بناتاسماء السيد كمال الزعزوع38278

ناجح264.5إدارة مطــــوبسمطوبس بناتاسماء عبدهللا سعيد عوض38279

ناجح246إدارة مطــــوبسمطوبس بناتاسماء عصام محمد الطباخ38280

ناجح265إدارة مطــــوبسمطوبس بناتاسماء محمد حسن حسن ناجى38281

ناجح257إدارة مطــــوبسمطوبس بناتاسماء محمود محمد البشتامى38282

ناجح259إدارة مطــــوبسمطوبس بناتاسماء مصطفى ذكى حسين محمد38283

ناجح251إدارة مطــــوبسمطوبس بناتاالء بشير حسين على ابوجازية38284

ناجح266.5إدارة مطــــوبسمطوبس بناتاالء رشيد كمال عبدالعزيز رزق38285
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ناجح278.5إدارة مطــــوبسمطوبس بناتاالء عادل صبحى النحاس38286

ناجح279إدارة مطــــوبسمطوبس بناتاالء محمد عبدالعال العربى38287

ناجح260إدارة مطــــوبسمطوبس بناتاالء ياسر على على البنا38288

ناجح266إدارة مطــــوبسمطوبس بناتالهام متولى عبداللطيف متولى النجار38289

ناجح276.5إدارة مطــــوبسمطوبس بناتامل سعد محمد الشناوى38290

ناجح153إدارة مطــــوبسمطوبس بناتامل عبده عبدالباسط االشقر38291

ناجح186إدارة مطــــوبسمطوبس بناتامل محمد جاد ناصف38292

ناجح263إدارة مطــــوبسمطوبس بناتامل محمد عبدالمحسن ابوالسعود38293

ناجح221إدارة مطــــوبسمطوبس بناتامنية احمد رفاعى احمد الحايس38294

ناجح225إدارة مطــــوبسمطوبس بناتامنية صبحى صبحى دراز38295

ناجح233إدارة مطــــوبسمطوبس بناتامنيه سعيد محمد الباتع المنصورى38296

ناجح193إدارة مطــــوبسمطوبس بناتاميرة جابر ابراهيم الحلوف38297

ناجح277إدارة مطــــوبسمطوبس بناتاميره عبدالباسط كامل النشرتى38298

ناجح257إدارة مطــــوبسمطوبس بناتانورين عبدالرازق ابومحمد الشطورى احمد38299

ناجح192إدارة مطــــوبسمطوبس بناتاية ابراهيم ابراهيم فتح هللا ابراهيم38300

ناجح186إدارة مطــــوبسمطوبس بناتاية احمد احمد الحمراوى38301

ناجح191إدارة مطــــوبسمطوبس بناتاية عبدالصادق عبدالغنى احمد الحبشى38302

ناجح213إدارة مطــــوبسمطوبس بناتايمان ايمن يسرى الشناط38303

ناجح273إدارة مطــــوبسمطوبس بناتايمان جمال احمد محمد حموده38304

ناجح215إدارة مطــــوبسمطوبس بناتايمان خليفه فرغلى البرعى ابوالحسن38305

ناجح156إدارة مطــــوبسمطوبس بناتايمان سامى جمعة توفيق عرفه38306

ناجح191إدارة مطــــوبسمطوبس بناتايمان عاطف محمد حسن دياب38307

ناجح269إدارة مطــــوبسمطوبس بناتايمان محمود عبدالسميع عبدالسميع ابوحجازى38308

ناجح267إدارة مطــــوبسمطوبس بناتايه بركات ابراهيم شافع38309

ناجح150إدارة مطــــوبسمطوبس بناتايه جمعه طير درويش38310

ناجح168إدارة مطــــوبسمطوبس بناتايه سمير عبده محمدعلى38311
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ناجح277إدارة مطــــوبسمطوبس بناتايه عالء السيد السيد السيد38312

ناجح157إدارة مطــــوبسمطوبس بناتايه محمد عبدالصبور عبدالطيف السيد38313

ناجح177إدارة مطــــوبسمطوبس بناتبسمله اسامه عبدالفتاح ياقوت القبانى38314

ناجح181إدارة مطــــوبسمطوبس بناتبسمله محمود مصطفى قطب38315

ناجح263إدارة مطــــوبسمطوبس بناتبسمله هشام بهنسى النحاس38316

ناجح276إدارة مطــــوبسمطوبس بناتبسمه حلمى غازى محمد فليفل38317

ناجح183إدارة مطــــوبسمطوبس بناتبسنت طارق محمد ابوالخير38318

ناجح275إدارة مطــــوبسمطوبس بناتبسنت عادل محمد صديق38319

ناجح272إدارة مطــــوبسمطوبس بناتبسنت محمد عبدالعزيز الغفير38320

ناجح219إدارة مطــــوبسمطوبس بناتتسنيم حسن عبدالفتاح العجمي38321

ناجح278إدارة مطــــوبسمطوبس بناتتسنيم عادل احمد الطويل38322

ناجح278إدارة مطــــوبسمطوبس بناتتسنيم ياسر سعيد سعيد هالل38323

ناجح264إدارة مطــــوبسمطوبس بناتجنى حازم على محمد عثمان38325

ناجح268.5إدارة مطــــوبسمطوبس بناتحبيبة سعد راغب زيتون38328

ناجح233إدارة مطــــوبسمطوبس بناتحبيبة محمد ابوالقمصان مصطفى عاشور38329

ناجح276إدارة مطــــوبسمطوبس بناتحبيبه اسالم محمد الطباخ38330

ناجح177إدارة مطــــوبسمطوبس بناتحبيبه فارس على مندور38331

ناجح270إدارة مطــــوبسمطوبس بناتحبيبه محمد ابراهيم فليفل38332

ناجح279إدارة مطــــوبسمطوبس بناتحبيبه محمد الشحات ابوداود38333

ناجح201إدارة مطــــوبسمطوبس بناتحبيبه محمد سعد بدر38334

ناجح233إدارة مطــــوبسمطوبس بناتحبيبه محمد سعيد عبدهللا38335

ناجح261إدارة مطــــوبسمطوبس بناتحبيبه محمد عدالن العربى38336

ناجح263.5إدارة مطــــوبسمطوبس بناتحبيبه وسام سعيد موسى مرزوق38337

ناجح268إدارة مطــــوبسمطوبس بناتحسناء احمد احمد موسى ناصف38338

ناجح274إدارة مطــــوبسمطوبس بناتحنان محمد جمعه عباس38339

ناجح216إدارة مطــــوبسمطوبس بناتحنين احمد على طليس38340
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ناجح205إدارة مطــــوبسمطوبس بناتحنين ايمن على على البنا38341

ناجح231إدارة مطــــوبسمطوبس بناتحنين عالء الدين محمد ابراهيم خليل38342

ناجح248إدارة مطــــوبسمطوبس بناتحنين محمد محمد العيش38343

ناجح268.5إدارة مطــــوبسمطوبس بناتحنين محمود قطب دشيشه38344

ناجح227إدارة مطــــوبسمطوبس بناتدنيا عبدالغنى سميراحمد المصرى38345

ناجح246إدارة مطــــوبسمطوبس بناتدنيا فوزى عبدالحميد ابوبيشة38346

ناجح232إدارة مطــــوبسمطوبس بناتدنيا هانى جمعه عبدالمولى الشايب38347

ناجح264.5إدارة مطــــوبسمطوبس بناتدينا محمد عبدالمحسن على الشعراوى38348

ناجح261إدارة مطــــوبسمطوبس بناترانيا امين فتح هللا فتح هللا38349

ناجح275إدارة مطــــوبسمطوبس بناترحمة كامل ابوالمجد راشد38350

ناجح205إدارة مطــــوبسمطوبس بناترحمه شحاته شحاته الخمسينى38351

ناجح182إدارة مطــــوبسمطوبس بناترحمه محمد محمد السايس38352

ناجح256إدارة مطــــوبسمطوبس بناترغد فوزى عبدالشهيد عبيد38353

ناجح271إدارة مطــــوبسمطوبس بناترنا عصام السعيد قنبر38354

ناجح278.5إدارة مطــــوبسمطوبس بناترنا عصام عبدة على كاشف38355

ناجح271إدارة مطــــوبسمطوبس بناتروان السيد سعد عبدهللا السعداوى38356

ناجح235إدارة مطــــوبسمطوبس بناتروان محمد سعيد احمد الزغلى38358

ناجح232إدارة مطــــوبسمطوبس بناتروان ياسر يوسف محمد الحمامى38359

ناجح249إدارة مطــــوبسمطوبس بناتروفيدة رضوان فهمي شكر38360

ناجح218إدارة مطــــوبسمطوبس بناتريهام رزق احمد علي الغرباوي38361

ناجح252إدارة مطــــوبسمطوبس بناتزينب حمادة عبدالونيس الشرقاوى38362

ناجح249إدارة مطــــوبسمطوبس بناتزينب محمد محمود الكومى38363

ناجح252إدارة مطــــوبسمطوبس بناتساره حسني عبدالقادر الشاملي مرجان38365

ناجح250إدارة مطــــوبسمطوبس بناتسحر ايهاب مسعد فتح هللا نافع38367

ناجح255إدارة مطــــوبسمطوبس بناتسعيدة حسن محمد جبل38368

ناجح245إدارة مطــــوبسمطوبس بناتسعيدة سمير امين حسن سيف الدين38369
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ناجح181إدارة مطــــوبسمطوبس بناتسلمى احمد صبحى بالل38370

ناجح257إدارة مطــــوبسمطوبس بناتسلمى حامد محمد العباسى38371

ناجح276إدارة مطــــوبسمطوبس بناتسلمى حسام الدين ابراهيم فليفل38372

ناجح219إدارة مطــــوبسمطوبس بناتسلمى طاهر محمود عبدالسالم فليفل38373

ناجح237إدارة مطــــوبسمطوبس بناتسلمى على على البرادعى38374

ناجح270إدارة مطــــوبسمطوبس بناتسلمي مؤمن احمد عبده خطاب38375

ناجح273إدارة مطــــوبسمطوبس بناتسلمي محمد كامل عبداللطيف حسب هللا38376

ناجح274إدارة مطــــوبسمطوبس بناتسماء حمدى عرجاوى ابراهيم عطيه38377

ناجح279إدارة مطــــوبسمطوبس بناتسمر هالل هالل المزين38378

ناجح207إدارة مطــــوبسمطوبس بناتسميرة سمير محمد شحاته الديب38379

ناجح193إدارة مطــــوبسمطوبس بناتسناء احمد محمد شاويش38380

ناجح214إدارة مطــــوبسمطوبس بناتسناء عماد فرج فليفل38381

ناجح269إدارة مطــــوبسمطوبس بناتسندس ابراهيم فتحى عبدالسالم38382

ناجح234إدارة مطــــوبسمطوبس بناتسندس اشرف شعبان المسمارى38383

ناجح244إدارة مطــــوبسمطوبس بناتسندس اشرف صبحى المكاوى38384

ناجح259.5إدارة مطــــوبسمطوبس بناتشاهنده عاطف سيد احمد حمزه38385

ناجح275إدارة مطــــوبسمطوبس بناتشروق رضا محمد محمد العربى38386

ناجح276.5إدارة مطــــوبسمطوبس بناتشروق فريد حسين سليم38387

ناجح192إدارة مطــــوبسمطوبس بناتشمس محمود خميس ابوحلفه38388

ناجح237إدارة مطــــوبسمطوبس بناتشهد جمال عيسوى محمود حمص38389

ناجح261إدارة مطــــوبسمطوبس بناتشهد حسن سعيد محمد جمعة38390

ناجح258إدارة مطــــوبسمطوبس بناتشهد عبدالسالم سعد وهبان38391

ناجح169إدارة مطــــوبسمطوبس بناتشهد عالء صبحى عواد محمود38392

ناجح194إدارة مطــــوبسمطوبس بناتشهد كمال محمد محمد للو38393

ناجح211إدارة مطــــوبسمطوبس بناتشهد محمود خميس ابوحلفه38394

ناجح214إدارة مطــــوبسمطوبس بناتصفاء عماد سعد ابراهيم38396
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ناجح274إدارة مطــــوبسمطوبس بناتصفيه وليد فؤاد ابوالمعاطي الشرقاوي38397

ناجح250إدارة مطــــوبسمطوبس بناتعلياء يوسف ابراهيم يوسف مبارك38398

ناجح263إدارة مطــــوبسمطوبس بناتفاطمة محمد سعد احمد شلبى38399

ناجح201إدارة مطــــوبسمطوبس بناتفاطمة موسي محمد رجب طليس38400

ناجح262إدارة مطــــوبسمطوبس بناتفيروز ابراهيم خالد الزمزمى38401

ناجح271إدارة مطــــوبسمطوبس بناتكاميليا فرج يوسف عبدالرسول38402

ناجح256إدارة مطــــوبسمطوبس بناتكنذى عبدالحميد عبدالمجيد ابراهيم القال38403

ناجح277إدارة مطــــوبسمطوبس بناتلجين محمد محمد ابوقاسم38405

ناجح278إدارة مطــــوبسمطوبس بناتمرفت وليد عبدالمحسن للو38407

ناجح274إدارة مطــــوبسمطوبس بناتمريم احمد محمد الحر38408

ناجح278إدارة مطــــوبسمطوبس بناتمريم احمد محمد القن38409

ناجح252إدارة مطــــوبسمطوبس بناتمريم السيد حسن الحمراوى38410

ناجح271.5إدارة مطــــوبسمطوبس بناتمريم ايمن عبدالعليم جاويش38411

ناجح279إدارة مطــــوبسمطوبس بناتمريم توحيد نبيه هاللي38412

ناجح148إدارة مطــــوبسمطوبس بناتمريم خليل خليل الرشيدي38413

ناجح275إدارة مطــــوبسمطوبس بناتمريم سامح محمد احمد الغراب38414

ناجح279إدارة مطــــوبسمطوبس بناتملك احمد كامل فليفل38415

ناجح272إدارة مطــــوبسمطوبس بناتملك عبدهللا كمال عبدهللا تاج الدين38416

ناجح275إدارة مطــــوبسمطوبس بناتملك محمد احمد حافظ االجهورى38417

ناجح270إدارة مطــــوبسمطوبس بناتمنار ايوب سعيد على الحلو38418

ناجح204إدارة مطــــوبسمطوبس بناتمنار حسن محروس دره38419

ناجح266إدارة مطــــوبسمطوبس بناتمنار محمد محمد عبدالباسط النزهى38420

ناجح277إدارة مطــــوبسمطوبس بناتمنة هللا خالد محمود محمود للو38421

ناجح156إدارة مطــــوبسمطوبس بناتمنة محمد عبدهللا النجار38422

ناجح253إدارة مطــــوبسمطوبس بناتمنه هللا اسامه صبرى عبدالعاطى38423

ناجح270إدارة مطــــوبسمطوبس بناتمنه هللا امين نجيب ابراهيم مرعي38424
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ناجح238إدارة مطــــوبسمطوبس بناتمنه هللا بهى الدين سعيد الجمال38425

ناجح190إدارة مطــــوبسمطوبس بناتمنه هللا حسن محمد شلبى38426

ناجح274إدارة مطــــوبسمطوبس بناتمنه هللا حماده عبداللطيف باشا38427

ناجح279إدارة مطــــوبسمطوبس بناتمنه هللا عبدهللا عبدهللا عقل38428

ناجح244إدارة مطــــوبسمطوبس بناتمنه هللا محمد عاطف االمشيطى38429

ناجح268إدارة مطــــوبسمطوبس بناتمنه هللا محمد محمد المنسى38430

ناجح223إدارة مطــــوبسمطوبس بناتمنه هللا محمود محمود هاللى38431

ناجح232إدارة مطــــوبسمطوبس بناتمنه عزمى عبده محمد البياع38432

ناجح276إدارة مطــــوبسمطوبس بناتمنه مدحت محمد طليس38433

ناجح210إدارة مطــــوبسمطوبس بناتمنى عبدالرؤوف عبدالرؤوف للو38434

ناجح233إدارة مطــــوبسمطوبس بناتمنى كمال محمود مصطفى النحاس38435

ناجح279إدارة مطــــوبسمطوبس بناتمها محمد البرعى محمد البرعى38436

ناجح239إدارة مطــــوبسمطوبس بناتمها محمد كمال عثمان38437

ناجح242إدارة مطــــوبسمطوبس بناتمى رمضان فؤاد الصعيدى38438

ناجح244إدارة مطــــوبسمطوبس بناتمي عبدالعليم نعمان العدل38439

ناجح222إدارة مطــــوبسمطوبس بناتمي محمد كامل شكر38440

ناجح220إدارة مطــــوبسمطوبس بناتميادة سيد احمد سعد الهنداوى38441

ناجح233إدارة مطــــوبسمطوبس بناتنادية محمد سليم ابوسريع سليم38442

ناجح219إدارة مطــــوبسمطوبس بناتنادية محمد صالح محمد الشيطورى38443

ناجح193إدارة مطــــوبسمطوبس بناتندى احمد ابوالفتوح الشناوى38444

ناجح279إدارة مطــــوبسمطوبس بناتندى حسام على بيلى بدر38445

ناجح255إدارة مطــــوبسمطوبس بناتندى سعيد سعيد عبدهللا حمص38446

ناجح264إدارة مطــــوبسمطوبس بناتندي صبحي علي عباس38447

ناجح275إدارة مطــــوبسمطوبس بناتندى على اسماعيل منيسى38448

ناجح251إدارة مطــــوبسمطوبس بناتندى على محمد جادو38449

ناجح201إدارة مطــــوبسمطوبس بناتندى محمد السيد ندا38450
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ناجح208إدارة مطــــوبسمطوبس بناتندى محمود جابر الصعيدى38451

ناجح237إدارة مطــــوبسمطوبس بناتندى محمود محمد هاللى38452

ناجح178إدارة مطــــوبسمطوبس بناتندى وحيد قرنى وحيد عوض38453

ناجح184إدارة مطــــوبسمطوبس بناتنرمين محمد يوسف عبدالتواب يوسف38454

ناجح207إدارة مطــــوبسمطوبس بناتنعمة احمد احمد جاويش38455

ناجح209إدارة مطــــوبسمطوبس بناتنعمه باسم السيد فوزي ربيع38456

ناجح256إدارة مطــــوبسمطوبس بناتنغم اشرف فتحى الصعيدى38457

ناجح242إدارة مطــــوبسمطوبس بناتنور سعد يونس محمد العجوانى38458

ناجح258إدارة مطــــوبسمطوبس بناتنور عالء محمد المصرى38459

ناجح186إدارة مطــــوبسمطوبس بناتنور محمد حفنى السيد داود38460

ناجح244إدارة مطــــوبسمطوبس بناتنور محمود علي محمد احمد38461

ناجح261إدارة مطــــوبسمطوبس بناتنوران اكرم عبدالعزيز سرور38462

ناجح274إدارة مطــــوبسمطوبس بناتنوران تراد فضل هللا عوض الشرقاوي38463

ناجح260إدارة مطــــوبسمطوبس بناتنوران ماهر محمد مرعي38464

ناجح273إدارة مطــــوبسمطوبس بناتنوران محمد ابراهيم عبدالرؤف نافع38465

ناجح273إدارة مطــــوبسمطوبس بناتنوران مختار سعد قشالن38466

ناجح243إدارة مطــــوبسمطوبس بناتنورهان احمد كامل محمد احمد سويد38467

ناجح160إدارة مطــــوبسمطوبس بناتنورهان سعيد محمد خضر38469

ناجح266إدارة مطــــوبسمطوبس بناتنورهان سمير محمد السعيد الدهمة38470

ناجح277إدارة مطــــوبسمطوبس بناتنورهان صبحى السيد القطرى38471

ناجح214إدارة مطــــوبسمطوبس بناتنورهان عبدهللا ابوالعال عجيله38472

ناجح253إدارة مطــــوبسمطوبس بناتنورهان هانى حسن ناجى38473

ناجح236إدارة مطــــوبسمطوبس بناتنورين محمود عدالن العربى38474

ناجح247إدارة مطــــوبسمطوبس بناتهاجر رضا فتحى حراز38475

ناجح217إدارة مطــــوبسمطوبس بناتهاجر عصام يوسف عبدالحميد مصطفي38476

ناجح212إدارة مطــــوبسمطوبس بناتهاجر محمد محمد احمد القاضى38477
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ناجح202إدارة مطــــوبسمطوبس بناتهايدى محمد فتحى شرف38478

ناجح264إدارة مطــــوبسمطوبس بناتهبه احمد احمد النحاس38479

ناجح228إدارة مطــــوبسمطوبس بناتهبه كامل محمد الشامى38480

ناجح233إدارة مطــــوبسمطوبس بناتهبه محمد محمد السايس38481

ناجح275إدارة مطــــوبسمطوبس بناتهدي احمد عرفه سيد احمد نصر38482

ناجح238إدارة مطــــوبسمطوبس بناتهدى ايمن محمد صالح38483

ناجح228إدارة مطــــوبسمطوبس بناتهدى محمود احمد دقماق38484

ناجح264إدارة مطــــوبسمطوبس بناتهند على هللا سعيد شوالى38485

ناجح209إدارة مطــــوبسمطوبس بناتيارا عطيه محمد خوجه38486

ناجح260إدارة مطــــوبسمطوبس بناتيارا هشام محمد عبدالفتاح38487

ناجح265إدارة مطــــوبسمطوبس بناتياسمنا خالد سيد احمد للو38488

ناجح213إدارة مطــــوبسمطوبس بناتياسمين نصر محمد العدلى38489

ناجح204إدارة مطــــوبسا.سالم بمطوبس تاحمد على محمود احمد خليل38490

ناجح162إدارة مطــــوبسا.سالم بمطوبس تاحمد محمد ابراهيم محمد جميعى38491

ناجح223إدارة مطــــوبسا.سالم بمطوبس تاسالم سامى عبدالوكيل عطيه ابوزيد38492

ناجح226إدارة مطــــوبسا.سالم بمطوبس تاسالم عبدهللا شحاته عبدالحميد الزعزوع38493

ناجح256إدارة مطــــوبسا.سالم بمطوبس تايهاب عبدالمنعم احمد عبدالحميد احمد38494

ناجح217إدارة مطــــوبسا.سالم بمطوبس تحماده عصام رمضان ابراهيم ابوقوره38495

ناجح210.5إدارة مطــــوبسا.سالم بمطوبس ترمضان صديق عبدالجيد عبدالنبي حميده38496

ناجح197إدارة مطــــوبسا.سالم بمطوبس تزياد السيد عبدالعزيز ابراهيم السقا38497

ناجح174إدارة مطــــوبسا.سالم بمطوبس تعبدالحميد احمد محمد عبدالحميد الطيب38500

ناجح243.5إدارة مطــــوبسا.سالم بمطوبس تعلى محمد مبروك محمد مبروك38501

ناجح248إدارة مطــــوبسا.سالم بمطوبس تعماد علم الدين هالل احمد علم الدين38502

ناجح263إدارة مطــــوبسا.سالم بمطوبس تعمار محمد السيد عبدالرازق غنيم38503

ناجح172إدارة مطــــوبسا.سالم بمطوبس تمحمد ابراهيم ابراهيم ابراهيم السقا38504

ناجح234إدارة مطــــوبسا.سالم بمطوبس تمحمد ابراهيم جابر ابراهيم الرشيدى38505
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ناجح271إدارة مطــــوبسا.سالم بمطوبس تمحمد احمد محمد علي الشاعر38506

ناجح274إدارة مطــــوبسا.سالم بمطوبس تمحمد حامد طه جزر خليفه38508

ناجح260إدارة مطــــوبسا.سالم بمطوبس تمحمود صالح محمد سيد احمد خضر38509

ناجح144إدارة مطــــوبسا.سالم بمطوبس تمحمود محمد سعيد محمد حسين38510

ناجح275إدارة مطــــوبسا.سالم بمطوبس تمصطفى احمد رفعت محمد منصور38511

ناجح278إدارة مطــــوبسا.سالم بمطوبس تمهند فتحى محمد محمد داود38512

ناجح187إدارة مطــــوبسا.سالم بمطوبس تنصر مجدى نصر علي الشاعر38513

ناجح232إدارة مطــــوبسا.سالم بمطوبس تهشام فهمى محمد سيد احمد خضر38514

ناجح273إدارة مطــــوبسا.سالم بمطوبس تيوسف صالح فتح هللا محمد ابوالنضر38515

ناجح198إدارة مطــــوبسا.سالم بمطوبس تيوسف عبدالسالم عبدالسالم عبدالعليم شوره38516

ناجح266إدارة مطــــوبسا.سالم بمطوبس تيوسف محمد احمد يوسف شتيه38517

ناجح251إدارة مطــــوبسا.سالم بمطوبس تاسراء محمد عبدالمطلب ابراهيم رمضان38518

ناجح277إدارة مطــــوبسا.سالم بمطوبس تاشرقت محمد ابراهيم ابراهيم الرشيدى38519

ناجح198إدارة مطــــوبسا.سالم بمطوبس تاالء اسامه الحبشى سعد كحيلو38520

ناجح279إدارة مطــــوبسا.سالم بمطوبس تانهار فتحى محمد محمد داود38521

ناجح254إدارة مطــــوبسا.سالم بمطوبس تبدور حسام عبدالعزيز محمد عبدالعزيز38522

ناجح259إدارة مطــــوبسا.سالم بمطوبس تدنيا خالد محمد زيد38523

ناجح265.5إدارة مطــــوبسا.سالم بمطوبس ترحاب ابراهيم عبدالعزيز محمد عبدالعزيز38524

ناجح226إدارة مطــــوبسا.سالم بمطوبس ترنا رمضان عبدالعزيز ابراهيم السقا38525

ناجح264إدارة مطــــوبسا.سالم بمطوبس تشهد ابراهيم ربيع توفيق القللي38526

ناجح205إدارة مطــــوبسا.سالم بمطوبس تشهد جمعه ابراهيم محمد عبدهللا38527

ناجح256إدارة مطــــوبسا.سالم بمطوبس تشهد شريف فتحى عبدالرحمن محمد38528

ناجح259إدارة مطــــوبسا.سالم بمطوبس تندى يحيى محمد احمد الغراب38530

ناجح245.5إدارة مطــــوبسا.سالم بمطوبس تنورهان جمعه فتحى مهني قاسم38531

ناجح172.5إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةابراهيم محمد ابراهيم محمد المزين38532

ناجح248إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةاحمد ابراهيم احمد صديق محمد38533
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ناجح156إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةاحمد اشرف عبدالمنعم حميدو شلبي38534

ناجح172إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةاحمد خيرى محمد شحاته حربى38535

ناجح262إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةاحمد سعيد محمد محمد النجار38536

ناجح244إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةاحمد عبدالعزيز احمد مهدي بركات38537

ناجح194إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةاحمد محمد احمد محمد زغلول38540

ناجح215إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةاحمد محمد عبدهللا شحاته حربى38541

ناجح275إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةاحمد هانى حامد محمد عمر38542

ناجح268.5إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةاسامه خالد محمد عبر البر عبدالسالم العبد38543

ناجح256إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةاسامه سامى عبدالسالم على كاشف38544

ناجح255إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةاسامه سعيد محمد حسن زغلول38545

ناجح190إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةاسالم سعيد عبدالحى محمد الجندى38546

ناجح205إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةاسالم عبدالرحمن فرحان عبدالرحمن زغلول38547

ناجح188إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةاسالم محمد زكريا فتح هللا رمضان38548

ناجح249إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةاسالم محمد فريد احمد حسام الدين38549

ناجح250إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةاسالم محمد محمد ابراهيم ابوعيد38550

ناجح269.5إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةاشرف اشرف سعد عبدالواحد المشد38551

ناجح248إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةامجد محمد عزالدين عبدالواحد ابوعبدهللا38552

ناجح259إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةايمن حمدي محمد يوسف العباسي38553

ناجح266إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةباسل هشام عبدالمنعم محمد ابوحسين38554

ناجح196إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةحازم نبيل سعد رجب الشوربجى38555

ناجح259إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةحامد بدر محمد محمد حسن38556

ناجح270إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةحسام حامدمحمود محمد زغلول38557

ناجح278.5إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةحماده على محمد اسماعيل الحناوى38558

ناجح249إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةحمدى احمد محمد محمد المنصورى38559

ناجح252إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةحمدى محمد عبدالغنى المصرى38560

ناجح268إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةزكريا خميس سالمه دياب مطر38561
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ناجح245إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةزياد اشرف حجازى عبدالرحمن حجازى38562

ناجح271إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةزياد عصام محمد عبدالدايم درويش38563

ناجح267إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةسعد محمد سعد فتح هللا زيد38564

ناجح191إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةسالمه فرج شعبان خميس مطر38565

ناجح274إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةسيف هللا نيازى محمد عبدالرازق خير هللا38566

ناجح219إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةسيف محمدعبده ابراهيم المزين38567

ناجح189إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةشهاب سامى عبدالفتاح فتح هللا الهلبى38568

ناجح227إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةشهاب محمد محمد السيد شمس38569

ناجح238إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةطارق احمد على على عيد38570

ناجح238إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةطارق فتحى عبدالعظيم شحاته حربى38571

ناجح212إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةطارق محمود محمد محمد المنصورى38572

ناجح267إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةطاهر وجيه عبدربه عبدالرحمن القاضى38573

ناجح260إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةعبدالرحمن اسماعيل محمد فتح هللا عبدالخالق38574

ناجح229إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةعبدهللا على عبدالوكيل محمد درويش38575

ناجح236إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةعبدهللا ياسر رجب على الشاذلى38576

ناجح211إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةعبدالمنعم هنداوى فريد احمد حسام الدين38577

ناجح268إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةعالء ابراهيم سعد ابراهيم الدوده38578

ناجح270إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةعالء على مصطفى السيد العزابى38579

ناجح272إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةعمر خيرى فتوح سيد احمد شتا38580

ناجح276.5إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةعمر هشام بسيونى القبارى محمد المنسى38581

ناجح277إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةعمرو احمد محمد ابوالمكارم عيد38582

ناجح168إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةعمرو حميدوعبدهللا محمد شرباش38583

ناجح167إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةعمرو محمد محمد احمد بدر38584

ناجح239إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةعمرو منتصر احمد محمود الحلو38585

ناجح213إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةفارس محمد سعد زيد38586

ناجح245إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةكريم محمد على عبدالدايم درويش38587
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ناجح232إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةمازن اسعد عزالدين عبدالواحد ابوعبدهللا38588

ناجح173إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةمحمد ابراهيم محمد محمد عبدالكريم38589

ناجح224إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةمحمد احمد ابراهيم محمد ابوعيد38590

ناجح193إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةمحمد احمد عبدالفتاح محمد زيد38591

ناجح228إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةمحمد احمد محمد محمد زغلول38592

ناجح202إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةمحمد احمد محمد محمد عبدالكريم38593

ناجح236إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةمحمد ربيع حامد محمد عمر38594

ناجح265إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةمحمد رشيد زكريا على بهنسى38595

ناجح228إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةمحمد سعد محمد محمد هاللي38596

ناجح200إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةمحمد سليمان على محمد ابواحمد38597

ناجح235إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةمحمد عبدالحميد محمد محمد عمر38598

ناجح247إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةمحمد عبدالعزيز احمد مهدي بركات38599

ناجح262إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةمحمد عزت محمد نجدى الشوربجى38600

ناجح278إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةمحمد عالء الدين احمد حامد ابوجانب38601

ناجح223إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةمحمد محمود عاطف على السيسى38602

ناجح199إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةمحمد محمود محمد محمد ابوبريك38603

ناجح212إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةمحمد يوسف يوسف عمر38604

ناجح167إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةمحمود ابراهيم محمد محمد عبدالكريم38605

ناجح274إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةمحمود احمد محمد احمد عمر38606

ناجح181إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةمحمود محمد حسن شتا38607

ناجح236إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةمحمود محمد عبدالعاطى محمد عيد38608

ناجح265إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةمصطفى جمعه راجح محمد خورشيد38610

ناجح203إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةمصطفى ياسر على ابوبيشه38611

ناجح248إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةمهند هانى محمد عبدالرحمن زيد38612

ناجح255إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةهانى سعيد على احمد قاسم38613

ناجح227إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةهشام احمد محمد محمد حسن عيد38614
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ناجح189إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةوليد الخضرجى عبدالعزيز على النجار38615

ناجح181إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةيوسف محمد عبدالمجيد عبدالعليم الصعيدي38616

ناجح259إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةاسراء عالء محمد محمد الجمال38617

ناجح184إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةاسراء محمد جمعه محمد حربى38618

ناجح245إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةاسراء نعيم نجيب قطب القشالن38619

ناجح262إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةاسماء احمد عبدالسالم محمد الجمال38620

ناجح274إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةاسماء باسم سعيد سعيد عقل38621

ناجح196إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةاسماء عبده على محمد زيد38622

ناجح265إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةاسماء فؤاد محمد ابوالمكارم عيد38623

ناجح214إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةاسماء قدرى محمد محمد زيد38624

ناجح189إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةاالء احمد ابراهيم عبدالعزيز38625

ناجح183إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةاالء حسن حسن حسن ابوعالم38626

ناجح266إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةاالء خالد حسن محمد زغلول38627

ناجح273.5إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةاالء محمد هاشم محمد الجندى38628

ناجح218إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةالشيماء الشحات مجاهد حربى38629

ناجح200إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةالشيماء سميح محمد احمد الصعيدى38630

ناجح278إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةامانى احمد سعيد مكايد38631

ناجح263إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةامانى محمد على رجب عثمان38632

ناجح278إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةامنية عزمي عبدالفتاح علي شوالى38633

ناجح278إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةامنيه ايمن محمد يوسف العباسي38634

ناجح202إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةاميره جابر عبدالرحمن شحاته حربى38635

ناجح196إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةامينة سعد عبدالحميد محمد زغلول38636

ناجح196إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةايمان عبدالمنعم فريد احمد حسام الدين38637

ناجح198إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةايمان عماد زكريا محمد زغلول38638

ناجح178إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةايمان محمد فتحى سعد رضوان38639

ناجح275إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةايه محمد احمد حسام الدين38642
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ناجح219إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةايه محمود ابوالمعاطى محمود الصعيدى38643

ناجح207إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةبسمه محمد سعد محمد مطر38644

ناجح219إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةتغريد حازم السيد احمد شلبى38645

ناجح228إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةحبيبه حسن حسن حسن زيد38646

ناجح245إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةحنان صابر عبدالحليم عيد شوالى38647

ناجح277إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةحنين السيد نجيب قطب القشالن38648

ناجح220إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةحنين نور محمد محمد عمر38649

ناجح218إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةداليا محمد احمد محمد زغلول38650

ناجح233.5إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةداليا محمد على عقل38651

ناجح275.5إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةداليا منصور رشاد محمد شهاب38652

ناجح186إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةدنيا على احمد محمد غريب38653

ناجح190إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةدنيا محمد سعد احمد الجندى38654

ناجح256إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةدينا عبدهللا حسين عبدهللا شوالى38655

ناجح167إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةرانيا صبحى احمد بدر38656

ناجح271إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةرحمه ياسر فرحات محمد عامر38657

ناجح256إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةرنا امجد سعيد احمد الزغلى38658

ناجح260.5إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةرواء محمد محمد يوسف عمر38659

ناجح271إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةريم ابراهيم محمد ابراهيم ابوالعطا38660

ناجح274إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةريهام فريج محمد ابراهيم ابوالعطا38661

ناجح273إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةساره امام محمد فتح هللا عيد38662

ناجح274إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةساره وحيد حامد حسن ابوخشبه38663

ناجح256.5إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةسالى محمد محمد حسن ابوخشبه38664

ناجح269.5إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةسميحه احمد محروس عبدالجواد شوالى38665

ناجح223إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةسندس محمد محمد عبدالرحمن زيد38666

ناجح240إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةسهيله عبدالعاطى علي السيد العزابى38667

ناجح206إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةشاهنده عابد احمد محمد عجيبه38668
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ناجح223إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةشمس توحه سعد فتوح شتا38669

ناجح224إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةشمس سعد سعد محمد مطر38670

ناجح212إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةشهد باهر مهدى غريب شلبى38671

ناجح221إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةصفاء احمد فريد احمد حسام الدين38672

ناجح245إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةضياء راشد عبدالسالم عبدالسالم العبد38673

ناجح182إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةعلياء عبدالرحمن عبدالمقصود رضوان عقل38674

ناجح252إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةعلياء عزت محمد نجدى الشوربجى38675

ناجح273إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةغاده عادل سعد محمد زيد38676

ناجح169إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةفاطمة سعيد احمد احمد العباسى38677

ناجح267إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةفاطمه سعيد محمد محمود الحلو38678

ناجح181إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةفاطمه على على حسن القشالن38679

ناجح276إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةفوزيه كامل محمد محمد زيد38680

ناجح160إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةكريمان احمد شوقى باهى حسام الدين38681

ناجح208إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةمروه محمد قطب فتح هللا زايد38682

ناجح255إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةمريم عبدالشكور عيسى عبدالسالم العبد38683

ناجح274.5إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةمريم فتح هللا محمود حامد رمضان38684

ناجح229إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةملك سليمان محمدى محمد كحله38685

ناجح251إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةمنار ايمن محمد محمد درويش38686

ناجح242إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةمنال عماد الدين محمد ابوالمكارم عيد38687

ناجح265إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةمنى على عبدالرحمن على ابوبريك38688

ناجح276إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةمنى محمد سعد احمد ابوسالمه38689

ناجح203إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةمها زغلول صبرى السيد شتا38690

ناجح195إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةمى رمضان رشدى حافظ احمد38691

ناجح237إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةمى محمد محمود محمد زغلول38692

ناجح238.5إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةناهد فارس قطب محمد درويش38693

ناجح208إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةندا احمد سعد سعد الشطالوى38694
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ناجح264إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةندى صابر عبدالسالم عبدالسالم المغربى38696

ناجح272إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةنور محمد ابراهيم على العو38697

ناجح184إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةنورهان حسان المحمدى على ابواحمد38698

ناجح165إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةنورهان عبدالعزيز مرسى عبدالحليم كبر38699

ناجح249إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةنورهان عمر جبر عبدالفتاح العروسى38700

ناجح252إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةنورهان فوزى احمد حسين شوالى38701

ناجح271إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةنيره احمدغريب محمد ابراهيم38702

ناجح274إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةهاجر محمد محمود محمود السنور38703

ناجح174إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةهاجر يونس عرفه متولى غازى38704

ناجح214إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةهدى رجب احمد احمد العباسى38706

ناجح197إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةهنا محمد عبدالصمد عبدالعال الشال38707

ناجح228إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةهند ربيع عبدالرحمن رضوان عقل38708

ناجح270إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةوفاء عبدالرحمن احمد عبدالرحمن زيد38709

ناجح242إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةياسمين ابراهيم محمد فتح هللا عبدالخالق38710

ناجح213إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةياسمين احمد محمد محمد شتا38711

ناجح219إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةياسمين شوقى احمد فؤاد محمد زيد38712

ناجح247إدارة مطــــوبسابيانه اإلعداديةياسمين محمد كامل محمد زيد38714

ناجح173إدارة مطــــوبسا.المنفى تاسالم عالم سراج المنفى38715

ناجح220إدارة مطــــوبسا.المنفى تانس رضا فهيم عمر المسمارى38716

ناجح259إدارة مطــــوبسا.المنفى ترافت شريف محمد ممدوح المنفي38717

ناجح200إدارة مطــــوبسا.المنفى تعبدالحميد احمد محمد الصاوى عبدهللا38718

ناجح177إدارة مطــــوبسا.المنفى تعمر محمود رجب احمد ربيع38719

ناجح175إدارة مطــــوبسا.المنفى تعمرو ابراهيم بهنسى هاشم شابون38720

ناجح167إدارة مطــــوبسا.المنفى تمحمد احمد السيد المنفى38721

ناجح215إدارة مطــــوبسا.المنفى تمحمود حلمي ابراهيم مصطفى المنفي38722

ناجح249إدارة مطــــوبسا.المنفى تنبيل سعيد سعد ممدوح المنفي38723
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ناجح180إدارة مطــــوبسا.المنفى تاسماء نبيه سعد ممدوح المنفي38725

ناجح268إدارة مطــــوبسا.المنفى تايمان شرف مصطفى حسن المنفى38727

ناجح175إدارة مطــــوبسا.المنفى تايمان فتحي رجب احمد ربيع38728

ناجح207إدارة مطــــوبسا.المنفى تريتاج حاتم محمد عبدالرحمن المنفى38729

ناجح173إدارة مطــــوبسا.المنفى تسعاد مجدي يوسف ممدوح المنفي38730

ناجح162إدارة مطــــوبسا.المنفى تشمس ابراهيم عزالعرب المنفى38731

ناجح226إدارة مطــــوبسا.المنفى تعلياء الصاوى باهى سعد المنفي38732

ناجح191إدارة مطــــوبسا.المنفى تعلياء حازم سعد ممدوح المنفى38733

ناجح201إدارة مطــــوبسا.المنفى تنجوى صفوت فرحات الصاوي حسن38734

ناجح190إدارة مطــــوبسا.المنفى تنور مجدى عبدالحى احمد القشالن38735

ناجح236.5إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنيناحمد ابراهيم محمد ابراهيم ابوالمعاطى38737

ناجح216إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنيناحمد السيد احمد شحاته ابوزالط38738

ناجح216إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنيناحمد السيد عبدالغنى عبدالغنى نصر38739

ناجح256إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنيناحمد امجد عبدالرحمن عزيز بركات38740

ناجح209إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنيناحمد حسن حسن احمد البردعى38741

ناجح218إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنيناحمد حسن فوزي حسن ابوعالم38742

ناجح257إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنيناحمد رافت محمد يوسف الصباغ38743

ناجح169إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنيناحمد شحاته محمد محمد جمعة38744

ناجح175إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنيناحمد عادل فرحات حسونة38745

ناجح253إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنيناحمد عبدهللا عبدهللا عبدهللا الخريبى38746

ناجح203إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنيناحمد عماد خميس محمد غالب38747

ناجح213إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنيناحمد عمر سعد سعد نصر الدين38748

ناجح232إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنيناحمد فتح هللا فتح هللا عبدالسالم سالم38749

ناجح240إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنيناحمد فرحات محمد محمد حسونه38750

ناجح268إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنيناحمد محمد سعد الصمودى38751

ناجح209إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنيناحمد محمد ضمرسعد عطا هللا38752
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ناجح264إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنيناحمد محمد محمد احمد ابوشامة38754

ناجح197.5إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنيناحمد محمود دسوقى دسوقى38755

ناجح230إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنيناحمد محمود سعيد بسيونى زبيب38756

ناجح157إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنيناحمد مرشدى عزت احمد الطويل38757

ناجح166إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنيناحمد مسعد عبدالمنعم مسعد سعد38758

ناجح170إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنيناسالم عبدالسالم محمد زكى بدر الدين38759

ناجح274إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنيناشرف عبدالهادى عبدالمنعم سيد احمد38760

ناجح204إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينامجد مسعود يوسف محمد حسونه38761

ناجح264.5إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينامير محمد احمد محمد الصباغ38762

ناجح255إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينايمن عبدالمنعم سعيد محمد هالل38763

ناجح197إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينباسم مرشدى مرشدى مرشدى فلفل38764

ناجح200إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينبسام حسن بدوى سيد احمد زغلول38765

ناجح206إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينبشار ماهر كمال الكومى كريم38766

ناجح278إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينبهاء ابوراجح السيد محمود العبد38767

ناجح162إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينجابر محمد عبدهللا عبدالواحد دياب38768

ناجح252إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينخالد شريف احمد السيد عبدالكريم38770

ناجح170إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينخالد وليد مختار مختار فتح الباب38771

ناجح185إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينزياد محمد حماده محمد شحاته38773

ناجح267إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينزياد محمد عاطف عبدالحميد الشاشى38774

ناجح170إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينسامى محمد عبدالحفيظ عبدالمجيد ابوطاحون38775

ناجح239إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينسعد النميرى سعد السيد عطاهللا38776

ناجح168إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينسعد فتحى محمد عبدهللا مرعى38777

ناجح224إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينسعيد هشام محمود سعد النجار38778

ناجح171إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينشهاب مختار عبدالحكيم مختار فتح الباب38779

ناجح233إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينضياء صبحى ابراهيم خضرقشالن38780

ناجح205إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينطارق ابراهيم سميح سعد قشالن38781
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ناجح219إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينطارق هشام فتحى قطب الحلوانى38782

ناجح222إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينعبدالرحمن عزمى محمد ابراهيم نصرالدين38783

ناجح173إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينعبدهللا مجدى عبدهللا عبدهللا مرعى38784

ناجح193إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينعلى عونى على عباس سعيد38785

ناجح240إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينعلى يوسف محمد عبدالسالم عبدالقادر38786

ناجح205إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينعمار عماد عوض على حبوظه38787

ناجح253إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينعمر خالد على على ابوعالم38788

ناجح250إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينعمر عبدالعظيم عبدالعظيم السيد خالف38789

ناجح195إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينعمر عماد محمد محمد حسونه38790

ناجح146إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينعمرو محمد عبدهللا عبدالواحد دياب38791

ناجح150إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينعيد محمود محمد جاد الماوي38792

ناجح168إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينفارس مسعود رمضان بدران ابوعمر38793

ناجح266إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينفوزى اشرف السيد عبدالواحد الدياسطى38794

ناجح278إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينكريم اشرف احمد محمد ابوعالم38795

ناجح218إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينكريم عرفه عرفه محمود البمبى38796

ناجح273إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينكريم محمد عبدالحميد محمد الشرقاوى38797

ناجح209إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينكريم محمد عبدالعزيز البنبى38798

ناجح226إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينمؤمن محمد محمد ابراهيم برجيسى38799

ناجح201إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينمحمد ابراهيم بسيونى السعيد محمدحسانين38800

ناجح257.5إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينمحمد ابراهيم مرشدى ابراهيم سيد احمد38801

ناجح160إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينمحمد احمد شحاته شحاته ابوشلح38802

ناجح269.5إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينمحمد الشحات راغب ابوزالط38803

ناجح238إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينمحمد امين عبداللطيف عبدهللا عميرة38804

ناجح205إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينمحمد باهى حسن محمد عميره38805

ناجح211إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينمحمد جابر محمود محفوظ العجمى38806

ناجح147إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينمحمد جمال سعد محمد داود38807
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ناجح191إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينمحمد حماده محمد على ابوعالم38808

ناجح268.5إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينمحمد خيرى ابراهيم اليمنى شحاته38809

ناجح176إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينمحمد خيرى محمد محمد الحلبى38810

ناجح242إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينمحمد رشدى اباظة قطب الحريرى38811

ناجح225إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينمحمد رضا فهيم غزال سعد38812

ناجح269إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينمحمد رفيق يوسف يوسف النجار38813

ناجح238إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينمحمد سعيد سعد محمد عثمان38814

ناجح152إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينمحمد سعيد محمد البهى نصر الدين38815

ناجح223إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينمحمد شريف فتحى ابراهيم عبدالوهاب38816

ناجح250إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينمحمد طارق محمد محمد الزيان38817

ناجح252إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينمحمد عزت محمود عبدالستار الشيخ على38818

ناجح275.5إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينمحمد فتحى سعد ابراهيم عبدالوهاب38820

ناجح273إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينمحمد محروس محمد محروس الشافعى38821

ناجح215إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينمحمد مدحت حمدين محروس38822

ناجح201إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينمحمد مرشدى عبدالمنعم احمد الراعى38823

ناجح190إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينمحمد مرشدى محمد عبدهللا دبل38824

ناجح253إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينمحمد مصطفى ابراهيم محمد هالل38825

ناجح268إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينمحمد وائل محمد مختار فتح الباب38826

ناجح238إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينمحمود خالد ابوالوفا محمود ابوجويلى38827

ناجح206إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينمحمود رفيق سعيد عبدالوهاب ابوحادش38828

ناجح250إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينمحمود سعد مهدى على ابوشوشه38829

ناجح249إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينمحمود محمد سعيد محمد قنيطر38830

ناجح195إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينمحمود محمد منصور على الصباغ38831

ناجح278.5إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينمروان احمد سمير احمد شحاته38832

ناجح279إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينمصطفى عالء الدين محمد سعد درويش38833

ناجح250إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينمصطفى محمد مصطفى عبده الحلوانى38834
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ناجح266إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينوسام وائل احمد عبده القشالن38836

ناجح248إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينيحيى مرشدى السيد السيد بدر الدين38837

ناجح269إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينيوسف احمد على على حماد38838

ناجح250.5إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينيوسف محمد سعيد يوسف مطر38839

ناجح278إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بنينيوسف محمد عزت عبدالفتاح عبدالفتاح الشيخ على38840

ناجح277إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتاروى وليد عيد محفوظ العجمى38842

ناجح271إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتاسراء احمد على بسيونى ابوطبيخ38843

ناجح278.5إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتاسراء احمد محمد محمد ابوجويلى38844

ناجح174إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتاسراء حسن عبدالمنعم سيد احمد38845

ناجح275.5إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتاسراء رضا ابراهيم محمود بدر الدين38846

ناجح256إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتاسراء عبدالكريم محمد عبدالكريم الحلبى38847

ناجح208إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتاسراء هنداوى هنداوى محمد ابوخليل38848

ناجح259إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتاسماء محمد سعد محمد دبل38849

ناجح273إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتاسماء مختار عرفه محمود البمبى38850

ناجح270إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتاالء محمد سعد الصمودى38851

ناجح279إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتاالء محمد محمد حسب هللا غزى38852

ناجح185إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتامانى عبدالقادر محمد عبدالقادر ابورحمه38854

ناجح259إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتامل سعد شعبان محمود الشرقاوى38855

ناجح192إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتامنيه ابراهيم محمد عبدالحى سلطان38856

ناجح254إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتامنيه اسامه سعد الغريب مرعى38857

ناجح228إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتامنيه نبيل احمد على فتح الباب38859

ناجح164إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتاميره محمد محمد على ابوطاحون38861

ناجح181إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتايمان مندى احمد عبدالرؤف شحاته38862

ناجح274إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتايمان نبيل على محمد نصير38863

ناجح238إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتايه السيد عوض يوسف نصر38864

ناجح272إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتايه رفيق حسن محمد بركات38865
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ناجح264إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتايه شريف جابر عبدالعليم حسونه38867

ناجح273.5إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتايه هشام جالل عبدالرحمن ابوعالم38868

ناجح270.5إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتبسمله جابر ابراهيم حسن ابوشامه38869

ناجح245إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتبسمله صالح انور حسن الخواجه38870

ناجح268إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتبسمله صالح عبدالفتاح عبدالرؤف حماد38871

ناجح190إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتبسمله محسن محمد عبدهللا مرعى38872

ناجح236إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتبسمه محمد سمير احمد شحاته38873

ناجح278إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتتسنيم فوزى على على سعد38874

ناجح270إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتجميله حموده احمد ابوعامر38875

ناجح258إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتحسناء احمد عبدالكريم عبده قشالن38876

ناجح259إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتحسناء رفيق رشاد عبدالرحمن القاضى38877

ناجح200إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتحسناء محمد احمد جمعه سعيد38878

ناجح211إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتحنين احمد احمد محى حموده38879

ناجح190إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتحنين السيد محمد احمد زيان38881

ناجح267إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتحنين عبدالرؤف عبدهللا محمود عميره38882

ناجح274إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتحنين محمد ابوراجح محمد محمود38883

ناجح234إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتحنين محمد فاروق محمد الخواجه38885

ناجح175إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتدنيا عبدالعزيز احمد السيد المسلوع38888

ناجح273إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتدنيا فوزى محمد سالمه الشرقاوى38889

ناجح171إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتدينا صبرى عبدالرحمن محمد ابوعالم38890

ناجح274إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناترحمه احمد محمد عبدالرحمن بركات38891

ناجح198إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناترحمه كامل احمد احمد بركات38892

ناجح239.5إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناترنا السيد عبدالرحمن عبدهللا ابوعبدالرحمن38893

ناجح210إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناترواء ناصر نور الدين محمد النجار38894

ناجح178إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتروان عالء سعيد سعد عطاهللا38895

ناجح266إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتريهام عصام احمد محمد ابوجويلى38897
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ناجح203إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتزينات زغلول محمد فرج هللا كريم38898

ناجح273إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتساره شريف محمد محمود الدويحى38899

ناجح198إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتسعاد محمد ابراهيم ريان38900

ناجح162إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتسعاد محمد جالل محمد شعبان38901

ناجح267إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتسلمى محمود كمال الدين عبدالرحمن شمس38902

ناجح264إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتسلمى مصطفى حسن محمد العبد38903

ناجح273إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتسماء عصام حامد حامد بدر الدين38904

ناجح267إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتسمر محمد محروس سعد شحاته38906

ناجح237إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتسندس السيد سعد محمد نصير38907

ناجح179إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتسهيله ابراهيم محمود محمد عاشور38908

ناجح231إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتسوسن حاكى سعيد عطيه عطاهللا38909

ناجح265إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتشهد خالد على السيد ابوزالط38912

ناجح217إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتصفيه ابراهيم سعد محمد البمبى38913

ناجح214إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتعبير حسن جمعه على ابوهرجه38914

ناجح205إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتعلياء محمد محمد محمد سالم38915

ناجح265إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتغاده عالء ابراهيم محمد فتح الباب38916

ناجح273إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتفرح ابراهيم محمد عبدالغنى القصاص38917

ناجح252إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتلقاء ياسر عبدالرازق محمد المكى38918

ناجح278إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتمرام محمود ابوراحج محمد محمود38919

ناجح246إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتمروه عماد محمد فهمى حسن الصباغ38920

ناجح257إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتمروه فتح هللا محمد فرحات النشال38921

ناجح279إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتمريم احمد محمد سعد السنور38922

ناجح261إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتمريم محمد عبدالحكيم محمد ابوعالم38923

ناجح268إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتمنار مصطفى احمد سعد نصر الدين38924

ناجح211إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتمنال عابد فتحى حسب هللا غزى38925

ناجح267إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتمنة هللا عماد حامد حامد بدر الدين38926
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ناجح147إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتمنه احمد احمد احمد ابوعبدالرحمن38927

ناجح161إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتمنه هللا محمد على احمد المنزالوى38928

ناجح249إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتمنه هللا هشام سعيد يوسف النجار38929

ناجح237إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتمنه سعد سعد عبدربه38930

ناجح268إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتمنى احمد على مهدى بركات38931

ناجح278.5إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتمنى محمد حسن حسن ابوزالط38932

ناجح232إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتمنى هشام يوسف يوسف الصباغ38933

ناجح235إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتمى زكريا على على عقد38934

ناجح238إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتمى ضياء الدين شحاته لملوم حسين38935

ناجح185إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتمى محمد احمد عبدالعليم شمس38936

ناجح160إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتميرفت عبده محمد عبدالرحمن جابر38937

ناجح274إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتميرنا احمد سعيد عبدالقوى عميره38938

ناجح245إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتميرنا محمد قطب على ابوزالط38939

ناجح221إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتميرنا محمد محروس محروس الشافعى38940

ناجح195إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتنجالء اشرف نور الدين محمد النجار38941

ناجح218إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتندا محمد عطيه عطيه سعد38943

ناجح225إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتندا هانى رمضان بدران عمر38944

ناجح276إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتندى رفيق احمد محمد ابوجويلى38946

ناجح279إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتندى سامى سعيد خليفه عطا هللا38947

ناجح195إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتندى عبدالقادر محمد محمد سلطان38948

ناجح249إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتنور حامد احمد حامد الفتيانى38950

ناجح274إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتنور محمد عبدالفتاح عبدالمنصف ابورحمه38951

ناجح277.5إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتنور محمد نزيه شحاته38952

ناجح195إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتنورهان عبدهللا عبدهللا عبدهللا الخريبى38953

ناجح187إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتنورهان على مصطفى محمد النشال38954

ناجح272إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتنورهان محمود ابراهيم خضر عوينات38955
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ناجح196إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتهاجر جالل بهنسى هاشم شابون38956

ناجح239إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتهاله امام محمد الشافعى38957

ناجح189إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتهبه عيد حسن حسن غزى38958

ناجح196إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتهدى جالل بهنسى هاشم شابون38959

ناجح278إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتهناء احمد على عبدالسالم عبدالقادر38960

ناجح259إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتهند نجاح عبدالفتاح محمد شفطر38961

ناجح248إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتهيسه محمد على محمد الحر38962

ناجح207إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتوسام حسن محمد محمد الحلوانى38963

ناجح278إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتوفاء محمد على محمد نصير38964

ناجح252إدارة مطــــوبسفتح هللا بركات بناتياسمين عادل على محمد بركات38965

ناجح168إدارة مطــــوبسا.منصور تابراهيم حسن حسن اسماعيل عجيز38966

ناجح213إدارة مطــــوبسا.منصور تاحمد حسن محمود عبدالحكيم38967

ناجح214إدارة مطــــوبسا.منصور تاحمد عبدالفتاح محمد عبدهللا ابوزيد38968

ناجح202إدارة مطــــوبسا.منصور تاحمد محمد جمعه محمد سعفان38971

ناجح177إدارة مطــــوبسا.منصور تاحمد محمد محمد مرسى سعد الدين38972

ناجح217إدارة مطــــوبسا.منصور تاحمد مسعد مختار امجد القراميطى38975

ناجح213إدارة مطــــوبسا.منصور تاحمد منتصر كمال عبدالحى عالم38976

ناجح217إدارة مطــــوبسا.منصور تاسامه السيد سليمان ابراهيم ابوحميده38977

ناجح174إدارة مطــــوبسا.منصور تاسامه عبده عبدالعاطى على الطنطاوى38978

ناجح219إدارة مطــــوبسا.منصور تاسالم احمد احمد محمد جعفر38979

ناجح256إدارة مطــــوبسا.منصور تاسالم احمد شوقى مصطفى عطيه38980

ناجح176إدارة مطــــوبسا.منصور تاسالم الشافعى الشافعى عوض فياسه38981

ناجح245إدارة مطــــوبسا.منصور تاسالم على عبدالفتاح عبدالباعث العبد38982

ناجح201إدارة مطــــوبسا.منصور تاسالم محمد رمضان عبدالرازق38983

ناجح184إدارة مطــــوبسا.منصور تاسالم محمد عبدالمعبود زكريا سعد الدين38984

ناجح169إدارة مطــــوبسا.منصور تالسعيد السيد السعيد محمد38985
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ناجح140إدارة مطــــوبسا.منصور تالسيد مراد سالمه السيد حجازى38986

ناجح169إدارة مطــــوبسا.منصور تانس محمد عبدالسالم ابوالعطا منصور38987

ناجح258إدارة مطــــوبسا.منصور تانس محمد عبدالمنجد ابراهيم حسن38988

ناجح161إدارة مطــــوبسا.منصور تايمن عبدالعزيز محمد الجندى38989

ناجح141إدارة مطــــوبسا.منصور تحسام حسن مخيمر على38990

ناجح169إدارة مطــــوبسا.منصور تحماده محمد سعد على ابوعيانه38991

ناجح254إدارة مطــــوبسا.منصور تخالد احمد محمد ابراهيم شلبى38992

ناجح214إدارة مطــــوبسا.منصور ترمضان بسيونى السعيد محمد شرشير38993

ناجح245إدارة مطــــوبسا.منصور تزياد راضى محمد محمد عبدالدايم38994

ناجح275إدارة مطــــوبسا.منصور تزياد كرم وجيه عبدالحميد ابوعيانه38995

ناجح233إدارة مطــــوبسا.منصور تزياد محمد رزق الشاذلى باشه38996

ناجح145إدارة مطــــوبسا.منصور تسامى مامون عبدالصادق ابراهيم الهمدان38997

ناجح177إدارة مطــــوبسا.منصور تعبدالرحمن محمد السعيد السيد بدر39000

ناجح180إدارة مطــــوبسا.منصور تعالء محمد ناصف السيد جمعه39004

ناجح206إدارة مطــــوبسا.منصور تماهر عبدالحليم عبدالحليم حسين محمود39012

ناجح147إدارة مطــــوبسا.منصور تمحمد دسوقى بسيونى عبدالفتاح عوض39015

ناجح221إدارة مطــــوبسا.منصور تمحمد سعد محمد محمود مجاهد39016

ناجح190إدارة مطــــوبسا.منصور تمحمد صبحى رجب ابراهيم محمد39018

ناجح227إدارة مطــــوبسا.منصور تمحمد صالح احمد محمود جعفر39019

ناجح199إدارة مطــــوبسا.منصور تمحمد عبده حسن محمد مجاهد39020

ناجح217إدارة مطــــوبسا.منصور تمحمد على عبدالكريم على النجار39021

ناجح232إدارة مطــــوبسا.منصور تمحمد على غازى على السنور39022

ناجح184إدارة مطــــوبسا.منصور تمحمد عمرو احمد عبدالقادر ابوعامر39023

ناجح150إدارة مطــــوبسا.منصور تمحمد كمال كمال فرج هللا سعيد39024

ناجح153إدارة مطــــوبسا.منصور تمحمد محمد ابراهيم سليمان المزين39025

ناجح173إدارة مطــــوبسا.منصور تمحمد مغازى مسعد كريم حمام39026
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ناجح157إدارة مطــــوبسا.منصور تمحمد نسيم السعيد حمام39027

ناجح168إدارة مطــــوبسا.منصور تمحمود عبدالحميد على عوض عصر39030

ناجح191إدارة مطــــوبسا.منصور تمحمود محمد احمد احمد الطيرى39032

ناجح189إدارة مطــــوبسا.منصور تمحمود محمد جادهللا عبدالفتاح39033

ناجح171إدارة مطــــوبسا.منصور تمحمود محمد محمود عفيفى الشرقاوى39035

ناجح187إدارة مطــــوبسا.منصور تمعاذ صبحى عبدالكريم على النجار39037

ناجح194إدارة مطــــوبسا.منصور تيوسف منصور عبدالمنصف عوض منصور39042

ناجح195إدارة مطــــوبسا.منصور تابتسام عبدالجواد مسعد حمام39043

ناجح212إدارة مطــــوبسا.منصور تاحالم عزيز عبدالرحمن محمد رمضان39044

ناجح210إدارة مطــــوبسا.منصور تازهار محى ابراهيم مبروك فرج39045

ناجح166إدارة مطــــوبسا.منصور تاسراء عالء احمد عبدالسالم العبد39046

ناجح255إدارة مطــــوبسا.منصور تاسراء مامون احمد محمود جعفر39047

ناجح253إدارة مطــــوبسا.منصور تاسماء حسن يوسف عبدالعزيز سالمه39048

ناجح259إدارة مطــــوبسا.منصور تاسماء عبده عبدالقادر عبدالقادر مرعى39049

ناجح235إدارة مطــــوبسا.منصور تامل عرفه حفناوى عطيه صالح39051

ناجح240إدارة مطــــوبسا.منصور تاميره محمد ابوالسعود عبدالواحد الشال39052

ناجح229إدارة مطــــوبسا.منصور تايمان محمد على السعيد جعفر39053

ناجح157إدارة مطــــوبسا.منصور تايه محمد سعد على ابوعيانة39054

ناجح228إدارة مطــــوبسا.منصور تبسمه احمد يوسف احمد عبدالمجيد39055

ناجح175إدارة مطــــوبسا.منصور تحسناء محمد محمد حجازى حجازى39056

ناجح231إدارة مطــــوبسا.منصور تحنان يوسف محمد يوسف شكر39057

ناجح237إدارة مطــــوبسا.منصور تخلود عبدالستار عبدالعاطى سعيد39058

ناجح212إدارة مطــــوبسا.منصور تدالل عالء على منصورمنصور39059

ناجح154إدارة مطــــوبسا.منصور ترباب حامد عبدالعال محمد القاضى39060

ناجح211إدارة مطــــوبسا.منصور ترباب عبدالجواد حلمى عبدالجواد39061

ناجح212إدارة مطــــوبسا.منصور ترنا برنس عرفة  سعد عطا39062
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ناجح254إدارة مطــــوبسا.منصور تساره محمد عبده عبده المغربى39063

ناجح267إدارة مطــــوبسا.منصور تسمر ابراهيم على جعفرالبهنسى39064

ناجح154إدارة مطــــوبسا.منصور تسهير جمعه الشافعى عوض فياسه39065

ناجح256إدارة مطــــوبسا.منصور تصفا محمود عبدالرازق عفيفى الشرقاوى39066

ناجح276إدارة مطــــوبسا.منصور تفاطمه حسن محمد ابراهيم الحفته39067

ناجح263إدارة مطــــوبسا.منصور تفاطمه عبدهللا لطفى عباس39068

ناجح268إدارة مطــــوبسا.منصور تمروه ابراهيم سيداحمد احمد عبدالمجيد39069

ناجح199إدارة مطــــوبسا.منصور تمريم نشات بدير ندا ابراهيم39070

ناجح223إدارة مطــــوبسا.منصور تمنار شعبان محمود محمد بيان39071

ناجح242إدارة مطــــوبسا.منصور تمنار عبدالستار السعيد السيد محمد39072

ناجح269.5إدارة مطــــوبسا.منصور تمنه عبدالرازق محمود عباس شعبان39073

ناجح278إدارة مطــــوبسا.منصور تمنه عبدهللا محمد عبدهللا ابوزيد39074

ناجح261إدارة مطــــوبسا.منصور تمنه عوض سليمان ابراهيم ابوحميده39076

ناجح154إدارة مطــــوبسا.منصور تنهله محمد محمد سليمان داود39077

ناجح259إدارة مطــــوبسا.منصور تنور فتحى وهبى محمد بسيونى صالح39078

ناجح268إدارة مطــــوبسا.منصور تهاجر غازى عبدالرؤف غازى جعفر39080

ناجح176إدارة مطــــوبسا.وحيش الوكر ع تسراج محمد محمد احمد ابوحرب39090

ناجح268إدارة مطــــوبسا.وحيش الوكر ع تعبدهللا محمد فريد احمد سالم39094

ناجح149إدارة مطــــوبسا.وحيش الوكر ع تمحمد مسعد محمد محمد عطا هللا39096

ناجح148إدارة مطــــوبسا.وحيش الوكر ع تمحمد نصر محمد جبر مسلم39097

ناجح164إدارة مطــــوبسا.وحيش الوكر ع تايمان شعبان محمد على الطوخى39101

ناجح253إدارة مطــــوبسا.وحيش الوكر ع تايه عبدالقادر عبدهللا عبدربه غازى39102

ناجح234إدارة مطــــوبسا.وحيش الوكر ع تبسمه محمد عبده   يوسف ابوجنديه39103

ناجح200إدارة مطــــوبسا.وحيش الوكر ع تداليا الشرنوبى محمد احمد الرشيدى39104

ناجح190إدارة مطــــوبسا.وحيش الوكر ع تصفاء ابوصالح على على ابوصالح39105

ناجح172إدارة مطــــوبسا.وحيش الوكر ع تلبنى حماده صابر صقر عطاهللا39106
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ناجح149إدارة مطــــوبسا.وحيش الوكر ع تمنار عبدهللا عبدالجواد ابراهيم بهى39107

ناجح156إدارة مطــــوبسا.وحيش الوكر ع تموزه راشد جباره عطيه39108

ناجح179إدارة مطــــوبسا.وحيش الوكر ع تنسمه شرهان محمد حسن ابوعاصى39110

ناجح218إدارة مطــــوبسا.وحيش الوكر ع تنور انور السيد احمد عون39111

ناجح187إدارة مطــــوبسا.وحيش الوكر ع تهنيات شعبان ابراهيم المشد39112

ناجح252.5إدارة مطــــوبسا.كوم دميس تاحمد احمد اباظه قطب الحريرى39113

ناجح178إدارة مطــــوبسا.كوم دميس تاحمد احمد احمد احمدابوطابيخ39114

ناجح161إدارة مطــــوبسا.كوم دميس تمحمد امين امين محمد قندبوله39134

ناجح192إدارة مطــــوبسا.كوم دميس تاسراء حسن احمد حسن ابوعامر39141

ناجح232إدارة مطــــوبسا.كوم دميس تاسراء محمد عبدالوارث عبدالمحسن الطباخ39142

ناجح194إدارة مطــــوبسا.كوم دميس تامال محمد ابراهيم عبدالحليم محمود النشار39146

ناجح167إدارة مطــــوبسا.كوم دميس تايمان محمد حمدى محمد خضر39148

ناجح235إدارة مطــــوبسا.كوم دميس تايه السعيد السيد السيد عيد39149

ناجح210إدارة مطــــوبسا.كوم دميس تزينب عبدالعال على عبدهللا سعيد39156

ناجح166إدارة مطــــوبسا.كوم دميس تساره محمد جبر السيد حسين39157

ناجح164إدارة مطــــوبسا.كوم دميس تسماح حسين محمد على ابوالعنين39158

ناجح269إدارة مطــــوبسا.كوم دميس تسميحه عبدالوهاب عبدالعاطى سيداحمد البحاس39159

ناجح215إدارة مطــــوبسا.كوم دميس تسهام اشرف محمد على القديرى39160

ناجح198إدارة مطــــوبسا.كوم دميس تشهد ثابت عبدالسالم عبدالسالم المغربى39161

ناجح194إدارة مطــــوبسا.كوم دميس تشيماء عنتر مسعود ابراهيم زبيب39163

ناجح189إدارة مطــــوبسا.كوم دميس تشيماء محمد عبدالسالم محمد زامل39164

ناجح268إدارة مطــــوبسا.كوم دميس تفاتن خالد محمد على الخريبى39165

ناجح197إدارة مطــــوبسا.كوم دميس تلينا حسن محمد حسن المنزالوى39167

ناجح152إدارة مطــــوبسا.كوم دميس تمريم السيد عبداللطيف عبداللطيف بركات39168

ناجح200إدارة مطــــوبسا.كوم دميس تميرفت اشرف حسنى زهرى على39169

ناجح195إدارة مطــــوبسا.كوم دميس تميرنا حازم عبدالسالم محمد النعمانى39170
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ناجح178إدارة مطــــوبسا.كوم دميس تندى مسعد عبدالرازق حسن ابوشنب39171

ناجح196إدارة مطــــوبسا.كوم دميس تهاجر محمد محمد على الخريبى39173

ناجح234إدارة مطــــوبسا.كوم دميس تيارا على عبدالهادى على ابوصقر39175

ناجح207إدارة مطــــوبسا.كوم دميس تياسمين توفيق محمد توفيق شلبى39176

ناجح193إدارة مطــــوبسا.كوم دميس تياسمين رزق يوسف على عويضه39177

ناجح229إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىابراهيم لبيب ابراهيم منصور39179

ناجح168إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىاحمد جمال نور القراميطى39180

ناجح261إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىاحمد حلمى شحاته الزهيرى39181

ناجح144إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىاحمد راشد راجح خورشيد39182

ناجح177إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىاحمد راضى محمد االمشيطى39183

ناجح245.5إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىاحمد سعيد سعد محمد سعد39184

ناجح172إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىاحمد عبدهللا عيد الجمال39185

ناجح185إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىاحمد عبدالمحسن ابراهيم جويلى39186

ناجح186إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىاحمد عبدالمنعم ابراهيم ابوجازية39187

ناجح214إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىاحمد عمرو احمد الصعيدي39188

ناجح224إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىاحمد كريم احمد عبدالغنى39189

ناجح180إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىاحمد محمد خليفه خليفه39190

ناجح140إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىاحمد محمود عبدالغنى عبدالغنى39191

ناجح146إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىاسالم عبود شحاته سليم39192

ناجح207إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىاشرف عابد عبدالفتاح العجمى39193

ناجح242إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىاشرف مسعد سعد ابوقايد39194

ناجح190إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىانس محمد عبداللطيف محمد االمشيطي39195

ناجح242.5إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىجاد هللا محمود عبداللطيف االمشيطى39196

ناجح188إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىحسام محمد عبدالعليم الصعيدى39198

ناجح205إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىحماده ياسر حمدان الدلجمونى39199

ناجح271إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىعبدالرحمن احمد محمد ابورحمه39200
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ناجح261إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىعبدالرحمن محمد عبداللطيف االمشيطى39201

ناجح268إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىعبدهللا محمد طلغت الصيحي39202

ناجح237.5إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىعماد فتحى فؤاد جويلى39203

ناجح260إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىعمار اشرف عبدالمجيد سليم39204

ناجح245إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىعمار محمد صابر بركات الشرنوبى39205

ناجح191إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىعمار محمد على خباطه39206

ناجح228إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىعمر اشرف عبدالمقصود االمشيطى39207

ناجح182إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىفتحى جهاد سيد احمد ابوالخير39208

ناجح266إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىمحمد رزق محمد القاضى39211

ناجح253إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىمحمد سعيد مكاوى مكاوى39212

ناجح261إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىمحمد على محمد السيسى39214

ناجح239إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىمحمد عمر عبدالمنعم الهوارى39215

ناجح218إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىمحمد محمد سعيد زغلول39216

ناجح232إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىمحمد محمود سعيد اللقانى39217

ناجح266إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىمحمود سعد محمد عالم39218

ناجح266إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىمحمود كامل خليفه خليفه39219

ناجح251.5إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىمحمود محسن سراج الدين ابوجازية39220

ناجح218إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىاحسان عبدهللا احمد سعد39221

ناجح218إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىاسراء سعد سعد القزاز39222

ناجح190إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىاسماء الشحات ابواليزيد النجار39223

ناجح211إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىاسماء رضا السعيد المرشدى39224

ناجح228إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىاالء عزت فتح هللا الدلجمونى39225

ناجح266إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىاالء علي احمد احمد ضيف هللا39226

ناجح245إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىاالء محمد سعيد منصور39227

ناجح274إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىامل خيرى ابراهيم منصور39228

ناجح262إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىامنيه الكحالوي سيف النصر عمران39229
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ناجح260إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىايمان محمد طلعت الصيحى39230

ناجح157إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىايه باسم ابراهيم جويلى39231

ناجح183إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىايه جمعه محمد ابوقايد39232

ناجح169إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىايه محمد ابوالعزايم جويلى39233

ناجح208إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىجيهان منشاوى مبروك العدلى39234

ناجح156إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىحنين احمد محمد السيسى39235

ناجح194إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىدينا سعيد السيد ابوقايد39236

ناجح218إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىرانيا عباده احمد شهاوى39237

ناجح179إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىراويه يسرى باهى قاقه39238

ناجح192إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىرنا حماده سعد القزاز39239

ناجح189إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىريهام فايز عبدالفتاح العجمى39240

ناجح216إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىساره اسامه عبدالرازق سليمان39241

ناجح196إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىساره محمد صبحى الصعيدى39242

ناجح165إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىسحر عبدالسالم جابر جويلى39243

ناجح187إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىسلمى فتح هللا حامد ناجى39244

ناجح226إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىسلمى فتح هللا عبدالحميد عثمان39245

ناجح228إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىسماح سعيد السيد جويلى39246

ناجح237إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىسهر رشدى عبداللطيف االمشيطى39247

ناجح204إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىشفاء محمد فتح هللا المرشدى39248

ناجح200إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىشهد كريم عبدالحميد الدلجمونى39249

ناجح197إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىشهد محمد محمد االمشيطى39250

ناجح178إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىشيماء حمامه على نصر ريان39251

ناجح175إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىفاطمه محمد محمد سعد الحارتى39252

ناجح265إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىفيفى محمد مرشدى ابوالخير39253

ناجح271إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىمريم حمامه شحاته الزهيرى39254

ناجح213إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىمنار فتحى جابر عالم39255
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ناجح214إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىمنة مؤمن ابراهيم جويلى39256

ناجح170إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىمودة محمد عبده االمشيطى39257

ناجح160إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىنبيهه فتحى احمد جويلى39258

ناجح267إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىندا رضى محمد عمران39259

ناجح188إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىندى احمد فتح هللا خباطه39261

ناجح210إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىندى سعد محمد بركات الشرنوبى39262

ناجح265إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىنغم مندى صبحى الصعيدى39263

ناجح199إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىهاله محمد محمد السيسى39264

ناجح243إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىهدى محمد ابوالفتوح عبدالباقى39265

ناجح199إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىهناء شحاتة مهدى الزهيرى39266

ناجح276إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىهناء عالء عبدالرازق طلبه سليمان39267

ناجح261إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىياسمين عبدالحافظ محمد الصعيدى39268

ناجح233إدارة مطــــوبسالشهيد كمال الشاذلىياسمين محمد محمد االمشيطى39269

ناجح175إدارة مطــــوبسأ.الشاعر تابراهيم فؤاد محمد محمد الطحان39271

ناجح164إدارة مطــــوبسأ.الشاعر تاحمد محمد السعيد على براغيث39273

ناجح158إدارة مطــــوبسأ.الشاعر تسيف محمد عبداللطيف الشاعر39276

ناجح225إدارة مطــــوبسأ.الشاعر تعبدالحميد احمد محمد عبدالحميد39277

ناجح176إدارة مطــــوبسأ.الشاعر تعبدالرحمن رمضان يونس عبدالقوى عطوه39278

ناجح158إدارة مطــــوبسأ.الشاعر تعبدهللا جابر محمد خليل محمد39279

ناجح154إدارة مطــــوبسأ.الشاعر تعلى محروس على عبده الهضيم39281

ناجح191إدارة مطــــوبسأ.الشاعر تمحمد احمد فتح هللا احمد الصعيدى39282

ناجح224إدارة مطــــوبسأ.الشاعر تمحمد محمود بهنسى هاشم شابون39289

ناجح172إدارة مطــــوبسأ.الشاعر تمحمد مدحت عبدالحميد الشاعر39290

ناجح267إدارة مطــــوبسأ.الشاعر تمحمد وائل عبدالحميد عبدالمطلب الديشى39291

ناجح256إدارة مطــــوبسأ.الشاعر تمهدى عبداللطيف المهدى عبداللطيف بدران39292

ناجح180إدارة مطــــوبسأ.الشاعر تاسراء عيسى عيسى عبدالمجيد39293
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ناجح243إدارة مطــــوبسأ.الشاعر تاسماء صالح عبدالستار على الشاعر39294

ناجح174إدارة مطــــوبسأ.الشاعر تاسماء محمد محمد السيد فرج39295

ناجح264إدارة مطــــوبسأ.الشاعر تامل ابراهيم عبداللطيف عبدالفتاح الشاعر39296

ناجح207إدارة مطــــوبسأ.الشاعر تايه عصام حسن عطيه فضل39297

ناجح224إدارة مطــــوبسأ.الشاعر تبسمه ابراهيم خليفه عبدهللا39298

ناجح241إدارة مطــــوبسأ.الشاعر تحبيبه ماهر ابراهيم ابوالسعود سالمه39299

ناجح207إدارة مطــــوبسأ.الشاعر ترانيا سعيد سعيد رزق خليفه39300

ناجح163إدارة مطــــوبسأ.الشاعر ترضا منتصر محمد عبدالعزيز ابونعيم39301

ناجح279إدارة مطــــوبسأ.الشاعر تشروق يوسف كامل محمد النجار39302

ناجح278إدارة مطــــوبسأ.الشاعر تشهد سعيد محمد عبدالسالم معز39303

ناجح223إدارة مطــــوبسأ.الشاعر تصفا ماهر حلمى المكاوى39304

ناجح195إدارة مطــــوبسأ.الشاعر تمنة هللا عالء الشحات محمد الشباسى39305

ناجح179إدارة مطــــوبسأ.الشاعر تمنه خالد ابوكتاته ابوضيف عبدالعال39306

ناجح260إدارة مطــــوبسأ.الشاعر تمى احمد محمود عبدالعزيز الدمراوى39307

ناجح250إدارة مطــــوبسأ.الشاعر تميرنا محمد ابراهيم محمود فضل39308

ناجح260إدارة مطــــوبسأ.الشاعر تنها عالء جمعه على الشاعر39309

ناجح199إدارة مطــــوبسأ.الشاعر تنور محمد جمعه عباس الصعيدى39310

ناجح246إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تاحمد حارس فؤاد نويجى39311

ناجح153إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تاحمد حازم سعد بسيونى الحمراوى39312

ناجح237إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تاسالم سامى بسيونى جنيدى39318

ناجح194إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تخالد محمد احمد البنا39320

ناجح146إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تشهاب محمد عبدالحميد المنشلينى39322

ناجح255إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تعلى سعد زغلول محمد البطران39326

ناجح165إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تعمرو وحيد احمد الصعيدي39329

ناجح188إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تمحمد جميل حلمى عثمان39332

ناجح174إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تمحمود ميمي عبدهللا قنديل39338
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ناجح168إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تمسعد حسن محروس ابوجازيه39339

ناجح151إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تناجى ناصر سعد الشرنوبى39340

ناجح181إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تناصر مامون محمد النجار39341

ناجح220إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تاسماء احمد محمد السيد باشا39342

ناجح225إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تاسماء مرسي عبدالفتاح عبدالواحد39343

ناجح262إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تاسماء هاني ابراهيم جنيدى39344

ناجح169إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تامل احمد احمد ابوجازيه39345

ناجح234إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تاميرة شريف عبدالمعطي المشد39346

ناجح268إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تايه رمضان محروس ابوجازية39347

ناجح243إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تايه مسعد جوهر عبدالقادر39348

ناجح182إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تبسمة راضى عبداللطيف فضيلة39350

ناجح160إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تبسملة شحاتة محمد ذ المنشليني39351

ناجح215إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تحبيبة خضر محمد فريز المكاوى39352

ناجح278إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تدعاء سامى عبدة جنيدى39353

ناجح183إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تدولت عالء مروان العلوانى39355

ناجح263إدارة مطــــوبسا.علوان عمران ترانيا حسن حسن مرسى منصور39356

ناجح149إدارة مطــــوبسا.علوان عمران ترواء ثابت عبدالفتاح جنيدى39357

ناجح190إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تريهام عصام عمر ابوحمادة39358

ناجح241إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تساره عرابي صابر ابوجازيه39359

ناجح223إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تشادية محمد ابراهيم عبدالجليل39360

ناجح159إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تشرين احمد احمد ايوب39361

ناجح240إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تشهد بهاء الدين بسيونى جنيدى39362

ناجح251إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تشيماء سعيد ماهر العشرى39363

ناجح256إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تصابرين كريم محمد عبدالجليل39364

ناجح274إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تفاطمة صابر فكري ابوجازية39365

ناجح254.5إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تفاطمة مصطفى محمد عمران39366
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ناجح262إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تمريم سالم علي فتح هللا يونس39368

ناجح257إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تمنال احمد محروس الزعيقى39369

ناجح229إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تمنة هللا محمد محمد السقا39370

ناجح174إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تمنه السيد عبدالعليم المكاوى39371

ناجح167إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تمنى رمضان عبداللطيف ابوالعز39372

ناجح195إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تنجاة احمد ابوالفتوح مصطفى سالمة39373

ناجح150إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تندى مسعد مرشدى قطب39375

ناجح151إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تندي وائل علي السقا39376

ناجح201إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تنوال ابوالسعود محمد الصعيدي39377

ناجح213إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تنورة عباس عباس الصعيدى39378

ناجح206إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تنورهان عبدالحميد بسيونى جنيدى39379

ناجح154إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تهاجر السعيد علي المشد39380

ناجح200إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تهاجر عبدالكريم خيرى النجار39381

ناجح143إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تهبه يسري فكيه عمران39382

ناجح206إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تهدى سعد حسنى مسعود39383

ناجح145إدارة مطــــوبسا.علوان عمران تياسمين مجدي ممدوح محمد39384

ناجح270إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةابراهيم اشرف محمد علي سلمان39385

ناجح196إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةاحمد الشحات لبيب محمد المكاوى39386

ناجح173إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةاحمد سامي اسماعيل اسماعيل داود39388

ناجح210إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةاحمد شريف احمد ابوالمجد الشرقاوي39389

ناجح158إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةاحمد عبدالكريم حمدان علي خليل39390

ناجح163إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةاحمد كريم ممدوح عبدالعال حمام39391

ناجح204إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةاحمد محمد حسن عبدالعاطي عبدالعاطي39392

ناجح214إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةاحمد وائل عبدالعليم عبدالعليم حمام39394

ناجح151إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةاسامه عبدالكريم حمدان علي خليل39395

ناجح176إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةاسالم باسم محمد عبدالقوي بدر39397
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ناجح211إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةاسالم عبدالمولى عبدالمولى عبدالسالم حمام39398

ناجح218إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةالحسيني الشاذلي رزق الشاذلي باشا39399

ناجح186إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةانس عابد عبدالسالم محمد عبدالعاطى39400

ناجح175إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةانس محمد عبدالسالم ابوزيد الشال39401

ناجح249إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةايمن قدرى هاللى علي ابوهاللى39402

ناجح273إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةايهاب حمودة صبره محمد تهامي39403

ناجح225إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةبركات عبدهللا عبدهللا عباس شعبان39404

ناجح279إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةبهاء حسنين صالح علي عبدالعاطى39405

ناجح225إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةجمال عبدالصادق مساعد عمر ابوطويط39406

ناجح268إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةحسين عدلى محمد عمر ابوطويط39408

ناجح266إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةسامى حموده حسن احمد عبدالعاطى39409

ناجح181إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةسعيد عبدالمتعال محمدحامد فياسة39410

ناجح260إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةشادى حازم عبداللطيف محمد نعيم39411

ناجح148إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةعبدهللا رفيق محمد عبدالمنعم حراز39416

ناجح238إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةعبدهللا عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح حجازي39417

ناجح231إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةعبدهللا عمر محمد عبدالجواد الشال39418

ناجح219إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةعبدهللا يسن محمدسعد جعفر39419

ناجح154إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةعزت فتحى محمد عبدالجواد باشه39420

ناجح248إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةعلى السيد على دسوقي الداودى39421

ناجح190إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةعلى محمد على حسن درويش39422

ناجح203إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةعمار رافت عبدالحميد ابوالفتوح عبدالعاطي39423

ناجح244إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةعمار محمد على السعيد فتح هللا39424

ناجح144إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةعمار ممدوح عوض غازي بدر39425

ناجح235إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةعمر موسى عبدالمحسن عبدالفتاح بدر39426

ناجح248إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةفؤاد ايمن فؤاد اسماعيل داود39427

ناجح242إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةفاروق حسان محمد محمد جعفر39428
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ناجح269إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةكمال محمد احمد منصور منصور39429

ناجح165إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةلؤى عبده سعد ابوالسعود الشال39430

ناجح233إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةماجد احمد محمد احمد العدل39431

ناجح238إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةمحمد احمد راغب عبدالفتاح عبدالعاطى39432

ناجح260إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةمحمد احمد محمد فراج لعج39433

ناجح186إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةمحمد حماده السعيد عبدهللا ابوالعنين39434

ناجح203إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةمحمد سعد السيد عبدالخالق الشال39435

ناجح178إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةمحمد عبدالجواد محمد عبدالجواد الحب39436

ناجح149إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةمحمد عبدالحارث محمد عبدالواحد بدر39437

ناجح177إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةمحمد عبدالناصر حلمي سيداحمد حجازي39438

ناجح156إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةمحمد عمر عبدالمنعم عبدهللا الشال39440

ناجح236إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةمحمد عوض ابراهيم ابراهيم زيان39441

ناجح276إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةمحمد مهدى كمال عبدالكريم سلمان39442

ناجح188إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةمحمد ياسر محمد عبدالرؤف حمام39444

ناجح198إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةمحمد ياسر محمد محمد داود39445

ناجح181إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةمحمود احمد عابدين على طايل39446

ناجح185إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةمعاوية احمد فؤاد عبدالجواد شيحة39448

ناجح157إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةنادر باهى محمدبهي الدين ابوجازيه39449

ناجح164إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةيحى زكريا عبدالوكيل محمد عطاهلل39451

ناجح203إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةيوسف محمد يوسف السيد داود39452

ناجح273إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةابتسام احمد سعد علي شكر39453

ناجح167إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةاروى جابر محمد على سلمان39454

ناجح278إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةاروى على احمدعبدالرؤف عون39455

ناجح237إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةاروى هالل حمدان على خليل39456

ناجح211إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةاسرء محمد محمد عبدالغني عطا39457

ناجح198إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةاسراء ابراهيم عوض محمد العتربى39458
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ناجح271إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةاسراء اسعد حسن محمد بدر39459

ناجح193إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةاسراء السيد فوزي عبدالسالم باشة39460

ناجح188إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةاسراء حمودة سعد محمد جعفر39461

ناجح272إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةاسراء سامي فؤاد عبدالجواد شيحة39462

ناجح274.5إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةاسراء عبدالمؤمن مختار جبر عون39463

ناجح260إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةاسراء مصطفى محمد مصطفى الصعيدي39464

ناجح275إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةاسماء احمد اسماعيل احمد الطحان39465

ناجح244إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةاسماء احمد عبدالسالم محمد عبدالعاطى39466

ناجح262إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةاسماء حمدي عبدالسميع سيد احمد بدر39467

ناجح257إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةاسماء سعيد رزق هللا محمد ابواسماعيل39468

ناجح255إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةاسماء محمد احمد حسن ابوجازية39469

ناجح202إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةاسماء مصطفى عبدهللا عبدالرازق الشال39470

ناجح277إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةاالء رفيق محمد عبدالمنعم حراز39471

ناجح278إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةاالء علي يوسف على حجازى39472

ناجح279إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةالشيماء احمد احمد موسى ناصف39473

ناجح259إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةامل عبدهللا صبحى سعد شعبان39474

ناجح228إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةامنية مسعد عبدالوهاب بهي الدين ابوجازيه39475

ناجح216إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةانتصار محمد ابراهيم العوضي شعبان39477

ناجح279إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةانجى محمد سعد ابراهيم الحطاوى39478

ناجح242إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةاية حسني يونس سيداحمد حجازي39479

ناجح219إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةايمان خليل حموده عبدالجواد باشه39480

ناجح271إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةايمان قدرى فتح هللا علي الشال39481

ناجح140إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةايمان مختار محمد مختار القراميطى39482

ناجح269إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةايه احمد يوسف السيد عبدالدايم39483

ناجح261إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةايه عبدالرازق سعد محمد عون39484

ناجح217إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةايه وليد حلمى عركز39485



كفرالشيخ16/06/2021

1374صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح218إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةبسمة الحسيني جودة محمد جعفر39486

ناجح245إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةبسنت السيد سمير سعد سلمان39487

ناجح268إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةحسناء شريف عبدة علي حجازي39488

ناجح254إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةحفصه السعيد احمد احمد شكر39489

ناجح275إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةحنان سعد امام عبدالعال امام39490

ناجح176إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةحنان محمد فتحى محمد القاضى39491

ناجح247إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةحنين محمد سعد سعد عون39492

ناجح204إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةدينا رمضان محمد عليوه39493

ناجح244إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةرانيا السيد سعد السيد ابوسالم39494

ناجح249إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةرانيا مبروك فتحى مبروك شرف39495

ناجح240إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةرحمه سعد طلبة احمد زهران39496

ناجح195إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةرماح عدنان محروس بهجات ابوعيانة39498

ناجح183إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةريهام عبدالعاطى ابوالسعود ابراهيم الحبشى39499

ناجح279إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةزينه محمد سعد راغب عبدالعاطى39500

ناجح269إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةسارة ابراهيم عبدالمحسن عبدالفتاح بدر39501

ناجح264إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةسارة سعد يوسف محمد عون39502

ناجح271.5إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةسارة فتحي محروس بهجات ابوعيانة39503

ناجح239إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةساره عبدالغنى محمد عبدالغني عطا39504

ناجح228إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةسمر محروس محمد يوسف ابوعيانه39505

ناجح212إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةسهام صالح محمدعبدالجواد باشا39506

ناجح255إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةشهد جمال محمد محمد داود39507

ناجح277إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةشهد منير ابوالفتوح ابوالفتوح عبدالعاطى39508

ناجح250إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةشيماء على عبدالسالم على شكر39509

ناجح245إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةشيماء محمد عبدالمجيد غازي بدر39510

ناجح165إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةصباح محمد حمدى اسماعيل شيحه39511

ناجح194إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةلمياء صالح محمد احمد حجازي39512



كفرالشيخ16/06/2021

1375صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح258.5إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةليلي عصام وهبي عبدالحي ابوحماده39513

ناجح227إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةمريم ابوزيد سالمه الشال39514

ناجح278إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةمريم احمد محمد حامد مصطفى39515

ناجح176إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةملك محمود محمد عمر ابوطويط39517

ناجح221إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةمنار سعد سعد محمد العجمى39518

ناجح275إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةمنار عيد محمدسيد احمد حجازي39519

ناجح202إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةمنة هللا عبدالباسط السيد قطب الشال39520

ناجح177إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةمنى سعد سعد محمد االمشيطى39521

ناجح144إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةنانسي زكري عبدالباري عوض منصور39522

ناجح150إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةنجالء محسن محمد حجازي حجازي39523

ناجح156إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةنداء عيسي محمد علي الشال39525

ناجح240إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةندي ابوالسعود محمد علي ابوعيانة39527

ناجح225إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةندى احمد حمدان محمد عبدالعاطى39528

ناجح141إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةندى السعيد كمال السعيد العشرى39529

ناجح259إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةندي ايهاب محمد السيد عبدالدايم39530

ناجح275إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةندى عماد مسعد بدر مرعى39531

ناجح225إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةنغم ابوالسعود محمد الصعيدى39532

ناجح210إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةنهال فتحى محمد فتحي ابوالخير39533

ناجح154إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةنورهان مسعود فهمى عبدالمطلب ابوعيانه39534

ناجح178إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةنورهان نسيم السعيد عاطف حمام39535

ناجح236إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةهاجر الحسيني جودة محمد جعفر39536

ناجح209إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةهاجر السعيد عبدالجواد علي الشال39537

ناجح274.5إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةهاجر محمد احمد ناصر39539

ناجح154إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةهدى سعدباهى عبدهللا عبدالعاطى39540

ناجح268إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةهدى عبدالحارث محمد حسن الشال39541

ناجح247إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةهدي محمود محمد عبدالجواد بدر39542
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ناجح251.5إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةهند عبدالحكيم محمد علي ابوعيانه39543

ناجح247إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةهيام محمد على علي ابوطويط39544

ناجح275إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةيارا محمد محمد مصطفى الصعيدي39545

ناجح240إدارة مطــــوبسبنى بكار اإلعداديةياسمين عابد سعد رزق حجاج39546

ناجح215إدارة مطــــوبسا.الغنايم تابراهيم بيلى عطيه بيلى بدر39547

ناجح227إدارة مطــــوبسا.الغنايم تاحمد مجدى حماد السيد الحالج39548

ناجح209إدارة مطــــوبسا.الغنايم تاحمد محمد السيد عبدالحميد عجوه39549

ناجح212إدارة مطــــوبسا.الغنايم تاحمد محمد فايز عمر ابوعوض39550

ناجح211إدارة مطــــوبسا.الغنايم تاحمد ياسر حمودة محمد محمد39551

ناجح188إدارة مطــــوبسا.الغنايم تاسالم عبده احمد الفاضلى عباده39552

ناجح173إدارة مطــــوبسا.الغنايم تاسالم ماجد حموده محمد قنعر39553

ناجح189إدارة مطــــوبسا.الغنايم تحسام حسن على ابراهيم عسل39554

ناجح145إدارة مطــــوبسا.الغنايم تعاطف سميح عبده العشرى39556

ناجح253إدارة مطــــوبسا.الغنايم تعبدالمحسن مصطفى كامل معوض منصور39558

ناجح254إدارة مطــــوبسا.الغنايم تفارس ابراهيم عبدالفتاح علي زيدان39560

ناجح220إدارة مطــــوبسا.الغنايم تكريم محمد عبدالفتاح على زيدان39561

ناجح210إدارة مطــــوبسا.الغنايم تكريم محمد فؤاد محمد الفقي39562

ناجح202إدارة مطــــوبسا.الغنايم تمحمد ابراهيم على حسن عبده39563

ناجح260إدارة مطــــوبسا.الغنايم تمحمد احمد قطب سيداحمد وهدان39564

ناجح248إدارة مطــــوبسا.الغنايم تمحمد السيد جمال محمود عجوه39565

ناجح162إدارة مطــــوبسا.الغنايم تمحمد الورادنى عبدالحميد على الجمل39566

ناجح194إدارة مطــــوبسا.الغنايم تمحمد خيرى محمد عبدالجواد السمرور39567

ناجح181إدارة مطــــوبسا.الغنايم تمحمد سالم شوقى عبدالعظيم ابراهيم39568

ناجح164إدارة مطــــوبسا.الغنايم تمحمد سعد عبدالحليم محمد الحالج39569

ناجح217إدارة مطــــوبسا.الغنايم تمحمد صبرى عبدالسالم محمد هالل39570

ناجح239إدارة مطــــوبسا.الغنايم تمحمد عبدالشافى رفاعى عبدالشافي ندير39571
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ناجح214إدارة مطــــوبسا.الغنايم تمحمد عبدالعزيز محمد على نوفل39572

ناجح204إدارة مطــــوبسا.الغنايم تمحمد عبدالفتاح محمد محمد حماده39573

ناجح253إدارة مطــــوبسا.الغنايم تمحمد عالء ابراهيم يوسف زعلوك39574

ناجح217إدارة مطــــوبسا.الغنايم تمحمد محمد محمد محمد النحيف39575

ناجح263إدارة مطــــوبسا.الغنايم تمحمد وايل محمد الشهيد فتح هللا حامد ابوخشبه39576

ناجح168إدارة مطــــوبسا.الغنايم تمحمود عادل كامل سليمان زعفان39577

ناجح200إدارة مطــــوبسا.الغنايم تمحمود محمد سعد عبده ندير39578

ناجح181إدارة مطــــوبسا.الغنايم تمحمود محمد محمود محمد ابوصالح39579

ناجح237إدارة مطــــوبسا.الغنايم تمحمود مصطفى عبدهللا ابراهيم حالوه39580

ناجح176إدارة مطــــوبسا.الغنايم تمعاذ عصام محمد محمد عبدهللا39581

ناجح198إدارة مطــــوبسا.الغنايم تيوسف محمود محمود سعد الشيخ39582

ناجح274إدارة مطــــوبسا.الغنايم تابتسام مدحت محمد ابراهيم شعبان39583

ناجح185إدارة مطــــوبسا.الغنايم تاسراء حسن كامل حسن شعبان39584

ناجح278.5إدارة مطــــوبسا.الغنايم تاسراء عصام حامد فتح هللا ابوخشبه39585

ناجح278إدارة مطــــوبسا.الغنايم تاسراء عطا عبدالمجيد على ابوخشبه39586

ناجح241إدارة مطــــوبسا.الغنايم تاسراء ممدوح محمد على نوفل39587

ناجح261إدارة مطــــوبسا.الغنايم تاسماء سعيد احمد محمد ابوحشيش39588

ناجح268.5إدارة مطــــوبسا.الغنايم تامل السعيد ابراهيم محمد نصير39590

ناجح269إدارة مطــــوبسا.الغنايم تاميره محمود ابراهيم محمود شحاته39591

ناجح248إدارة مطــــوبسا.الغنايم تايمان محمد السيد عبدالحميد عجوه39592

ناجح278.5إدارة مطــــوبسا.الغنايم تايه هانى ابراهيم احمد ابوبدر39593

ناجح279إدارة مطــــوبسا.الغنايم تبدور سعيد على الحطاوى39594

ناجح259إدارة مطــــوبسا.الغنايم تتيسير شرف الدين حامد عبدالحليم ابوخشبه39595

ناجح262إدارة مطــــوبسا.الغنايم تحبيبه حسن فتحى حسن ابوشحاته39596

ناجح228إدارة مطــــوبسا.الغنايم تحنين على احمد رمضان ربيع39597

ناجح220إدارة مطــــوبسا.الغنايم تدنيا على محمد سعد فكرون39598
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ناجح269إدارة مطــــوبسا.الغنايم ترنا حمدى نصر على وهدان39599

ناجح275.5إدارة مطــــوبسا.الغنايم تروان محمد على على غالب39600

ناجح196إدارة مطــــوبسا.الغنايم تساره السعيد السيد عبدالحميد ابوخشبه39601

ناجح264إدارة مطــــوبسا.الغنايم تسمر فتحى مصطفى فتحى ابوبريكه39602

ناجح197إدارة مطــــوبسا.الغنايم تسميره العزيزى ابراهيم محمد الجوهرى39603

ناجح248إدارة مطــــوبسا.الغنايم تسناء محمد سعيد شمس الدين39604

ناجح200إدارة مطــــوبسا.الغنايم تشيماء احمد السعيد توفيق اسماعيل39605

ناجح140إدارة مطــــوبسا.الغنايم تشيماء السعيد عوض محمد  العتربي39606

ناجح212إدارة مطــــوبسا.الغنايم تشيماء مغازى ابوزيد حسن عطية39607

ناجح233إدارة مطــــوبسا.الغنايم تعتاب عبدالشافى محمد حمدون39608

ناجح256إدارة مطــــوبسا.الغنايم تعال محمد سعيد على ديبان39609

ناجح158إدارة مطــــوبسا.الغنايم تفاطمه اسماعيل عباس محمد بسيونى39610

ناجح164إدارة مطــــوبسا.الغنايم تمريم سعد محمد ابوالسيد عبدهللا39611

ناجح245إدارة مطــــوبسا.الغنايم تمريم محمد يوسف محمود شحاته39612

ناجح197إدارة مطــــوبسا.الغنايم تمنه زين فتحى احمد بدر39614

ناجح181إدارة مطــــوبسا.الغنايم تمنه ماهر عبدالعظيم على زيدان39615

ناجح171إدارة مطــــوبسا.الغنايم تمنيره منير حامد السيد قطب الحالج39616

ناجح275إدارة مطــــوبسا.الغنايم تندى محمد عبدالعال عبدالمنعم حراز39617

ناجح154إدارة مطــــوبسا.الغنايم تندى محمد محمد عبدالغفار زعلوك39618

ناجح199إدارة مطــــوبسا.الغنايم تنورا على جابر محمد االحول39619

ناجح180إدارة مطــــوبسا.الغنايم تنورهان منير حامد السيد قطب الحالج39620

ناجح240إدارة مطــــوبسا.الغنايم تهدايا ايمن موسى محمد النحيف39621

ناجح191إدارة مطــــوبسا.محمد العتيقى تابراهيم ايمن ابراهيم سالمه عمار39622

ناجح176إدارة مطــــوبسا.محمد العتيقى تاحمد متحت السعيد سيداحمد العتيقى39624

ناجح169إدارة مطــــوبسا.محمد العتيقى تاحمد محمد لطيف محمد متولى39625

ناجح236إدارة مطــــوبسا.محمد العتيقى تاسامه محمد عطيه عبدالوهاب الخبيرى39626
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ناجح152إدارة مطــــوبسا.محمد العتيقى تاسالم محمد عاشور محمد كريم زهران39627

ناجح246إدارة مطــــوبسا.محمد العتيقى تانس احمد محمد عيسى بدر39628

ناجح222إدارة مطــــوبسا.محمد العتيقى تايهاب توفيق عبدالحافظ احمد الحفناوى39629

ناجح164إدارة مطــــوبسا.محمد العتيقى تباسم ابراهيم عبدالغنى خليل39630

ناجح230إدارة مطــــوبسا.محمد العتيقى تحامد محمد محمود حامد ابوخشبة39631

ناجح187إدارة مطــــوبسا.محمد العتيقى تعبدهللا محمد السيد سيداحمدالعتيقى39632

ناجح194إدارة مطــــوبسا.محمد العتيقى تعصام سامى فهمى سيداحمد العتيقى39633

ناجح274إدارة مطــــوبسا.محمد العتيقى تعمرو ياسر محمد ابراهيم نوفل39634

ناجح231إدارة مطــــوبسا.محمد العتيقى تمحمد سامح بيلى على بدر39635

ناجح201إدارة مطــــوبسا.محمد العتيقى تمحمد سعد عبدالرؤف عبدالتواب غانم39636

ناجح215إدارة مطــــوبسا.محمد العتيقى تمحمد عامرعاطف محمد غانم39637

ناجح279إدارة مطــــوبسا.محمد العتيقى تمحمد على محمد ابراهيم منصور39638

ناجح173إدارة مطــــوبسا.محمد العتيقى تهيثم محمد السيد محمد عامر39639

ناجح219إدارة مطــــوبسا.محمد العتيقى تاميره ابراهيم محمد ابراهيم منصور39640

ناجح164إدارة مطــــوبسا.محمد العتيقى تروان شهير السيد محمد ندا39641

ناجح272إدارة مطــــوبسا.محمد العتيقى تساره رياض عبدالنبى احمد سلمان39642

ناجح221إدارة مطــــوبسا.محمد العتيقى تسناء سعد فهمى سيداحمد العتيقى39643

ناجح233إدارة مطــــوبسا.محمد العتيقى تفوز ابوالسعود وفا حسن القن39646

ناجح217إدارة مطــــوبسا.محمد العتيقى تمنار عبدالسالم السيد محمد عامر39647

ناجح277إدارة مطــــوبسا.محمد العتيقى تمنة هللا فتحى سعد يونس زيد39648

ناجح250إدارة مطــــوبسا.محمد العتيقى تنورهان حسام محمد محمد39649

ناجح194إدارة مطــــوبسا.محمد العتيقى تنيرة السيد رشدى عبدالعزيز حمام39650

ناجح169إدارة مطــــوبسالفتح اإلعداديةاحمد ابراهيم محمد خالد ابراهيم دره39651

ناجح172إدارة مطــــوبسالفتح اإلعداديةاحمد رجب جاب هللا السيد عبدهللا الصعيدى39652

ناجح194إدارة مطــــوبسالفتح اإلعداديةحاتم عصام عبدالحليم فتح هللا ندير39656

ناجح169إدارة مطــــوبسالفتح اإلعداديةحسام ابراهيم مصطفى يوسف الصروى39657
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ناجح206إدارة مطــــوبسالفتح اإلعداديةزياد عبدالعزيز رجب عبداللطيف الحالج39658

ناجح145إدارة مطــــوبسالفتح اإلعداديةسامى السيد احمد يوسف الصروه39659

ناجح211إدارة مطــــوبسالفتح اإلعداديةعبدهللا رزق عبدهللا عيسى الدسوقى39661

ناجح234إدارة مطــــوبسالفتح اإلعداديةعمرو اسامى محمد محمد بليح39662

ناجح260.5إدارة مطــــوبسالفتح اإلعداديةمحمد حمدى ابراهيم موسى على عاصى39663

ناجح174إدارة مطــــوبسالفتح اإلعداديةمحمد حمدى احمد محمد صالح39664

ناجح202إدارة مطــــوبسالفتح اإلعداديةمحمد رضا محمد عبدالفتاح العطار39665

ناجح254إدارة مطــــوبسالفتح اإلعداديةمحمد عبدالحميد ابراهيم محمد حسب هللا39667

ناجح258إدارة مطــــوبسالفتح اإلعداديةمحمد على احمد يوسف النجار39668

ناجح239إدارة مطــــوبسالفتح اإلعداديةمحمد على عبدة على نوفل39669

ناجح272إدارة مطــــوبسالفتح اإلعداديةمحمد على محى الدين على شراكى39670

ناجح162إدارة مطــــوبسالفتح اإلعداديةمحمد محمد على محمد القاضى39671

ناجح207إدارة مطــــوبسالفتح اإلعداديةمحمد محمد محمود عباس زلهف39672

ناجح254إدارة مطــــوبسالفتح اإلعداديةمحمد يوسف محمد يوسف عيسى39673

ناجح245إدارة مطــــوبسالفتح اإلعداديةمصطفى محمد محمد محمد السجاعى39674

ناجح181إدارة مطــــوبسالفتح اإلعداديةهانى السيد نصير ابراهيم نصير شلبى39675

ناجح186إدارة مطــــوبسالفتح اإلعداديةهانى ماهر السعيد فتح هللا ندير39676

ناجح271إدارة مطــــوبسالفتح اإلعداديةاسراء على رجب بكرخضر39677

ناجح211إدارة مطــــوبسالفتح اإلعداديةاسراء مدحت على بيومى محمد زهران39678

ناجح277إدارة مطــــوبسالفتح اإلعداديةاسماء مجدى فتحى مصطفى فايد39679

ناجح273.5إدارة مطــــوبسالفتح اإلعداديةاالء عبدالغنى احمد حامد عبده39680

ناجح244إدارة مطــــوبسالفتح اإلعداديةاالء محمود محمد جمال متولى ابوالحسن39681

ناجح259إدارة مطــــوبسالفتح اإلعداديةايمان احمد بكر عبدالمجيد بيصار39682

ناجح266إدارة مطــــوبسالفتح اإلعداديةايمان نصر نصر ابراهيم عبدالحميد ابوطه39683

ناجح212إدارة مطــــوبسالفتح اإلعداديةبثينة صبرى حسين حسن زقزوق39684

ناجح240إدارة مطــــوبسالفتح اإلعداديةحنان محمد على بيومى زهران39685
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ناجح201إدارة مطــــوبسالفتح اإلعداديةسارة حسن على هدية39686

ناجح195إدارة مطــــوبسالفتح اإلعداديةساره اسالم الشاملي عيسى بدوي39687

ناجح235إدارة مطــــوبسالفتح اإلعداديةسحر عماد عبدالحليم فتح هللا ندير39688

ناجح278إدارة مطــــوبسالفتح اإلعداديةفاطمه ايمن ابراهيم متولى زايد39689

ناجح265إدارة مطــــوبسالفتح اإلعداديةلقاء عبدالمنعم محمد ابراهيم ابوالنصر39690

ناجح216إدارة مطــــوبسالفتح اإلعداديةمنار سعد عبدالعزيز جمال ابوحسن39691

ناجح212إدارة مطــــوبسالفتح اإلعداديةنانسي جمال عبدالعظيم محمد ابوحسن39692

ناجح267إدارة مطــــوبسالفتح اإلعداديةندا عطا محمد عبدالمقصود الزغبي39693

ناجح196إدارة مطــــوبسالفتح اإلعداديةندى ابراهيم سعد عبدالفتاح منصور39694

ناجح216إدارة مطــــوبسالفتح اإلعداديةنورة فخرى محمد محمد عنب39695

ناجح237إدارة مطــــوبسالفتح اإلعداديةنورهان عبدالكريم محمود عباس زلهف39696

ناجح168إدارة مطــــوبسالفتح اإلعداديةهدى محمد صقر عبدالجليل ابوصالح39697

ناجح158إدارة مطــــوبسالفتح اإلعداديةياسمين خيرى عبدالحميد يوسف خيرهللا39698

ناجح279إدارة مطــــوبسالفتح اإلعداديةياسمين شوقى على كامل ابوبريكه39699

ناجح252إدارة مطــــوبسا.الدوايده تابراهيم ابوالفتوح ابراهيم عبدالواحد القط39700

ناجح152إدارة مطــــوبسا.الدوايده تابراهيم عصام محمد ابراهيم ابوالقاسم39702

ناجح176إدارة مطــــوبسا.الدوايده تاحمد السعيد سعد عبدالكريم مبروك39703

ناجح274إدارة مطــــوبسا.الدوايده تاحمد عاطف ابوالفتوح على الكومى39704

ناجح226إدارة مطــــوبسا.الدوايده تاحمد محمد حامد على الكومى39705

ناجح217إدارة مطــــوبسا.الدوايده تانور محمد انور احمد داود39706

ناجح201إدارة مطــــوبسا.الدوايده تحسنى محمد حسنى محمد الحناوى39707

ناجح167إدارة مطــــوبسا.الدوايده تزياد محمد عبدالعليم متولى ندير39708

ناجح163إدارة مطــــوبسا.الدوايده تعبدالرحمن انصارى عطيه عبدالحليم ابوجنوب39709

ناجح230إدارة مطــــوبسا.الدوايده تعبدالرحمن سعد محمد سعد ابوجنوب39710

ناجح182إدارة مطــــوبسا.الدوايده تعبدالرحمن عطيه عبدالرحمن عطيه ندير39711

ناجح158إدارة مطــــوبسا.الدوايده تعلى ابوالسعود محمد على ندير39712
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ناجح249إدارة مطــــوبسا.الدوايده تمحمد السعيد محمد عبدالجواد الشناوى39713

ناجح182إدارة مطــــوبسا.الدوايده تمحمد الشحات عبدالحليم عبدالعليم ندير39714

ناجح178إدارة مطــــوبسا.الدوايده تمحمد جمال عبدالرحمن عطيه ندير39715

ناجح183إدارة مطــــوبسا.الدوايده تمحمد سعد ابراهيم محمد ريشو39716

ناجح231إدارة مطــــوبسا.الدوايده تمحمد صالح لملوم محمد عبدالجواد39717

ناجح209إدارة مطــــوبسا.الدوايده تمحمد عبدالحميد حميده فتح هللا حويل39718

ناجح243إدارة مطــــوبسا.الدوايده تمحمد عبدالحميد محمد عبدالحميد داود39719

ناجح209إدارة مطــــوبسا.الدوايده تمحمد عالء السعيد الكومى39720

ناجح231إدارة مطــــوبسا.الدوايده تمحمد محمد احمد عبدالجليل صقر39721

ناجح236إدارة مطــــوبسا.الدوايده تمحمد محمد السعيد محمد صبح39722

ناجح251إدارة مطــــوبسا.الدوايده تمحمد محمد فوزى عبداللطيف ابويوسف39723

ناجح157إدارة مطــــوبسا.الدوايده تمحمد محمد محروس محمد الزعيرى39724

ناجح193إدارة مطــــوبسا.الدوايده تمحمد ممدوح محمد بهى الدين القراميطى39725

ناجح232إدارة مطــــوبسا.الدوايده تمحمود عبدالحليم بركات عبدالحليم ندير39726

ناجح243إدارة مطــــوبسا.الدوايده تمحمود محمد مبارك محمد ابوجمعه39728

ناجح237إدارة مطــــوبسا.الدوايده تمحمود مصطفى ممدوح حميده الكومى39729

ناجح219إدارة مطــــوبسا.الدوايده تمصطفى السعيد عبدهللا هالل الكومى39730

ناجح225إدارة مطــــوبسا.الدوايده تنادر فتوح عبدالرحمن عبدالجليل صقر39731

ناجح243إدارة مطــــوبسا.الدوايده تهشام ايمن طلبه عبدالفتاح للو39732

ناجح176إدارة مطــــوبسا.الدوايده تيوسف عبدالفتاح محمد ابراهيم شرشير39733

ناجح227إدارة مطــــوبسا.الدوايده تاسراء عادل محمد عبدالحليم فرج39734

ناجح270إدارة مطــــوبسا.الدوايده تامنية خطاب ابوالفتوح على الكومى39735

ناجح242إدارة مطــــوبسا.الدوايده تامنية عبدالسالم محمد محمد كسر39736

ناجح254إدارة مطــــوبسا.الدوايده تايمان عبداللطيف السعيد عبداللطيف الزعيرى39737

ناجح186إدارة مطــــوبسا.الدوايده تحبيبه سعد محمد محمد هيكل39738

ناجح252إدارة مطــــوبسا.الدوايده تراندا ابراهيم محمد حسن الصعيدى39739
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ناجح189إدارة مطــــوبسا.الدوايده ترتيبه يونس فتوح يونس خميس39740

ناجح183إدارة مطــــوبسا.الدوايده ترنا احمد عبدالمقصود احمد هاللى39741

ناجح277إدارة مطــــوبسا.الدوايده تروزان حاتم عباس محمد صبح39742

ناجح250إدارة مطــــوبسا.الدوايده تساره عصام ممدوح حميده الكومى39743

ناجح242إدارة مطــــوبسا.الدوايده تسماء بديع محمد ابراهيم الجمال39744

ناجح229إدارة مطــــوبسا.الدوايده تفاطمه فريد محمود على الكومى39746

ناجح178إدارة مطــــوبسا.الدوايده تليالى خالد فهمى محمد ابوفاضل39747

ناجح178إدارة مطــــوبسا.الدوايده تمنة هللا محمد علوانى محمد ابوالحسن39749

ناجح248إدارة مطــــوبسا.الدوايده تمنه هللا حسام الحسينى محمد خميس39750

ناجح207إدارة مطــــوبسا.الدوايده تمها ممدوح متولى السيد ندير39751

ناجح278.5إدارة مطــــوبسا.الدوايده تميساء عادل محمد مصطفى صبح39752

ناجح193إدارة مطــــوبسا.الدوايده تنجاه استفتاح على خضر ابوالحسن39753

ناجح212إدارة مطــــوبسا.الدوايده تنجالء ابوالعنين فتحى عبدالجواد الشناوى39754

ناجح246إدارة مطــــوبسا.الدوايده تندى السيد محمد السيد وافى39755

ناجح195إدارة مطــــوبسا.الدوايده تندى حسن محمد على المحيص39756

ناجح257إدارة مطــــوبسا.الدوايده تندى عبدهللا السيد عبدالعال داود39757

ناجح178إدارة مطــــوبسا.الدوايده تنرفانا على محمود سعيد39758

ناجح199إدارة مطــــوبسا.الدوايده تنرمين السيد ابراهيم جالل داود39759

ناجح225إدارة مطــــوبسا.الدوايده تهاله داود عبدالرحمن داود ابراهيم39760

ناجح216إدارة مطــــوبسا.الدوايده تهدى الشحات طلبه عبدالفتاح للو39761

ناجح204إدارة مطــــوبسا.الدوايده تهند امجد محمد بهى الدين القراميطى39762

ناجح175إدارة مطــــوبسا.الدوايده تيسرا يسرى عبدالحميد محمد ابوفرج39763

ناجح220إدارة مطــــوبسا.السعاده تاحمد السعيد كامل عبدالبر39765

ناجح216إدارة مطــــوبسا.السعاده تاحمد ر مضان عنتر احمد محمد39766

ناجح257إدارة مطــــوبسا.السعاده تاحمد طارق ابراهيم ابوابراهيم39767

ناجح172إدارة مطــــوبسا.السعاده تاحمد عبدالمحسن فتحى ابوحماده39768
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ناجح172إدارة مطــــوبسا.السعاده تاحمد عالء محمد مصطفى جمعه39769

ناجح205إدارة مطــــوبسا.السعاده تاحمد عالء نصرمتولى نعيمه39770

ناجح222إدارة مطــــوبسا.السعاده تاحمد ياسر محمد عبدالسالم البنا39771

ناجح173إدارة مطــــوبسا.السعاده تالسيد جميل حسن شوينه39772

ناجح164إدارة مطــــوبسا.السعاده تالسيد محمود شوقى ابوعليان39774

ناجح184إدارة مطــــوبسا.السعاده تجمال رضا سعد سيد احمد شريشره39776

ناجح171إدارة مطــــوبسا.السعاده تحسام عماد محمد زغلول39777

ناجح203إدارة مطــــوبسا.السعاده تحمدى محمد السيد الدهمه39780

ناجح188إدارة مطــــوبسا.السعاده تخالد محمودجمال عبدالوهاب دياب39781

ناجح218إدارة مطــــوبسا.السعاده تخيرى ابراهيم خيرى الحداد39782

ناجح217إدارة مطــــوبسا.السعاده تعماد حمدى محمد غانم39787

ناجح172إدارة مطــــوبسا.السعاده تفارس رمضان السعيد عبدالحميد حامد39788

ناجح191إدارة مطــــوبسا.السعاده تكمال ابراهيم خيرى الحداد39789

ناجح203إدارة مطــــوبسا.السعاده تمحمد السيد عبدالسالم بدر39790

ناجح186إدارة مطــــوبسا.السعاده تمحمد عادل شعبان شوينة39792

ناجح190إدارة مطــــوبسا.السعاده تمحمد عبدالمقصود احمد شرشر39794

ناجح194إدارة مطــــوبسا.السعاده تمحمود احمد شعبان غانم39796

ناجح177إدارة مطــــوبسا.السعاده تمحمود احمد مرزوق محمد39797

ناجح203إدارة مطــــوبسا.السعاده تمرشدي مصطفي علي المصري39798

ناجح257إدارة مطــــوبسا.السعاده تمصطفى عبدالغنى محمد عبداللطيف39799

ناجح167إدارة مطــــوبسا.السعاده تنادر السيد صالح عبدالنبى النجار39800

ناجح183إدارة مطــــوبسا.السعاده تنصراللة عبدالسالم عبدالسالم احمد39801

ناجح269إدارة مطــــوبسا.السعاده تيحى محمد احمد نمير39802

ناجح269.5إدارة مطــــوبسا.السعاده تاسماء احمد السعيد احمدالقيم39803

ناجح171إدارة مطــــوبسا.السعاده تاسماء السيد عبدالباري دياب39804

ناجح231إدارة مطــــوبسا.السعاده تاسماء مصطفى ابراهيم محمد مصطفى39805
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ناجح274إدارة مطــــوبسا.السعاده تاالء سعد محمد الخشت39806

ناجح275.5إدارة مطــــوبسا.السعاده تاالء علي علي عشماوي39807

ناجح260.5إدارة مطــــوبسا.السعاده تاالء نجيب زغلول رزق39808

ناجح263إدارة مطــــوبسا.السعاده تالهام محمد ابراهيم االشقر39809

ناجح262إدارة مطــــوبسا.السعاده تامنيه عماد محمد مصطفى محمد المشد39810

ناجح205إدارة مطــــوبسا.السعاده تامنيه محمد محمود حسين39811

ناجح266إدارة مطــــوبسا.السعاده تايمان حسان على عطاهللا39812

ناجح272.5إدارة مطــــوبسا.السعاده تايمان عوض الشحات فرج رجب39813

ناجح246إدارة مطــــوبسا.السعاده تايمان محمود محمدعوض الصيحى39814

ناجح188إدارة مطــــوبسا.السعاده تايمان وليد السيد خميس39815

ناجح213إدارة مطــــوبسا.السعاده تبسنت اسامه منسى عبدالمنعم الروينى39817

ناجح205إدارة مطــــوبسا.السعاده تحنان عنتر عبدالغفار محمد البدوى39818

ناجح176إدارة مطــــوبسا.السعاده تدنيا السيد سالم محفوظ39819

ناجح158إدارة مطــــوبسا.السعاده تدنيا مسعد احمد احمد مرزوق39820

ناجح159إدارة مطــــوبسا.السعاده ترابعه زين العابدين محمود محمود البنا39821

ناجح177إدارة مطــــوبسا.السعاده تسماح على حسن غلنم39822

ناجح177إدارة مطــــوبسا.السعاده تسماح محمود عبدالرازق دياب39823

ناجح195إدارة مطــــوبسا.السعاده تشروق مرعى رمضان مرعى39824

ناجح269.5إدارة مطــــوبسا.السعاده تشمس عادل فرج ابراهيم سعد39825

ناجح198إدارة مطــــوبسا.السعاده تفايزه عبدالسميع محمد عبدالونيس ابوهالل39827

ناجح241إدارة مطــــوبسا.السعاده تكريمة رضا عطية البدرى39828

ناجح227إدارة مطــــوبسا.السعاده تليلى عبدالغفار محمد بدير39829

ناجح256إدارة مطــــوبسا.السعاده تمنار صالح ابوزيد اسماعيل ابوزيد39830

ناجح242إدارة مطــــوبسا.السعاده تمنة هللا محمد فهمي محمد عطا هللا39831

ناجح195إدارة مطــــوبسا.السعاده تمنى عطيه محمد على الحصرى39832

ناجح199إدارة مطــــوبسا.السعاده تندا مرشدى شعبان النفياوى39833
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ناجح200إدارة مطــــوبسا.السعاده تندى ابراهيم محمود عبده39834

ناجح254إدارة مطــــوبسا.السعاده تندى عونى محمد ابوالمجد39835

ناجح251إدارة مطــــوبسا.السعاده تندى محمد محمد ابوباشا39836

ناجح270إدارة مطــــوبسا.السعاده تندى محمد مصطفى ابراهيم جمعه39837

ناجح198إدارة مطــــوبسا.السعاده تنعم السيد حسن شوينه39838

ناجح250إدارة مطــــوبسا.السعاده تنور سالم حسن عبدالسالم المصرى39839

ناجح167إدارة مطــــوبسا.السعاده تهاله جالل ابوالمكارم عطاهللا39840

ناجح238إدارة مطــــوبسا.السعاده تهايدى محمد محمد ابوالسعود39841

ناجح203إدارة مطــــوبسا.السعاده تهناء حمدى عبدالرحمن عنان39842

ناجح175إدارة مطــــوبسا.السعاده تهند بدر ابراهيم مصطفى39843

ناجح197إدارة مطــــوبسا.السعاده توالء على عبدالحميد عليمه39845

ناجح250إدارة مطــــوبسا.السعاده تياسمين ابراهيم شحاته على زين الدين39846

ناجح176إدارة مطــــوبسا.السعاده تياسمين احمد حسن عشماوى39847

ناجح234إدارة مطــــوبسا.السعاده تياسمين باسم ابراهيم الدسوقى عجوه39848

ناجح175إدارة مطــــوبسا.السعاده تياسمين رجب السعيد عبدالوهاب ابوعليان39849

ناجح186إدارة مطــــوبسالروضه  اإلعداديةالسيد ياسر سعيد احمد عباده39852

ناجح197إدارة مطــــوبسالروضه  اإلعداديةايهاب السعيد محمد السعيد البحر39853

ناجح198إدارة مطــــوبسالروضه  اإلعداديةحسن رمزى حسن محمد شتا39854

ناجح220إدارة مطــــوبسالروضه  اإلعداديةحسين جمال عبدهللا حسين عبدالجليل39855

ناجح264إدارة مطــــوبسالروضه  اإلعداديةعبدهللا محمد عبدهللا محمد نوفل39856

ناجح188إدارة مطــــوبسالروضه  اإلعداديةعبدهللا ممدوح عبده الحسينى العادلى39857

ناجح231إدارة مطــــوبسالروضه  اإلعداديةعمر جمال نعيم على السهيت39858

ناجح206إدارة مطــــوبسالروضه  اإلعداديةمحمد احمد محمد جمعه39861

ناجح178إدارة مطــــوبسالروضه  اإلعداديةمحمد اشرف خليل حسن عبدالخالق39862

ناجح238إدارة مطــــوبسالروضه  اإلعداديةمحمد سعد سعد عبدالرحمن صفيه39863

ناجح214إدارة مطــــوبسالروضه  اإلعداديةمحمد شوقي عبدالحى الحناوي39864
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ناجح197إدارة مطــــوبسالروضه  اإلعداديةمحمد فتحى عبدالفتاح على سليم39865

ناجح208إدارة مطــــوبسالروضه  اإلعداديةمحمود السيد ابراهيم فرج39867

ناجح221إدارة مطــــوبسالروضه  اإلعداديةمحمود عبدالمجيد محمد عبدالمجيد عيسى39868

ناجح271إدارة مطــــوبسالروضه  اإلعداديةنبيل اشرف بهجات هنداوى السمرور39869

ناجح248إدارة مطــــوبسالروضه  اإلعداديةاسماء الطنطاوى حيطاوى الجمل39873

ناجح277.5إدارة مطــــوبسالروضه  اإلعداديةاسماء حسانين فوزى عبدالفتاح حسانين39874

ناجح246.5إدارة مطــــوبسالروضه  اإلعداديةاسماء محمد عبده الحسينى العادلى39875

ناجح254.5إدارة مطــــوبسالروضه  اإلعداديةامل اكرم محمد حسين المالح39876

ناجح257إدارة مطــــوبسالروضه  اإلعداديةاية السيد فوزى عبدالفتاح حسنين39878

ناجح214إدارة مطــــوبسالروضه  اإلعداديةايمان زكريا محمد حمزة جمعه39879

ناجح248إدارة مطــــوبسالروضه  اإلعداديةبسمة صالح لبيب فتح هللا الديب39880

ناجح165إدارة مطــــوبسالروضه  اإلعداديةحكمت الشحات حسن ابواحمد39881

ناجح248إدارة مطــــوبسالروضه  اإلعداديةرحمه خيرى محمد رسالن ابوحسنين39882

ناجح175إدارة مطــــوبسالروضه  اإلعداديةرغده الشحات محمد عبده عبدالحليم39883

ناجح277إدارة مطــــوبسالروضه  اإلعداديةروان حمدى عبدالمنعم عبدالهادى الكفراوى39884

ناجح183إدارة مطــــوبسالروضه  اإلعداديةساره خيرى السيد محمد ابويوسف39885

ناجح169إدارة مطــــوبسالروضه  اإلعداديةساره نصر عبدالعظيم عبدالغنى البرهيمى39886

ناجح216إدارة مطــــوبسالروضه  اإلعداديةشمس على محمد حمزة جمعه39887

ناجح234إدارة مطــــوبسالروضه  اإلعداديةمريم اسالم احمد خليل عبدالخالق39888

ناجح191إدارة مطــــوبسالروضه  اإلعداديةمنى فهمى مسعود عبدالسالم الحناوى39889

ناجح270إدارة مطــــوبسالروضه  اإلعداديةنبيلة بسيونى اسماعيل السيد39890

ناجح232.5إدارة مطــــوبسالروضه  اإلعداديةندى صالح محمد يوسف محمد39891

ناجح184إدارة مطــــوبسالروضه  اإلعداديةندى ماهر محمد غازى العادلى39892

ناجح248.5إدارة مطــــوبسالروضه  اإلعداديةهند محمد سعد سعد جمعه39893

ناجح193إدارة مطــــوبسالروضه  اإلعداديةوالء غازى سعيد عبدهللا بالل39894

ناجح227إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجاحمد شوقي مصباح  عبدالجليل ابويوسف39897
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ناجح240إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجاحمد فارس برهومى محمدابوغازي39899

ناجح245إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجاسامه مختار ابراهيم سعد الفار39901

ناجح226.5إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجاسالم شعبان عبدالجليل ابراهيم  ابراهيم39902

ناجح203إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجامير علي فتحي محمد زغلول39903

ناجح168إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراججابر صقر جابر عبدالسالم دومه39905

ناجح178إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجحماده وحيد الورداني  مسعد الفار39907

ناجح184إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجخليل احمد محمد يوسف عبدالمنعم39908

ناجح257إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجسامح عماد سامح  محمد فراج39909

ناجح161إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجصابر فوزي محمد خليفه الفار39911

ناجح165إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجصالح عبده جزر  يوسف الفار39912

ناجح236إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجعماد فخر الدين اسماعيل  يونس اسماعيل الفار39913

ناجح165إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجمحجوب نصيف محجوب عبدالحميد39915

ناجح150إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجمحسن محمد محسن يونس الفار39916

ناجح161إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجمحمد احمد خليفه محمد الفار39917

ناجح156إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجمحمد حمدي شوقي  عبدالجليل ابراهيم39918

ناجح179إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجمحمد شحاته مغازي زيدان الفار39919

ناجح181إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجمحمد عبدهللا حميده حامد دومه39921

ناجح262إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجمحمد علي الدسوقي علي الشازلي39922

ناجح152إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجمحمد عماد  محمد محمود كبيشه39923

ناجح176إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجمحمود حموده مسعد محمد بدوي39926

ناجح214.5إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجابرار احمد مسعود  حسن الفار39928

ناجح215إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجاسراء كمال سميح فرج البهي39929

ناجح205إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجاسماء متولي رشاد  متولي غازي39930

ناجح252إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجاسماء محمد يونس سعد الفار39931

ناجح193إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجاسماء هنداوي فرج محمد البيلي39932

ناجح254إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجاماني سعد عطيه حسن ابوعبدهللا39934
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ناجح171إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجاميره محمود يوسف  محمد علي39935

ناجح254إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجايمان استفتاح ابراهيم حسن الفار39937

ناجح269إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجايمان السعيد ابراهيم اسماعيل  منصور39938

ناجح207إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجايمان السعيد مصطفي محمد  ابونعيم39939

ناجح176إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجايه محمد محمد محمد بركات39942

ناجح204إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجدعاء السعيد محمد عبدالرحمن عبدالرحمن39944

ناجح146إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجرضا عمرو النمر عبدالعزيز الفار39945

ناجح269إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجساميه رضا عبيد علي عامر39948

ناجح182إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجشيماء محمد عطيه حسن ابوعبدهللا39951

ناجح270إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجعزه دياب استفتاح  دياب الفار39952

ناجح257إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجعزه منصور سيد احمد محمد ندير39953

ناجح277إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجعال عبدالهادي مغازي  عبدالجواد القن39954

ناجح168إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجفهيمه عبدالناصر عوض  علي الفار39956

ناجح177إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجقشطه محمد رزق محمد زهران39957

ناجح155إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجمنال رمضان عبدالعليم اسماعيل الفار39959

ناجح266إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجمي محمد محمود  علي غراب39960

ناجح222إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجناهيه ماهر فهمي  حسن الفار39962

ناجح189إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجندا محمد شعبان محمد الحب39964

ناجح200إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجنورا محمد احمد  مغازي القن39965

ناجح253إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجوالء حامد هنداوي  علي غازي39967

ناجح249.5إدارة مطــــوبسالشهيد رضا صبرى فراجوالء نعيم مصطفي محمد نعيم39968

ناجح254.5إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تابراهيم عبدالفتاح عبدالفتاح عطيه الغروبى39969

ناجح156إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تاحمد ابراهيم ربيع ابراهيم تليمه39970

ناجح228إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تاحمد ابراهيم محمد صابر المشتولى39971

ناجح179إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تاحمد انور السيد قاسم39972

ناجح247إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تاحمد صبحي محمد ابراهيم احمد39973
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ناجح253إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تاحمد عبدالمجيد حلمى عبدالسميع دراز39974

ناجح209إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تاحمد كامل مغازى عبدالمولى محمد39975

ناجح248إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تاسامه دياب دياب محمود غانم39976

ناجح239إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تالسيد محمدمحمد على دراز39977

ناجح155إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تباسم احمد ابراهيم على عبدهللا39979

ناجح155إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تحسام فتحى عبدالنيى محمد حسين39980

ناجح216إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تحسين فهمى عبدالعزيز على السباعى39981

ناجح213إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تسعد اسماعيل محمد اسماعيل الفار39982

ناجح264إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تسعيد ابراهيم سعيد احمد العشرى39983

ناجح253إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تسعيد محمد زغلول سعد البالصى39984

ناجح219إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تشادى رشاد حسن محمد شطا39985

ناجح274إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تعبدالرحمن فتحى فتح هللا فتح هللا العباسى39986

ناجح146إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تعبدهللا سعد بكرى عبدالعاطى شعبان39987

ناجح172إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تعطيه احمد مسعود سعد شكر39990

ناجح206إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تفاروق محروس رجب محروس العشرى39991

ناجح182إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تكريم عماد شهدي عبدالفتاح حجازي39993

ناجح153إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تمحمد احمد ابراهيم احمدابودالل39994

ناجح208إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تمحمد جابر حسن ابراهيم العمرى39995

ناجح159إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تمحمد سعد على عبدالسالم ابوجازيه39996

ناجح222.5إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تمحمد سعيد عوض محمود ابوزالط39997

ناجح186إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تمحمد عبدهللا عبده صبحى الشركسى39998

ناجح192إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تمحمد محمد عبدالرازق عبدالفتاح شهاب الدين39999

ناجح195إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تمحمد منتصر احمد عبده دالله40000

ناجح206إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تمحمود عبدالعاطى السيد محمد قاسم40001

ناجح204إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تمصطفى فتحى عبدالرحمن فضل40002

ناجح263إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تنادر السيد امين محمود خليفه40003
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ناجح257إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تنبيل عالء نبيل محمد ابوظالط40004

ناجح199إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تيوسف ابراهيم محمد اسماعيل زايد40005

ناجح229إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تيوسف محمد ابراهيم محمد شلبى40006

ناجح204إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تيوسف محمد فؤاد محمد نمير40007

ناجح173إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تاسراء ابوالسعود محمود محمدعطا40008

ناجح279إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تاسراء محمد عبده على السركسى40009

ناجح276.5إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تاالء علي محمد علي فرج40010

ناجح243إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تايه مبارك محمد محمد القاضي40011

ناجح200إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تايه مختار مختار شحاته الحزين40012

ناجح235إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تايه نور الدين عطا يوسف ظنون40013

ناجح227إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تبسمه السيد مغازى عبدالمولى محمد  الزبيرى40014

ناجح278إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تبسمه صبحي محمد عبدالوكيل الشرقاوي40015

ناجح201إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تتهانى خليل محمد خليل سليمان40016

ناجح220إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تحسناء احمد محمد السيد شبور40017

ناجح151إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تحمامه حمد عبدالكريم عبداللطيف سلمان40018

ناجح193إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تخلود عبداللطيف محمد يوسف مخيمر40019

ناجح236إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تداليا زين جابر محمد حسين40020

ناجح228إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تدعاء مغازى مغازى عبدالمولى الزبيرى40021

ناجح189إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تدينا اسامه على تمام محمد40022

ناجح196إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تسارة عبدالمنعم عبدالفتاح الرمادى40023

ناجح270إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تساره كرم اسماعيل ابراهيم نجم40024

ناجح264إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تسماح محمود عوض محمود ابوزالط40025

ناجح245إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تشرين ياسر عبدالمنعم عبدالجواد منصور40026

ناجح224إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تشهد عبدالفتاح محمد حسن غانم40027

ناجح272إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تعايده على عبدهللا بسيونى شرف40028

ناجح265إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تلطيفه محمد محمد محمد ابوزالط40029
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ناجح270إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تمروه صابر لطفى عبدالمولي عويس40030

ناجح267إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تمنار عيد حامد على شعبان40031

ناجح254إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تمنه هللا محمود محمد ابراهيم كرد40032

ناجح234إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تمى حشمت مصطفى عبدالعاطى عبدالفتاح40033

ناجح259إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تندا حسان احمد ابراهيم ايوالمعاطى40035

ناجح236إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تندا سعيد احمد على الدمياطى40036

ناجح247إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تندا محمد رزق سعد الحب40037

ناجح265.5إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تندى عبده احمد عبده الحبشى40038

ناجح243إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تندى ماهر عادل عبدالغفار بيلى40039

ناجح237إدارة مطــــوبسا.الدمياطى تهدير محمد فريد محمد العمرى40040

ناجح254إدارة مطــــوبسا.الدمياطى توالء عبدالمقصود محمد محمد احمد القاضي40041

ناجح189إدارة مطــــوبسا.الدمياطى توالء محمد فوزى عبدالفتاح شحاته40042

ناجح236إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةابراهيم سعيد حسن الجيزى40043

ناجح235إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةابراهيم محمد ابراهيم محمد السيد40044

ناجح241إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةاحمد اسامة على احمد ادريس40045

ناجح243إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةاحمد السعيد عبدالفتاح السيد العصفورى40046

ناجح212إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةاحمد السيد احمد عبدالعزيز عماره40047

ناجح269.5إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةاحمد السيد السيد الحلو40048

ناجح181إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةاحمد حسن على عبدهللا40049

ناجح180إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةاحمد خالد محمد ابونار40050

ناجح199إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةاحمد رضا ابراهيم على فريشح40051

ناجح266إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةاحمد سامى محمد القاضى40052

ناجح268إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةاحمد سمارة غنيم عبدالحفيظ غنومة40053

ناجح157إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةاحمد عبدالجليل محمد خضر خليل40054

ناجح267إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةاحمد عبده ابراهيم حميد40055

ناجح261إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةاحمد عصام محمد الجندى40056
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ناجح246إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةاحمد عطيه على محمد بركات40057

ناجح229إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةاحمد فرج فرج العروسى40058

ناجح270إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةاحمد محمد بسيونى القطب40059

ناجح209إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةاحمد محمد عبدالجليل حسن العرجاوى40060

ناجح168إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةاحمد محمد محمد الزراع40061

ناجح264إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةاحمد هاشم السعيد ابونار40063

ناجح249إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةاسامه طه حسن مرسى العزبى40064

ناجح209.5إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةاسالم انور السيد الزراع40065

ناجح238إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةاسالم حسن محمود نميله40066

ناجح248إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةاسالم محمد احمد احمد دياب40067

ناجح185إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةاسالم محمدمصطفى سليمان النحاس40068

ناجح232إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةاكرم اسالم السيد عالم40069

ناجح187إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةامير محمد عبدالسميع مطر40070

ناجح169إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةايهاب ياسر ابراهيم محمد ابوهالل40071

ناجح178إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةباسم ابراهيم فتح هللا فتح هللا المكاوى40072

ناجح172إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةبالل عبدالحميد خضرجى ابونار40073

ناجح228إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةبهاء حمدان حمدان العسال40074

ناجح225إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةبهاء سامى ابراهيم حسن النشرتى40075

ناجح208إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةجبر محمد جبر حامد ابوعيد40076

ناجح205إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةجمال عبدالناصر محمد محمد الجناينى40077

ناجح232.5إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةحسن اشرف السعيد حسن القاضى40078

ناجح243إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةخالد عبدالسالم عبدالسالم على كريشه40079

ناجح211إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةرضا عبدالقادر صالح عبالقادر عصر40080

ناجح207إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةرضا محمد حسن محمدعرفة40081

ناجح213إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةزياد احمد سعد النزهى40082

ناجح238إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةسيف عمادالدين عبدهللا خيرالدين40083
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ناجح251إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةشلبي محمد عبدالعزيز محمد النزهي40084

ناجح249إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةعبدالرحمن ابراهيم ابراهيم حسن النشرتى40085

ناجح267إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةعبدالرحمن محمد انور غيضة40086

ناجح212إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةعبدالصمد احمد عبدالصمد احمدالرشيدي40087

ناجح231إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةعبده وليد عبدهللا عبدالرحمن  القاضى40088

ناجح273إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةعزت عبده ابراهيم حميد40089

ناجح247إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةعصام السعيد حسن قاسم40090

ناجح190إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةعالء رضا احمد الدفار40091

ناجح260إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةعالء عماد رجب خطاب40092

ناجح210إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةعالء فوزى فوزى محمد العزبى40093

ناجح195إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةعلى محمد عبدالرحمن غنام40094

ناجح276إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةعماد محمد عبدالفتاح يونس دياب40095

ناجح245إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةعمر الشحات فهمى محمد درويش40096

ناجح173إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةعمر خيري عبده السيد النزهي40097

ناجح255إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةعمر عمر عبدالسميع خطاب40098

ناجح180إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةعمر نصر محمد محمد الحبشى النزهى40099

ناجح278.5إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةعمرو لبيب شاكر سرور40100

ناجح259إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةفتحى محمد كمال وهبه عبدهللا40101

ناجح267.5إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةفريد شريف محمد الجندى40102

ناجح199إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةفريد عبدالمنعم ابراهيم محمد ابوحجازى40103

ناجح166إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةفريد فريد محمد فليفل40104

ناجح203إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةكريم عصام عبدالفتاح عبدالنبى40105

ناجح267.5إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةكريم محمد ابراهيم فخرالدين40106

ناجح237إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةكمال اسماعيل كمال على عطيه40107

ناجح270إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةماجد محمد محمد حسن العزبى40108

ناجح186إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمحمد احمد السعيد احمد النزهى40109
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ناجح193إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمحمد احمد سعد النزهى40110

ناجح238.5إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمحمد السعيد عبدالفتاح يونس دياب40111

ناجح209إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمحمد ايمن صابر محمود ابونار40112

ناجح178إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمحمد حامد عزب عزب40113

ناجح261إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمحمد خضر عبدالوكيل عبدالفتاح  ابونار40114

ناجح234إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمحمد خيرى ابراهيم محمد عطيه40115

ناجح265إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمحمد داهش نعيم العصفورى40116

ناجح221إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمحمد راشد خيرى عبده القاضى40117

ناجح196إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمحمد سامى سعيد محمد العصفورى40119

ناجح186إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمحمد سامى محمد عبدالقادر عزب40120

ناجح170إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمحمد شريف سعيد باهى زايد40122

ناجح214إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمحمد صبرى فرج جبر جعفر40123

ناجح230إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمحمد عادل مامون ابراهيم فخرالدين40124

ناجح228إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمحمد عباده عبدالمنعم مطر40125

ناجح264.5إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمحمد عبدالجليل محمد حميده بهى40126

ناجح234إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمحمد عبدالحليم احمد القنه40127

ناجح209إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمحمد عبدالقادر عبدالقادر الحبشى النزهى40128

ناجح249إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمحمد عبدهللا عبدالسالم رضوان40129

ناجح257إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمحمد عبده احمد ابراهيم الدهراوى40130

ناجح228إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمحمد عزت محمود عبدالمجيد40131

ناجح240إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمحمد عطيه محمد عطيه40132

ناجح188إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمحمد على انور عبدالسالم عبدهللا40133

ناجح268.5إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمحمد عماد فرج العروسى40134

ناجح221إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمحمد فتحى حامد الكزبرى40135

ناجح209إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمحمد فتحى شلبى محمد بركات40136

ناجح265إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمحمد مبارك محمد عبده40137
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ناجح225إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمحمد محمود محمود حسين خير هللا40138

ناجح253إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمحمد هانى فؤاد سيد احمد للو40139

ناجح255إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمحمد ياسر محمد زويل40140

ناجح239إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمحمود السيد احمد عبدالعزيز عماره40141

ناجح225إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمحمود سعد سعد محمد دحروج40142

ناجح179إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمحمود صبرى فهمى فليفل40143

ناجح195إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمحمود على محمد احمد الرشيدى40144

ناجح175إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمحمود منير عبدهللا محمدالمنوفى40145

ناجح193إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمصطفى محمد احمد عماره40146

ناجح275إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمصطفى محمد عبدالقادر عبدالقادر عصر40147

ناجح159إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمعتز محمد معتمد السيد امان40148

ناجح236إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمنشاوى خالد ابراهيم على حرفوش40149

ناجح185إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةهانى فايز عبدالرحمن عبدالرحمن  كريشه40150

ناجح170إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةهالل ثابت احمد عبدالفتاح العجمى40151

ناجح180إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةيوسف ابراهيم يوسف مخلوف الشرقاوى40152

ناجح206إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةيوسف السيد عبدالصمد احمد الرشيدى40153

ناجح273إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةيوسف حامد جبر حامد ابوعيد40154

ناجح194إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةيوسف شريف عبدالسالم المغربى40155

ناجح221إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةاسراء كمال محمد حسنين اللبانى40156

ناجح159إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةاسراء محمد سعيد محمود شتيوه40157

ناجح153إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةاسماء احمد عبدالرحمن ابوحجازى40158

ناجح260إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةاسماء رضا رجب عبده عوينات40159

ناجح246إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةاسماء رضا عبده السيد مناع40160

ناجح191إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةاسماء عبدااله محمد على عطيه40161

ناجح219إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةاسماء عبده محمد عبده النحاس40162

ناجح223إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةاسماء محمد شعبان اسماعيل عبدالنبى40163
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ناجح225إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةاالء ابراهيم ابراهيم محمد القاضى40164

ناجح210إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةاالء عبدهللا محمود حسن البرنبالى40165

ناجح227إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةامل احمد ابراهيم مندور قرطمه40166

ناجح222إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةاميره اشرف عبدالسميع عطيه ابوصالح40168

ناجح227إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةاميره باهى محمد باهى خطاب40169

ناجح172إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةاميره رجب عبدالفتاح محمد عبدهللا40170

ناجح253إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةاميره رمضان محمد محمد سلطان40171

ناجح266إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةاميره زين العابدين باهى حسين رخا40172

ناجح252إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةاميره محمد محمود عبدالقادر عزب40173

ناجح197إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةايمان السيد محمد عبدالنبى40174

ناجح216إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةايمان انور نظيم محمد عبداللطيف40175

ناجح214إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةايمان حسن حواش محمد بيومى40176

ناجح187إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةايمان سالمه سالمه سالمه موسى40177

ناجح225إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةايمان سليمان محمد السيد النحاس40178

ناجح196إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةايه ابراهيم رجب شحاته غنومه40179

ناجح270إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةايه حسن عبدالفتاح يونس دياب40180

ناجح279إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةايه شلبى عبدالعزيز محمد النزهى40181

ناجح200إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةايه على رجب حسن المنوفى40182

ناجح261إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةايه عمر عبدالرحمن ابراهيم خطاب40183

ناجح169إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةايه محمد ابراهيم ابراهيم حواله40184

ناجح205إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةايه محمد خيرى عبده القاضى40185

ناجح174إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةبسمه وليد عبدالكريم حسن حرفوش40186

ناجح278.5إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةبسمه يوسف احمد محمد البرمبالى40187

ناجح278إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةتسنيم كامل كامل عبده فضاله40188

ناجح277إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةجهاد محمد عبدهللا عبدالرؤف خيرالدين40189

ناجح271إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةجيهاد مختار جبر زايد40190
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ناجح268إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةحبيبه محمد عبده محمد الشهاوى40191

ناجح182إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةحنان فتح هللا ابراهيم فتح هللا المكاوى40192

ناجح261إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةحنين رمضان على محمد بركات40193

ناجح218إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةحنين محمد يسرى بوسف خليل40194

ناجح264.5إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةحنين نبيل حسن محمد الفجال40195

ناجح249إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةداليا عبدالرحمن عبدالوكيل ابراهيم خطاب40196

ناجح207إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةدنيا عبدالرحمن عبدالوكيل ابراهيم خطاب40198

ناجح180إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةدينا ابراهيم احمد شهاوى جوده40199

ناجح278.5إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةدينا طه محمد محمد عبيه40200

ناجح171إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةرحاب عاطف مصطفى عاطف النزهى40201

ناجح167إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةرشا محمد ابوالوفا سالم40202

ناجح254إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةرفيده حسن فوزى رشوان رشوان40203

ناجح227.5إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةرقيه عبدالسالم عبدالسالم شلبى بركات40204

ناجح188إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةرمزه طه محمد محمد عبيه40205

ناجح262إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةرنا عطيه احمد اسماعيل ابوعامر40206

ناجح267إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةرنا نعمان عبدالحى محمد النص40207

ناجح279إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةروفيده الشحات احمد احمد ادريس40208

ناجح252إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةريهام محمد غريب عبدهللا جوهر40209

ناجح211إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةزهراء سيداحمد فؤاد سيداحمد للو40210

ناجح278إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةساره سمير السعيد عبدهللا زويل40212

ناجح255إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةساره محمد حسن عبدهللا شوالى40213

ناجح160إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةسالى سليمان عبدالمنعم محمد القليوبى40214

ناجح249إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةسالى معوض عبدالمهيمن حسن قدره40215

ناجح188إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةساميه مصطفى احمد مصطفى عماره40216

ناجح201إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةسحر ابواالسرار مبارك الدنف40217

ناجح195إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةسعديه اشرف فرحات باهي غنومه40218
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ناجح210إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةسلوى على محمد محمد عطيه40219

ناجح161إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةسمر النبوى فهمى محمد درويش40220

ناجح213إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةسمر هاشم احمد عبدالرحمن القنه40221

ناجح232إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةسميه سعد سعد محمد دحروج40222

ناجح226إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةسهام جابر محمد عبده النحاس40223

ناجح188إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةشمس عبدالمنعم على بركات40224

ناجح246إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةشهد عبدالرحمن انور عبدالرحمن غيضه40225

ناجح178إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةشيماء محمد عبدالكريم المغربى40226

ناجح211إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةشيماء محمد على على     من40227

ناجح216إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةشيماء نصرالدين نصرهللا نصر موسى40228

ناجح229إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةعبير محمد على رشوان رشوان40229

ناجح238إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةعزه العربى نصر عبدالخالق عبدهللا40230

ناجح153إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةعزه محمد محمد على سلطان40231

ناجح235إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةعلياء وليد احمد توفيق عبدهللا40232

ناجح252إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةفاطمه عبدالفتاح عبدالجليل بهى40233

ناجح162إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةفوزيه عبدالرحمن عبدالرحمن ابوقايد40234

ناجح215إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةقدريه موسى موسى سالمه موسى40235

ناجح215إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةليلى عبدااله السعيد السيد العزبى40236

ناجح266إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمرح فتحي فتحي محمد غنومه40237

ناجح201إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمروه احمد السعيد احمد دوير40238

ناجح258إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمروه راشد محروس خطاب40239

ناجح247إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمروه محمد حسن محمد البرنبالى40240

ناجح241إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمروه موسى موسى سالمه موسى40241

ناجح228إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةملك صبرى سعد هللا محمد حجازى40242

ناجح206إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةملك محمد عبدالفتاح السيد العصفورى40243

ناجح199إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمنار رجب جبر اسماعيل خطاب40244
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ناجح188إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمنال محمد عبدالرحمن ابوقايد40245

ناجح262إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمنه هللا السيد احمد احمد خطاب40246

ناجح191إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمنه هللا محمد حسن على عسل40247

ناجح220إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمنه هللا محمد محمود محمد داود40248

ناجح158إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمنه هللا مغاورى احمد فتح هللا المهر40249

ناجح174إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمنه جاد هللا منصور ابوصالح40250

ناجح218إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمنى حسن عبده صالح النحاس40251

ناجح207إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمها محمد اسماعيل شعبان عبدالنبى40252

ناجح249إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمى محمد سعد ابراهيم ابوطالب40253

ناجح233إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمى محمد عبده محمد ابوحجازى40254

ناجح279إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمى محمود عبدالعزيز محمود ابونار40255

ناجح211إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمياده عادل ابراهيم يوسف خليل40256

ناجح220إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةمياده ميمى صبحى سعيد باشا40257

ناجح272إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةنادبن عماد على سيف المعناوى40258

ناجح243إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةنادين عصام عبده محمد نميله40259

ناجح248إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةناديه محمد عبدالشافى عبدالمحسن المنوفى40260

ناجح200إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةنانسى شحاته احمد وفا مطر40261

ناجح279إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةنانسى فايز فتحى عبدالحميد ابونار40262

ناجح250إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةنانسى محمد محمد احمد الصمودى40263

ناجح207إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةنجالء فتحى عبدالمحسن المنوفى40264

ناجح279إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةندا ياسر عبدالقادر عبدالقادر عصر40265

ناجح230إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةنداء رضا محمد حراز40266

ناجح209إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةنداء نعمان عبدالسالم محمد مطر40267

ناجح244إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةندى احمد احمد شحانه الجديلى40268

ناجح263إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةندى السعيد نظيم عبداللطيف40269

ناجح277إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةندى حمدى محمد ابراهيم السا يس40270



كفرالشيخ16/06/2021

1401صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح225إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةندى عبداللطيف عبداللطيف بركات40271

ناجح244إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةنرمين راشد راشد محمد نميله40272

ناجح250إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةنرمين صبرى احمد محمد الدنف40273

ناجح196إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةنوال مهدى فتحى احمد البدوى40274

ناجح238إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةنوالهدى مختار احمد السيد وهبه40275

ناجح258إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةنور الهدى رشاد محمد عبدالفتاح المهر40276

ناجح238إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةنور الهدى صبرى محمد عبدهللا غنام40277

ناجح264إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةنور الهدى مصطفى شحاته محمود فياض40278

ناجح279.5إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةنور ايمن هالل محمد محروس40279

ناجح189إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةنور عادل فتحى محمد حراز40280

ناجح231إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةنور محمد رجب خطاب40282

ناجح212إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةنور محمود عبده ابوحجازى40283

ناجح247.5إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةنور نعيم فتحى محمد غنومه40284

ناجح257إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةنور ياسر على على قدره40285

ناجح241إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةنورهان ايمن جاب هللا احمد عماره40286

ناجح253إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةنورهان خالد السعيد عبدهللا زويل40287

ناجح203إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةنورهان سعد محمد عبدهللا باشا40288

ناجح202إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةنورهان محمد ابراهيم احمد الدهراوى40290

ناجح250إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةهاجر فرج كامل عبده فخرالدين40291

ناجح246إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةهاله مسعد مصطفى ابراهيم مبروك40292

ناجح262إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةهبه فريد ابراهيم محمد ابوحجازى40293

ناجح251إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةهدير ابراهيم عبدالمجيد الجندى40294

ناجح181إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةهدير محمد عبدهللا عبدهللا خطاب40295

ناجح173إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةهديه احمد حسن البرادعى40296

ناجح275إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةهناء نبيل محمد درويش40297

ناجح243إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةهنيه رمضان فؤاد سيد احمد للو40298
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ناجح269إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةورده عيسى ابراهيم محمد خيوه40299

ناجح279إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةوفاء ابراهيم فهمى ابراهيم النزهى40300

ناجح273إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةياسمين وليد فتح هللا عبدهللا خطاب40301

ناجح250إدارة مطــــوبسبرنبال اإلعداديةيمنى ابراهيم محمد احمد غريب40302

ناجح198إدارة مطــــوبسمعدية مهدى اإلعداديةابراهيم حسن ابراهيم الجندى40303

ناجح202إدارة مطــــوبسمعدية مهدى اإلعداديةاحمد رافت كمال البرعى40305

ناجح174إدارة مطــــوبسمعدية مهدى اإلعداديةاحمد محمد جمعه احمد فتيانى40307

ناجح140إدارة مطــــوبسمعدية مهدى اإلعداديةاحمد يوسف يوسف السيد مكى40308

ناجح155إدارة مطــــوبسمعدية مهدى اإلعداديةحاتم فتح هللا فتح هللا محمد جوده40311

ناجح218إدارة مطــــوبسمعدية مهدى اإلعداديةحسن محمد محمد على فتيانى40313

ناجح217إدارة مطــــوبسمعدية مهدى اإلعداديةذكى محمد محمد ابراهيم المعداوى40314

ناجح173إدارة مطــــوبسمعدية مهدى اإلعداديةعبدهللا محمد عبدالحميد محمد حراز40316

ناجح181إدارة مطــــوبسمعدية مهدى اإلعداديةمحمد عباده ابراهيم عبدالسالم فتيانى40319

ناجح167إدارة مطــــوبسمعدية مهدى اإلعداديةمحمود على محمود حسين خير هللا40322

ناجح140إدارة مطــــوبسمعدية مهدى اإلعداديةمحمود محمد ابوالفتوح مصطفى خير هللا40323

ناجح140إدارة مطــــوبسمعدية مهدى اإلعداديةمصطفى جمعه عبدالغنى مصطفى خير هللا40324

ناجح265إدارة مطــــوبسمعدية مهدى اإلعداديةاروى احمد عابد احمد الشربينى40327

ناجح190إدارة مطــــوبسمعدية مهدى اإلعداديةاسماء السيد السيد حسن الصعيدى40328

ناجح145إدارة مطــــوبسمعدية مهدى اإلعداديةاسماء راشد عطيه راشد عصر40329

ناجح197إدارة مطــــوبسمعدية مهدى اإلعداديةاية عصمت اسماعيل ابراهيم العوانى40331

ناجح276إدارة مطــــوبسمعدية مهدى اإلعداديةجهاد سعيد فهيم قطب عطيه40332

ناجح276.5إدارة مطــــوبسمعدية مهدى اإلعداديةرحمه سعيد عرجاوى ابراهيم عطيه40333

ناجح220إدارة مطــــوبسمعدية مهدى اإلعداديةروان على محمود ابراهيم العوانى40334

ناجح222إدارة مطــــوبسمعدية مهدى اإلعداديةسناء محمد محمد على شهيب40336

ناجح224إدارة مطــــوبسمعدية مهدى اإلعداديةمريم عبدالعزيز عبداللطيف محمود صقر40338

ناجح189إدارة مطــــوبسمعدية مهدى اإلعداديةندى احمد محمد البواب صوفان40340
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ناجح182إدارة مطــــوبسمعدية مهدى اإلعداديةنورهان صبحى ابراهيم ابراهيم جوده40342

ناجح217إدارة مطــــوبسمعدية مهدى اإلعداديةهدى سيد عبدالعال سيد دسوقى40343

ناجح215إدارة مطــــوبسمعدية مهدى اإلعداديةوفاء يحيى محمد على شهيب40344

ناجح223إدارة مطــــوبسا.نورالدين تاحمد غانم دياب غانم العجوانى40345

ناجح170إدارة مطــــوبسا.نورالدين تزياد احمد ابراهيم احمد الشاذلى40352

ناجح208إدارة مطــــوبسا.نورالدين تزياد باهى باهى غانم العجوانى40353

ناجح245إدارة مطــــوبسا.نورالدين تزياد لبيب محمد احمد الزيات40354

ناجح236إدارة مطــــوبسا.نورالدين تعبدالرحمن على عبده على العباسى40357

ناجح177إدارة مطــــوبسا.نورالدين تعبدالمنعم دياب باهى غانم العجوانى40358

ناجح185إدارة مطــــوبسا.نورالدين تمحمد جمال محمد فتوح ابوزيد40362

ناجح154إدارة مطــــوبسا.نورالدين تمحمد مندى كامل السيد الزيات40366

ناجح151إدارة مطــــوبسا.نورالدين تمحمود سعد فؤاد سعد ناجى40367

ناجح196إدارة مطــــوبسا.نورالدين تممدوح كامل فوزى خليفه40370

ناجح170إدارة مطــــوبسا.نورالدين توليد حمدى عبدالحميد شفيق البغدادى40371

ناجح253إدارة مطــــوبسا.نورالدين تاسراء بهجت الزعيقى حسن الزعيقى40373

ناجح240إدارة مطــــوبسا.نورالدين تاالء ايمن سمير ابراهيم زغلول40374

ناجح259إدارة مطــــوبسا.نورالدين تاالء محمد عبدالحميد هنداوى المصرى40375

ناجح152إدارة مطــــوبسا.نورالدين تامل احمد عبدالعليم احمد الزيات40376

ناجح153إدارة مطــــوبسا.نورالدين تامل سامى عبيده سلومه الحفيان40377

ناجح261إدارة مطــــوبسا.نورالدين تامنيه جمال عطا هللا حسن ابوالنجاه40378

ناجح262إدارة مطــــوبسا.نورالدين تاميره حميده يوسف ابوسويد40379

ناجح152إدارة مطــــوبسا.نورالدين تايمان صبرى خنيزى حسن الزعيقى40381

ناجح269.5إدارة مطــــوبسا.نورالدين تايه جمال رزق غانم العجوانى40382

ناجح275إدارة مطــــوبسا.نورالدين تحنين فارس السنوسى سلومه40383

ناجح258إدارة مطــــوبسا.نورالدين تروان الشحات خنيزى حسن الزعيقى40384

ناجح232إدارة مطــــوبسا.نورالدين تروان رزق باهى غانم العجوانى40385
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ناجح276.5إدارة مطــــوبسا.نورالدين تروان محمود عبدالحميد محمود الشاذلى40386

ناجح249إدارة مطــــوبسا.نورالدين تريهاف رافت محمود احمد الزيات40387

ناجح256إدارة مطــــوبسا.نورالدين تساره صالح عباس فتوح ابوزيد40388

ناجح237إدارة مطــــوبسا.نورالدين تساره فتح هللا سعد فتح هللا ريحان40389

ناجح275.5إدارة مطــــوبسا.نورالدين تشمس عيد احمد احمد ابوزيد40391

ناجح187إدارة مطــــوبسا.نورالدين تمنه محمد جابر جبر السخينى40393

ناجح274إدارة مطــــوبسا.نورالدين تهنا بركات السيد الزيات40394

ناجح165إدارة مطــــوبسا.النجارين  تاحمد السيد راغب عبده جرانه40395

ناجح172إدارة مطــــوبسا.النجارين  تاحمد خميس مرجان عبدالرحمن سيف الدين40396

ناجح215إدارة مطــــوبسا.النجارين  تاحمد عبدالحميد احمد احمد الهندى40397

ناجح223إدارة مطــــوبسا.النجارين  تاحمد عبدالحميد محمدابراهيم عبدربه40398

ناجح163إدارة مطــــوبسا.النجارين  تاحمد عبدالقوى بسيونى بسيونى العمروسى40399

ناجح218إدارة مطــــوبسا.النجارين  تاحمد محمد طلعت محمد ابوشريف40400

ناجح177إدارة مطــــوبسا.النجارين  تاحمد ياسر على احمد الفوال40401

ناجح191إدارة مطــــوبسا.النجارين  تاسالم محمد حسن حسن العربجى40402

ناجح239إدارة مطــــوبسا.النجارين  تحسن محمد على حسن ابوزيد40403

ناجح201إدارة مطــــوبسا.النجارين  تحسن نعمان حسن سليمان الفوال40404

ناجح182إدارة مطــــوبسا.النجارين  تخالد ذكى محمد ذكى مامون40405

ناجح242إدارة مطــــوبسا.النجارين  تخالد صالح عبدالحميد على ابوعيد40406

ناجح277إدارة مطــــوبسا.النجارين  تخالد عبدالحميد محمد محمد عبدالسالم40407

ناجح217إدارة مطــــوبسا.النجارين  تزياد عيد على على عيد40408

ناجح167إدارة مطــــوبسا.النجارين  تسعد محمود عطيه سعد عبدالسالم40409

ناجح167إدارة مطــــوبسا.النجارين  تسعيد شريف مصطفى ابراهيم ناصر40410

ناجح174إدارة مطــــوبسا.النجارين  تصالح فتحى محمود سليمان الفوال40411

ناجح196إدارة مطــــوبسا.النجارين  تعبدالجليل قاسم محمد محمد النجار40412

ناجح192إدارة مطــــوبسا.النجارين  تعبدالقادر مسعد محمد ابوريده40413
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ناجح248.5إدارة مطــــوبسا.النجارين  تعمرو ماهر صبحى محمد ناصر40414

ناجح171إدارة مطــــوبسا.النجارين  تفارس ابراهيم على على شرف الدين40415

ناجح233إدارة مطــــوبسا.النجارين  تمحمد احمد شحاته احمد الصعيدى40417

ناجح167إدارة مطــــوبسا.النجارين  تمحمد اسامه حسن امين سيف الدين40418

ناجح245إدارة مطــــوبسا.النجارين  تمحمد حسن عبدالحميد سليمان الفوال40419

ناجح177إدارة مطــــوبسا.النجارين  تمحمد رافت محمد على ابوشريف40420

ناجح162إدارة مطــــوبسا.النجارين  تمحمد سامى محمد محمد الصعيدى40421

ناجح199إدارة مطــــوبسا.النجارين  تمحمد صالح على عبدالخالق صوفان40422

ناجح178إدارة مطــــوبسا.النجارين  تمحمد عبدالونيس على على عيد40423

ناجح176إدارة مطــــوبسا.النجارين  تمحمد محمود احمد عبدالخالق صوفان40424

ناجح179إدارة مطــــوبسا.النجارين  تمحمود عبدالجليل عبدالجليل على ابوعبدهللا40425

ناجح258إدارة مطــــوبسا.النجارين  تمحمود محمد محمود محمد القصراوى40426

ناجح174إدارة مطــــوبسا.النجارين  تياسر صبرى احمد محمد الفوال40428

ناجح238إدارة مطــــوبسا.النجارين  تاسراء فهمى عبدالونيس عبدهللا نعمة هللا40429

ناجح251إدارة مطــــوبسا.النجارين  تاسماء ايمن يونس محمد ناصر40430

ناجح276إدارة مطــــوبسا.النجارين  تاسماء حسنى عبدالنبى احمد الفحام40431

ناجح270إدارة مطــــوبسا.النجارين  تاسماء سعيد على حسن ابوزيد40432

ناجح233إدارة مطــــوبسا.النجارين  تاميرة امين حسن امين سيف الدين40433

ناجح223إدارة مطــــوبسا.النجارين  تايمان احمد محمدمحمد زيان40434

ناجح273إدارة مطــــوبسا.النجارين  تايمان سامى جمعه محمد الطباخ40435

ناجح279إدارة مطــــوبسا.النجارين  تايمان وفدى محمد عبدالقوى عاشور40436

ناجح194إدارة مطــــوبسا.النجارين  تايه امين امين محمد ابوريده40437

ناجح173إدارة مطــــوبسا.النجارين  تحنين زكريا احمد عبدالخالق صوفان40438

ناجح232إدارة مطــــوبسا.النجارين  تحنين شحاته وحيد سليمان ابوريده40439

ناجح143إدارة مطــــوبسا.النجارين  تدينا فوزى حسن عبده لطفى40440

ناجح269.5إدارة مطــــوبسا.النجارين  تراندا رمضان زكى عبده ميمون40441
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ناجح275إدارة مطــــوبسا.النجارين  ترحمه محمد سليمان احمد الفوال40442

ناجح241إدارة مطــــوبسا.النجارين  ترنا فرج عمران محمد عمران40443

ناجح254إدارة مطــــوبسا.النجارين  تريهام محمد عبدالرسول محمد مرعى40444

ناجح176إدارة مطــــوبسا.النجارين  تريهام مختار محمد حسن ميمون40445

ناجح186إدارة مطــــوبسا.النجارين  تزينب عبدالرحمن حسن احمد الفوال40446

ناجح179إدارة مطــــوبسا.النجارين  تسحر ابراهيم على على شرف الدين40447

ناجح279إدارة مطــــوبسا.النجارين  تسلمي حمدي عبدالرسول محمدمرعي40448

ناجح175إدارة مطــــوبسا.النجارين  تشيماء جابر باهى مصطفى ابوريده40449

ناجح267إدارة مطــــوبسا.النجارين  تشيماء حسن على سعد جمعة40450

ناجح188إدارة مطــــوبسا.النجارين  تعطيات رمزى احمد عبدالرحمن ابوريده40452

ناجح178إدارة مطــــوبسا.النجارين  تعليا فؤاد لطفى احمد المصرى40453

ناجح208إدارة مطــــوبسا.النجارين  تفاتن عبدالمنعم احمد محمد القليوبى40454

ناجح172إدارة مطــــوبسا.النجارين  تفاطمه عبدالجليل محمد محمد النجار40455

ناجح205إدارة مطــــوبسا.النجارين  تمنى حسن محمد حسن عمران40457

ناجح187إدارة مطــــوبسا.النجارين  تمى محمود محمد عمران عمران40458

ناجح203إدارة مطــــوبسا.النجارين  تنرمين على رمضان حسن ابوزيد40459

ناجح267.5إدارة مطــــوبسا.النجارين  تنورهان كامل جابر ابراهيم ابوشريف40460

ناجح214إدارة مطــــوبسا.النجارين  تهدير سرحان فوزى حسن الصعيدى40462

ناجح230إدارة مطــــوبسا.النجارين  تيسرية عطيه عطيه ابوشريف40463

ناجح263إدارة مطــــوبسا.جزيرة الفرس تاحمد عبدالمجيد عبدالمجيدعبدالمجيد عاشور40465

ناجح142إدارة مطــــوبسا.جزيرة الفرس تاحمد محمود عطيه سعد عيون40467

ناجح174إدارة مطــــوبسا.جزيرة الفرس تايمن محمد محمد محمد زايد40468

ناجح225إدارة مطــــوبسا.جزيرة الفرس تباهى محمد عبدالعليم محمد العباسى40469

ناجح236إدارة مطــــوبسا.جزيرة الفرس تحسن ابوالنجاه عبدالمجيد عبدالمجيد عاشور40470

ناجح188إدارة مطــــوبسا.جزيرة الفرس ترجب صالح رجب عبدالمنعم مناع40471

ناجح198إدارة مطــــوبسا.جزيرة الفرس تسلمان يوسف يوسف عبدالرحمن ابوريده40472
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ناجح210إدارة مطــــوبسا.جزيرة الفرس تعبدالمنعم عمادالدين صبحي جرانه40473

ناجح164إدارة مطــــوبسا.جزيرة الفرس تمحمد صبرى عطيه على جرانه40478

ناجح273إدارة مطــــوبسا.جزيرة الفرس تمحمد عبدالستار عبدالسالم احمد عبدالجواد40479

ناجح229إدارة مطــــوبسا.جزيرة الفرس تمحمد فوزى حسن محمد الفوال40480

ناجح170إدارة مطــــوبسا.جزيرة الفرس تاسماء بهنسى بهنسى مصباح بهنسى40482

ناجح200إدارة مطــــوبسا.جزيرة الفرس تايمان حسن حسن احمد الفوال40485

ناجح223إدارة مطــــوبسا.جزيرة الفرس تايمان محمد غريب ذكريا الفاضلى40486

ناجح256إدارة مطــــوبسا.جزيرة الفرس تدينا حموده عابدين محمد عابدين40487

ناجح278.5إدارة مطــــوبسا.جزيرة الفرس ترنا صبرى سالم سالم عابدين40488

ناجح199إدارة مطــــوبسا.جزيرة الفرس ترنا صبرى محمد ناجى عابدين40489

ناجح261إدارة مطــــوبسا.جزيرة الفرس تروايدا نجيب محمد حسين عابدين40490

ناجح252إدارة مطــــوبسا.جزيرة الفرس تساره سعد ابراهيم ابراهيم موافى40491

ناجح249.5إدارة مطــــوبسا.جزيرة الفرس تساره شمروخ احمد صالح البشه40492

ناجح213إدارة مطــــوبسا.جزيرة الفرس تساره عيد زين العابدين عبدالرازق عابدين40493

ناجح164إدارة مطــــوبسا.جزيرة الفرس تفاطمه السيد زين العابدين عابدين40494

ناجح278إدارة مطــــوبسا.جزيرة الفرس تندا عبدالفتاح محمد عبدالفتاح عابدين40497

ناجح183إدارة مطــــوبسا.جزيرة الفرس تنورهان نعمان نعمان عبدالعزيز ابوالعنين40498

ناجح204إدارة مطــــوبسا.جزيرة الفرس تورده عطاهللا ابراهيم ابراهيم موافى40499

ناجح176إدارة مطــــوبسا.جزيرة الفرس تيارا رافت عبدالخالق سيد احمد الشافعى40500

ناجح223إدارة مطــــوبسا.جزيرة الفرس تياسمين سعيد سيداحمد ابوالفتوح حويره40501

ناجح216إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينابراهيم بسيونى محمد بسيونى المزين40502

ناجح212إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينابراهيم رضا سيد محمد المدهون40503

ناجح226إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينابراهيم عبدالحميد شعبان محمد عنتر40504

ناجح174إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنيناحمد احمد ابراهيم فتح هللا40505

ناجح227إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنيناحمد اسماعيل محمد عبدالعزيز سعد40506

ناجح214إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنيناحمد حامد عطية هنداوى السخينى40508
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ناجح255إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنيناحمد رضا السيد عبدالواحد ابوشبانة40510

ناجح257إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنيناحمد رمضان محمد محمد بصله40511

ناجح266إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنيناحمد سيف حمدان ابراهيم قنديل40512

ناجح218إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنيناحمد عوض محمد عبدالهادى المدهون40515

ناجح198إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنيناحمد محمد عبدالحميد على مرعى40516

ناجح140إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنيناسامة عبدالحميد عبدالحميد راشد المدهون40520

ناجح150إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنيناسامه اسماعيل رشوان محمد الديب40521

ناجح182إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنيناسالم الشحات عزوز درويش40522

ناجح149إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنيناشرف عزمى صبحى حافظ بالل40523

ناجح223إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينانور احمد جمال الدين صالح الكتبى40526

ناجح185إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينانور محمد محمد محمد زرزوره40527

ناجح169إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينايمن احمد محمد سعد ابوزايد40528

ناجح142إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينحازم امام ابراهيم محمد جاد40529

ناجح158إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينحسام ابراهيم عبدالعزيز عتمان40530

ناجح149إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينرشوان ابراهيم رشوان الديب40532

ناجح181إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينسعد عبده سعد سالم ابوسريع40534

ناجح212إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينسالمة عبدالحارث سالمة البربرى40535

ناجح160إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينشريف رزق هللا محمد ابوربيع40536

ناجح184إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينطارق على العربى عبدالرحمن المشد40537

ناجح178إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينعبدالباسط عبدالمنعم عبدالباسط المدهون40538

ناجح195إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينعبدالرحمن العربى على احمد العباسى40539

ناجح252إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينعبدالرحمن مصطفى مصطفى عبدالحميد عطيه40540

ناجح243إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينعطية سعد مرشدى عطية40541

ناجح178إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينعمر اسعد حمدي المدهون40543

ناجح226إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينعمرو احمد جمال الدين صالح الكتبى40544

ناجح254إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينعمرو برنس حسين سعد خير هللا40545
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ناجح178إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينعمرو محمد عبده عبدالجيد البربرى40546

ناجح254إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينعمرو وليد رشاد راشد ابوقوطه40547

ناجح218إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينفؤاد وجيه فؤاد السعيد درويش40548

ناجح184إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينكريم محمد يوسف محمد البربرى40549

ناجح200إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينمؤمن السيد نصر فرج جمعه40550

ناجح243إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينمحمد ابواليزيد حمام ابواليزيد شعيشع40551

ناجح148إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينمحمد الزاهى اباصيرى الجندى40552

ناجح262إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينمحمد رمضان راغب عراقى الشاطر40554

ناجح173إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينمحمد سامى محمد عبدالسالم قريش40555

ناجح227إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينمحمد سامى نجيب ابراهيم مرعى40556

ناجح179إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينمحمد صالح محمد ابوشبانه40557

ناجح249إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينمحمد طارق حمدان فتح هللا عتمان40558

ناجح224إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينمحمد عبدالستار فرج هللا عبدالستار خليفة40559

ناجح221إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينمحمد عبده سعد سالم ابوسريع40560

ناجح221إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينمحمد عطيه محمد قريش40561

ناجح198إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينمحمد عالء محمد موسى ابوجبل40562

ناجح208إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينمحمد على السعيد ابوالريش40563

ناجح178إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينمحمد غانم سعد السيد ندا40564

ناجح239إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينمحمد لملوم عرفة مرسى سعد40565

ناجح198إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينمحمد ماضى سيد سالم برعاص40566

ناجح151إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينمحمد مصطفى مصطفى عبدالرحمن العباسى40568

ناجح211إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينمحمد منير على عبدالسالم بدوى40569

ناجح234إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينمحمد وهبان عبدالشكور محمد عامر40570

ناجح253إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينمحمود احمد محمود ابراهيم عنتر40571

ناجح212إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينمصطفى جالل محمد مصطفى حجازى40575

ناجح148إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنيننصر سعد عبدهللا محمد العسكرى40576
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ناجح148إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينوائل عزمى محمد العسكرى40580

ناجح245إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينوليد محمود حموده ابراهيم مرعى40581

ناجح264إدارة مطــــوبسالشهيد سعد عبده بنينياسر محمود عبدالحميد محمد جروان40582

ناجح236إدارة مطــــوبسالخليج بناتاحالم رضا سعد محمد النحال40584

ناجح278إدارة مطــــوبسالخليج بناتاسراء الذهبى محمد ابوالمكارم الشاشى40585

ناجح195إدارة مطــــوبسالخليج بناتاسماء باهى ابراهيم محمود عوض40586

ناجح248إدارة مطــــوبسالخليج بناتاسماء خطاب مطاوع محمود ابوعقاده40587

ناجح243إدارة مطــــوبسالخليج بناتاسماء رافت عبدالحميد عطيه40588

ناجح155إدارة مطــــوبسالخليج بناتاسماء سعد عبدالصمد سعد خيرهللا40589

ناجح197إدارة مطــــوبسالخليج بناتاسماء عبدربه عبدهللا غازى40590

ناجح217إدارة مطــــوبسالخليج بناتاسماء فتوح رزق فتوح العسكرى40591

ناجح212إدارة مطــــوبسالخليج بناتاسماء قطب عبدالظاهر ابراهيم نصر40592

ناجح213إدارة مطــــوبسالخليج بناتاسماء لملوم فايز علي درويش40593

ناجح175إدارة مطــــوبسالخليج بناتاالء اشرف عبدالمعز عبدالجليل40594

ناجح186إدارة مطــــوبسالخليج بناتاالء صقر محمد المدهون40595

ناجح258إدارة مطــــوبسالخليج بناتاالء محمود محمد بسيونى40596

ناجح215.5إدارة مطــــوبسالخليج بناتامال صابر محمد عبداللطيف جاد40597

ناجح277إدارة مطــــوبسالخليج بناتامانى ضاحى رجب محمد عبداللطيف40598

ناجح265.5إدارة مطــــوبسالخليج بناتامانى محمد عبدالعاطى عطيه40599

ناجح213إدارة مطــــوبسالخليج بناتامانى محمد محمد الدعدر40600

ناجح167إدارة مطــــوبسالخليج بناتامنه عبدالحميد شعبان محمد عنتر40601

ناجح203إدارة مطــــوبسالخليج بناتامنيه عبدربه محمد عبدربه خيرهللا40602

ناجح202إدارة مطــــوبسالخليج بناتاميره الصغير عبدالمنعم دياب40603

ناجح215إدارة مطــــوبسالخليج بناتاميره عدلى محمد ابراهيم عبداللطيف40604

ناجح218إدارة مطــــوبسالخليج بناتايثار بركات انور مرسى الدرش40605

ناجح217إدارة مطــــوبسالخليج بناتايمان السيد اسماعيل محمد ابولبن40606
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ناجح248إدارة مطــــوبسالخليج بناتايه ابراهيم عبدربه اسماعيل حمريط40607

ناجح236إدارة مطــــوبسالخليج بناتايه شعبان شعبان محمد عنتر40608

ناجح220إدارة مطــــوبسالخليج بناتايه كامل كامل الدسوقى40609

ناجح224إدارة مطــــوبسالخليج بناتايه محمود محمود ابراهيم عنتر40610

ناجح276إدارة مطــــوبسالخليج بناتايه مرضى عبيده سلومه الحفيان40611

ناجح204إدارة مطــــوبسالخليج بناتحسناء محمد محمد عبدالواحد عتمان40612

ناجح247إدارة مطــــوبسالخليج بناتحنان عنتر السيد رياض سلطان40613

ناجح218إدارة مطــــوبسالخليج بناتدعاء احمد على احمد عمار40614

ناجح241إدارة مطــــوبسالخليج بناتدعاء عبدهللا نشات عبدهللا مرزوق40615

ناجح173إدارة مطــــوبسالخليج بناترانيا حسن ابراهيم السلمونى40616

ناجح199إدارة مطــــوبسالخليج بناترحمه عبدالسالم ابراهيم ابوجبل40617

ناجح238إدارة مطــــوبسالخليج بناتريهام ابراهيم خير الدين يوسف مرعى40618

ناجح184إدارة مطــــوبسالخليج بناتريهام حمادى عبدالوهاب محمد المعداوى40619

ناجح224إدارة مطــــوبسالخليج بناتريهام محمد محمد سيد احمد شعبان40621

ناجح258.5إدارة مطــــوبسالخليج بناتساره احمد ابراهيم احمد الشيخ40622

ناجح192إدارة مطــــوبسالخليج بناتساره السعيد محمد عبدالعزيز ابوغازى40623

ناجح221إدارة مطــــوبسالخليج بناتسحر نصر هللا السيد سالم برعاص40624

ناجح197إدارة مطــــوبسالخليج بناتسعيده مغازى ابراهيم مغازي درويش40625

ناجح267إدارة مطــــوبسالخليج بناتسلمى محمد مصطفى عبداللطيف ابونمشه40626

ناجح168إدارة مطــــوبسالخليج بناتسلمى مرسى منير المدهون40627

ناجح199إدارة مطــــوبسالخليج بناتسهيله صبرى عبدالحارث رجب عامر40629

ناجح175إدارة مطــــوبسالخليج بناتشاديه محمد منير عبداللطيف المدهون40630

ناجح217إدارة مطــــوبسالخليج بناتشمس كامل محمد كامل المدهون40631

ناجح225إدارة مطــــوبسالخليج بناتشيماء عبيد عبدالوهاب محمد المعداوى40632

ناجح234إدارة مطــــوبسالخليج بناتفاطمه طه محمد عبدالقادر المدهون40633

ناجح190إدارة مطــــوبسالخليج بناتفاطمه فياض صالح زهره40634
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ناجح161إدارة مطــــوبسالخليج بناتفرحه مرسى لملوم مرسى سعد40635

ناجح267إدارة مطــــوبسالخليج بناتلمياء محمد ابراهيم محمد عبده40636

ناجح258إدارة مطــــوبسالخليج بناتلولو جمال محمد جمال ابوشبانة40637

ناجح186إدارة مطــــوبسالخليج بناتليلى مفيد ابوالعباس صالح الكبتي40638

ناجح176إدارة مطــــوبسالخليج بناتمروه محمد عرفه محمد المدهون40639

ناجح266إدارة مطــــوبسالخليج بناتمريم شامخ عبدالحميد عبدالهادي الشيخ40640

ناجح258إدارة مطــــوبسالخليج بناتمنار عبدهللا نشات عبدهللا مرزوق40641

ناجح195إدارة مطــــوبسالخليج بناتمنه عبدالحميد رجب صالح عشوش40642

ناجح241إدارة مطــــوبسالخليج بناتمنى السعيد ابراهيم احمد الشيح40643

ناجح219إدارة مطــــوبسالخليج بناتمنى عبدالهادى محمد المدهون40644

ناجح238إدارة مطــــوبسالخليج بناتمى محمد قاسم مرعى المدهون40645

ناجح208إدارة مطــــوبسالخليج بناتناريمان عالء سعد ابراهيم شحاته40646

ناجح155إدارة مطــــوبسالخليج بناتنجالء الشحات كرم بدوى عنتر40647

ناجح177إدارة مطــــوبسالخليج بناتنداء قدرى عبدالحميد عبدالعزيز ابونار40648

ناجح264إدارة مطــــوبسالخليج بناتندى ربيع محمد عبدالونيس ابوربيع40649

ناجح232إدارة مطــــوبسالخليج بناتندى عبده عبدالكريم محمد البربرى40650

ناجح187إدارة مطــــوبسالخليج بناتندى كمال عبدهللا عبدالحليم المعداوى40651

ناجح232إدارة مطــــوبسالخليج بناتندى محمد فهيم ابراهيم قنديل40652

ناجح154إدارة مطــــوبسالخليج بناتنرمين رضا عبدالتواب المدهون40653

ناجح155إدارة مطــــوبسالخليج بناتنرمين سامى عبدالمنعم احمد قريش40654

ناجح188إدارة مطــــوبسالخليج بناتنورا محمد محمد عبدالعزيز ابونار40656

ناجح223.5إدارة مطــــوبسالخليج بناتنورالهدى ماهر عيسوى ابوطالب مرزوق40657

ناجح140إدارة مطــــوبسالخليج بناتنورهان خالد حجازى رزق المغربى40658

ناجح185إدارة مطــــوبسالخليج بناتنورهان رمضان محمد اسماعيل المدهون40659

ناجح258إدارة مطــــوبسالخليج بناتهدى صبرى فهيم ابراهيم قنديل40661

ناجح183إدارة مطــــوبسالخليج بناتورده عادل نشات عبدهللا مرزوق40663
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ناجح191إدارة مطــــوبسالخليج بناتوالء اسماعيل عبدربه اسماعيل حمريط40664

ناجح157إدارة مطــــوبسالخليج بناتيارا اشرف محمد مصطفى البقرى40665

ناجح141إدارة مطــــوبسالخليج بناتياسمين احمد عيد عبدالحميد عتمان40666

ناجح202إدارة مطــــوبسالخليج بناتياسمين حسن راغب عراقى الشاطر40667

ناجح262.5إدارة مطــــوبسالخليج بناتياسمين مؤمن محمود مؤمن طه40668

ناجح179إدارة مطــــوبسالسخانية اإلعداديةابراهيم محمد ابراهيم عامر40669

ناجح249إدارة مطــــوبسالسخانية اإلعداديةاحمد ابراهيم نعمان شلبى40671

ناجح196إدارة مطــــوبسالسخانية اإلعداديةعبدالحميد عراقى نزيه القرمه40692

ناجح168إدارة مطــــوبسالسخانية اإلعداديةعبدالرحمن عصام على عبدالرحمن الطباخ40694

ناجح201إدارة مطــــوبسالسخانية اإلعداديةعلى محمد سعد محمد يس40697

ناجح223.5إدارة مطــــوبسالسخانية اإلعداديةعمرو محمد عبده مصطفي عامر40701

ناجح216إدارة مطــــوبسالسخانية اإلعداديةمحمد اسامه عمر عبدالحميد شلبى40708

ناجح222إدارة مطــــوبسالسخانية اإلعداديةمحمد بسيونى عبدالحى حسن شلبى40709

ناجح219إدارة مطــــوبسالسخانية اإلعداديةمحمد محمد السعيد عبدالواحد ابوشبانه40714

ناجح246.5إدارة مطــــوبسالسخانية اإلعداديةمحمد محمد صابر ابراهيم عامر40715

ناجح249إدارة مطــــوبسالسخانية اإلعداديةمحمود حافظ عطيه مسعد الطويله40718

ناجح246إدارة مطــــوبسالسخانية اإلعداديةمحمود رضا سرحان عبدالحميد خيرهللا40719

ناجح216إدارة مطــــوبسالسخانية اإلعداديةوليد الشحات عبدالشهيد عبدالمنعم عبيد40724

ناجح213إدارة مطــــوبسالسخانية اإلعداديةاسراء ابراهيم ابراهيم سعد الدسوقى40727

ناجح262إدارة مطــــوبسالسخانية اإلعداديةاسماء ايراهيم احمد محمد العسكرى40731

ناجح260إدارة مطــــوبسالسخانية اإلعداديةاسمهان منير عبدالحميد محمد ابوزيد40734

ناجح270إدارة مطــــوبسالسخانية اإلعداديةاالء محمد عبدالعزيز علي طه40735

ناجح195إدارة مطــــوبسالسخانية اإلعداديةامل الشحات عبدالشهيد عبدالمنعم عبيد40736

ناجح160إدارة مطــــوبسالسخانية اإلعداديةاميره عبدالجيد عبدالقادر النجار40737

ناجح223إدارة مطــــوبسالسخانية اإلعداديةاية رفعت ابراهيم فتح هللا عبدالجواد40738

ناجح241إدارة مطــــوبسالسخانية اإلعداديةايمان عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الصعيدى40739
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ناجح219إدارة مطــــوبسالسخانية اإلعداديةايمان محمد جبر شفيق البغدادى40740

ناجح252إدارة مطــــوبسالسخانية اإلعداديةايه خميس حسن رمضان40741

ناجح236.5إدارة مطــــوبسالسخانية اإلعداديةحبيبة عماد الدين محمد مندور شلبى40742

ناجح279إدارة مطــــوبسالسخانية اإلعداديةحسناء عمار احمد عبدالقادر العباسى40743

ناجح149إدارة مطــــوبسالسخانية اإلعداديةحنان حبيب عبده عبدربه النجار40744

ناجح162إدارة مطــــوبسالسخانية اإلعداديةدعاء رمضان على علي طه40745

ناجح268إدارة مطــــوبسالسخانية اإلعداديةرانيا مدحت ممدوح عبدالحميد خيرهللا40749

ناجح233إدارة مطــــوبسالسخانية اإلعداديةرشا رضا عزات فرج الزعيقى40750

ناجح260إدارة مطــــوبسالسخانية اإلعداديةروفيده احمد ابراهيم احمد طه40751

ناجح176إدارة مطــــوبسالسخانية اإلعداديةريهام السعيد عبده عبدربه النجار40752

ناجح158إدارة مطــــوبسالسخانية اإلعداديةشاهينار عبدهللا مسعد محمد جروان40759

ناجح148إدارة مطــــوبسالسخانية اإلعداديةفاطمه جمعه مبروك السعيد ابوشبانه40764

ناجح140إدارة مطــــوبسالسخانية اإلعداديةفريده محمود محمد سيداحمد شعبان40768

ناجح202إدارة مطــــوبسالسخانية اإلعداديةمنار عبدهللا محمد علي خيرهللا40771

ناجح187إدارة مطــــوبسالسخانية اإلعداديةمى ايمن محمد عبدالصادق سليمان40773

ناجح158إدارة مطــــوبسالسخانية اإلعداديةندا فتحى مصطفى عبدالرحمن العباسى40776

ناجح162إدارة مطــــوبسالسخانية اإلعداديةندى محمد على زياده40778

ناجح217إدارة مطــــوبسالسخانية اإلعداديةندى محمد قدرى عبدالعزيز الصعيدى40779

ناجح196إدارة مطــــوبسالسخانية اإلعداديةهند عبده صالح رمضان ابوشرود40782

ناجح278إدارة مطــــوبسالسخانية اإلعداديةهيام فرج محروس عبدالواحد العش40783

ناجح161إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تابراهيم عمر حافظ عطية40788

ناجح204إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تاحمد حمدى محمد ابوبكر40790

ناجح159إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تجمال نبيه رايق رشوان ابوزايد40800

ناجح140إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تحاتم صبرة ابوزيد عبدالجواد40801

ناجح143إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تحسام جابر خضير ابوعقادة40802

ناجح149إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تحسن عطية حميده الشاذلى40803
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ناجح141إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تحلمي عبدالحي غانم مبارك ابوزايد40805

ناجح161إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده ترامي ماهر محمد سالم40806

ناجح161إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده ترفيع رزق هللا عبدالحميد رزق هللا ابوالسيد40808

ناجح141إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تزياد عبدالحميد عبدالحميد دياب40809

ناجح140إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تسامح بسيونى بيلى زهرة40810

ناجح145إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تسعد حموده محمد عبدالغفار40812

ناجح182إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تسعد محمد جمال  الدين العجمى40813

ناجح188إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تسعيد عبده عبدالعزيز شحاته40814

ناجح146إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تسعيد على هللا مهدى درويش40815

ناجح144إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تسمير صبرى عبدهللا السعداوى40816

ناجح148إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تشاكر سرحان عبدالعظيم السعداوى40817

ناجح143إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تطارق محمد ابوزيد عبدالجواد40819

ناجح141إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تطاهر على طاهر السلهبى40820

ناجح152إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تعبدالرحمن محمد محمد شاكر ابوعاصي40822

ناجح147إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تعبدهللا محمد عبدهللا برعاص40823

ناجح148إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تعثمان فرج محمد فرج40824

ناجح140إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تعلى جمعه عبدالحليم سلطان40826

ناجح143إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تعماد حسين محمد عبدالجيد حسين40828

ناجح184إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تكريم عبدالمجيد عبدالمجيد السعيد40831

ناجح193إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تكريم عطيه محمد عبدالجليل40832

ناجح140إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تكريم يوسف محمد راشد عطية40833

ناجح141إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تماهر ابراهيم ابراهيم ابوعقاده40834

ناجح166إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تماهر مصرى خنيزى عبدالونيس40835

ناجح145إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تمحسن موسى محمد موسى دياب40836

ناجح143إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تمحمد ابراهيم مقاوي عطية ابوحسن40838

ناجح143إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تمحمد جاب هللا محمد درويش40840
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ناجح207إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تمحمد جبريل بخاطره السعداوى40841

ناجح191إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تمحمد سامى ممدوح عبدالحميد40843

ناجح144إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تمحمد سمير عبدة سلطان40844

ناجح271إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تمحمد طاهر طاهر عيسى40845

ناجح206إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تمحمد كامل ابوعقاده عبدالونيس40848

ناجح155إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تمحمد مجاهد سعد ابوزايد40849

ناجح149إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تمحمد محمود محمد محمد خيرهللا40850

ناجح156إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تنادر كامل ابوعقادة عبدالونيس40858

ناجح224إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تنبيه عبالسالم عوض السلهبى40860

ناجح141إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تيوسف محمود حميدة ابوشريف40861

ناجح196إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تاحالم خالد حنفى البرعى40862

ناجح270إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تاسراء عبدالقادر محمد عطيه40863

ناجح239.5إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تاسراء عزت محمد عوض40864

ناجح254إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تاالء السيد محمد ابوعقاده40865

ناجح241إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تامانى عيد طلعت ابوعقاده40866

ناجح161إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تاية السعيد ابراهيم ابوجبل40868

ناجح212إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تاية الظريف محمد محمد ابوحليمة40869

ناجح217إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تايه جمال عبدالمولى احمد40870

ناجح246إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تخديجة فرج محمد سليمان40871

ناجح264.5إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده ترانيا السعداوى محمد السعداوى40873

ناجح153إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تعزه عبدهللا وازن الزغبى40879

ناجح148إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تكريمة عبدالسالم طه الجالبى40881

ناجح274إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تمروه رحبان عبدالكريم ابوزايد40883

ناجح154إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تمريم زغلول عطيه ابوعقاده40884

ناجح142إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تمنار موسى سليمان ابوعقاده40885

ناجح199إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تمى فهيم محمد ابوحليمة40886



كفرالشيخ16/06/2021

1417صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح170إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تمياده كامل ابراهيم الزغبى40887

ناجح177إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تهدى سرحان محمد عبدالمجيد40889

ناجح258.5إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تهدى سعد جمال  الدين العجمى40890

ناجح208إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تهدى عبدالحميد عادل ابوزايد40891

ناجح227إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تهدير حماده عبدالستار عبدالسالم40892

ناجح197إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تهناء صبرى ابراهيم السلهبى40894

ناجح156إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده توفاء على رزق هللا ابوحليمة40895

ناجح232.5إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تياسمين اسالم السعيد مصطفى فرج40896

ناجح168إدارة مطــــوبسا.ابو عقاده تياسمين ايمن محمد عبدالمجيد40897

ناجح176إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىاحمد رضا فتوح سعد40908

ناجح217إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىاسالم ايمن نعمان حسيني الزعيقي40925

ناجح183إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىاسالم خاطر رفيق محمد البحيري40926

ناجح171إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىايمن شاكر محمد عبدالحميد شلبى40931

ناجح154إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىحماده عبدالمنعم عبدالمنعم مندور صقر40941

ناجح165إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىحماده محمد عبدالسالم احمدعيد40942

ناجح171إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىحماده هيكل عبده زهره40943

ناجح158إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىحمد عبدالونيس محمد السيد عبده40944

ناجح166إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىحمدى رزاق محمد الشاش40945

ناجح156إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىحمدى رمضان سالمه رمضان عشوش40946

ناجح167إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىخالد ايمن احمد احمد حماد40949

ناجح214إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىخالد سعد محمد سعد البحيرى40950

ناجح190إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىخالد محمد محمد محمد مرزوق40952

ناجح176إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىخميس خميس عثمان علي زيد40953

ناجح176إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىرشوان عرفان رشوان راشد البغدادى40954

ناجح146إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىرمضان سليمان ذكى سليمان40956

ناجح227إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىزياد الشحات عبدالهادى ابراهيم الشيخ40957
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ناجح156إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىزياد عبده كامل على الدناصورى40958

ناجح181إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىعاصم محمد مرشدى رفاعى الحايس40962

ناجح202إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىعبدالرحمن خالد احمد احمدحماد40963

ناجح164إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىعبدهللا خميس عبدهللا الدناصورى40966

ناجح166إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىعبدهللا وحيد حلمى عبدالواحد الدناصورى40968

ناجح141إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىعلى البدرى عبدالمنعم مندور شعيشع40978

ناجح142إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىعلى وليد على عبدالسالم بدوى40981

ناجح147إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىعمرو الجوهرى سيداحمد زهره40985

ناجح153إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىعوض السعيد محفوظ محمد الدناصوري40988

ناجح228إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىفؤاد حسان فؤاد عبدالحميد عبده40989

ناجح152إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىفارس عطاهللا توفيق ابراهيم الشاش40990

ناجح149إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىكريم حسن عبيد ابواسماعيل40992

ناجح188إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىمحمد رزق فتحى عشيبه41005

ناجح196إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىمحمد رضا محمد حسن الحالج41006

ناجح268إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىمحمد زكى عبدالكريم زكى41007

ناجح190إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىمحمد سعد عبدهللا محمد سالمه41008

ناجح230إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىمحمد عادل محمد عبدهللا الباجورى41010

ناجح225إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىمحمد عبدالجليل رفعت عبدالجليل بدوي41011

ناجح164إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىمحمد محمد عبدالسالم زهره41028

ناجح269إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىمحمود هنيدى عبدالعزيز محمد صقر41032

ناجح143إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىمصطفى احمد خليل المعداوى41034

ناجح174إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىمعتز عبدالحميد عبدهللا الجزار41036

ناجح148إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىوسام عامر محمد خميس41038

ناجح215إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىياسر خالد احمد عابدين41039

ناجح240إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىياسر محمد اسماعيل السيد مرزوق41040

ناجح236إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىاسراء حساب محمد عبدالحليم سعد41042
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ناجح205إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىاسراء راغب محمد ابراهيم نصر41043

ناجح245إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىاسراء عبدهللا فهمى سعد شعيشع41044

ناجح269إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىاسراء عزت وحيد ابراهيم الدناصورى41045

ناجح235إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىاسراء فوزى توفيق عبدالواحد عباسى41046

ناجح277إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىاسراء محمد عبدالمنعم مندور صقر41047

ناجح226إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىاسماء ابراهيم عبدالعاطى محمد خلف هللا41048

ناجح236إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىاسماء اكرم عبدالعزيز على الحفناوى41049

ناجح215إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىاسماء السعيد السعيدعبدهللا خميس41050

ناجح242إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىاسماء سامى حلمى محمد هاللى41051

ناجح236إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىاسماء سعد النقراشي محمد فتح هللا41052

ناجح213إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىاسماء عبدالمقصود حمدان درويش41055

ناجح269إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىاسماء عصام سعدموسى ابوحجازى41057

ناجح154إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىاسماء محمد فوزي جادهللا41058

ناجح245إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىاسماء مصطفى عبدالنور عبدالمنعم زهره41059

ناجح198إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىاالء مبروك حمدان السعيددرويش41060

ناجح250إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىامل ابراهيم عبدالحميد ابراهيم ابوخوخه41061

ناجح246إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىامل محمد محمد مرسي سعد41062

ناجح222إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىامنيه محمد اسماعيل مخيمرالفوى41063

ناجح193إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىاميره الشحات عبدالعليم عبدالهادى فخرالدين41064

ناجح197إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىاميره يونس عبدالنبى عبده قاسم41065

ناجح252إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىايمان محمد راشد عبدالتواب خورشيد41066

ناجح232إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىايه وافى عبدالجليل حسن البغدادى41068

ناجح219إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىحكمت عبدهللا على سالم41069

ناجح186إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىحنان سعد السيد يونس ابوفرج41070

ناجح181إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىحنان عماد نعمان عبدالحميد زهره41071

ناجح184إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىحنان مجاهد حبيب محمد الدناصورى41073
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ناجح188إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىخلود خطاب رفيق محمد البحيري41074

ناجح168إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىدعاء ابراهيم رشاد محمد عيسى41076

ناجح147إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىدعاء جابر عطيه جابر درويش41077

ناجح243إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىدعاء عطيه مادح عبدالحى البغدادى41079

ناجح230إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىدنيا السيدمصطفى عبدالرازق عشيبه41080

ناجح212إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىدنيا كرم مطاوع عبدالونيس صقر41081

ناجح246إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىدينا صبرى عز الدين عبدالجواد عطيه41082

ناجح155إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىدينا عزام معروف الدسوقى41083

ناجح144إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىدينا فرجانى عبدالخالق المعداوى41084

ناجح146إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىدينا محمد باهى محمد العباسى41085

ناجح157إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىدينا يوسف شحاته الديب41087

ناجح228إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىرانيا جوده عبدالغنى عبدالغنى مبارك41088

ناجح238إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىرانيا حسان الوردانى عبدالفتاح عيد41089

ناجح174إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىرحاب محمد ابوزيد سعيد سعيد41090

ناجح237إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىريهام السيد عيسى حيدر الدناصورى41091

ناجح160إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىزينب جابر رمضان محمدابراهيم41092

ناجح206إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىزينب على شوقى السيد عيد41093

ناجح142إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىسعيده بالل سليم شاكر الدناصورى41094

ناجح150إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىسعيده زهره مختار محمد زهره41095

ناجح162إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىسمر المستكاوى على البغدادى41096

ناجح228إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىسناء نادى كمال ابوالفتوح زهره41099

ناجح268إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىشرين اشرف على محمد خميس41101

ناجح142إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىشرين سليمان غريب عبدالجليل الدناصوري41102

ناجح203إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىشفيقه عادل سليم حسن البغدادى41103

ناجح279إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىشيماء وجية حسن عبده البشبيشي41104

ناجح141إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىصدفه محمد فرج عبدالوكيل عبده41105
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ناجح277إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىضحى سعد السيوفى عبدالجليل بدوى41106

ناجح186إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىعيشه بدران بندراى السيد مناع41107

ناجح254إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىغاده وسيم الدين صقر عبدالجواد صقر41108

ناجح247إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىفاتن منسى كامل شلبي عشيبه41109

ناجح211إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىفادية سعيد علي مرسي عطيه الديب41110

ناجح265إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىفاطمه السعيد مطاوع عبدالونيس صقر41111

ناجح228إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىفاطمه حامد لملوم محمد درويش41112

ناجح228إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىفاطمه عبدالعزيز سليم حسن البغدادي41113

ناجح158إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىفاطمه عبدالوكيل رجب الدسوقي41114

ناجح275.5إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىفاطمه عبود عبدالمنعم عمران41115

ناجح163إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىفاطمه كارم كمال على زهره41116

ناجح140إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىفاطمه مناع جاد حسن البغدادى41117

ناجح183إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىفتحيه طاهر فوزي باتع جادهللا41118

ناجح223إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىفرحه حمامه محمد محمد عبده41119

ناجح167إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىكريمه حازم صالح رزق هللا الدناصورى41120

ناجح185إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىمريم عصام محمد السيد ابوطبيخ41121

ناجح145إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىملك صالح ماهر عبدالحميد زايد41122

ناجح229إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىمنار عطاهللا عبده سالم الجيزاوي41123

ناجح167إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىمنه محمد محمود حسن داود41124

ناجح249إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىمنى السيد محمد رمضان41125

ناجح180إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىناديه شعبان عبدالمنعم مصطفى البغدادى41130

ناجح243إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىناهد محمد حافظ مندور صقر41131

ناجح226إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىنداء عادل باهى محمدزهره41132

ناجح255إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىنده محمد محمد عبدالغنى مبارك41133

ناجح171إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىندى ابراهيم راغب هاللى41134

ناجح158إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىندى احمد مرسى عيد41135



كفرالشيخ16/06/2021

1422صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح229إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىندى السعيد محمد سعد الديب41136

ناجح181إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىندى سعد عيسى عبدالوهاب الدناصورى41137

ناجح266إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىندى محمد راشد عبدالحليم سعد41138

ناجح159إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىندى مناع محمد بسيوني سعد41139

ناجح169إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىنسرين عامر محمد خميس41141

ناجح159إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىنسمه سعد عبدالواحد زهره41142

ناجح185إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىورده عالء سعد عبدالعاطى عيد41144

ناجح229إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىوفاء عبدالدايم عدلى عبدالدايم ابوعياد41145

ناجح276إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىوالء محمد الفرجانى مندور صقر41147

ناجح209إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىوالء هانى مرشدى محمد خميس41148

ناجح222إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىياسمين عبدالعزيز عبدالعليم احمد برعاص41150

ناجح144إدارة مطــــوبسالشهيد محمد نادر الدناصورىياسمين عبده عبدالمنعم محمد جوده41151

ناجح156إدارة مطــــوبسالبصراط اإلعداديةاحمد اسماعيل عباس احمد ابوشاهين41153

ناجح179إدارة مطــــوبسالبصراط اإلعداديةاحمد جمعه محمد بسيونى ابوشاهين41154

ناجح200إدارة مطــــوبسالبصراط اإلعداديةاحمد فتحي احمد فراج فراج41155

ناجح218إدارة مطــــوبسالبصراط اإلعداديةاحمد محمد انور انور المصرى41156

ناجح164إدارة مطــــوبسالبصراط اإلعداديةاحمد محمد عبدالفتاح احمد تركى41157

ناجح213إدارة مطــــوبسالبصراط اإلعداديةاحمد محمد على زكى النجار41158

ناجح211إدارة مطــــوبسالبصراط اإلعداديةاحمد محمد محمد عبده النجار41159

ناجح227إدارة مطــــوبسالبصراط اإلعداديةاحمد مصطفى محمد محمد حموده41160

ناجح247.5إدارة مطــــوبسالبصراط اإلعداديةاسالم احمد قاسم عمر العربى41161

ناجح242إدارة مطــــوبسالبصراط اإلعداديةاسالم هانى كامل خطاب41162

ناجح224إدارة مطــــوبسالبصراط اإلعداديةسيف الدين محمد عبدالمهيمن حموده عياد41163

ناجح169إدارة مطــــوبسالبصراط اإلعداديةشاكر محمد محمد شاكر شنب41164

ناجح241إدارة مطــــوبسالبصراط اإلعداديةعبدالرحمن محمد سعد ابوالنضر الرفاعى41165

ناجح238إدارة مطــــوبسالبصراط اإلعداديةعالء محمد محمد عبدالحميد ابوشريف41166
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ناجح161إدارة مطــــوبسالبصراط اإلعداديةمحمد السعداوى محمد احمد سالم41167

ناجح198إدارة مطــــوبسالبصراط اإلعداديةمحمد حسنى اسماعيل محمد الجمال41168

ناجح201إدارة مطــــوبسالبصراط اإلعداديةمحمد عماد محمد احمد الباتع41169

ناجح197إدارة مطــــوبسالبصراط اإلعداديةمحمد مسعد محمد النجار41170

ناجح200إدارة مطــــوبسالبصراط اإلعداديةمحمد ناجى محمد عبده النجار41171

ناجح146إدارة مطــــوبسالبصراط اإلعداديةمصطفى على محمد الرفاعى41172

ناجح153إدارة مطــــوبسالبصراط اإلعداديةنجم هالل نجم مغازي الرفاعي41174

ناجح149إدارة مطــــوبسالبصراط اإلعداديةيوسف محمد محمد بركات مسلم41175

ناجح182إدارة مطــــوبسالبصراط اإلعداديةيوسف مصطفي يوسف مصطفى بسيوني41176

ناجح162إدارة مطــــوبسالبصراط اإلعداديةاسماء فتوح ابوالنضر مسعود الرفاعى41177

ناجح273إدارة مطــــوبسالبصراط اإلعداديةاسماء يسرى بدر محمد بدر41178

ناجح211إدارة مطــــوبسالبصراط اإلعداديةاالء احمد عبدالمحسن عطيه مرشدي41179

ناجح167إدارة مطــــوبسالبصراط اإلعداديةالزهراء اسماعيل اسماعيل الرفاعى41180

ناجح209إدارة مطــــوبسالبصراط اإلعداديةانتصار عبداللطيف محمد حسن البشبيشي41183

ناجح271إدارة مطــــوبسالبصراط اإلعداديةحبيبه اسماعيل فتح هللا اسماعيل بسيونى41184

ناجح210إدارة مطــــوبسالبصراط اإلعداديةرحمه بكر شكرى احمد سليمان41185

ناجح193إدارة مطــــوبسالبصراط اإلعداديةرحمه حسين محمد حسين النويجى41186

ناجح154إدارة مطــــوبسالبصراط اإلعداديةرشا عدلي محمد محمد شاهين41187

ناجح268إدارة مطــــوبسالبصراط اإلعداديةساره السيد على السيد عبده41188

ناجح150إدارة مطــــوبسالبصراط اإلعداديةشهيرة عاطف جمعة عبدالعزيز بهنسي41189

ناجح181إدارة مطــــوبسالبصراط اإلعداديةعايده محروس احمد محمد النجار41190

ناجح271إدارة مطــــوبسالبصراط اإلعداديةعفاف محمد هارون على جبر41191

ناجح269إدارة مطــــوبسالبصراط اإلعداديةعلياء جمعه عبدالحليم عبدالحليم الرفاعى41192

ناجح273إدارة مطــــوبسالبصراط اإلعداديةفاطمه ياسر فؤاد احمد شاهين41193

ناجح178إدارة مطــــوبسالبصراط اإلعداديةمنار على محمود حسن شاهين41196

ناجح270إدارة مطــــوبسالبصراط اإلعداديةمنه سعيد زكريا محمد الرفاعى41197
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ناجح222إدارة مطــــوبسالبصراط اإلعداديةمى خميس عبدالفتاح بسيونى منتصر41198

ناجح225إدارة مطــــوبسالبصراط اإلعداديةمي عصام ابراهيم محمد ابوشاهين41199

ناجح255إدارة مطــــوبسالبصراط اإلعداديةمي محمد نعيم عبداللطيف الرفاعي41200

ناجح234إدارة مطــــوبسالبصراط اإلعداديةندا محمد سعد عطيه المرشدى41201

ناجح224إدارة مطــــوبسالبصراط اإلعداديةنورهان محمد محمد ياقوت عجيز41202

ناجح220إدارة مطــــوبسالبصراط اإلعداديةياسمين صالح كامل متولى خطاب41204

ناجح208إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةاحمد جمال فتحى ابوتركى41206

ناجح249إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةاحمد عادل عبدالوكيل شخلوت41207

ناجح152إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةاحمد نزيه قطب رزق41209

ناجح185إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةاسالم جابر محمد حيدر41210

ناجح180إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةاسالم محمد السيد البصال41211

ناجح189إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةالحسين الحسن عبدالعاطى قنديل41213

ناجح240إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةانور فايز انور تركى41215

ناجح173إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةحسن محفوظ ابوالحسن تركي41216

ناجح179إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةزياد عبدالحميد محمد شرف الدين41217

ناجح171إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةشريف رضا السيد جاد هللا41218

ناجح236إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةصبحى مامون محمد ابوعيسى41219

ناجح216إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةطارق محمد فتوح جاب هللا41220

ناجح180إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةعبدالحميد محمد عبدالحميد نصر41222

ناجح200إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةعبدالوهاب محمد عبدالوهاب شرف الدين41223

ناجح209إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةعصام احمد محمد البدوي41224

ناجح171.5إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةمحمد ابراهيم رمضان الجمال41225

ناجح266إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةمحمد سعيد السيد البصال41229

ناجح232إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةمحمد سعيد قرمان عجيز41230

ناجح261إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةمحمد عباس عباس الشركسى41231

ناجح248إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةمحمد عبدالفتاح محمد اليسير41232
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ناجح244إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةمحمد محمود عطيه اسماعيل41233

ناجح176إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةمحمود محمد اسماعيل البصال41235

ناجح162إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةمحمود محمد محمود الشيخ41236

ناجح245إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةنادر احمد نادر جودة41238

ناجح194إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةوحيد قاسم محمد جعاره41239

ناجح199إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةاروي محمد احمد يونس جاب هللا41240

ناجح277إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةاروى محمد عبده الجمال41241

ناجح195إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةاسراء وجيه سعيد رزق41242

ناجح250إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةاسماء ماهر محمد نصر41244

ناجح267إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةاالء بدر محمد جعاره41246

ناجح245إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةامال محمود السيد البرادعى41248

ناجح241إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةامنية سمير محمد جاب هللا41249

ناجح224إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةاية ابراهيم محمد تركى41250

ناجح240إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةايمان ايمن محمد عجيز41251

ناجح172إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةايمان محمد جابر قطقاط41252

ناجح213إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةحمدية سميح قاسم جعارة41253

ناجح212إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةحنان جميل محمد سراج41254

ناجح189إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةحنان عصام محمد البدوي41255

ناجح188إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةداليا ابراهيم محمد رزق41256

ناجح173إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةداليا محمد شتا عجيز41257

ناجح209إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةرانيا عبدالمنعم محمد شرف41258

ناجح212إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةرشيدة محمد مصطفى الدسياوى41259

ناجح142إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةرضوى خالد محمود شرف الدين41260

ناجح276إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةرنا محمد محمد السيد شهاب41261

ناجح200إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةريهام محمد محمد سراج41262

ناجح180إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةسعاد اشرف سميح بدر41263
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ناجح276إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةسعاد حسنى محمود الجمال41264

ناجح205إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةسعدية عبدالعزيز عبدالوهاب ابوشحاتة41265

ناجح236إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةسلمى محمد منشاوي سالم41266

ناجح187إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةسومة محمد زهران عجيز41267

ناجح279.5إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةعائشه محمود عبدالحميد جاب هللا41268

ناجح224إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةفاطمة احمد سعد شرف الدين41269

ناجح202إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةفاطمه سعد محمد تركي41270

ناجح211إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةفرحة سعد على عجوز41271

ناجح242إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةمروه عصام محمد الرفاعي41272

ناجح251إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةملك عبدالحميد عبدالمجيد القلشانى41273

ناجح235إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةمها عبدالفتاح خميس البدوى41274

ناجح273إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةمى ابراهيم حسن عجيز41275

ناجح255إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةمى هاني بسيونى يسن41276

ناجح263إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةندا حسن محمد جعفر41277

ناجح179إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةندا محمد منصور حيدر41278

ناجح187إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةندا محمود كمال الشيخ41279

ناجح185إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةهاجر محمد محمود شرف الدين41280

ناجح216إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةهند مصطفى قرمان عجيز41281

ناجح172إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةيارا رضا منصور محمد41282

ناجح177إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةياسمين فرج زهران عجيز41284

ناجح279إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةياسمين محمد فوزى الجمال41285

ناجح167إدارة مطــــوبساليسرى اإلعداديةياسمين ياسر بالل النملى41286

ناجح140إدارة مطــــوبسأ.البريدعة تاحمد علي جبر عبدالعزيز منتصر41291

ناجح150إدارة مطــــوبسأ.البريدعة تاحمد ياسر محمد رشاد عياد41294

ناجح182إدارة مطــــوبسأ.البريدعة تحسين عبدالكريم محمد حسن الطويل41296

ناجح228إدارة مطــــوبسأ.البريدعة تعبدالرحمن رافت محمد الحصان41302
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ناجح225إدارة مطــــوبسأ.البريدعة تمحمد رافت محمد عبدالرحمن الحصان41309

ناجح255إدارة مطــــوبسأ.البريدعة تاميره خالد عبدالعليم حسن عاشور41320

ناجح218إدارة مطــــوبسأ.البريدعة تايمان الشحات عبدالمعطي محمد الشركسي41322

ناجح264إدارة مطــــوبسأ.البريدعة تايمان ايمن وجيه على ابوريدة41323

ناجح212إدارة مطــــوبسأ.البريدعة تايمان رامى محمد شرف الشركسى41324

ناجح212إدارة مطــــوبسأ.البريدعة تايمان صبرى محمد سعد عياد41327

ناجح250إدارة مطــــوبسأ.البريدعة تايمان عصام صالح عبدالحميد عياد41328

ناجح202إدارة مطــــوبسأ.البريدعة تايمان محمد جابرحسن عياد41329

ناجح205إدارة مطــــوبسأ.البريدعة تايه السيد حسن عبدالحليم الصعيدى41330

ناجح216إدارة مطــــوبسأ.البريدعة تايه صالح محمد عبدهللا السركسى41331

ناجح278إدارة مطــــوبسأ.البريدعة تايه ناصر محمد عباس الدسوقي41332

ناجح219إدارة مطــــوبسأ.البريدعة تايه وليد مصطفي عبدالباسط عبدالهادي41333

ناجح269إدارة مطــــوبسأ.البريدعة تخلود عبدالعاطى عبدالحميد كشك41334

ناجح222إدارة مطــــوبسأ.البريدعة تدينا طلعت عبدالعليم فتحي عياد41335

ناجح225إدارة مطــــوبسأ.البريدعة ترضا محمد محمد سعد عياد41336

ناجح203إدارة مطــــوبسأ.البريدعة تسجي مجدي محمد عبدالعزيز منتصر41338

ناجح215إدارة مطــــوبسأ.البريدعة تسماح محمد مندى اسماعيل عياد41339

ناجح246إدارة مطــــوبسأ.البريدعة تشرين محمود سيد احمد محمد عياد41340

ناجح241إدارة مطــــوبسأ.البريدعة تصفاء رمضان محمد فوزى الشركسى41341

ناجح180إدارة مطــــوبسأ.البريدعة تمنار بهاء عبدالجواد احمد بدر41343

ناجح224.5إدارة مطــــوبسأ.البريدعة تمنار مختار ياقوت زين العابدين القصراوى41344

ناجح151إدارة مطــــوبسأ.البريدعة تمها كمال محمود عاشور41346

ناجح173إدارة مطــــوبسأ.البريدعة تندى عالء محمد محمد حسن عبيه41349

ناجح196إدارة مطــــوبسأ.البريدعة تنيجار عزت جمعة عباس الدسوقى41350

ناجح224إدارة مطــــوبسأ.البريدعة تهبه محمد محمد حسن عبيه41352

ناجح234إدارة مطــــوبسأ.البريدعة تهدير محمد عبدالرحمن سعد عياد41353
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ناجح219إدارة مطــــوبسأ.البريدعة تهناء سعد عباس الدسوقي41354

ناجح198إدارة مطــــوبسأ.النــــــور تاحمد اسامه على موسى41359

ناجح182إدارة مطــــوبسأ.النــــــور تاحمد انور مهنى حموده41360

ناجح249إدارة مطــــوبسأ.النــــــور تاحمد بهنسى زكريا بهنسى41361

ناجح220إدارة مطــــوبسأ.النــــــور تخالد العسوي العسوي محمود41362

ناجح140إدارة مطــــوبسأ.النــــــور تمحمد عيسى عيسى ابوقوطه41375

ناجح209إدارة مطــــوبسأ.النــــــور تمصطفى خيرى عبدالرحمن حسنين41377

ناجح161إدارة مطــــوبسأ.النــــــور تاسراء حسان درغام حسان41378

ناجح155إدارة مطــــوبسأ.النــــــور تايمان سعيد صالح الشافعى41380

ناجح274إدارة مطــــوبسأ.النــــــور تحسناء عبدالمنعم احمد محمد عبده41381

ناجح226إدارة مطــــوبسأ.النــــــور تدنيا باسم احمد محمد41382

ناجح233إدارة مطــــوبسأ.النــــــور تراغده اسعد النبوى عبدالكريم41383

ناجح165إدارة مطــــوبسأ.النــــــور تريهام عبده درغام حسان41384

ناجح220إدارة مطــــوبسأ.النــــــور تسارة احمد طاهر عبدالكريم41385

ناجح264إدارة مطــــوبسأ.النــــــور تساره السيد السيد فرح41386

ناجح242.5إدارة مطــــوبسأ.النــــــور تساميه رياض محمد عمران41387

ناجح245إدارة مطــــوبسأ.النــــــور تصابرين السعداوى عبدالجليل حسان41390

ناجح224إدارة مطــــوبسأ.النــــــور تكريمه على محمد سالم41391

ناجح219إدارة مطــــوبسأ.النــــــور تلمياء اسعد عطيه بسيونى41392

ناجح261إدارة مطــــوبسأ.النــــــور تنها نايل احمد عبدة41394

ناجح195إدارة مطــــوبسأ.النــــــور تنورهان مدحت رمضان محمود41397

ناجح206إدارة مطــــوبسأ.النــــــور تهناء هالل درغام حسان41398

ناجح271إدارة مطــــوبسأ.النــــــور تيارا احمد طاهر عبدالكريم41400

ناجح278.5إدارة مطــــوبسأ.النــــــور تياسمين فرج السيد فرج41401

ناجح146إدارة مطــــوبسا.معدية رشيد تاحمد خليل محمد خليل سعد الملهوف41402

ناجح232إدارة مطــــوبسا.معدية رشيد تاحمد على يحيى خطاب البدوى41404
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ناجح159إدارة مطــــوبسا.معدية رشيد تاسالم محمد عبدالسالم حجازى41407

ناجح265إدارة مطــــوبسا.معدية رشيد تحازم محمد صالج حافظ الردينى41410

ناجح164إدارة مطــــوبسا.معدية رشيد تحسن نصر محمد محمد الفيومى41411

ناجح168إدارة مطــــوبسا.معدية رشيد تزياد محمد عبدالفتاح محمد عبدالفتاح حراز41414

ناجح159إدارة مطــــوبسا.معدية رشيد تشريف درويش درويش مصطفى البمبى41415

ناجح153إدارة مطــــوبسا.معدية رشيد تشريف طلعت محمد محمد شحاتة41416

ناجح269إدارة مطــــوبسا.معدية رشيد تشريف عبدالفتاح عبدالفتتاح محمد حراز41417

ناجح157إدارة مطــــوبسا.معدية رشيد تمحمد حمادة بركات محمد حجازى41427

ناجح173إدارة مطــــوبسا.معدية رشيد تمحمد سمير عبدة الردينى41430

ناجح144إدارة مطــــوبسا.معدية رشيد تمحمد شعبان عباس شعبان ابوقصيبه41431

ناجح246إدارة مطــــوبسا.معدية رشيد تمحمد عمر محمد المرشدى مسعود41434

ناجح195إدارة مطــــوبسا.معدية رشيد تمحمود احمداحمد اسماعيل عجالن41435

ناجح175إدارة مطــــوبسا.معدية رشيد تمحمود سعيد السيد السيد حماده41436

ناجح213إدارة مطــــوبسا.معدية رشيد تمختار محمد ابراهيم جا بر41438

ناجح194إدارة مطــــوبسا.معدية رشيد تنبيل جمال ابراهيم اسماعيل المنزالوى41439

ناجح163إدارة مطــــوبسا.معدية رشيد تهانى فوزى عبدهللا درويش نميلة41441

ناجح180إدارة مطــــوبسا.معدية رشيد تيوسف محمد محمد محمد بهنسى41442

ناجح221إدارة مطــــوبسا.معدية رشيد تاال ء سعيد السيد عبدالعزيز ابوشحاتة41443

ناجح187إدارة مطــــوبسا.معدية رشيد تامل احمدمحمد عبدالغنى صقر41444

ناجح199إدارة مطــــوبسا.معدية رشيد تامنية اسامة بكر صالح عجالن41445

ناجح233إدارة مطــــوبسا.معدية رشيد تاميرة محمد السيد العجوانى انو ر41446

ناجح233إدارة مطــــوبسا.معدية رشيد تاية حسن محمد حسن ابوقصيبة41447

ناجح208إدارة مطــــوبسا.معدية رشيد تزينب عادل ابوالمعاطى احمد نجا41448

ناجح185إدارة مطــــوبسا.معدية رشيد تسارة احمدالسعيد االباصيرى الجدى41449

ناجح177إدارة مطــــوبسا.معدية رشيد تسعاد عمرو السعيد محمد صقر41451

ناجح179إدارة مطــــوبسا.معدية رشيد تسناء محمدفواد ابراهيم شحاتة41452
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ناجح274إدارة مطــــوبسا.معدية رشيد تشروق احمد فواد ابراهيم ابوشحاتة41453

ناجح223إدارة مطــــوبسا.معدية رشيد تعال محمد محمود ابوراجح متولى الجرم41455

ناجح225إدارة مطــــوبسا.معدية رشيد تفاتن احمد محمد عبدالوكيل تركى41456

ناجح199إدارة مطــــوبسا.معدية رشيد تندى ابراهيم غانم ابوزيد خفاجى41459

ناجح167إدارة مطــــوبسا.معدية رشيد تنور هان مهنى عبدالعال محمد عبدالعال جعارة41460

ناجح275إدارة مطــــوبسا.معدية رشيد تنيرة رياض فتحى فتح هللا الساعى41462

ناجح187إدارة مطــــوبسا.معدية رشيد تهدى محمد عبدالفتاح محمود عجوز41463

ناجح202إدارة مطــــوبسا.معدية رشيد تياسمين احمد السيد السيد الساعى41464

ناجح174إدارة مطــــوبسا.معدية رشيد تياسمين اسماعيل محمد عبدالوكيل تركى41465

ناجح140إدارة مطــــوبسا.عرب المحضر تسامى عباس سامى محمد باشه خيرهللا41485

ناجح175إدارة مطــــوبسا.عرب المحضر تامل عبدالموجود احمد احمد البدوى41511

ناجح251إدارة مطــــوبسا.عرب المحضر تدنيا عبدالونيس عبدالونيس يوسف عبدهللا41516

ناجح160إدارة مطــــوبسا.عرب المحضر تساره محمد محمد ابوالنضر الشباسى41517

ناجح156إدارة مطــــوبسا.عرب المحضر تشمس منصور السيد محمد عيسى عطا هللا41518

ناجح147إدارة مطــــوبسا.عرب المحضر تفيفى عبدالسالم عبدالسالم على عبدالونيس جبريل41521

ناجح205إدارة مطــــوبسا.عرب المحضر تملك عبدالمقصود سلومه ابراهيم سلومه جبريل41522

ناجح175إدارة مطــــوبسا.عرب المحضر تمنار محمد جبريل السيد جبيرل41523

ناجح164إدارة مطــــوبسا.عرب المحضر تنجاه منشاوى ششتاوى عبدالونيس عبدهللا41524

ناجح235إدارة مطــــوبسا.عرب المحضر تنجالء رشاد سعد ابراهيم جبريل41525

ناجح218إدارة مطــــوبسا.عرب المحضر تهدى زكريا عبدالمعطى ابراهيم ابوزيد41527

ناجح186إدارة مطــــوبسا.عرب المحضر تهيام محمد فوزى خير هللا41528

ناجح200إدارة مطــــوبسا.السيد البدوى تابراهيم خيرى على محمد على41530

ناجح207إدارة مطــــوبسا.السيد البدوى تابراهيم عبدالعليم حسن فهمى ابوشاهين41531

ناجح179إدارة مطــــوبسا.السيد البدوى تمحمد الشحات محمد فتح هللا عاشور41544

ناجح198إدارة مطــــوبسا.السيد البدوى تمحمد رمضان محمد فضل هللا عبدهللا41545

ناجح242إدارة مطــــوبسا.السيد البدوى تمسعد عبدالمنعم مسعد عبدالمنعم سعدهللا41550
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ناجح275إدارة مطــــوبسا.السيد البدوى تاسماء حسن ابراهيم محمد ابوتيت41551

ناجح155إدارة مطــــوبسا.السيد البدوى تاسماء صالح محمد محروس القالوى41552

ناجح152إدارة مطــــوبسا.السيد البدوى تامل سعد زغلول عبدالكريم عيد41554

ناجح262إدارة مطــــوبسا.السيد البدوى تاميمه محمد عبدالعال سيداحمد حجازى41555

ناجح215إدارة مطــــوبسا.السيد البدوى تامينه السيد طلبه السيد عجوه41556

ناجح161إدارة مطــــوبسا.السيد البدوى تداليا سعيد محمد ابراهيم البهلوان41558

ناجح150إدارة مطــــوبسا.السيد البدوى تدعاء عبدالوهاب عبدالوهاب عمر خميس41559

ناجح143إدارة مطــــوبسا.السيد البدوى تراويه يوسف خيرهللا عبدالرحمن عوف41560

ناجح141إدارة مطــــوبسا.السيد البدوى تزغلوله محمد السعيد سعد سالم41561

ناجح167إدارة مطــــوبسا.السيد البدوى تزينب احمد محمد فهيم السيد امام41562

ناجح168إدارة مطــــوبسا.السيد البدوى تساره علي علي سالمه زايد41563

ناجح148إدارة مطــــوبسا.السيد البدوى تفاطمه محمد خميس عبدالرحمن عبدالعال41564

ناجح169إدارة مطــــوبسا.السيد البدوى تمروه ابراهيم عبدالرحمن محمد ابوعقاده41565

ناجح149إدارة مطــــوبسا.السيد البدوى تمريم عيد خميس عبدالرحمن عبدالعال41566

ناجح202إدارة مطــــوبسا.السيد البدوى تنور نصر ابراهيم عبدالفتاح41567

ناجح159إدارة مطــــوبسا.السيد البدوى تنورا مجدى فتحى محى الدين فتح هللا41568

ناجح272إدارة مطــــوبسا.السيد البدوى تهنه كامل محمد كامل المغربى41569

ناجح165إدارة مطــــوبسا.السيد البدوى تياسمين شعبان ابراهيم اسماعيل مبروك41570

ناجح173إدارة مطــــوبسا.السيد البدوى تياسمين عمران سعد عمران ابوعياد41571

ناجح235إدارة مطــــوبسأ.الشهيد محمد عوض تاحمد محمد عبدالعزيز ابراهيم قاسم41572

ناجح265إدارة مطــــوبسأ.الشهيد محمد عوض تاحمد محمد محمد عبدالحميدالوردانى41573

ناجح245إدارة مطــــوبسأ.الشهيد محمد عوض تاحمد نشات فتح هللا حسن كشك41574

ناجح204إدارة مطــــوبسأ.الشهيد محمد عوض تاحمد وحيد خميس احمدخضر41575

ناجح223إدارة مطــــوبسأ.الشهيد محمد عوض تحسام عباس موسى راشد ابوفرج41577

ناجح228إدارة مطــــوبسأ.الشهيد محمد عوض تحسين ابراهيم الحسينى محمد عبدالسالم41578

ناجح178إدارة مطــــوبسأ.الشهيد محمد عوض تسامح محمود السيد سعيدفرغلى41579
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ناجح161إدارة مطــــوبسأ.الشهيد محمد عوض تعبدهللا عبده عبدالحميد عبده عليمه41580

ناجح175إدارة مطــــوبسأ.الشهيد محمد عوض تقاسم عبدالهادى قاسم عبدالسالم الباشتلى41581

ناجح166إدارة مطــــوبسأ.الشهيد محمد عوض تمحمد جبريل رمضان عبدالجوادمحجوب41582

ناجح187إدارة مطــــوبسأ.الشهيد محمد عوض تمحمد عبدالرحمن حسن محمدنوفل41583

ناجح259إدارة مطــــوبسأ.الشهيد محمد عوض تمحمد ياسر حسن شتا العادلى41584

ناجح250إدارة مطــــوبسأ.الشهيد محمد عوض تنادر محمود محمود ابوشريف41585

ناجح265إدارة مطــــوبسأ.الشهيد محمد عوض تاسماء عبدالعظيم ابراهيم عبده مكاوى41586

ناجح259إدارة مطــــوبسأ.الشهيد محمد عوض تامل محمد عبدالمولى عبدالعزيزبندق41587

ناجح230إدارة مطــــوبسأ.الشهيد محمد عوض تامنيه اسماعيل ابراهيم محمدخليفه41588

ناجح188إدارة مطــــوبسأ.الشهيد محمد عوض تحبيبه محمد فتحى ابراهيم المسينى41589

ناجح253إدارة مطــــوبسأ.الشهيد محمد عوض ترحمه محمد رفعت محمديسين41590

ناجح142إدارة مطــــوبسأ.الشهيد محمد عوض تروحيه فتح هللا فوزى حسن خليل41592

ناجح227إدارة مطــــوبسأ.الشهيد محمد عوض تساره محمد محمد حسن الفقى41593

ناجح271إدارة مطــــوبسأ.الشهيد محمد عوض تشهد ياسر طلبه محمدسعيد41594

ناجح243إدارة مطــــوبسأ.الشهيد محمد عوض تشيماء مسعد ابراهيم محمود رزق41595

ناجح275إدارة مطــــوبسأ.الشهيد محمد عوض تفايزه احمد السيد منصورشاور41596

ناجح186إدارة مطــــوبسأ.الشهيد محمد عوض تفوز عبدهللا عبدالسالم عبدهللا محجوب41597

ناجح219إدارة مطــــوبسأ.الشهيد محمد عوض تمريم انور نجيب عبدهللا محجوب41598

ناجح226إدارة مطــــوبسأ.الشهيد محمد عوض تمنة هللا محمد طلبه محمدسعيد41599

ناجح168إدارة مطــــوبسأ.الشهيد محمد عوض تندى ياسر عبدالمحسن فراج جمعه41600

ناجح244إدارة مطــــوبسأ.الشهيد محمد عوض تهاجر محمد حسنى ابراهيم عبدالعال41601

ناجح225إدارة مطــــوبسأ.الشهيد محمد عوض تهناء عبدهللا عشماوى ابراهيم البغدادى41602

ناجح142إدارة مطــــوبسا.سيدى طلحة تعبدهللا وجدى صالح عبدالسالم41604

ناجح174إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تابراهيم ابراهيم عبدالسالم تاج الدين41610

ناجح209إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تابراهيم عالء ابراهيم عبدالمنعم ابوالروس41611

ناجح158إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تاحمد احمد اسعد ابوحامد41614
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ناجح171إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تاحمد شعبان شعبان احمد حجاج41615

ناجح152إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تاحمد محمد محمد احمد سليم41617

ناجح149إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تاسالم سعد مصطفى الحديدى41620

ناجح153إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تاسالم محمد يوسف الصباغ41624

ناجح180إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تالحسين نادر حسين محمد بسيونى41625

ناجح141إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تايهاب محمد عبدالعظيم محمد ابوعقاده41627

ناجح239إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تحازم اصيل محمد عطيه مرعى41629

ناجح157إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تحسام حسن على محمد الطحان41631

ناجح162إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تحسام حسن على محمد العرينى41632

ناجح247إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تحسنى اشرف ابواليزيد ابراهيم محمد ابوشنب41634

ناجح213إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تحمدان احمد محمد محمد الحديدى41635

ناجح140إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تخالد الشحات محمد عطيه ابوعقاده41636

ناجح244إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تزياد عطيه انشراح محمد عطيه41640

ناجح266إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تسامر صفوت محمد محمد عبدالفتاح41641

ناجح243إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تسعد شعبان فاضل محمد شعبان ابوعامر41642

ناجح145إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تسعيد محمد ابراهيم حجازى عبدالرازق41643

ناجح167إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تشعبان صبرى سالمه محمد ابوحنيفه41647

ناجح172إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تصبرى محمد مهدى محمد احمد41649

ناجح261إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تعبدالرحمن خالد مصطفى ابراهيم عبدالرازق41653

ناجح162إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تعبدالصالح رضى على عبدربه عبدربه41654

ناجح167إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تعبده بسيونى محروس بسيونى حصان41657

ناجح149إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تعمر شرهان عبدالجليل وحيده41663

ناجح140إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تعمرو خالد محمد الشامى41665

ناجح248إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تعمرو محمد محمد سعد النجار41666

ناجح152إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تكامل كامل جاد حمدى41671

ناجح148إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تمحمد السعيد ابراهيم حجازى عبدالرازق41675
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ناجح233إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تمحمد حسن كمال محمد محمد41676

ناجح208إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تمحمد سعيد احمد محمد بريش41678

ناجح170إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تمحمد سمير محمود حليبو41679

ناجح218.5إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تمحمد شعبان فاضل محمد شعبان ابوعامر41680

ناجح173إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تمحمد عمر كامل السيد العوادلى41681

ناجح146إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تمحمد عمر محمد عثمان عبدالهادى41682

ناجح145إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تمحمد مبروك محمد محمود ابوهيكل41683

ناجح204إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تمحمد مجدى ابراهيم محمد سليمان41684

ناجح150إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تمحمد محمود محمد ابومطر41685

ناجح254إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تمحمد مصطفى محمد محمد تاج الدين41686

ناجح166إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تمحمود باسم سعد سعد حصان41687

ناجح177إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تمحمود شوقى عبده محمد خطاب41689

ناجح223إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تمحمود مسعد محمد عبدالفتاح تاج الدين41691

ناجح194إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تمحمود منصور عبدالجليل حافظ ابوحامد41692

ناجح218إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تنور الدين سعد فرحات محمد خليل41696

ناجح194إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تيوسف احمد محمد ابوحامد41704

ناجح167إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تاحسان ايمن سالمه محمد ابوحنيفه41705

ناجح154إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تاسراء جمال زغلول السيد جمعه41706

ناجح156إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تاسراء رامى حسونه على يونس41707

ناجح256إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تاسماء حلمى محمود مرعى مرعى41710

ناجح199إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تاسماء سعد محمد احمد الشامى41711

ناجح158إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تاسماء عبدالشافى بسيونى محمد بسيونى41712

ناجح230إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تاالء مبروك مبروك احمد ابوحامد41713

ناجح275إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تاالء يوسف احمد يوسف محمد41714

ناجح254إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تامل ابراهيم صالح يوسف تاج الدين41715

ناجح147إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تامل ايمن طه مهنى ابراهيم البرجى41716
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ناجح159إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تامل سميح عبدالغنى ابوحنيفه41717

ناجح159إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تايه احمد حسن على الشامى41722

ناجح177إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تايه عطيه محمد عطيه ابوحامد41724

ناجح275إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تايه يوسف احمد يوسف محمد41726

ناجح251إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تتسنيم احمد ابراهيم سليم تاج الدين41729

ناجح215إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تخلود محمد كامل طلبه مرعى41730

ناجح257إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تدعاء باسم ابراهيم عبدالمنعم ابوالروس41731

ناجح141إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تدنيا بكر حلمى السيد العوادلى41732

ناجح179إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تدينا علي علي السعودى41733

ناجح159إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تدينا ياسر حمود عبدربه عبدربه41734

ناجح165إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء ترانيا محمد سعد ابراهيم البنا41735

ناجح212إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء ترحاب احمد سعيد احمد افندى41736

ناجح151إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء ترحاب بوبو سعد محمد ابوحامد41737

ناجح251إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء ترحمه محمد عبدالعال انور الجبالى41738

ناجح259إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تروان احمد عثمان عبدالهادى الصباغ41739

ناجح270إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تروان سعد محمد محمد خليل41740

ناجح241إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تروان محمد محروس محمد الفخفاخ41741

ناجح177إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تروضه محمد السعيد محمد الصباغ41742

ناجح231إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تروفيدة السيد السيد الحصرى41743

ناجح148إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تريم ابراهيم ابراهيم الشيخ41744

ناجح226إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تريهام على محمد عبدالقادر رزق41745

ناجح254إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تساره لقمان يوسف عثمان الصباغ41747

ناجح270إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تساره محمد رمزى يوسف ابوهيكل41748

ناجح145إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تساره يوسف السعيد مرعى41749

ناجح148إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تسعيده سعيد عبده سليم41750

ناجح176إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تسناء ابراهيم ابراهيم حجازى عبدالرازق41752
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ناجح141إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تسهيلة السيد سعيد االفندى41754

ناجح266إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تسهيله عبده عبده عبدالحميد ابوهيكل41755

ناجح270إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تشاهندا خيرى عبدالعافى صابر عويضه41756

ناجح267إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تشهد على محمد ابراهيم تاج الدين41758

ناجح206.5إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تشيماء بدوى داهش على حجاج41760

ناجح261.5إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تصفاء سعد محمد محمد الطنايحى41762

ناجح143إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تصفاء عزت ابراهيم محمد سليمان41763

ناجح146إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تفاطمه احمد محمد على ابوطالب41764

ناجح266إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تفاطمه جبر على احمد الحصرى41765

ناجح279إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تكنزى عبده جابر  عبده مصطفى جابر41768

ناجح234إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تمنى السعيد محمد عبده ابوحامد41771

ناجح155إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تمياده السعيد محروس عرفه الفخفاخ41774

ناجح140إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تميرنا حمدى حمدان حمدى يوسف البدوى41776

ناجح224إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تنادية سعد محمد ابراهيم الهرش41778

ناجح159إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تندى جمعه محمد بهتسى مرعى41779

ناجح189إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تندى محمد مشهور محمود مرعى41780

ناجح164إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تهانم السيد احمد السيد ابوحامد41792

ناجح183إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تهايدى طارق صالح محمد ابوصالح41793

ناجح256إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء تهناء بهجت ابواليزيد ابراهيم ابوشنب41794

ناجح235إدارة مطــــوبسا.الجزيره الخضراء توجدان سعد فاضل محمد شعبان ابوعامر41798

ناجح242إدارة مطــــوبسجالل الشامىابراهيم خليل ابراهيم خليل الحداد41804

ناجح201إدارة مطــــوبسجالل الشامىابراهيم عمر ابراهيم اسماعيل محروس41805

ناجح170إدارة مطــــوبسجالل الشامىابراهيم محمد ابراهيم يوسف عبدالعال السناط41806

ناجح189إدارة مطــــوبسجالل الشامىاحمد ايمن محمد محمد اسماعيل الفقى41808

ناجح153إدارة مطــــوبسجالل الشامىاحمد محمد عاطف محمد حسن عبدالواحد41809

ناجح157إدارة مطــــوبسجالل الشامىاحمد وائل يوسف محمد بركات41810
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ناجح188إدارة مطــــوبسجالل الشامىاكرم محمد عبده على محمد ابوعرب41812

ناجح168إدارة مطــــوبسجالل الشامىحسن محمود عبده فراج41814

ناجح181إدارة مطــــوبسجالل الشامىدياب احمد غنيمى الشامى41815

ناجح144إدارة مطــــوبسجالل الشامىزياد اشرف حمدان عبدالفتاح41816

ناجح220إدارة مطــــوبسجالل الشامىسعد محمد سعد ابوخديجة41817

ناجح212إدارة مطــــوبسجالل الشامىسمير محمد سمير محمد اسماعيل41818

ناجح246.5إدارة مطــــوبسجالل الشامىعادل يوسف ابراهيم يوسف بركات41819

ناجح195إدارة مطــــوبسجالل الشامىعاطف احمد محمد حسب هللا عشوش41820

ناجح221إدارة مطــــوبسجالل الشامىعبدالجليل سيد احمد محمد جابر41821

ناجح190.5إدارة مطــــوبسجالل الشامىعبدهللا قاسم منصور سعد المدخوم41822

ناجح210إدارة مطــــوبسجالل الشامىعبده محمد رمضان عبدالقادر الشرقاوى41823

ناجح189إدارة مطــــوبسجالل الشامىمجاهد حسن رمضان السيد فتح هللا الشامى41824

ناجح149إدارة مطــــوبسجالل الشامىمحمد احمد عطيه احمد عمر عشوش41825

ناجح203إدارة مطــــوبسجالل الشامىمحمد السيد احمد ابراهيم الوكبه41826

ناجح179إدارة مطــــوبسجالل الشامىمحمد السيد محمد عبدالجليل ابوعامر41827

ناجح159إدارة مطــــوبسجالل الشامىمحمد سعد محمد سعد محمد الغواب41828

ناجح157إدارة مطــــوبسجالل الشامىمحمد عادل مصطفى محمد ابوعرب41829

ناجح140إدارة مطــــوبسجالل الشامىمحمد عبدالحميد على ابراهيم الوكبه41830

ناجح223إدارة مطــــوبسجالل الشامىمحمد عبده احمد عبدالفتاح البدوى41831

ناجح168إدارة مطــــوبسجالل الشامىمحمد عصام محمد عبدالهادى بركات البدوى41832

ناجح159إدارة مطــــوبسجالل الشامىمحمد فهمى راغب احمد باشا خيرهللا41833

ناجح160إدارة مطــــوبسجالل الشامىمصطفى حسن مصطفى صبره النجار41834

ناجح209إدارة مطــــوبسجالل الشامىممدوح سعد محمد محمد جابر41835

ناجح157إدارة مطــــوبسجالل الشامىهاشم عيد محمد ابوعرب41836

ناجح185إدارة مطــــوبسجالل الشامىاسماء السيد احمد محمد اسماعيل الفقى41837

ناجح183إدارة مطــــوبسجالل الشامىامل ايمن سعد محمد يوسف41838
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ناجح241إدارة مطــــوبسجالل الشامىامل حاتم السيد على احمد ابوعرب41839

ناجح178إدارة مطــــوبسجالل الشامىامنية ابراهيم محمد محمد عبدهللا41840

ناجح270إدارة مطــــوبسجالل الشامىايمان مصطفى حسن خليل41843

ناجح263.5إدارة مطــــوبسجالل الشامىايه ابراهيم احمد محمد الشامى41844

ناجح183إدارة مطــــوبسجالل الشامىبسمه مجدى راوى محمد السيد الشامى41845

ناجح227إدارة مطــــوبسجالل الشامىريم الصاوى شحاته يوسف محروس41849

ناجح178إدارة مطــــوبسجالل الشامىساره وحيد محمد ابراهيم بركات41850

ناجح231إدارة مطــــوبسجالل الشامىشهد احمد يوسف محمد بركات41851

ناجح200إدارة مطــــوبسجالل الشامىشيماء عادل مصطفى عبدالقادر الشرقاوى41852

ناجح157إدارة مطــــوبسجالل الشامىشيماء محمد محمد يوسف زوين41853

ناجح180إدارة مطــــوبسجالل الشامىغاده عبدهللا محمد عبده الشامى41854

ناجح183إدارة مطــــوبسجالل الشامىفاطمه نادى احمد على ابوعرب41855

ناجح180إدارة مطــــوبسجالل الشامىفيحاء سامى محمد الجرم محمد ابراهيم الجرم41856

ناجح183إدارة مطــــوبسجالل الشامىمروه عنتر نعمان احمد البرجى41857

ناجح267إدارة مطــــوبسجالل الشامىمروه كامل شطاره كامل المدخوم41858

ناجح210إدارة مطــــوبسجالل الشامىمنه هللا محمد محمد ابراهيم محمد السعودى41859

ناجح257إدارة مطــــوبسجالل الشامىمنى اسماعيل ابراهيم اسماعيل محروس41860

ناجح232إدارة مطــــوبسجالل الشامىناديه محمد هنداوى محمد عبدالفتاح41861

ناجح203إدارة مطــــوبسجالل الشامىنانسى ابراهيم محمد ابراهيم عبده ابوخديجة41862

ناجح169إدارة مطــــوبسجالل الشامىناهد خالد احمد محمد فراج41863

ناجح237إدارة مطــــوبسجالل الشامىندى جمال مصطفى محمد ابوعرب41864

ناجح194إدارة مطــــوبسجالل الشامىندى سماره سعد منصور سيد احمد41865

ناجح175إدارة مطــــوبسجالل الشامىندى سميح محمد بدر خيرهللا41866

ناجح207إدارة مطــــوبسجالل الشامىندي مجمد صبحى احمد البدوى41867

ناجح260إدارة مطــــوبسجالل الشامىنرمين عبده محمد غنيمى الشامى41869

ناجح263إدارة مطــــوبسجالل الشامىنهال رشدى محمد مصطفى خطاب41870
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ناجح145إدارة مطــــوبسجالل الشامىنورهان محمد ابراهيم محمد فراج41871

ناجح162إدارة مطــــوبسجالل الشامىهايدى ابوطالب محمد ابراهيم النجار41872

ناجح150إدارة مطــــوبسجالل الشامىهدى اشرف حمدان عبدالفتاح دغش41873

ناجح146إدارة مطــــوبسجالل الشامىهدير عابد محمد اسماعيل ابوعامر41874

ناجح143إدارة مطــــوبسجالل الشامىياسمين سامح محمد اسماعيل البهلوان41876

ناجح141إدارة مطــــوبسجالل الشامىياسمين عمر راوى محمدالسيد الشامى41877

ناجح192إدارة مطــــوبسجالل الشامىياسمين محمد السعيد محمد على السعودى41878

ناجح194إدارة مطــــوبسا.السكرى تاحمد اسماعيل فهمى محمد اسماعيل41879

ناجح155إدارة مطــــوبسا.السكرى تاحمد حسن شوربجى عرفه41881

ناجح180إدارة مطــــوبسا.السكرى تاحمد سيد اجمد السعيد سيد احمد ابوناصر41882

ناجح189إدارة مطــــوبسا.السكرى تاحمد عبدالكريم عبدالكريم السمخراطى41883

ناجح245إدارة مطــــوبسا.السكرى تاحمد على دياب على دياب41884

ناجح160إدارة مطــــوبسا.السكرى تاحمد غزال احمد مصطفي البربرى41885

ناجح266.5إدارة مطــــوبسا.السكرى تاحمد قطب احمدعلى الشيخ41886

ناجح158إدارة مطــــوبسا.السكرى تالسيد ابوالحسن شحاته ابوالحسن عبيد41898

ناجح235إدارة مطــــوبسا.السكرى تاياد شاكر محمد بسيونى جمعه41901

ناجح260إدارة مطــــوبسا.السكرى تايهاب امين عطية عبدالقادر مرعى41903

ناجح163إدارة مطــــوبسا.السكرى تتامر على منصور المليجى41905

ناجح181إدارة مطــــوبسا.السكرى تحاتم عبدالباقى عبدالباقى الشاذلى41906

ناجح224إدارة مطــــوبسا.السكرى تحسام حسن سيد احمد عبدالقادر41907

ناجح150إدارة مطــــوبسا.السكرى تحسام محمد دسوقى محمد عبدالرحمن41908

ناجح171إدارة مطــــوبسا.السكرى تحماده محمد محمد شحاته قمرى41913

ناجح209إدارة مطــــوبسا.السكرى تحميده محمد حميده احمد السقا41914

ناجح211إدارة مطــــوبسا.السكرى تخالد سامى احمد محمد الطنايحى41915

ناجح245إدارة مطــــوبسا.السكرى تخالد عصام عبدالرؤف اسماعيل ابوشاهين41916

ناجح170إدارة مطــــوبسا.السكرى تذكريا محمود محمود عبدالرحمن سلمان41917
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ناجح168إدارة مطــــوبسا.السكرى ترضا غريب غريب ابونار41920

ناجح252إدارة مطــــوبسا.السكرى تزياد محمود محمد محمود ابومصطفى41921

ناجح182إدارة مطــــوبسا.السكرى تسالم الناغى سالم احمد41922

ناجح169إدارة مطــــوبسا.السكرى تسالم خالد راشد سالم41923

ناجح157إدارة مطــــوبسا.السكرى تسامح سالمه محجوب سالمه عبدالدايم41924

ناجح161إدارة مطــــوبسا.السكرى تسعيد سمير السعيد ابوالنضر قلموش41927

ناجح231إدارة مطــــوبسا.السكرى تشادى سعد سعد حسن ابوعتمان41928

ناجح171إدارة مطــــوبسا.السكرى تشادى هالل محمد محمد الفتيانى41930

ناجح166إدارة مطــــوبسا.السكرى تشهاب مسعد مصطفى محمد الشاذلى41931

ناجح163إدارة مطــــوبسا.السكرى تصالح محمد بهنسى حسن مرعى41932

ناجح158إدارة مطــــوبسا.السكرى تطارق محمد مهنى حسن المقدم41933

ناجح208إدارة مطــــوبسا.السكرى تعادل محمد محمد محمد عبدالمعطى41934

ناجح166إدارة مطــــوبسا.السكرى تعباده نصر محمد محمد ابواسماعيل41935

ناجح249إدارة مطــــوبسا.السكرى تعبدهللا محمود محمد عطية مرعى41937

ناجح163إدارة مطــــوبسا.السكرى تعبدهللا هنداوى عبدالرسول احمد41938

ناجح153إدارة مطــــوبسا.السكرى تعبدالمنعم محمد عبدالرحمن سالمان41939

ناجح154إدارة مطــــوبسا.السكرى تعبده هارون محمد حواس41941

ناجح152إدارة مطــــوبسا.السكرى تعصام هنيدى منشاوى عبده ابوهيكل41942

ناجح159إدارة مطــــوبسا.السكرى تعالء حسن سيد احمد حسن ابوناصر41943

ناجح149إدارة مطــــوبسا.السكرى تعلي حسن شوربجي عبدالرحمن عرفة41944

ناجح164إدارة مطــــوبسا.السكرى تعلى صبحى صبحى ظافر41945

ناجح220إدارة مطــــوبسا.السكرى تعماد سعيد احمد احمد محمد ابورزق41948

ناجح140إدارة مطــــوبسا.السكرى تعمرو احمد على محمد االقرع41950

ناجح227إدارة مطــــوبسا.السكرى تعمرو عبدالصالح علي علي عبدربه41952

ناجح269إدارة مطــــوبسا.السكرى تفؤاد شعبان عبدالنبى عثمان غنيم41954

ناجح268إدارة مطــــوبسا.السكرى تفارس عبدالسالم يوسف المسلماني41955



كفرالشيخ16/06/2021

1441صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح164إدارة مطــــوبسا.السكرى تفارس عبده محمد احمد جاد41956

ناجح146إدارة مطــــوبسا.السكرى تمحمد ابراهيم محمد احمد شرف41967

ناجح148إدارة مطــــوبسا.السكرى تمحمد ابوالمكارم محمد حواس41968

ناجح275إدارة مطــــوبسا.السكرى تمحمد احمد فوزى محمد حواس41969

ناجح198إدارة مطــــوبسا.السكرى تمحمد اشرف احمد محمد مصطفى الخضيرى41972

ناجح179إدارة مطــــوبسا.السكرى تمحمد السيد محمد السيد عبدالوهاب41974

ناجح265إدارة مطــــوبسا.السكرى تمحمد امين ابوالنضر محمد دياب41975

ناجح165إدارة مطــــوبسا.السكرى تمحمد ايمن محمد على الفقى41976

ناجح141إدارة مطــــوبسا.السكرى تمحمد تامر احمد احمد ابوسليمان41977

ناجح274إدارة مطــــوبسا.السكرى تمحمد سالم عبده عبده سالم41982

ناجح194إدارة مطــــوبسا.السكرى تمحمد سامى محمدمحمد عبدالخالق41983

ناجح147إدارة مطــــوبسا.السكرى تمحمد سامى محمود عبدالرحمن سلمان41984

ناجح198إدارة مطــــوبسا.السكرى تمحمد عبيد ممدوح سعد الفار41985

ناجح208إدارة مطــــوبسا.السكرى تمحمد عصام سميح خليل فرفره41986

ناجح166إدارة مطــــوبسا.السكرى تمحمود حسن سليمان سليمان سلطان41991

ناجح144إدارة مطــــوبسا.السكرى تمحمود يوسف السيد محمد السيد41994

ناجح194إدارة مطــــوبسا.السكرى تمصطفى محمود محمد مصطفي حسين41995

ناجح151إدارة مطــــوبسا.السكرى تمعاذ سعد على اسماعيل ابوشاهين41996

ناجح160إدارة مطــــوبسا.السكرى تمنصور مبروك منصور جابر41997

ناجح153إدارة مطــــوبسا.السكرى تنادر السيد عطيه السيد سالم41998

ناجح244إدارة مطــــوبسا.السكرى تنادر بركه عبدالقادر يوسف عيسى41999

ناجح144إدارة مطــــوبسا.السكرى توليد سعد سعد محمد خضر42003

ناجح194إدارة مطــــوبسا.السكرى تياسر حسن السيدالسيد الشيحى42004

ناجح202إدارة مطــــوبسا.السكرى تياسر محمد الحاج محمد ابوناصر42005

ناجح140إدارة مطــــوبسا.السكرى تيوسف عبدالجواد عبدالجواد بدران42006

ناجح246إدارة مطــــوبسا.السكرى تيوسف عبدالحليم عبدالحليم عبداللطيف ابوهيكل42007
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ناجح234إدارة مطــــوبسا.السكرى تيوسف محمد محمد يوسف مرعى42008

ناجح260إدارة مطــــوبسا.السكرى تاحالم محمد حسن ابراهيم الطمان42009

ناجح145إدارة مطــــوبسا.السكرى تاحالم ناجى محمد السيد االذلى42010

ناجح250إدارة مطــــوبسا.السكرى تاروى عبدالقادر مصطفى الفتيانى42011

ناجح248إدارة مطــــوبسا.السكرى تاسراء سامى السيد السيد حواس42012

ناجح179إدارة مطــــوبسا.السكرى تاسماء الشحات عبدالمنعم عثمان غنيم42014

ناجح163إدارة مطــــوبسا.السكرى تاسماء تامر احمد خضر ابونار42015

ناجح159إدارة مطــــوبسا.السكرى تاسيا السيد عبده عبده محمد42020

ناجح182إدارة مطــــوبسا.السكرى تاسيل سامى محمد مرعى42022

ناجح170إدارة مطــــوبسا.السكرى تاالء انور مصطفى مصطفي الجعار42023

ناجح264إدارة مطــــوبسا.السكرى تاالء ممدوح اسماعيل عبداللطيف مرعي42024

ناجح226إدارة مطــــوبسا.السكرى تامانى عبدالعال محمد محمد حيدر42025

ناجح202إدارة مطــــوبسا.السكرى تامل رافت محمد السيد ابوناصر42026

ناجح149إدارة مطــــوبسا.السكرى تامل صالح محمد عبدالعزيز تاج الدين42027

ناجح226إدارة مطــــوبسا.السكرى تامل محمد اسماعيل علي دياب42028

ناجح226إدارة مطــــوبسا.السكرى تامل ياسر عبدهللا احمد عبدربه42029

ناجح149إدارة مطــــوبسا.السكرى تاية اشرف ابراهيم مصطفي المحالوى42032

ناجح228.5إدارة مطــــوبسا.السكرى تايه خالد عبدالباقى محمد حسان42035

ناجح231إدارة مطــــوبسا.السكرى تايه رضا عبدالباقى احمد ابوعتمان42036

ناجح263إدارة مطــــوبسا.السكرى تبسنت هاشم بكر مصطفي القواس42039

ناجح205إدارة مطــــوبسا.السكرى تجيهان صالح محمد السيد الطنايحي42040

ناجح199إدارة مطــــوبسا.السكرى تجيهان مختار ابراهيم احمد دسوقى42041

ناجح222إدارة مطــــوبسا.السكرى تحسناء اسماعيل محمداسماعيل دياب42042

ناجح202إدارة مطــــوبسا.السكرى تحسناء سمير فؤاد االذلى42043

ناجح184إدارة مطــــوبسا.السكرى تحسنة عبده محمد ابراهيم حمدين42044

ناجح211إدارة مطــــوبسا.السكرى تحنين خالد عبدالقادر عبدالقادر االذلى42046
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ناجح183إدارة مطــــوبسا.السكرى تدعاء رمضان رزق محمد  المليجى42050

ناجح230إدارة مطــــوبسا.السكرى تدنيا محمد عبدالعزيز يوسف البدوى42051

ناجح168إدارة مطــــوبسا.السكرى تدنيا محمد منصور جابر42053

ناجح223إدارة مطــــوبسا.السكرى تدينا عبدهللا محمد عبدهللا بريش42054

ناجح172إدارة مطــــوبسا.السكرى تدينا محمد فتح هللا عطيه مرعي42055

ناجح164إدارة مطــــوبسا.السكرى تذكرى مسعد اسعد الفار42056

ناجح170إدارة مطــــوبسا.السكرى ترانيا عصام حسن حسن ابوناصر42057

ناجح154إدارة مطــــوبسا.السكرى ترانيا عطا عبدالباقى علي الشادلى42058

ناجح157إدارة مطــــوبسا.السكرى ترانيا يوسف السعيد محمد الطنايحى42060

ناجح256إدارة مطــــوبسا.السكرى ترنا محمد ابراهيم ابراهيم قلموش42062

ناجح215إدارة مطــــوبسا.السكرى تروان حسان احمد محمد حسان42063

ناجح172إدارة مطــــوبسا.السكرى تريهام نعمه حسن حسن شرف42065

ناجح146إدارة مطــــوبسا.السكرى تسارة مبروك جابر محمود الطنايحى42066

ناجح210إدارة مطــــوبسا.السكرى تساره الصغير عبدهللا عبدالخالق42067

ناجح198إدارة مطــــوبسا.السكرى تساره زكريا على محمد قمرى42068

ناجح271إدارة مطــــوبسا.السكرى تساره عبدالوهاب عبدالقادر على ابوناصر42069

ناجح249إدارة مطــــوبسا.السكرى تسعيدة ايهاب سعيد كريم منصور42072

ناجح185إدارة مطــــوبسا.السكرى تسعيده صابر صابر محمد حسانين42073

ناجح245إدارة مطــــوبسا.السكرى تسلمى سليم سليم علي حسان42075

ناجح219إدارة مطــــوبسا.السكرى تسلمى عبده فتحى عشماوي عباسى42076

ناجح161إدارة مطــــوبسا.السكرى تسلوى محمد عبدالمجيد علي حواس42078

ناجح253إدارة مطــــوبسا.السكرى تسهام يسرى السعيد سيد احمد ابوناصر42079

ناجح161إدارة مطــــوبسا.السكرى تسوزان عوده محمد عطيه مرعى42080

ناجح245إدارة مطــــوبسا.السكرى تشرين احمد بسيونى محمود بسيوني42081

ناجح198إدارة مطــــوبسا.السكرى تشرين حسن فؤاد قلموش42082

ناجح235إدارة مطــــوبسا.السكرى تشهد احمد يوسف فتح هللا مرعى42083
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ناجح165إدارة مطــــوبسا.السكرى تشهد السعيد احمد محمد الطنايحى42084

ناجح230إدارة مطــــوبسا.السكرى تشهد ايمن عوض على سليم42085

ناجح177إدارة مطــــوبسا.السكرى تشهد حبشى عبدالمجيد شريف شريف42086

ناجح183إدارة مطــــوبسا.السكرى تشهد محروس عبده عبده محمد42088

ناجح231إدارة مطــــوبسا.السكرى تشهد محمد فتح هللا عبدالفتاح ابوهيكل42089

ناجح251إدارة مطــــوبسا.السكرى تشيماء سعيد على اسماعيل ابوشاهين42090

ناجح159إدارة مطــــوبسا.السكرى تشيماء عبدالعزيز مصطفى عبدالعزيز مرعى42091

ناجح272.5إدارة مطــــوبسا.السكرى تشيماء عطيه شحاته محمد مرعى42092

ناجح154إدارة مطــــوبسا.السكرى تصابرين نجاح حمده محمد االبيارى42093

ناجح176إدارة مطــــوبسا.السكرى تصفاء احمد على على ابوناصر42094

ناجح242إدارة مطــــوبسا.السكرى تصفاء سعيد محمد محمد الحمامى42095

ناجح164إدارة مطــــوبسا.السكرى تعايدة سامى خليفة مصطفي العش42096

ناجح231إدارة مطــــوبسا.السكرى تعزه يوسف عبده محمد جاد42097

ناجح157إدارة مطــــوبسا.السكرى تعلياء مسعد صبحى محمد ظافر42098

ناجح176إدارة مطــــوبسا.السكرى تغادة رجب علي احمد االذلى42099

ناجح196إدارة مطــــوبسا.السكرى تغالية رضى رجب صبحى ظافر42100

ناجح147إدارة مطــــوبسا.السكرى تفاتن هالل رجب صبحي ظافر42101

ناجح277إدارة مطــــوبسا.السكرى تفاطمة عادل يوسف عبدالعزيز البدوى42102

ناجح255إدارة مطــــوبسا.السكرى تفاطمه صبرى محمد محمد سالم42103

ناجح161إدارة مطــــوبسا.السكرى تكوثر الشحات شحاته خضر احمد42105

ناجح195إدارة مطــــوبسا.السكرى تماجده هانى سعد سعدد ابوناصر42106

ناجح187إدارة مطــــوبسا.السكرى تمايسه محمد عبده عبده ابوهيكل42107

ناجح221إدارة مطــــوبسا.السكرى تمروه محمد عبدالقادر عبدالقادر الفتيانى42109

ناجح209إدارة مطــــوبسا.السكرى تمروه محمود الشحات محمد الحصرى42110

ناجح269.5إدارة مطــــوبسا.السكرى تمريم حمدى زعفان عبدالجواد بدران42112

ناجح224إدارة مطــــوبسا.السكرى تمطيعه شعالن عبداللطيف علي شعالن42113
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ناجح171إدارة مطــــوبسا.السكرى تمنار محمد ابراهيم خليل فرفرة42118

ناجح170إدارة مطــــوبسا.السكرى تمنال عمر عبدالمنعم محمد البدوى42121

ناجح254إدارة مطــــوبسا.السكرى تمنه سمير غالى صابر البرسيقى42122

ناجح144إدارة مطــــوبسا.السكرى تمنه طايل على طايل الشاذلى42123

ناجح236إدارة مطــــوبسا.السكرى تمنه عادل ابراهيم ابوالنضر قلموش42124

ناجح216إدارة مطــــوبسا.السكرى تمنه عبده احمد محمد جاد42125

ناجح279إدارة مطــــوبسا.السكرى تمنه مسعد بيومى يوسف ابوهيكل42126

ناجح269إدارة مطــــوبسا.السكرى تمنه ياسر محمد محمد ابواسماعيل42127

ناجح146إدارة مطــــوبسا.السكرى تمنى داغر داغر شرف42128

ناجح202إدارة مطــــوبسا.السكرى تنجالء اشرف احمد محمد ابوناصر42131

ناجح199إدارة مطــــوبسا.السكرى تنرمين خالد عبدالمنعم عبدالرحمن سالما42134

ناجح198إدارة مطــــوبسا.السكرى تنسربن محمد محمود محمود عبدالدايم42137

ناجح263إدارة مطــــوبسا.السكرى تنسمه سمير محمد محمد عبدربه42138

ناجح232إدارة مطــــوبسا.السكرى تنعمه محى محى محمد جاهين42139

ناجح200إدارة مطــــوبسا.السكرى تنفال محفوظ سعد محمد ابوطالب42140

ناجح266إدارة مطــــوبسا.السكرى تنهال موسى عبدالرؤف محمد ابوطالب42141

ناجح207إدارة مطــــوبسا.السكرى تنهله احمد على محمد ابراهيم42142

ناجح143إدارة مطــــوبسا.السكرى تهدى ابراهيم ابراهيم ابراهيم جاد42147

ناجح226إدارة مطــــوبسا.السكرى تهدى اسماعيل سعد اسماعيل ابوسعده42148

ناجح210إدارة مطــــوبسا.السكرى تهدير محمد مصطفى مهدي مصطفي مرعي42151

ناجح156إدارة مطــــوبسا.السكرى تهناء السيد محمد سعد قمرى42154

ناجح144إدارة مطــــوبسا.السكرى تهند اسماعيل ابوالفتوح اسماعيل حواس42156

ناجح233إدارة مطــــوبسا.السكرى تهند عبدالخالق اسماعيل عبدالخالق42157

ناجح246إدارة مطــــوبسا.السكرى تهند قاسم محمد محمد الحمامى42158

ناجح162إدارة مطــــوبسا.السكرى توردة سعد محمد احمد حفنى42159

ناجح141إدارة مطــــوبسا.السكرى توفاء عبده ابوزليمه محمد غنيم42160
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ناجح145إدارة مطــــوبسا.السكرى تيارا سعيد حامد على الدين42162

ناجح192.5إدارة مطــــوبسا.السكرى تياسمين اسالم حمزه عبدالدايم42163

ناجح147إدارة مطــــوبسا.السكرى تياسمين الحاج سليم علي حسان42164

ناجح196إدارة مطــــوبسا.السكرى تياسمين السيد الحاج محمد ابوناصر42165

ناجح152إدارة مطــــوبسا.السكرى تياسمين محمد ابوزيد عبده البغدادى42167

ناجح144إدارة مطــــوبسا.السكرى تياسمين محمد محمد محمد ابوشاهين42168

ناجح160إدارة مطــــوبسا.السكرى تياسمين نسيم سالم عبدالمنعم غنيم42169

ناجح149إدارة مطــــوبسا.السكرى تياسمين يوسف عبدالرحمن عبدالرحمن عبدالفتاح42170

ناجح142إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينابراهيم محمد عبدالهادى مندور ابورزق42175

ناجح146إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينابوالعنين عبدالقادر محمود محمد ابوالعنين حميده42176

ناجح159إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنيناحمد احمد عبدالحى محمد فرج42178

ناجح147إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنيناحمد الشافعى حسونه محمد عامر42179

ناجح172إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنيناحمد ايمن محمد محمد ابراهيم حبشى42180

ناجح166إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنيناحمد حسانين على حسانين جادو42181

ناجح269إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنيناحمد حسنى رمضان مصطفى حموده البهلوان42182

ناجح214إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنيناحمد رشاد عبدالعظيم حسن الشاذلى42183

ناجح158إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنيناحمد سعيد محمد على حسين منصور42184

ناجح148إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنيناحمد صبرى محمد على عيسى42187

ناجح176إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنيناحمد علوه على احمد درويش42188

ناجح191إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنيناحمد فوزى حسن احمد احمد حماده42189

ناجح152إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنيناحمد محمد احمد على جادو42190

ناجح191إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنيناحمد محمد حامد محمد محمد ابوعرب42192

ناجح141إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنيناحمد محمد حماده محمد احمد شعبان42193

ناجح160إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنيناحمد محمد محمد ابراهيم السيد42195

ناجح147إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنيناسامه احمد اسماعيل محمود محمود42197

ناجح195إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنيناسامه السيد السيد محمد عطيه درويش42198
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ناجح141إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنيناسالم احمد عبداللطيف الشوكى42199

ناجح183إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنيناسالم عبده على مصطفى حموده42200

ناجح147إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنيناكرم حسن السيد عبداللطيف الشوكى42201

ناجح155إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينالبدرى محمد على عبده مصطفى عرفه42202

ناجح146إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينالسيد احمد حافظ عبدالعزيز منصور42203

ناجح157إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينانصارى اسعد اسعد حجاج محمد غريب42205

ناجح145إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينايمن فتح هللا محمد محمد لزم42206

ناجح171إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينايمن محمد محمد كيالنى ابوسعده42207

ناجح145إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينايهاب محمد عبدالجليل محمد احمد عرفه42208

ناجح209إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينبدر محمد محمد خليل جاد42210

ناجح151إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينبدرى محمد احمد احمد غريب42211

ناجح159إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينثابت محمد محمد محمد فرحات42212

ناجح168إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينحسام احمد حسن حميد ابوعبده42213

ناجح150إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينحسام حسن حمدان حسن محمد مظاليم42214

ناجح140إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينحسام حسن محمود عبداللطيف الشوكى42215

ناجح142إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينحسن احمد عطيه محمد دامر42217

ناجح146إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينحسن حسن محمد على42218

ناجح140إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينحسن حسين سعيد على يوسف السمار42219

ناجح211إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينحسن صبرى جاد الرب مصطفى42222

ناجح148إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينحسن على عبداللطيف على كنون42224

ناجح159إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينحسن محمد احمد احمد حمدين42225

ناجح145إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينحسن منير حسن محمد شحاته42227

ناجح167إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينحسنى شعبان شحاته حسن حسن42228

ناجح164إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينحسنين نعيم على حسانين جادو42229

ناجح159إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينحسونه محمد حسونه محمد داود42230

ناجح150إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينحسين مصطفى حسين على حسن محمود42231
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ناجح147إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينحموده الحاج غالى حموده42232

ناجح158إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينحميدو محمد حميدو محمد عبدالفتاح الغرب42233

ناجح160إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينخالد محمد درويش عوض درويش42234

ناجح141إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينذياد ابراهيم رجب عبدالوهاب الغندور42235

ناجح140إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينرافت على حسن شحاته عبيه42236

ناجح141إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينرافت محمد ابوطالب على ابوطالب42237

ناجح147إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينسعد محمد محمد سعد القاضى42241

ناجح208إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينسعيد حنفى عبدالفتاح محمود الغرباوى42242

ناجح140إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينسعيد محمد على عبدهللا داود42243

ناجح140إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينشادى السيد متولى سليمان الششتاوى42245

ناجح157إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينصالح على عبدالرحمن على عرفه42247

ناجح163إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينصالح عبده محمد احمد حميده42248

ناجح147إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينطارق حسن حسن مصطفى حميدين42249

ناجح163إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينعادل حسن حسن شعبان الجاويش42250

ناجح166إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينعامر حسونه حسونه محمد على عامر42252

ناجح155إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينعبدالصالح يوسف يوسف على الفقى42255

ناجح167إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينعبدالعزيز احمد عبدالعزيز محمد مرعى42256

ناجح257إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينعبدالقادر احمد حسن عبدالقادر عامر42257

ناجح165إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينعبدالقادر عبدالسالم عبدالقادر شعبان نصار42258

ناجح276إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينعبده خميس محمد عبده عرفه42261

ناجح172إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينعبده محمد عبدالكافى درويش42263

ناجح218إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينعلى ابوالحسن ابوالحسن بدوى عرفه42266

ناجح190إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينعلى احمد على احمد محمد ابوزيد42267

ناجح153إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينعلى السيد على سليم محمد عرفه42268

ناجح144إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينعلى هللا حسن محمد الشاذلى42269

ناجح162إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينعلى حموده على مصطفى حموده42271
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ناجح142إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينعلى شريف محمد احمد حسن عرفه42272

ناجح178إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينعماد حسن على ابوالحسن على الصعيدى42276

ناجح165إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينعماد على محمد محمد اسماعيل درويش42277

ناجح141إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينعمرو عبدالهادى متولى مندور عبدالهادى42281

ناجح144إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينعمرو محمد احمد القبانى42282

ناجح160إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينعمرو هانى مصطفى مصطفى عبيد42283

ناجح142إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينعيد جمال عطا ظافر42284

ناجح141إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينغالى محمد غالى محمد شحاته42286

ناجح193إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينفارس خالد محمد محمد عبدهللا42287

ناجح156إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينكريم سعيد احمد ابوالحسن الصعيدى42288

ناجح150إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينكريم كساب عبدالحافظ عبدالحفيظ42289

ناجح158إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينمحمد احمد عبدالقادر على على عامر42295

ناجح154إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينمحمد احمد محمد على اسماعيل درويش42296

ناجح162إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينمحمد عادل صبحى داود42307

ناجح153إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينمحمد على حسن على حسين42310

ناجح256إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينمحمد على حماده محمد احمد شعبان42311

ناجح165إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينمحمد على محمد على عبدالفتاح42313

ناجح190إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينمحمد على محمد على فايد42314

ناجح267إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينمحمد عماد غريب غريب محمد غريب42315

ناجح192إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينمحمد فوزى عبدالستار محمد راشد عرفه42316

ناجح182إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينمحمد محمد محمد على عيسى42317

ناجح154إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينمحمد محمد نصر الدين سعد42318

ناجح263إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينمحمد هانى محمد محمد القاضى42320

ناجح150إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينمحمد هالل محمد محمد احمد مظاليم42321

ناجح166إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينمحمود فكرى محمد ابراهيم الشامى42324

ناجح177إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينمصطفى حسن مصطفى مصطفى محمد حماده البهلوان42325
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ناجح156إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينمصطفى فيصل محمد مصطفى عرفه42328

ناجح193إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينمصطفى محمد احمد مصطفى حموده42329

ناجح160إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينمهند حسن على محمد الفالح42330

ناجح143إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنيننضال ابراهيم ابراهيم محمد حبشى42332

ناجح164إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنيننورالدين فوزى ابراهيم عبيه42333

ناجح168إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينهانى السيد شحاته ابوالحسن موسى42334

ناجح198إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينهانى عبده محمد محمد القاضى42335

ناجح150إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينوسام عبدهللا الحبشى احمد درويش42337

ناجح144إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بنينياسر يسرى محمد محمد فرحات42339

ناجح164إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتابرار محمد يوسف على الفقى42340

ناجح142إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتاحالم احمد السيد احمدالبهجه42341

ناجح174إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتاحالم محمد السيد محمد الزنطاوي42342

ناجح270إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتاسراء محمد حسين محمد عبده البهلوان42344

ناجح144إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتاسماء صابر علي محمد عبيد42345

ناجح163إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتاسماء مصطفى جمعه مصطفى فراج42348

ناجح154إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتامال علي درويش مصطفى درويش42349

ناجح169إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتاماني احمد محمد مصطفى عرفه42350

ناجح179إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتاماني محفوظ عبدالقادر الحمار42352

ناجح161إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتامل عبدالعظيم ابراهيم بيومى عرفه42353

ناجح166إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتامل عبده محمد عبدالجيد عبيه42354

ناجح150إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتامل علي الحبشي حموده رزق42355

ناجح158إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتامنه رمضان احمد احمد مظاليم42356

ناجح219إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتاميرة احمد ابراهيم محمد احمد الشامى42359

ناجح154إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتاميرة عوض عوض السيد احمد42360

ناجح185إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتاميره احمد على محمد محمد الشوكى42361

ناجح246إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتاميره حميد احمد حميد الشوكي42362
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ناجح154إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتانجي احمد سعد الحداد42363

ناجح160إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتانجي انور محمود احمد ديكو42364

ناجح233إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتانجي حسين ابراهيم عبيه42365

ناجح275إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتانهام رضا احمد حجازي السيد علي42366

ناجح176إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتايمان العبدعرفة محمد عرفة42368

ناجح209إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتايمان حسين احمد حميدو الشوكي42369

ناجح190إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتايمان عبدالحميد شعبان على عبدالمقصود42370

ناجح167إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتايمان فتح هللا فرج فتح هللا خالف42372

ناجح208إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتايمان محمد حميده احمد السقا42373

ناجح227إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتايه حمدي حسين محمد جادالحق42374

ناجح213إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتايه رجب محمد محمد الخضيرى42375

ناجح254إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتايه وائل عبدالجواد عبدالباقي محمد42376

ناجح252إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتبثينه فيصل محمد مصطفى كناس42377

ناجح173إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتبسمه رزق هللا مصطفي مصطفى علي42380

ناجح144إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتبسنت حسني عبدالمجيد محمود ابوسعد42381

ناجح174إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتجانا احمد عبدالصالح محمد السقا42382

ناجح185إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتحبيبه احمد ابراهيم احمد الشامي42383

ناجح275.5إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتحسناء حميد حميد حسن الشوكى42384

ناجح180إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتحسناء زكريا محمد محمد الزهيري42385

ناجح236إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتحسناء عبده حسن محمد حسن عرفه42386

ناجح271إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتحسناء محمد محمد محمد درويش42387

ناجح154إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتحنان ميمي حسن شعبان الجاويش42389

ناجح162إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتدنيا على السيد محمد عطيه42394

ناجح171إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتدينا مصطفى عنتر احمد القاضي42395

ناجح261.5إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناترانيا ابراهيم محمد مصطفى شبانه42396

ناجح275.5إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتروان ابراهيم محمد على اسماعيل درويش42397
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ناجح278إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتروان سعيد محمد محمد احمد حميده42398

ناجح190إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتريهام شعبان شحاته حسن حسن42402

ناجح149إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتزينب حسين حماده حسين محمد عرفه42404

ناجح194إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتسلمي ممتاز سالم عبدالقادر نصار42412

ناجح147إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتسمر احمد فرج محمد قشالن42414

ناجح170إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتسهام راغب يوسف حسن الفالح42415

ناجح263.5إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتشاهيناز صالح محمد محمد شحاته42417

ناجح182إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتشروق اشرف عبدالجواد عبدالباقى محمد42418

ناجح168إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتشرين سعيد احمد ابوالحسن الصعيدي42419

ناجح161إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتشيماء احمد محمد محمد محمد البهلوان42421

ناجح210إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتشيماء سعيد محمد نعمه هللا42423

ناجح155إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتصابرين هاني مصطفى محمود مصطفى42425

ناجح173إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتصفاء انصاري نصيف حجاج غريب42426

ناجح232.5إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتعبير االسمر عبده محمد علي مرتضى42428

ناجح276إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتفاطمة حميد حميد حسن الشوكى42435

ناجح242إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتفاطمه رمضان ابوالمعاطي محمد سعد42436

ناجح273إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتفاطمه سند ابراهيم ابراهيم عبية42437

ناجح249إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتفاطمه محمد جمعه عبدالجليل مصطفى عرفه42439

ناجح247إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتفرح سعد احمد شعبان درويش42440

ناجح200إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتفيفي خالد عبده عبده جادو42441

ناجح173إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتلندا محمد عبدالقادر سليمان سلطان42442

ناجح172إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتلوزه حسن احمد شحاته الطحان42443

ناجح156إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتلوله حسنين جمعه بيومى عرفه42444

ناجح262.5إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتمريم اكرامى اسعد حجاج غريب42445

ناجح142إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتمريم محمد محمد حسين احمد باشا42446

ناجح220إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتمسعوده ابراهيم محمد محمد عرفه عارف42447
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ناجح239إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتمنار محمد حسن محمد جبر42448

ناجح172إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتمنايا محمود حسين محمود شهاوي42449

ناجح187إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتمنة هللا احمد شحاته حسين احمد الشوكي42450

ناجح247.5إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتمي خميس محمد احمد اسماعيل42454

ناجح226.5إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتمي سعيد احمد احمد محمد جاد42455

ناجح236إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتمي محمود احمد محمود عرفه42456

ناجح191إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتمي مختار فتحي محمد عرفه42457

ناجح170إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتناديه السيد شعبان السيد عبيه42459

ناجح181إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتناديه طلعت محمود مصطفى باشا42460

ناجح178إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتنجالء عبدالعزيز حامد محمد ابوعرب42463

ناجح171إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتنجالء فتحى على حسن نكوده42464

ناجح215إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتنجالء محمد ابراهيم محمد الشامي42465

ناجح171إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتنجوى على محمد عبدالقادر على الفقى42466

ناجح226إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتندا ابراهيم ابراهيم احمد احمد حميده42467

ناجح225إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتندا عبداللطيف محمود عبداللطيف محمد الشوكى42468

ناجح205إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتندى ناجي علي حسن42469

ناجح212إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتنسمه سعيد سالمه مصطفى محمد الشهبه42471

ناجح154إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتنسيمه كرم احمد كنون42472

ناجح147إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتنصرة محمد محمد حمودة رزق42473

ناجح146إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتنعمه احمد جابر السيد فراج42474

ناجح161إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتنهاد علي محمد محمد الزهيري42476

ناجح220إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتنورا حسن احمد محمد رشاد حسين42479

ناجح197إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتنورا عبدهللا احمد احمد علي عرفه42480

ناجح166إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتنوره حسن جالل محمد احمد كناس42482

ناجح164إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتنورهان عصام عبدالباقى محمد الشامى42489

ناجح181إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتنورهان محمد عبده عبدالغنى عرفه42490
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ناجح186إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتهانم رضا احمد اسماعيل خضره42491

ناجح213إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتهبه سامي محمد محي الدين محمد القاضي42494

ناجح264إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتهبه محمد عبدالشافي محمد حسن عرفه42495

ناجح190إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتهدى محمد ابراهيم محمد حمدين42496

ناجح188إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتيارا محمد على علي محمد مرتضى42500

ناجح227إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتياسمين احمد حسن شعبان الجاويش42501

ناجح171إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتياسمين حسن محمد مصطفى موسى عبيد42502

ناجح237إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتياسمين محمد حسين السيد عبيه42506

ناجح167إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتياسمين محمد فرج على يحيي42507

ناجح151إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتياسمين ممدوح سعيد احمد عرفه42508

ناجح191إدارة مطــــوبسبرج مغيزل بناتيمنى ياسر ابراهيم محمد جاد42509

ناجح141إدارة مطــــوبسجالل الشامىوصال كامل محمد محمد فراج42514

ناجح274إدارة بيــــــــــالبيال بنينابراهيم السعيد ابراهيم احمد السيد عمر42601

ناجح277إدارة بيــــــــــالبيال بنينابراهيم حمدى السعيد احمد نصير42602

ناجح278.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينابراهيم خالد ابراهيم عبدالمجيد احمد42603

ناجح278إدارة بيــــــــــالبيال بنينابراهيم رضا ابراهيم عبدالحميد الدسوقى مرزوق42604

ناجح195إدارة بيــــــــــالبيال بنينابراهيم شعبان محمود رمضان العدوى42605

ناجح270إدارة بيــــــــــالبيال بنينابراهيم شوقى على محمد شمس الدين42606

ناجح268.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينابراهيم عادل محمد ابراهيم دياب42607

ناجح264إدارة بيــــــــــالبيال بنينابراهيم محمد ابراهيم المرسي سليمان42608

ناجح274إدارة بيــــــــــالبيال بنينابراهيم محمد ابراهيم محمد السيد المصلى42609

ناجح246إدارة بيــــــــــالبيال بنينابراهيم محمد ابراهيم محمد الصاوي42610

ناجح249.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينابراهيم محمد عبدالغفار على محمود الصعيدى42611

ناجح262إدارة بيــــــــــالبيال بنينابراهيم محمود محمود سيد احمد على السيسى42612

ناجح266إدارة بيــــــــــالبيال بنينابراهيم محى الدين ابراهيم عبدالرازق42613

ناجح260إدارة بيــــــــــالبيال بنينابوبكر خالد محمد السيد غازي42614
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ناجح245إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد ابراهيم صالح محمد صالح42615

ناجح200.5إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد ابراهيم محمد ابراهيم محمد العشري42616

ناجح269إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد ابوزيد البيلى ابوزيد موسى42617

ناجح240إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد اشرف عبدالحافظ حامد خليفه42618

ناجح277إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد اشرف عبدالمنعم احمد محمد42619

ناجح259إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد اشرف مصطفى البيلي ابراهيم42620

ناجح262إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد البسيونى مسلم محمد مسلم42621

ناجح186.5إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد السيد احمد عبدالعزيز محمد سعيد42622

ناجح278إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد السيد احمد فؤاد العيسوى عبدهللا42623

ناجح262إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد السيد عبدالرحمن السيد االمام42624

ناجح234إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد السيد فؤاد السيد الكسباني42625

ناجح245إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد المتولى السعيد محمد الصعيدي42626

ناجح248.5إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد ايمن البيلي احمد محمد شاهين42627

ناجح276إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد ايهاب اسماعيل محمد سليت42628

ناجح267إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد بالل ابراهيم السيد الشحات42629

ناجح255.5إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد جمال البيومي محمد فرج42630

ناجح278إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد جمال عبدالحليم محمد المتولي42631

ناجح276إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد جمال عبدالونيس محمد عبدالغنى الشربيني42632

ناجح203إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد جمال عطيه ابراهيم البروجى42633

ناجح257إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد حسام الدين السيد احمد رمضان42634

ناجح218.5إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد حسن محمد السيد حسن42635

ناجح263إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد خالد عبدالعزيز فتوح فودة42636

ناجح270إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد خالد عمر عبدالجليل عمر عيد42637

ناجح265إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد ذاكى احمد عبدالخالق ابراهيم42638

ناجح273إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد رجب مصطفي عطيه علي42639

ناجح277إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد رضا احمد عبدالرازق احمد فرحات42640
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ناجح278إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد رضا حسان عطافي محمد42641

ناجح265إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد رضا عبدالحميد السعيد فراج42642

ناجح274إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد رضا محمد محمد حامد42643

ناجح270.5إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد شريف احمد عيسي البدالي42644

ناجح262إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد صبرى محمد محمود المغازي42645

ناجح259إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد عبدالباري بكري احمد محمد شعبان42646

ناجح276إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد عبدالرازق محمد محمد العوامي42647

ناجح262إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد عبدالعزيز عبدالمنعم السيد محمد شعيشع42648

ناجح272.5إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد عبدالال محمد ابراهيم دياب42649

ناجح276إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد عبداللطيف عبدالرؤف محمد السعداوى42650

ناجح273إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد عبدهللا احمد حسين المرسي42651

ناجح207إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد عبدالمنعم اياتي عبدالمنعم محمد42652

ناجح273إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد عبدالوهاب محمد نبيه احمد محمد االلفي42653

ناجح232إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد عبده محمد عبده مصطفى42654

ناجح278إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد عصام محمد علي احمد42655

ناجح244إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد علي احمد ابوالمعاطي علي الدبش42656

ناجح256.5إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد علي عبدالغفار ابوالمجد على42657

ناجح276إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد عمرو حسن عبدالحى عبدالحميد42658

ناجح276إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد عمرو سامي المغازي فرج42659

ناجح270إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد عمرو عبدالعزيز الدرينى محمد الدسوقي42660

ناجح274إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد فتحي ابراهيم محمد ابراهيم ابوالمجد42661

ناجح211إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد كمال محمد محمد عبدالفتاح42662

ناجح272إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد ماجد يوسف محمد غالى42663

ناجح237إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد مجدي السيد علي المغازي زيد42664

ناجح248.5إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد محمد احمد المتولى النجار42665

ناجح265إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد محمد احمد زناته42666
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ناجح273إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد محمد احمد صابر عبدالحميد محمد42667

ناجح268.5إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد محمد احمد عثمان رشوان42668

ناجح275إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد محمد الرفاعي حجازي42669

ناجح272إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد محمد المغازي احمد عامر42670

ناجح274إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد محمد رضوان حسن عبدهللا42671

ناجح269إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد محمد سامي محمد السيد42672

ناجح265.5إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد محمد طلبه محمد المعصراوي42673

ناجح269إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد محمد عادل بدير الجزار42674

ناجح271إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد محمد عبدالحكيم عبدالمالك عالم42675

ناجح206إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد محمد عبدالحميد انور الكسباني42676

ناجح273إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد محمد عبدالمقصود ابراهيم عبدالمقصود42677

ناجح207إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد محمد عبدالمنعم محمد المغازى42678

ناجح254إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد محمد محمد عامر القزاز42679

ناجح178إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد محمد محمود عطيه الصعيدى42680

ناجح272إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد محمود الشحات محمود محمد42681

ناجح274إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد محمود وجيه عبدالحق حامد42682

ناجح275إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد مصطفي علي الجندي42683

ناجح242إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد هشام عيد السيد صالح42684

ناجح273إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد وائل العشرى احمد السيد العشري42685

ناجح278.5إدارة بيــــــــــالبيال بنيناحمد يوسف يوسف بدير السيد42686

ناجح258إدارة بيــــــــــالبيال بنينادهم ابراهيم كمال الصديق الزفتاوي42687

ناجح273إدارة بيــــــــــالبيال بنينادهم امير محمد عبدالفتاح عبدالقادر42688

ناجح272إدارة بيــــــــــالبيال بنينادهم حسام ماضي عباس حجازي42689

ناجح190إدارة بيــــــــــالبيال بنينادهم عبدالفتاح عبدالرحمن عبدالفتاح حسن42690

ناجح276إدارة بيــــــــــالبيال بنينادهم فتحى محمد عبيدو42691

ناجح279إدارة بيــــــــــالبيال بنينادهم هاني ابراهيم الدسوقي عبدالحميد شادي42692
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ناجح256إدارة بيــــــــــالبيال بنيناساف السيد يوسف السيد حجازى42693

ناجح274إدارة بيــــــــــالبيال بنيناسالم احمد ابراهيم عبداللطيف ابراهيم42694

ناجح262إدارة بيــــــــــالبيال بنيناسالم احمد عبدالعزيز محمد المقدم42695

ناجح254إدارة بيــــــــــالبيال بنيناسالم وليد سميح شاكر محمد طرابيه42696

ناجح217إدارة بيــــــــــالبيال بنيناسماعيل البيلى اسماعيل البيلى ابراهيم42697

ناجح187إدارة بيــــــــــالبيال بنيناشرف رضا السيد عبدالرحمن السيد42698

ناجح239إدارة بيــــــــــالبيال بنيناشرف عبدالقادر نجيب عبدهللا محمد42699

ناجح229.5إدارة بيــــــــــالبيال بنيناشرف يوسف السيد يوسف دوابه42700

ناجح278إدارة بيــــــــــالبيال بنيناكرم السيد ابراهيم محمد محمد42701

ناجح246إدارة بيــــــــــالبيال بنينالدسوقي محمد عبدالرازق منير احمد حسن42702

ناجح161إدارة بيــــــــــالبيال بنينالزغبى السيد عبدالجواد على عبدالجواد42703

ناجح264إدارة بيــــــــــالبيال بنينالسعيد احمد حسن السعيد عامر42704

ناجح271إدارة بيــــــــــالبيال بنينالسعيد الشحات السعيد ابراهيم عبدالسالم الجبالي42705

ناجح163إدارة بيــــــــــالبيال بنينالسيد احمد السيد احمد على عبدالعال42706

ناجح253إدارة بيــــــــــالبيال بنينالسيد خالد السيد حمزه زناته42707

ناجح256إدارة بيــــــــــالبيال بنينالسيد علي السيد المرسي ابراهيم42708

ناجح274إدارة بيــــــــــالبيال بنينالسيد علي محمد عبدالباري ابراهيم42709

ناجح261إدارة بيــــــــــالبيال بنينالسيد محمد السيد علي حسن فصاده42710

ناجح234إدارة بيــــــــــالبيال بنينالسيد محمد عباس معوض سليم42711

ناجح254.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينالسيد محمد عبدالرحمن احمد السيد42712

ناجح270إدارة بيــــــــــالبيال بنينالسيد مصطفى السيد محمد الشناوى سالم42713

ناجح273إدارة بيــــــــــالبيال بنينالقسام محمد عبدالعال احمد عبدالعال42714

ناجح272إدارة بيــــــــــالبيال بنينايهاب ماهر عبدالستار السعيد رمضان42715

ناجح273إدارة بيــــــــــالبيال بنينبدر احمد محمد على على مندور42716

ناجح249.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينبدوى حماد بدوى شحاته البانوبى42717

ناجح271إدارة بيــــــــــالبيال بنينبشوى سامى سيف رسن عبدالمالك42718
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ناجح275إدارة بيــــــــــالبيال بنينبالل احمد ابراهيم الدسوقي عبدالحليم القحافي42719

ناجح273.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينبالل اسامه محمد ابراهيم زيدان42720

ناجح270إدارة بيــــــــــالبيال بنينبالل عبدالحليم محمد ابراهيم متولى42721

ناجح272.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينبالل محمد على محمد هشهش42722

ناجح216إدارة بيــــــــــالبيال بنينجالل غنام محمد احمد محمد42723

ناجح228.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينجمال احمد يونس محمد محمد عرفات42724

ناجح277إدارة بيــــــــــالبيال بنينجمال صبري محمد السيد مرزوق42725

ناجح150إدارة بيــــــــــالبيال بنينجمال عبدالعال توفيق عثمان عبداللطيف42726

ناجح276إدارة بيــــــــــالبيال بنينجمال عبدالناصر البسطويسى محمد42727

ناجح277إدارة بيــــــــــالبيال بنينحازم السيد مختار السيد42728

ناجح191إدارة بيــــــــــالبيال بنينحبيب عبدالمنعم محمد احمد متولي42729

ناجح232إدارة بيــــــــــالبيال بنينحسام اسامة السيد محمد حافظ المرسي42730

ناجح274إدارة بيــــــــــالبيال بنينحسام السعيد عبدهللا السيد الغلبان42731

ناجح241إدارة بيــــــــــالبيال بنينحسام السيد حسن الشربينى احمد42732

ناجح274إدارة بيــــــــــالبيال بنينحسام حسن محمد علي السعيد شعيشع42733

ناجح248إدارة بيــــــــــالبيال بنينحسام رضا السيد محمد سعد42734

ناجح272إدارة بيــــــــــالبيال بنينحسام عبدالخالق محمد عبدالوهاب سعيد42735

ناجح275إدارة بيــــــــــالبيال بنينحسين احمد محمد احمد الجندى42736

ناجح267إدارة بيــــــــــالبيال بنينحسين عز الدين كامل محمد الكتبى42737

ناجح143إدارة بيــــــــــالبيال بنينحمزه ابراهيم محمود حامد بدير42738

ناجح208.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينحمزه ناصر محمد محمد علي42739

ناجح268إدارة بيــــــــــالبيال بنينخالد السيد محمد عبدالحليم على العشرى42740

ناجح274إدارة بيــــــــــالبيال بنينخالد عبدالرحمن متولى غريب احمد42741

ناجح255إدارة بيــــــــــالبيال بنينخالد عبدربه محمد احمد عبدالاله42742

ناجح266إدارة بيــــــــــالبيال بنينديفيد منصور عوض هللا جرجس42743

ناجح276إدارة بيــــــــــالبيال بنينرجب احمد رجب علي احمد كريم42744
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ناجح274إدارة بيــــــــــالبيال بنينرحيم محمد العربى محمد احمد42745

ناجح274إدارة بيــــــــــالبيال بنينرضا جمال محمد احمد الجعب42746

ناجح274إدارة بيــــــــــالبيال بنينرضا هيثم عبدالسالم احمد متولى42747

ناجح272إدارة بيــــــــــالبيال بنينرفعت احمد رفعت السيد السكرى42748

ناجح263إدارة بيــــــــــالبيال بنينرمزى مختار رمزى السيد جمعه غازى42749

ناجح265إدارة بيــــــــــالبيال بنينروحيم رشاد كمال غازى شعيب42750

ناجح255إدارة بيــــــــــالبيال بنينزكريا ابراهيم محمد زكريا احمد42751

ناجح279إدارة بيــــــــــالبيال بنينزياد احمد على محمد االطير42752

ناجح268إدارة بيــــــــــالبيال بنينزياد اشرف محمد محمد ابراهيم42753

ناجح250إدارة بيــــــــــالبيال بنينزياد المتولى احمد السيد حمدون42754

ناجح266إدارة بيــــــــــالبيال بنينزياد زينهم فؤاد محمد عبدالرحمن42755

ناجح269إدارة بيــــــــــالبيال بنينزياد عبدهللا غازى عبدالرحمن المطرى42756

ناجح274إدارة بيــــــــــالبيال بنينزياد عصام عبدالغنى السيد عيد42757

ناجح270إدارة بيــــــــــالبيال بنينزياد نشات عبدالرؤف محمد على42758

ناجح278إدارة بيــــــــــالبيال بنينزياد ياسر محمد الورداني السيد42759

ناجح273إدارة بيــــــــــالبيال بنينزينهم محمد زينهم عبدالمحسن محمود42760

ناجح275إدارة بيــــــــــالبيال بنينسامح احمد سامح الصباحى42761

ناجح205.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينسامح مجدى الصاوى غنام42762

ناجح182إدارة بيــــــــــالبيال بنينسامح وليد ابراهيم محمد ابراهيم قرمز42763

ناجح273إدارة بيــــــــــالبيال بنينسامى صابر سامى صابر ابراهيم42764

ناجح260إدارة بيــــــــــالبيال بنينسامى متولى سامى ابراهيم محمد غنيم42765

ناجح264إدارة بيــــــــــالبيال بنينسامى محمد سامى عبدالعزيز حسن احمد42766

ناجح257إدارة بيــــــــــالبيال بنينسمير محمد احمد محمود غالي42767

ناجح269إدارة بيــــــــــالبيال بنينسمير منصور محمد محمد علي خاطر42768

ناجح275إدارة بيــــــــــالبيال بنينسيف ابراهيم محمد السيد زناته42769

ناجح242إدارة بيــــــــــالبيال بنينسيف خالد عبدالعزيز محمد البسيوني42770
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ناجح257إدارة بيــــــــــالبيال بنينسيف محمد على احمد على عبدهللا42771

ناجح257.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينشريف محمد نبيل سيد على شريف42772

ناجح249.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينشعبان السيد ماهر حمزه السيد الشحات42773

ناجح144إدارة بيــــــــــالبيال بنينصابر عبدالناصر محمود رمضان علي العدوي42774

ناجح270إدارة بيــــــــــالبيال بنينصبحى امير صبحى باقى42775

ناجح265إدارة بيــــــــــالبيال بنينصقر ابراهيم محمد عبده صقر42776

ناجح265.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينطارق محمد حسن محمد حسن42777

ناجح263إدارة بيــــــــــالبيال بنينطارق هاشم عطوه احمد عبدالعال42778

ناجح246إدارة بيــــــــــالبيال بنينعادل محمد السعيد السيد على يونس42779

ناجح265.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينعبدالحليم محمد عبدالحليم محمد االطير42780

ناجح238إدارة بيــــــــــالبيال بنينعبدالحميد تامر رمضان عبدالحميد قنديل42782

ناجح268.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينعبدالحميد مجدي عبدالحميد الشوادي شبانة42783

ناجح251إدارة بيــــــــــالبيال بنينعبدالحي الصيرفي حافظ محمود الدسوقي42784

ناجح234إدارة بيــــــــــالبيال بنينعبدالرحمن ابراهيم الدسوقي عبدالعليم احمد فراج42785

ناجح267إدارة بيــــــــــالبيال بنينعبدالرحمن احمد عبدالرحمن محمود بدوي42786

ناجح274إدارة بيــــــــــالبيال بنينعبدالرحمن احمد عبدالعال متولي سعد42787

ناجح255إدارة بيــــــــــالبيال بنينعبدالرحمن اشرف جادهللا علي االطير42788

ناجح256إدارة بيــــــــــالبيال بنينعبدالرحمن البسيونى اسماعيل البسيونى علي42789

ناجح265إدارة بيــــــــــالبيال بنينعبدالرحمن السيد صدقى موسى دشيش42790

ناجح271إدارة بيــــــــــالبيال بنينعبدالرحمن السيد محمد السيد فتوح المشرفي42791

ناجح272إدارة بيــــــــــالبيال بنينعبدالرحمن ايمن ابراهيم حسين زايد42792

ناجح273إدارة بيــــــــــالبيال بنينعبدالرحمن حازم عبدالرحمن عبدالحميد النشيلي42793

ناجح257إدارة بيــــــــــالبيال بنينعبدالرحمن حسن السيد التهامي محمد42794

ناجح276إدارة بيــــــــــالبيال بنينعبدالرحمن رضا على السيد عبدالسالم42795

ناجح270إدارة بيــــــــــالبيال بنينعبدالرحمن رضا علي محمد المتولي الزرزور42796

ناجح270إدارة بيــــــــــالبيال بنينعبدالرحمن عبدالمنعم محمد احمد بدوي42797



كفرالشيخ16/06/2021

1462صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح206إدارة بيــــــــــالبيال بنينعبدالرحمن عصام احمد حسن ابراهيم االشعط42798

ناجح249إدارة بيــــــــــالبيال بنينعبدالرحمن عصام عبدالعزيز موسى رخا42799

ناجح270.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينعبدالرحمن عالء ابراهيم احمد بغدوده42800

ناجح270إدارة بيــــــــــالبيال بنينعبدالرحمن فؤاد احمد محمد قاسم42801

ناجح272إدارة بيــــــــــالبيال بنينعبدالرحمن قنديل محمد قنديل محمد42802

ناجح273إدارة بيــــــــــالبيال بنينعبدالرحمن ماهر البدوى عبدالهادى سويلم42803

ناجح270إدارة بيــــــــــالبيال بنينعبدالرحمن محمد احمد ابوالفتوح عبدهللا اعا42804

ناجح257إدارة بيــــــــــالبيال بنينعبدالرحمن محمد السعيد عبدالحليم فوده42805

ناجح256إدارة بيــــــــــالبيال بنينعبدالرحمن محمد السيد على عبدهللا42806

ناجح267إدارة بيــــــــــالبيال بنينعبدالرحمن محمد السيد مصطفى محمود زويل42807

ناجح253إدارة بيــــــــــالبيال بنينعبدالرحمن محمد جاد محمد جاد42808

ناجح249.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينعبدالرحمن محمود محمود عبدالخالق محمد الجندي42809

ناجح216إدارة بيــــــــــالبيال بنينعبدالرحمن نشات السيد عبدالمنعم رزق الحداد42810

ناجح269إدارة بيــــــــــالبيال بنينعبدالرحمن ياسر محمد عبدالرحمن اغا42811

ناجح248إدارة بيــــــــــالبيال بنينعبدالرحيم طه عبدالرحيم طه قرمز42812

ناجح262إدارة بيــــــــــالبيال بنينعبدالسالم ماهر عبدالسالم عباس عبدالسالم42813

ناجح178إدارة بيــــــــــالبيال بنينعبدالعزيز احمد محمد قاسم محمد42815

ناجح272إدارة بيــــــــــالبيال بنينعبدالغفار صالح عبدالغفار صالح دشيش42816

ناجح261إدارة بيــــــــــالبيال بنينعبدالغفار هانى محسن احمد سعده42817

ناجح270إدارة بيــــــــــالبيال بنينعبدهللا السعيد عبدهللا السيد الغلبان42818

ناجح241إدارة بيــــــــــالبيال بنينعبدهللا صبحي شحاته الدسوقي حسين42819

ناجح204إدارة بيــــــــــالبيال بنينعبدهللا فتحي صابر عبدالحميد الشربيني42820

ناجح264إدارة بيــــــــــالبيال بنينعبدهللا كريم سند عطية عبدالعزيز42821

ناجح269إدارة بيــــــــــالبيال بنينعبدهللا محمد عبدهللا محمد سعد42822

ناجح264إدارة بيــــــــــالبيال بنينعبدالمنعم السيد عبدالمنعم محمد الشربيني42823

ناجح263إدارة بيــــــــــالبيال بنينعصام عبدالرحمن متولي غريب احمد42824
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ناجح212إدارة بيــــــــــالبيال بنينعصام ياسر البسيونى احمد البسيونى42825

ناجح273إدارة بيــــــــــالبيال بنينعلى اسالم على ابراهيم ابوالعينين42826

ناجح193إدارة بيــــــــــالبيال بنينعلى عيسى على عيسى البدالي42827

ناجح260إدارة بيــــــــــالبيال بنينعلى فكري محمد علي السكري42828

ناجح267إدارة بيــــــــــالبيال بنينعلى مجدى على ابرهيم قاسم42829

ناجح270إدارة بيــــــــــالبيال بنينعلى مدحت على عبدالجواد البيلي42830

ناجح268إدارة بيــــــــــالبيال بنينعماد عاطف محمد عبدالرازق عبدالحليم42831

ناجح261إدارة بيــــــــــالبيال بنينعمار البيلى عبدالستار عبدالعليم محمد42832

ناجح264إدارة بيــــــــــالبيال بنينعمار ياسر عبدالرحمن علي صقر42833

ناجح262إدارة بيــــــــــالبيال بنينعمار ياسر عبدالقادر علي محمود الصعيدي42834

ناجح269إدارة بيــــــــــالبيال بنينعمر احمد عبدالسميع محمد سلطان42835

ناجح250إدارة بيــــــــــالبيال بنينعمر السيد عبدالعزيز عبدالاله احمد42836

ناجح262إدارة بيــــــــــالبيال بنينعمر خيرى احمد معوض رمضان42837

ناجح266إدارة بيــــــــــالبيال بنينعمر رامي فؤاد البيلي سالم42838

ناجح268إدارة بيــــــــــالبيال بنينعمر علي اسماعيل علي اسماعيل42839

ناجح215إدارة بيــــــــــالبيال بنينعمر مجدى السعيد محمد مسلم42840

ناجح273إدارة بيــــــــــالبيال بنينعمر محمد السيد محمد غازى42841

ناجح269إدارة بيــــــــــالبيال بنينعمر محمد على عثمان ابوالفتوح42842

ناجح261إدارة بيــــــــــالبيال بنينعمر نشات عبدالرؤف محمد على42843

ناجح275إدارة بيــــــــــالبيال بنينعمرو السيد محمد ابراهيم عبيد42844

ناجح250إدارة بيــــــــــالبيال بنينعمرو الشحات حامد عبدالقادر عطا42845

ناجح259.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينعمرو خالد سعد علي رمضان42846

ناجح262إدارة بيــــــــــالبيال بنينعمرو عزت فوزى عبدهللا احمد ابوزيد42847

ناجح272إدارة بيــــــــــالبيال بنينعمرو محمد احمد حسن الحايس42848

ناجح267إدارة بيــــــــــالبيال بنينعمرو محمد المتولي احمد المغازي42849

ناجح270إدارة بيــــــــــالبيال بنينغنام ماهر عبداللطيف السيد سمك42850
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ناجح216إدارة بيــــــــــالبيال بنينفؤاد محمد فؤاد السيد الكسباني42851

ناجح224إدارة بيــــــــــالبيال بنينفؤاد وائل فؤاد السيد السيد مندور42852

ناجح267إدارة بيــــــــــالبيال بنينفادى عصام عطاهللا فهمى عبده42853

ناجح255.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينفارس احمد فايد محمد علوانى42854

ناجح249.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينفارس الصديق عبدالحليم محمد ابوالمجد42855

ناجح246إدارة بيــــــــــالبيال بنينفارس جالل طه احمد42856

ناجح228إدارة بيــــــــــالبيال بنينفارس حسن سليمان السيد المتولي االطير42857

ناجح245إدارة بيــــــــــالبيال بنينفارس رضا محمد علي موسى رخا42858

ناجح186إدارة بيــــــــــالبيال بنينفارس عبدهللا ماهر عبدهللا محمد42859

ناجح267إدارة بيــــــــــالبيال بنينفارس عصام محمد البسطويسي احمد42860

ناجح278إدارة بيــــــــــالبيال بنينفارس محمد شفيق بدير يوسف42861

ناجح270إدارة بيــــــــــالبيال بنينفارس محمد عطيه عيسوي الدسوقي42862

ناجح201إدارة بيــــــــــالبيال بنينفارس هاني الشحات السيد حجازي42863

ناجح246إدارة بيــــــــــالبيال بنينفتحى عاصم فتحي عبدالحميد الجعب42864

ناجح270إدارة بيــــــــــالبيال بنينفريد ايهاب عبدالفتاح محمد شعبان42865

ناجح265إدارة بيــــــــــالبيال بنينفريد محمد عبدهللا محمد سليمان42866

ناجح206إدارة بيــــــــــالبيال بنينكامل مصطفى كامل مندور يوسف مندور42867

ناجح263.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينكريم السعيد محمد ابراهيم العشرى42868

ناجح272إدارة بيــــــــــالبيال بنينكريم رضا احمد الشربيني احمد الكرداوه42869

ناجح264.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينكريم رضا السيد ابراهيم السيد42870

ناجح259إدارة بيــــــــــالبيال بنينكريم رضا محمد المهدي حسن42871

ناجح210إدارة بيــــــــــالبيال بنينكريم عبدالعزيز سعد عبدالعزيز على42872

ناجح275إدارة بيــــــــــالبيال بنينكريم عصام عبدالسميع حامد خليفة42873

ناجح270إدارة بيــــــــــالبيال بنينكريم على السيد على قلبه42874

ناجح248إدارة بيــــــــــالبيال بنينكريم ماهر السيد عبدهللا الشيخ42875

ناجح230إدارة بيــــــــــالبيال بنينكريم مجدي عبدالحليم سليمان خفاجي42876
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ناجح254إدارة بيــــــــــالبيال بنينكريم محمد سيد سعد سمك42877

ناجح225إدارة بيــــــــــالبيال بنينكريم محمد محمد عطيه الصعيدي42878

ناجح212إدارة بيــــــــــالبيال بنينكريم هانى صالح مرسى محمد42879

ناجح263إدارة بيــــــــــالبيال بنينكريم وليد حسن عبدالحى عبدالحميد متولى42880

ناجح267إدارة بيــــــــــالبيال بنينمؤمن عصام ابراهيم الدسوقي احمد الدقش42881

ناجح238إدارة بيــــــــــالبيال بنينماهر محمد السيد على محمود البرعى42882

ناجح270إدارة بيــــــــــالبيال بنينماهر محمود موسى ابوالمعاطي عبدالعاطي42883

ناجح188إدارة بيــــــــــالبيال بنينمجدى احمد حسين السيد حسين42884

ناجح265.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينمجدي ياسر عبدالعزيز السيد حماد فلفل42885

ناجح168إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد ابراهيم ابراهيم امين محمد42886

ناجح266إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد ابراهيم الدسوقى عبدالحميد الدسوقي42887

ناجح246إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد ابراهيم السعيد محمد البانوبي42888

ناجح255إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد ابراهيم السيد زيدان الشربينى42889

ناجح239إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد ابراهيم الهاللي ابراهيم عبدالسالم42890

ناجح202إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد ابراهيم صالح محمد صالح42891

ناجح221إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد ابراهيم محمد على السعيد42892

ناجح248.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد ابراهيم محمد محمد احمد42893

ناجح266إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد احمد عبدالسميع احمد ابوزيد42894

ناجح271إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد احمد عبداللطيف عبدالحي ناصف42895

ناجح249.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد اسامة جمال ابراهيم ريه42896

ناجح189.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد اسامة رمضان محمد عطيه42897

ناجح266إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد اسامة سعد ابراهيم عالم42898

ناجح205إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد السعيد شلبى سالم الحمادى42899

ناجح248إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد السيد احمد يوسف اسماعيل42900

ناجح276إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد السيد الشاذلى محمود يوسف42901

ناجح197إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد السيد طه السيد عطيه42902
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ناجح267إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد السيد عبدالستار السيد السكرى42903

ناجح192إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد السيد عبدالعزيز صبره الصعيدي42904

ناجح236إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد السيد فتحي السيد المرشدي42905

ناجح247.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد السيد محمد السيد احمد بخيت42906

ناجح273إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد السيد محمد السيد السمنودي42907

ناجح263إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد العدلى محمد كامل العدلي محمد42908

ناجح277.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد جميل شعبان غريب محمد42910

ناجح279إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد حاتم السيد محمد ابوالعزايم42911

ناجح269إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد حافظ احمد حسن بدوى42912

ناجح259إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد حامد عطا عبدالقادر عطا42913

ناجح269إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد حامد محمد احمد محمد البيلي42914

ناجح274إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد حسن احمد على الجندي42915

ناجح272إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد خالد ابراهيم هالل المليجى42916

ناجح239إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد رضا الشحات عبدالجواد محمد42917

ناجح249إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد زكريا محمد زكريا احمد42918

ناجح270.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد سامح محمد جميل الششتاوى42919

ناجح273إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد سامي محمد صالح عثمان حجازي42920

ناجح274إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد صالح عبدالواحد على عبدالواحد42921

ناجح273.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد عاطف عبدالعاطي االمام ابوزيد42922

ناجح278.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد عبدالحميد السيد علي عبدالحميد42923

ناجح278إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد عبدالحميد محمد ابوالوفا عبدالحميد سالم42924

ناجح249إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد عبدالحميد محمد عبدالحليم سليت42925

ناجح273إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد عبدالحميد محمد عبدالرحمن عبدالرسول42926

ناجح256.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن سيد احمد42927

ناجح215إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد عبدالرحمن علي فريد السيد42928

ناجح193إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد عبدالعزيز محمد عبدالوهاب بدوى42929
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ناجح222.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد عبدالعليم عبدالمجيد ابراهيم ابوالعنين42930

ناجح273إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد عبدالفتاح محمد محمد الزنط42931

ناجح273إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد عبدهللا عبدالحميد عبدالحي حسن42932

ناجح272إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد عبدالمنعم عبدالفتاح السيد على المغازي42933

ناجح269إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد عبدالوهاب محمد السيد ابراهيم42934

ناجح266إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد عبدالوهاب محمد محمد ابراهيم شريف42935

ناجح251إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد على على ابواليزيد على42936

ناجح177إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد على محمد السيد مرزوق42937

ناجح274إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد عماد المتولى السعيد الدميري42938

ناجح265.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد عمر محمد عبدالحليم احمد42939

ناجح279إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد عمرو محمد عبده السيد المليجي42940

ناجح275.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد عمرو محمد علي عبده42941

ناجح248إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد فاروق الشحات محمد غالي42942

ناجح163إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد فتحي عبدالعزيز علم الدين42943

ناجح274إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد فريد عبدالفتاح محمد شعبان42944

ناجح277إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد فكري عبدالسميع السيد علي42945

ناجح250.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد فهيم محمد عبدالحليم البرعي42946

ناجح259.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد لطفي عبدالقادر محمد السيد غالي42947

ناجح216.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد ماهر السيد على البرعى42948

ناجح228.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد متولى رشاد يوسف شكر42949

ناجح276إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد محمد احمد عبدالحليم محمد42950

ناجح225إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد محمود زين العابدين على الرفاعى42951

ناجح274إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد محمود عبدالحليم البيلى محمود حامد42952

ناجح273إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد محمود عبدالحي عبداللطيف خليل42953

ناجح266.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد محمود عبداللطيف محمود السيد42954

ناجح278إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد محمود علي عوض عيطه42955
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ناجح260إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد محمود محمد محمود السنوسي42956

ناجح259إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد مختار محمد محمد عبدالفتاح42957

ناجح244إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد مسعد السيد على السيد42958

ناجح278إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد مصطفى رمضان محمد الششتاوى42959

ناجح245إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد ممدوح محمد عبدالمعطى محمد المرسى42960

ناجح189.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد هانى محمد على على الصاوى42961

ناجح265إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد هشام حمادة محمد عبدالفتاح الجزار42962

ناجح271إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد وائل ابراهيم سيد احمد فرحات42963

ناجح162.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد وائل جميل عبدالحليم هشهش42964

ناجح261إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد وائل عبدالحميد محمد ابراهيم42965

ناجح258إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد وليد ابراهيم سعد العسيلى42966

ناجح238إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد وليد عبدالحليم عبدالحليم االطير42967

ناجح273إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد وليد محمد عبداللطيف الحسيني42968

ناجح269إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد وليد محمد نبيه شريف ابراهيم42969

ناجح213إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد يحيى ابراهيم ابراهيم االشعط42970

ناجح259إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد يسرى السعيد السعيد الدسوقى42971

ناجح261إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمد يوسف محمد عبدالرحمن المعداوي42972

ناجح261إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمود احمد ابراهيم احمد البدوي42973

ناجح275إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمود احمد عبدالعزيز حسن عاصي42974

ناجح273إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمود احمد محمود ابراهيم الشرقاوي42975

ناجح271إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمود البيلي عبدالحليم محمود عبدالفتاح42976

ناجح276إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمود الخطيب فاروق عبدالعزيز42977

ناجح261إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمود ايمن محمد الدسوقى عبدهللا42978

ناجح260إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمود حمدى احمد السيد على عبدالعاطى42979

ناجح279إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمود خيرى منيسى على منيسى42980

ناجح275إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمود عادل على المتولى جمعة42981
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ناجح218إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمود عبدالصمد السيد عبده المليجي42982

ناجح265إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمود عبدالوهاب عبدالبارى السيد علي اغا42983

ناجح271.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمود ماهر محمود يوسف احمد42984

ناجح212إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمود محمد فؤاد منصور عبدالرحمن الشيخ42985

ناجح269إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمود محمد محمد علي ابوزيد42986

ناجح278إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمود هشام احمد عبدالفتاح شعبان42987

ناجح277إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمود وحيد محمد السيد ابوالعنين42988

ناجح254إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمود يحيى السيد احمد حسن على الشيخ42989

ناجح268إدارة بيــــــــــالبيال بنينمحمود يوسف السيد محمد عبدالفتاح42990

ناجح268إدارة بيــــــــــالبيال بنينمختار مصطفى مصطفى احمد عبدالجواد42991

ناجح258إدارة بيــــــــــالبيال بنينمدحت ابراهيم عبدالغني عبدالغني احمد42992

ناجح276إدارة بيــــــــــالبيال بنينمدحت احمد رمزى السيد جمعه42993

ناجح278إدارة بيــــــــــالبيال بنينمروان رضا شبانه شوادي محمد42994

ناجح262إدارة بيــــــــــالبيال بنينمصطفى ابراهيم محمد ابراهيم بدر42995

ناجح194إدارة بيــــــــــالبيال بنينمصطفى السيد احمد السيد غازى42996

ناجح270.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينمصطفى السيد السيد يونس االلفي42997

ناجح253إدارة بيــــــــــالبيال بنينمصطفى السيد رسالن عبدالحميد حامد42998

ناجح262إدارة بيــــــــــالبيال بنينمصطفى السيد محمد احمد المغازي42999

ناجح242إدارة بيــــــــــالبيال بنينمصطفى السيد مصطفى كامل ابوالغيط السيد43000

ناجح255إدارة بيــــــــــالبيال بنينمصطفى المغازى السيد على المغازى زيد43001

ناجح274إدارة بيــــــــــالبيال بنينمصطفى حامد رضا محمد احمد موسى43002

ناجح217إدارة بيــــــــــالبيال بنينمصطفى خالد محمد احمد الصعيدي43003

ناجح275إدارة بيــــــــــالبيال بنينمصطفى عادل علي علي سيد احمد43004

ناجح273إدارة بيــــــــــالبيال بنينمصطفى على احمد المغازى صالح43005

ناجح241.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينمصطفى فتحى مصطفى الصاوي حسين43006

ناجح262إدارة بيــــــــــالبيال بنينمصطفى مجدي حسين موسى صقر43007



كفرالشيخ16/06/2021

1470صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح268إدارة بيــــــــــالبيال بنينمصطفى محمد المغاوري مصطفى العشري43008

ناجح221.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينمصطفى محمد امام فرج امام43009

ناجح265إدارة بيــــــــــالبيال بنينمصطفى محمد يوسف مصطفى سلطان43010

ناجح276إدارة بيــــــــــالبيال بنينمصطفى محمود محمد سالم عبدالرحمن43011

ناجح276إدارة بيــــــــــالبيال بنينمصطفى ممدوح زناته السيد43012

ناجح276إدارة بيــــــــــالبيال بنينمعاذ على احمد المغازى صالح43013

ناجح277إدارة بيــــــــــالبيال بنينمعاذ محمد عبدالهادي علي السيد بدر43014

ناجح279إدارة بيــــــــــالبيال بنينمعاذ ناصر عبدالعزيز رمضان الدسوقي43015

ناجح243إدارة بيــــــــــالبيال بنينمعتصم حلمى عبدالواحد على عبدالواحد43016

ناجح264إدارة بيــــــــــالبيال بنينمهاب صبري امين جورجي ونيس43017

ناجح266إدارة بيــــــــــالبيال بنينمهاب محمد السيد حامد ناجى المعداوي43018

ناجح224إدارة بيــــــــــالبيال بنينمهران ماهر محمد السيد غالى43019

ناجح272إدارة بيــــــــــالبيال بنينمهند اشرف الهاللي علي الهاللي43020

ناجح272إدارة بيــــــــــالبيال بنينموسى الدريني السيد حسنين43021

ناجح275إدارة بيــــــــــالبيال بنينمينا ماجد نوناي كامل جرجس43022

ناجح270إدارة بيــــــــــالبيال بنينناصر محمد محمود طه الطمالوى43023

ناجح272.5إدارة بيــــــــــالبيال بنيننبيل احمد محمد حلمى اسماعيل رمضان43024

ناجح272إدارة بيــــــــــالبيال بنيننبيل محمد عبدالحليم عبدالحميد النشيلي43025

ناجح238إدارة بيــــــــــالبيال بنيننور رمضان عبدالمقصود عبدالمقصود علي المنياوي43026

ناجح207.5إدارة بيــــــــــالبيال بنيننور صبحي عبدالحميد رمضان الدسوقي43027

ناجح271.5إدارة بيــــــــــالبيال بنيننور عبدالستار محمد على مرزوق43028

ناجح261إدارة بيــــــــــالبيال بنينهاني فؤاد علي صالح سالم43029

ناجح246إدارة بيــــــــــالبيال بنينهشام باسم محمد صالح عبدالجواد43030

ناجح272إدارة بيــــــــــالبيال بنينهيثم هاني محمد مصيلحي محمد علي43031

ناجح255إدارة بيــــــــــالبيال بنينوائل محمد حمادة محمد عبدالفتاح43032

ناجح201إدارة بيــــــــــالبيال بنينوحيد محمود محمد احمد خويصات43033
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ناجح270إدارة بيــــــــــالبيال بنينوليد عبدالمنعم حماده عبدالمنعم يونس عبدالرسول43034

ناجح270.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينوليد علي عبدالعزيز محمود منتصر43035

ناجح271.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينياسر محمد عبدهللا احمد المعداوي43036

ناجح267.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينياسين محمد عماد عبدالجواد الشناوي43037

ناجح273إدارة بيــــــــــالبيال بنينيحي احمد احمد عبدالفتاح عبده43038

ناجح251إدارة بيــــــــــالبيال بنينيحي محمد يحي سعد الششتاوي43039

ناجح267.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينيوسف ابراهيم احمد محمد البيلي43040

ناجح274إدارة بيــــــــــالبيال بنينيوسف ابوغنام محمد ابوزيد عبود43041

ناجح270إدارة بيــــــــــالبيال بنينيوسف احمد السيد احمد جاد43042

ناجح273إدارة بيــــــــــالبيال بنينيوسف احمد عبدالمنعم احمد السيد شعيبه43043

ناجح278.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينيوسف اشرف عبدالحميد احمد عبدالفتاح43044

ناجح271إدارة بيــــــــــالبيال بنينيوسف اشرف عبدالحميد الحسانين ابراهيم43045

ناجح272إدارة بيــــــــــالبيال بنينيوسف اشرف عبدالمعطي الدسوقي هالل43046

ناجح244إدارة بيــــــــــالبيال بنينيوسف السعيد عبدالغفار السعيد محمد43047

ناجح275.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينيوسف الشربيني عبدالسميع الشربيني احمد43048

ناجح266إدارة بيــــــــــالبيال بنينيوسف المعتز احمد محمد مجاهد43049

ناجح277إدارة بيــــــــــالبيال بنينيوسف حسن السيد محمد الرفاعي43050

ناجح270.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينيوسف سامح محمد الغبارى بكر43051

ناجح261.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينيوسف شعبان محمد السيد احمد43052

ناجح270إدارة بيــــــــــالبيال بنينيوسف عاطف عبدالعاطي االمام ابوزيد43053

ناجح255إدارة بيــــــــــالبيال بنينيوسف عبدالرؤف محمد علي ابوزيد43054

ناجح271إدارة بيــــــــــالبيال بنينيوسف عصام يوسف محمد السيد البدالي43055

ناجح268إدارة بيــــــــــالبيال بنينيوسف على على محمد الجالد43056

ناجح272إدارة بيــــــــــالبيال بنينيوسف عمر عبدالفتاح ابراهيم المتولي احمد43057

ناجح273إدارة بيــــــــــالبيال بنينيوسف كمال عالم السيد محمد شعيشع43058

ناجح261إدارة بيــــــــــالبيال بنينيوسف محمد صالح محمد السيد43059
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ناجح274.5إدارة بيــــــــــالبيال بنينيوسف محمد عبدالرؤف حسن كريم43060

ناجح278إدارة بيــــــــــالبيال بنينيوسف محمد عبدالفتاح محمد متولي43061

ناجح269إدارة بيــــــــــالبيال بنينيوسف محمد فراج الخواجه43062

ناجح226إدارة بيــــــــــالبيال بنينيوسف محمد فوزي محيرب عبدالمجيد43063

ناجح278إدارة بيــــــــــالبيال بنينيوسف محمد محسن غنيمي السيد علي43064

ناجح278إدارة بيــــــــــالبيال بنينيوسف محمود فؤاد محمد عبدالرحمن43065

ناجح244إدارة بيــــــــــالبيال بنينيوسف هشام فاروق علي جمعة43066

ناجح272إدارة بيــــــــــالا بنين.ابوسعيد اإلعدادية تاحمد خالد احمد السيد بخيت43067

ناجح169إدارة بيــــــــــالا بنين.ابوسعيد اإلعدادية تاحمد هانى عبدالعزيز الشحات الحشري43068

ناجح208إدارة بيــــــــــالا بنين.ابوسعيد اإلعدادية تبالل حمدى محمد احمد مصطفى43069

ناجح278إدارة بيــــــــــالا بنين.ابوسعيد اإلعدادية تحسن محمد حسن ابوزيد الشافعى43070

ناجح155إدارة بيــــــــــالا بنين.ابوسعيد اإلعدادية ترائد السيد عبدالوهاب ابوالعز موسي43071

ناجح192.5إدارة بيــــــــــالا بنين.ابوسعيد اإلعدادية تشريف عبدالحميد محمد عبدالسميع الصاوى43072

ناجح211.5إدارة بيــــــــــالا بنين.ابوسعيد اإلعدادية تكريم جمال سالم يوسف ابراهيم شرف43073

ناجح149إدارة بيــــــــــالا بنين.ابوسعيد اإلعدادية تمحمد البدوى اسماعيل سعد الدين عبداللطيف43074

ناجح207إدارة بيــــــــــالا بنين.ابوسعيد اإلعدادية تمحمد الدسوقى سعد مجاهد فرج43075

ناجح217إدارة بيــــــــــالا بنين.ابوسعيد اإلعدادية تمحمد راضى عبدهللا سالم43076

ناجح201إدارة بيــــــــــالا بنين.ابوسعيد اإلعدادية تمحمد سامى احمد على احمد43077

ناجح179إدارة بيــــــــــالا بنين.ابوسعيد اإلعدادية تمحمود احمد محمد ابوعبدهللا43078

ناجح188إدارة بيــــــــــالا بنين.ابوسعيد اإلعدادية تنادر السيد شحته العشماوى احمد43079

ناجح193إدارة بيــــــــــالا بنين.ابوسعيد اإلعدادية تهانى سامح شاكر محمد شعبان43080

ناجح183إدارة بيــــــــــالا بنين.ابوسعيد اإلعدادية تهشام محمد الشحات محمد الشافعى43081

ناجح195إدارة بيــــــــــالا.ابوشريف تاحمد السعيد احمد فؤاد السعيد احمد43082

ناجح262.5إدارة بيــــــــــالا.ابوشريف تالسعيد جميل السعيد السعيد احمد43083

ناجح206.5إدارة بيــــــــــالا.ابوشريف تحسن البيلى الغريب المتولى قاسم43084

ناجح244إدارة بيــــــــــالا.ابوشريف تحسن شعبان حسن عبداللطيف محمود43085
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ناجح262إدارة بيــــــــــالا.ابوشريف ترشاد محمد رشاد محمدعوض43086

ناجح220إدارة بيــــــــــالا.ابوشريف تشريف عيد بدير علي البسطويسي43087

ناجح265إدارة بيــــــــــالا.ابوشريف تعبدالرحمن ناصر ابراهيم سالمة علي43088

ناجح207إدارة بيــــــــــالا.ابوشريف تفاروق احمد السيد محمد احمد الشرقاوى43089

ناجح209إدارة بيــــــــــالا.ابوشريف تماهر ناصر محمد السعيد احمد43090

ناجح188إدارة بيــــــــــالا.ابوشريف تمحمد السيد محمد على ماضى43091

ناجح230إدارة بيــــــــــالا.ابوشريف تمحمد حسين السيد ابراهيم سليمان43092

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.ابوشريف تمحمد سعد بكر عبدهللا البلعوطى43093

ناجح268إدارة بيــــــــــالا.ابوشريف تمحمد عبدالحميد جمعة احمد البلعوطى43094

ناجح192إدارة بيــــــــــالا.ابوشريف تمحمد عيد ابراهيم محمد ابوالغيط43095

ناجح266إدارة بيــــــــــالا.ابوشريف تمحمد فهمى عنتر ابوالغيط ساطور43096

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.ابوشريف تمحمد هدايه السعيد السعيد احمد43097

ناجح233إدارة بيــــــــــالا.ابوشريف تمحمود صالح محمود الغريب جاب هللا43098

ناجح206إدارة بيــــــــــالا.ابوشريف تنادر فوزى ابراهيم محمد ابوالغيط43099

ناجح216إدارة بيــــــــــالا.ابوشريف تواسيم عصام احمد ابراهيم43100

ناجح194إدارة بيــــــــــالا.ابوشريف تيوسف السيد عبدالغفار محمد احمد43101

ناجح264.5إدارة بيــــــــــالالسيد الشيخ بنينابراهيم اشرف السيد عبدالحميد43102

ناجح256إدارة بيــــــــــالالسيد الشيخ بنيناسامه صبحى احمد موسى43103

ناجح275إدارة بيــــــــــالالسيد الشيخ بنينحسين احمد بالل عبدالرءوف ابوالعنين43104

ناجح189.5إدارة بيــــــــــالالسيد الشيخ بنينخالد سامى جمال احمد43105

ناجح274إدارة بيــــــــــالالسيد الشيخ بنينطارق خالد السيد سعد علي43106

ناجح249إدارة بيــــــــــالالسيد الشيخ بنينعماد سامح سعد محمد هشهش43107

ناجح239إدارة بيــــــــــالالسيد الشيخ بنينعمر احمد احمد عبده43108

ناجح238إدارة بيــــــــــالالسيد الشيخ بنينمحمد احمد الهندي العوضي شعبان43109

ناجح268إدارة بيــــــــــالالسيد الشيخ بنينمحمد السيد محمد السيد الحسنين43110

ناجح276إدارة بيــــــــــالالسيد الشيخ بنينمحمد خالد احمد عبدالهادى43111
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ناجح223إدارة بيــــــــــالالسيد الشيخ بنينمحمد شريف محمد على الزغبى43112

ناجح188.5إدارة بيــــــــــالالسيد الشيخ بنينمنذر امجد ثروت محمد الصايغ43113

ناجح271إدارة بيــــــــــالالسيد الشيخ بنينيوسف ابراهيم محمد احمد43114

ناجح225إدارة بيــــــــــالالسيد الشيخ بنينيوسف محمد محمود احمد موسى43115

ناجح267إدارة بيــــــــــالالسيد الشيخ بنينيوسف وليد محمد على43116

ناجح275إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينابتسام ابراهيم البيومى احمد السيد عمر43117

ناجح263.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيناحالم على السعيد السيد على عبدالرسول43118

ناجح272إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيناروى الصديق السيد ابوالعزايم الصديق رخا43119

ناجح272إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيناسراء اشرف محمد احمد غنيم43120

ناجح277إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيناسراء جمال على السيد احمد بغدوده43121

ناجح276إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيناسراء حمدى محمد ابراهيم ابوزيد43122

ناجح279إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيناسراء عبدالحميد محمد السعيد البدالى43123

ناجح273.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيناسراء عيد السيد محمد احمد43124

ناجح279إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيناسماء عبدالرحمن محمد عبدالحميد غالى43125

ناجح275إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيناسماء عالم عبدالعزيز عبدالعزيز عالم43126

ناجح271إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيناسيل ايمن السيد علي عبدالمنعم السيد عساكر43127

ناجح279.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيناسيل خالد محمد احمد عرفات43128

ناجح266إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيناسيل عاطف الدسوقى رمضان43129

ناجح271إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيناشواق عمرو محمد احمد عبدالحميد43130

ناجح277إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيناغابى امير رزق كامل رزق43131

ناجح276إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيناالء اشرف عبدالفضيل عبدهللا احمد43132

ناجح275إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيناالء رائد عبدالحى احمد سالم مغازى43133

ناجح277إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيناالء عبدالفتاح صبرى عبدالفتاح سليمان43134

ناجح266إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيناالء عبدالقادر البسطويسى السيد البسطويسى43135

ناجح275إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيناالء مراد عبدالحليم محمد المتولى43136

ناجح263إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينالشيماء العشرى على عاشور حامد على43137
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ناجح274إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينالشيماء محمود محمد عبدالمنعم عساكر43138

ناجح261إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينالهام حاتم محمد عبدالحميد حماد43139

ناجح262.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينامال رمضان حسين عبدالقادر حسين43140

ناجح264إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينامل على احمد على رخا43141

ناجح270إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينامل مصطفى السعيد السيد المغازى43142

ناجح252إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينامل وحيد حسن ابراهيم ابراهيم43143

ناجح276إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينامنيه احمد زكريا احمد ابراهيم43144

ناجح272إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينامنيه الموافى عبدالستار السعيد احمد رمضان43145

ناجح257إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينامنيه وليد عبدالفتاح شبل السيد43146

ناجح270إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيناميره ابراهيم عبدالعزيز سليمان خليفه43147

ناجح277إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيناميره باسم سمير محمد الشحات محمد43148

ناجح267إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيناميره عبدالحكيم طلعت محمد جاد43149

ناجح261إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيناميره محمد عبدالستار االمام غالى43150

ناجح273إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينامينه احمد علي محمد عبدالفتاح43151

ناجح272إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينامينه السعيد ابراهيم محمد صالح43152

ناجح262إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينامينه جميل ابوالعنين متولى موسى43153

ناجح270.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينامينه محمد عبدالعزيز السيد الطمالوى43154

ناجح277إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينامينه يونس على يونس مرزوق43155

ناجح268إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيناهله جمال عبدالونيس محمد عبدالغنى الشربينى43156

ناجح273.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينايدى محمد يوسف ابراهيم دوابه43157

ناجح274إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينايمان احمد عادل احمد حسانين43158

ناجح279إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينايمان حماده سعد ابراهيم عبدالرحمن43159

ناجح184.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينايمان خالد فكرى احمد يوسف43160

ناجح269.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينايمان شريف ابوالمعاطى محمد جنبه43161

ناجح279إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينايمان عبدالرحمن فؤاد احمد السيد دوابه43162

ناجح262إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينايمان عبدالوهاب محمود السيد على الجوهرى43163
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ناجح271إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينايمان مؤمن بركات محمد حجاج43164

ناجح274إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينايمان محمد مصطفى ابراهيم سالم عرفات43165

ناجح278إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينايناس احمد فؤاد محمد شعيشع43166

ناجح269.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينايه احمد على عبدالغنى عبدالعال43167

ناجح277إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينايه السيد رمضان احمد محمد43168

ناجح270.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينايه الغريب على الغريب سعد43169

ناجح276إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينايه رزق كمال رزق رمضان43170

ناجح268إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينايه عبدالرحمن عبدهللا عبدالعزيز النجار43171

ناجح269إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينايه عبدالغنى السيد احمد على غالى43172

ناجح278إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينايه عبدالفتاح صبري عبدالفتاح محمد43173

ناجح274إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينايه عبدالناصر السيد علي طه43174

ناجح272إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينايه عالء الدين عبدالرؤف شفيق محسب43175

ناجح278.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينايه عمر عبدالعزيز قنديل محمد43176

ناجح274إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينايه ماهر السيد محمود القناوى على43177

ناجح275إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينايه محمد السيد محمد حسين43178

ناجح274إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينايه محمد طلعت محمد محمود43179

ناجح269إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينايه محمود البسيونى احمد البسيونى43180

ناجح258إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينايه وليد عبدهللا السيد على عبدالبارى43181

ناجح272إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينايه وليد محمد فؤاد الدسوقى43182

ناجح266إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينبسمله ابراهيم يونس المتولى االطير43183

ناجح261إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينبسمله اشرف سعد ابراهيم عالم43184

ناجح277إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينبسمله السيد محمود عبده السيد قليب43185

ناجح274.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينبسمله انور عادل المرسى متولى43186

ناجح279إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينبسمله باسم محمد قاسم السيد ابوشادى43187

ناجح277.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينبسمله باسم مراد السيد على النحاس43188

ناجح265.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينبسمله محمود السعيد على السعيد سعده43189
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ناجح272.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينبسمله مصطفى رمضان محمد الششتاوى43190

ناجح275إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينبسمله مصطفى محمود مصطفى الشناوى43191

ناجح257إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينبسنت عمار محمد عبدالحميد ابراهيم المقدم43192

ناجح275إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينبسنت مجدي ابراهيم يوسف قوره43193

ناجح261.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينبسنت محمد احمد فوزى عبدالحميد سويلم43194

ناجح271.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينبسنت محمد شعراوى محمد احمد43195

ناجح266إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينبوسى محمد يسن سالمه سالم43196

ناجح276إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينتسنيم طارق ابراهيم مصلحى محمد موسى43197

ناجح277إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينتسنيم وليد عمر احمد البدويهى43198

ناجح277إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينتقى السيد ابراهيم محمد ياسين43199

ناجح271إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينجنا كمال يوسف ابراهيم ارز43200

ناجح279.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينجنه اشرف على اسماعيل االطير43201

ناجح277إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينجنه محمد سمير محمود عزالدين43202

ناجح278إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينجنى على محمود عبدالهادى السكرى43203

ناجح273إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينجنى وجيه رمضان القصبى حسن43204

ناجح271إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينجومانا صبرى عزمى رزق هللا حبشى43205

ناجح269إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينجومانا فريد محمد عبدالحليم عبدهللا القحافى43206

ناجح273إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينحبيبه ابراهيم السيد احمد محمد43207

ناجح273إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينحبيبه اشرف فؤاد محمد غالى43208

ناجح274إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينحبيبه رضا على محمد عطوه43209

ناجح276إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينحبيبه رماح عبدالفتاح محمد حجازى43210

ناجح275.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينحبيبه على عبدالحميد ابوالمعاطى سالم43211

ناجح268إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينحبيبه فتحى مصطفى الصاوى حسين43212

ناجح277إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينحبيبه مجدى عبدالستار الحسينى شاهين43213

ناجح273إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينحبيبه محمد احمد شاهين محمد43214

ناجح268إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينحبيبه محمود السيد حسين عماشه43215
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ناجح278إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينحبيبه محمود عبدالوهاب محمود عثمان43216

ناجح278إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينحبيبه محمود محمد محمد البهنسى43217

ناجح278.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينحبيبه يسرى محمد السيد ناصف43218

ناجح278إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينحال مرسى محمد مرسى محمود43219

ناجح242إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينحنان احمد حسنى احمد عطيه43220

ناجح275.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينحنان عبدالسالم فتحي حسين43221

ناجح272إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينحنان محمد سعد المتولى القن43222

ناجح234.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينحنين ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم يوسف43223

ناجح255إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينحنين احمد محمد الحسيني سالم43224

ناجح270إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينحنين السيد ابراهيم السيد بدر43225

ناجح262إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينحنين حامد فهمى ابوالفتوح المشرفى43226

ناجح271.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينحنين شحاته عبدالرحمن على عبدالسالم43227

ناجح278إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينحنين عاطف شحاته ابوزيد القرقيرى43228

ناجح277إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينحنين محمد حامد على محمد شمس الدين43229

ناجح277إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينحنين وليد محمد فتحى اسماعيل43230

ناجح248إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينحنين ياسر السيد محمد موسى43231

ناجح274إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينخديجه احمد عبدالغفار خضر الشناوى43232

ناجح278.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينخديجه حسن محمد محمد عبدالقادر43233

ناجح275.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينداليا ابراهيم رمضان كامل السقا43234

ناجح237إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينداليا احمد السعيد ابراهيم جاد43235

ناجح216إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيندعاء اسماعيل جميل احمد كامل فوده43236

ناجح218إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيندعاء ايمن السباعى السعيد مصطفى43237

ناجح190إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيندعاء محمد عبدالرازق منير احمد حسن43238

ناجح214إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيندنيا مسلم احمد محمد ابوالخير43239

ناجح274إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيندنيا ناصر فاروق ابراهيم ابراهيم43240

ناجح225إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيندنيا وليد عبدهللا عبدالبارى العتر43242
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ناجح277إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيندنيا ياسر احمد عيد محمد43243

ناجح252إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيندينا ايهاب ابراهيم الدسوقي محمد عبدالعزيز43244

ناجح276إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيندينا رضا سرور رجب سرور43245

ناجح278إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيندينا وائل محمد محمد الدسوقى43246

ناجح269إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينرانيا رامى فكرى سالم الدرولى43248

ناجح215إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينرباب يسرى حامد محمد زيدان43249

ناجح222إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينرحمه ابراهيم عبدالحليم ابراهيم رمضان43250

ناجح262إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينرحمه احمد عبدالعليم محمد هيبه43251

ناجح270إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينرحمه خميس مختار محمد بالل43252

ناجح176إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينرحمه طارق عبدالوهاب عبدالتواب محمد43253

ناجح230إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينرحمه عبدالستار عبدالستار السعيد رمضان43254

ناجح273إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينرحمه محمد ابراهيم يوسف البقرى43255

ناجح261إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينرحمه محمد ابوالمعاطى محمد43256

ناجح273.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينرحمه هيثم ابوالفتح مصطفى محمود43257

ناجح275إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينرشا احمد على احمد الدقش43258

ناجح271إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينرقيه عالء على محمد شعيشع43259

ناجح270إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينرقيه محمد احمد ابوشعيشع الزهيرى43260

ناجح271إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينرنا ابراهيم محمود ابراهيم ضيف هللا43261

ناجح268إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينرنا حمدى عبدالرؤف احمد سعودى43262

ناجح277إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينرنا رشاد يحيى ابرهيم عبدالعاطى43263

ناجح273إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينرنا عبدالنبى احمد سالم المغازى43264

ناجح269إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينرنا محمد على السيد امبابى43265

ناجح279إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينرنيم عصام عبدالعظيم عثمان محمد43266

ناجح264إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينروان ابراهيم محمد عصام ابراهيم عبدالتواب43267

ناجح274إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينروان احمد البسيونى احمد الدسوقى43268

ناجح271إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينروان اسامه محمد فتحى السيد43269
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ناجح258إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينروان اشرف ابراهيم عبدالحميد خليفه43270

ناجح276إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينروان اشرف فاروق محمد الشرقاوى43271

ناجح271إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينروان السيد محمد ماضى ابوالعزيم النشاوى43272

ناجح268.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينروان رجب احمد سالم الحمادى43273

ناجح275إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينروان عصام محمد على احمد صالح43274

ناجح275إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينروان محمد ابراهيم عبدالقادر محمد عبدالحميد43275

ناجح264إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينروفيدا صالح احمد محمود عبدالعال صالح43276

ناجح275إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينروقيه عبدالرحمن السيد مصطفى ابراهيم هشهش43277

ناجح272.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينروقيه عبدالرحمن محمد علي السيد شريف43278

ناجح274إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينريحاب علي عبدالغفار علي السيد ابوالعنين43279

ناجح277إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينريحان السيد محمد يوسف ابراهيم ابوالمجد43280

ناجح272إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينريحانه حسن محمد عبدالمجيد عبدالصمد43281

ناجح266إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينريم خالد يوسف بدير السيد43282

ناجح276إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينريم ماهر موسى ابوالمعاطى عبدالعاطى43283

ناجح277إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينريم محمد ابراهيم محمد ابراهيم ابوالمجد43284

ناجح273إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينريم محمد بهجت نور الدين ابراهيم محمد43285

ناجح279إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينريهام عبدالسميع مصطفى سالم ابوالديار43286

ناجح272إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينزهراء ابراهيم السيد عطوه ابوزيد43287

ناجح271إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينزهوه محمد عبدالغنى حسن كريم43288

ناجح278إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينزينب ياسين عبدالغنى عبدالغنى احمد43289

ناجح274إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينساره ابراهيم احمد ابراهيم العشرى43290

ناجح274إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينساره احمد ابراهيم محمد ابراهيم وهبه43291

ناجح275إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينساره السعيد اسماعيل صدقى معوض احمد43292

ناجح258.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينساره ايهاب محمد ناصف على43293

ناجح278إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينساره طارق احمد على ماضى43294

ناجح275إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينساره عادل فريد ابوزيد عبدالعاطى43295
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ناجح278إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينساره فكرى السيد اسماعيل ابوالعال43296

ناجح278إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينساره كمال ابراهيم سليمان البيومى43297

ناجح274إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينساره مجدى على احمد على غالى43298

ناجح279إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينساره محمد عبدهللا السيد الصاوى43299

ناجح279إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينساره مصطفى السيد محمد نورالدين43300

ناجح276إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينساره ناصر على احمد الزفتاوى43301

ناجح244.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينسالمه رضا الغريب المرسى سويلم43302

ناجح267إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينسحر محمد عبدالودود عبدالعزيز محمد43303

ناجح272إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينسلمه ابراهيم السيد عبدالحميد محمد43304

ناجح271إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينسلمى احمد عبدالفتاح محمد حجازى43305

ناجح270إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينسلمى ايمن محمد على حسن شعيشع43306

ناجح266إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينسلمى عبدالحليم محمد عبدالحليم سليت43307

ناجح256إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينسلمى عبدالوهاب بدير عبدالوهاب بدير43308

ناجح231إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينسلمى عصام السيد محمد على ارز43309

ناجح273إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينسلمى محمد احمد عيد محمد43310

ناجح255.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينسلمى محمد عبدالحليم محمد سليمان االطير43311

ناجح272إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينسلمى محمود احمد محمود محمد43312

ناجح275.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينسلمى محمود عبده غريب محمد سويلم43313

ناجح272إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينسلمى وائل المتولى احمد غالى43314

ناجح273إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينسلمى وائل محمد محمد المرسى البانوبى43315

ناجح275إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينسما ابراهيم صبرى ابراهيم ابراهيم السكرى43316

ناجح270إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينسما السيد محمد على على مندور43317

ناجح251إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينسما حسن محمد احمد سليت43318

ناجح255إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينسماح السيد السيد زيدان السيد الشربينى43319

ناجح260.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينسماح محمد سمير احمد جاد43320

ناجح261.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينسمر ابراهيم عبدالصمد شعبان السيد43321
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ناجح272إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينسميه احمد محمد احمد رمضان43323

ناجح276.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينسميه هيثم عبدالهادى حسين محمد43324

ناجح271إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينسنا المتولى عيد يسن نصير43325

ناجح275إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينسناء عبدالفتاح عبدالفتاح شعبان عبدالفتاح43326

ناجح237إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينسناء محمد عبدالرحمن فريد البانوبى43327

ناجح231إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينسها عبدالرحمن السيد عبدالرحمن عالم43328

ناجح262إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينسهام رضا السيد السيد خضر43329

ناجح276إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينسهير رضا سرور رجب سرور43330

ناجح243إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينسهيله السيد محمد عبدهللا ابراهيم43331

ناجح233.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينسهيله عاطف السعيد السيد بخيت43332

ناجح268إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينسيلفانا سامى سمير عبده ابراهيم43333

ناجح270إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينشروق عمر عبدالوكيل عمر عبدالفتاح43334

ناجح261.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينشروق محمد بلتاجى محمد بلتاجى43335

ناجح276إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينشهد ابراهيم السيد احمد رخا43336

ناجح267إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينشهد ابوبكر بدير الدسوقى مرزوق43337

ناجح262إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينشهد احمد السيد محمد رشوان43338

ناجح262إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينشهد احمد عبدالحميد احمد الصعيدى43339

ناجح278إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينشهد احمد عبدالرحمن احمد عبدالعزيز43340

ناجح263إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينشهد السعيد السيد السعيد نصير43341

ناجح271إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينشهد السيد احمد السيد اليمانى43342

ناجح258إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينشهد الشربينى محمد احمد جاب هللا غنيم43343

ناجح274إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينشهد جمال عبدالمطلب ابوالغيط محمد43344

ناجح251إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينشهد صبرى عبدالرحيم المتولى عبدالرحيم43345

ناجح256إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينشهد طلعت الهندواى اسماعيل الهنداوى43346

ناجح269إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينشهد عبدالحميد محمد السيد يوسف عمر43347

ناجح225.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينشهد عبدالرحمن جميل السعيد احمد السيد43348



كفرالشيخ16/06/2021

1483صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح275إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينشهد عبدالوهاب على محمد سيد احمد43349

ناجح276.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينشهد محمد عبدالستار محمد ابوزيد43350

ناجح272.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينشهد محمد عبدالمنعم خليل الشرقاوى43351

ناجح278إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينشهد موسى احمد موسى االطير43352

ناجح273إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينشهد هانى عبدهللا محمد ابراهيم ناصف43353

ناجح279إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينشهد هيثم ابراهيم ابراهيم المرسى43354

ناجح273إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينشهد وائل البيلى عبدالفتاح السيد على43355

ناجح274.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينشيماء احمد محمد المرسى شعيشع43356

ناجح272إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينشيماء ايمن على بدوى حسن43357

ناجح253إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينشيماء حماده محمد السيد عبدالسالم43358

ناجح270إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينصباح رضا ابراهيم الشربينى ابراهيم43359

ناجح276إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينصفاء طاهر احمد على سمك43360

ناجح195إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينصفاء عبدالنبى محمد احمد النبراوى43361

ناجح272.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينضحى السعيد عرفات عرفات ابراهيم43362

ناجح275إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينضى خالد محمد عبدالحميد هاشم43363

ناجح193إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينعائشه خالد محمد الحنفى الغريب43364

ناجح259إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينعائشه محمد عبدالحليم السيد المغازى43365

ناجح255إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينعبير عبدالعظيم السيد عبدالعظيم فرج43366

ناجح278إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينرضوى عماد احمد عبدالمطلب محمد43367

ناجح272إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينسلمى مصطفى يوسف ناجى محمد المعداوى43368

ناجح277إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينسما حسنى عبدالعزيز مصطفى حسب هللا43369

ناجح274إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينشهد جمال حلمى موسى فرج43370

ناجح272إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينعزه ابورحاب محمد محمود ابورحاب43371

ناجح269إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينعزه رضا يوسف محمد ابوالمجد43372

ناجح193.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينعزه وليد محمد عبدالمجيد احمد43373

ناجح279إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينعلياء عالء عبدالمحسن على سيد احمد زرد43374
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ناجح259إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينعلياء وائل حسن ابراهيم االشرم43375

ناجح223إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينعهد خالد البيومى محمد فرج43376

ناجح271إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينغيثاء عبدهللا محمد احمد مشاق43377

ناجح271إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينفاتن احمد محمود محمد راشد43378

ناجح272.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينفاطمه ابراهيم محمد عمر الجعب43379

ناجح240إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينفاطمه احمد شعبان محمد الصاوى43380

ناجح278إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينفاطمه البيومى شحاته البيومى الصاوى سعد43381

ناجح278إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينفاطمه المتولى على محمد على43382

ناجح279إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينفاطمه جمال صابر عبدالحليم جمل43383

ناجح209إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينفاطمه رامى محمد عصام ابراهيم عبدالتواب43384

ناجح237إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينفاطمه مجدى الصاوى غنام43385

ناجح272إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينفاطمه محمد محمد الحسينى سالم الجندى43386

ناجح278إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينفايزه حمدى سمير الشحات الجزار43387

ناجح266إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينفرح ابراهيم السنوسى اسماعيل زايد43388

ناجح277إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينفرح الشحات محمود السيد سمك43389

ناجح275إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينفرح ايمن عبدالحميد سرحان عبدالحميد43390

ناجح276إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينفرح بدير طه محمد ورده43391

ناجح272إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينفرح خالد ابراهيم مجاهد النمر43392

ناجح279إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينفرحه ابوالفتوح مرسى ابوالفتوح الحمادى43393

ناجح264إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينفرحه رضا عبدالحليم السيد رشوان43394

ناجح269إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينكامله محمد غريب كمال المغازى43395

ناجح264إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينلمار احمد محمد صبرى عبدالمنعم الحداد43396

ناجح274إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينلمياء محمد عبدالحى حمزه فصاده43397

ناجح275إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينليندا احمد محمد محمد ابوالخير عرفات43398

ناجح273إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينلينه عبدالمنعم جمال الدين احمد ناصف43399

ناجح273إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمادونا طارق محمود العزب ابراهيم43400
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ناجح277إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمارلى مقار زكى جرجس43401

ناجح264إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمايسه محمد اسماعيل محمود ابراهيم43402

ناجح276إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمروه احمد السعيد احمد نصير43403

ناجح260إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمروه نور عبدهللا عبدالبارى ابراهيم43404

ناجح278.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمريم ابراهيم السيد عبدالحى اسماعيل بكر43405

ناجح275إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمريم احمد عبدالمقصود عبدالحى الحرايرى43406

ناجح274.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمريم الدسوقى المتولى عبدالحميد الدسوقى43407

ناجح278إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمريم السيد عبده رشوان احمد43408

ناجح273إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمريم الشحات ابراهيم ابرهيم العقباوى43409

ناجح259إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمريم الشحات احمد على عيد43410

ناجح278إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمريم العشرى عبداللطيف احمد السيد العشرى43411

ناجح274إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمريم بجاد عبدالعليم محمد ابوالوفا43412

ناجح276إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمريم خالد السيد على عبدالعزيز على43413

ناجح278.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمريم رضا ابراهيم السيد على عبدالعاطى43414

ناجح240إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمريم رضا حسن عبدالخالق عبدالفتاح43415

ناجح278.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمريم سعد محمد ابراهيم ابوزيد43416

ناجح276إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمريم عبدالحليم محمد عبدالحليم على اسماعيل43417

ناجح278إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمريم عبدالعزيز محمود محمد اغا43418

ناجح205إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمريم على محمد احمد شواف43419

ناجح250إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمريم كمال سالم عبدهللا الحداد43420

ناجح268إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمريم ماهر محمود السيد رمضان43421

ناجح270إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمريم مجدى احمد محمد ابوالمجد43422

ناجح274إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمريم محمد علي محمد احمد عبدهللا43423

ناجح276إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمريم محمد مطرود عبدهللا محمد طربوش43424

ناجح264إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمريم محمد معوض رمضان السيد43425

ناجح270إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمريم مسعد محفوظ احمد غنيم43426
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ناجح278إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمريم يسرى نبيه الششتاوى حسن43427

ناجح275إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمشاعل هانى ابوالمجد عبدالموجود حسن43428

ناجح269إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينملك احمد عبدالرحمن احمد حجازى43429

ناجح278إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينملك ايمن الشربينى عبدالحليم الشربينى بدوى43430

ناجح278إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينملك طارق مجدى عبدالمقصود على43431

ناجح270إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينملك عبدالرازق محمد احمد البيومى43432

ناجح279إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينملك عبدالرحمن حسن محمود بدوى43433

ناجح278.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينملك عصام احمد عبدالمطلب محمد حسن43434

ناجح279إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينملك محمد احمد محمد على عبده43435

ناجح275.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينملك محمد احمد يوسف محمد عرفات43436

ناجح245إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينملك يسرى محمد االمير ابراهيم السكرى43437

ناجح279إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمنار خالد لطفى عبدالحليم المقدم43438

ناجح278إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمنه احمد عبدهللا السيد الصاوى43439

ناجح246.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمنه هللا احمد صابر محمد حسن43440

ناجح271إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمنه هللا البيومى عبدالغنى محمد43441

ناجح272إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمنه هللا ايمن السيد محمد الدقش43442

ناجح278.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمنه هللا ايهاب عبدالرازق عبدالنبى السيد43443

ناجح279إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمنه هللا تحسين جمال محمد الشربينى43444

ناجح273.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمنه هللا شريف فتحى علي ابوالعنين43445

ناجح278إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمنه هللا مازن محمد عبدالحليم عامر43446

ناجح278إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمنه هللا محمد عبدهللا فريد عبدهللا القحافى43447

ناجح269إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمنه امين امين ياسين احمد43448

ناجح276إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمنه توفيق عبدالسالم توفيق عبدالسالم سعد43449

ناجح278إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمنه جمال عبدالعزيز محمد حامد عبدالنبى43450

ناجح268إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمنه طه السيد عبدالفتاح محمد زايد43451

ناجح260إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمنه عبدالحميد فاروق محمد رمضان43452
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ناجح277إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمنه عبدالعزيز مصطفى البسيونى ابوشعيشع43453

ناجح278إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمنه عبداللطيف محمود ابراهيم سليت43454

ناجح278إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمنه محمد سعيد مصطفى خليل مكى43455

ناجح270إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمنه محمد عبدالعظيم سليمان ابراهيم البيومى43456

ناجح275إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمنه محمد عبدالعليم محمود مطاوع43457

ناجح274إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمنه محمد فؤاد عبدالحافظ سليمان محمد43458

ناجح275.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمنه محمود محمود محمد على جنبه43459

ناجح277إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمنى ابراهيم محمد االمير ابراهيم السكرى43460

ناجح277إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمنى خالد جمال عبدالعزيز الشناوى43461

ناجح274إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمنى فاروق السيد حسين عماشه43462

ناجح260.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمنى فراج ابراهيم الشربينى ابراهيم43463

ناجح273إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمها السيد السيد المندوه على الدسوقى43464

ناجح259إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمها على صبرى على عيد المواردى43465

ناجح275.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمى ابراهيم عبدالعظيم السيد المرسى43466

ناجح270إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمى حسنى محمد فوزى الليثى ابراهيم43467

ناجح265.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينمى ماجد عبدالمنعم محمد محمود43468

ناجح272إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينميرا ماجد توفيق نصيف توفيق43469

ناجح186إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينميرفت احمد عبدالغنى عبدالرحمن محمد ماضى43470

ناجح242.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينميرنا عماد شكرى عزيز43471

ناجح272إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيننادره محمد مصطفى حمزه سالم متولى43472

ناجح275إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيننادين محمد ابراهيم محمد العشرى43473

ناجح275إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيننادين محمد عيسى محمد الزنط43474

ناجح275إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينناديه محمد حسنى محمد غالى43475

ناجح278إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيننجالء محمد عبدالحكيم عبدالسيد محمد الشيخ43476

ناجح257إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيننجوى اشرف  صابر المتولى محمد شتا43477

ناجح255.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيننجوى السيد جمال شعبان الصاوى43478
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ناجح263إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينندا احمد احمد حسن الشربينى43479

ناجح266إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينندا اسماعيل عبداللطيف سلطان عبدالقادر43480

ناجح272إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينندا جمال محمد محمد رخا43481

ناجح272إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينندا حماده عبدالحليم على رخا43482

ناجح274إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينندا خالد السيد فتوح اغا43483

ناجح257.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينندا عبدالعزيز فتحى عبدالعزيز السيد جاد43484

ناجح272إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينندا محمد الحسنين محمد احمد المغربى43485

ناجح271إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينندا محمد محمد على عبدالسالم شعيشع43486

ناجح279إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينندا وليد احمد الدسوقى عبدالعاطى43487

ناجح265.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينندا ياسر السيد محمد موسى43488

ناجح278إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيننداء محمد جمعه احمد السيد43489

ناجح278إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينندى ابوالمجد عبدالشافى ابوالمجد ابوالمجد43490

ناجح244.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينندى احمد احمد عبدالمجيد بدير43491

ناجح271.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينندى اسالم عبدالمنعم محمد ابراهيم43492

ناجح270.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينندى خليفه عبدالعزيز سليمان خليفه43493

ناجح270.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينندى سالم محمد سالم ديه43494

ناجح276إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينندى عبدالقادر على صالح عبدالجواد43495

ناجح252إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينندى محمد ابراهيم الدسوقى محمد على43496

ناجح271.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينندى محمد كمال امين محمد عبدهللا43497

ناجح239إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينندى مصطفى محمود يونس ابراهيم43498

ناجح276إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيننرفانا محمد عبدالقادر عبدهللا محمد43499

ناجح270إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيننرمين احمد محمد سالم غالى43500

ناجح276إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيننرمين عالء محمد عبداللطيف محمد عبدالفتاح43501

ناجح270.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيننها ايمن عبدالنبى محمد احمد الصعيدى43502

ناجح278إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيننهى عبدالحليم سالم الشحات الديسطى43503

ناجح278إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيننور ابراهيم السعودى عبدالقادر اسماعيل43504
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ناجح274إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيننور احمد محمد احمد محمد رشوان43505

ناجح271إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيننور احمد محمد يوسف المرسى المنطاوى43506

ناجح272إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيننور جالل الشحات محمد سالم43507

ناجح277إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيننور حماده حامد محمد الصادق43508

ناجح274إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيننور على عبدالجواد سلطان43509

ناجح274إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيننور وائل محمود عبدالعزيز بكر43510

ناجح267إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيننورا الخطيب ابراهيم الدسوقى محمد على43511

ناجح275إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيننورا السيد عبدالحليم السيد رشوان43512

ناجح266.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيننورا ايمن عبدالسميع محمد قاسم43513

ناجح276إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيننورا باسم احمد المتولي ريه43514

ناجح267إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيننوران محمد عبدالوهاب ابراهيم خضر43515

ناجح272إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيننوران محمد يحى سعد الششتاوى43516

ناجح277إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيننوره حماده عبدالعاطى عبدالعزيز43517

ناجح271إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيننورهان احمد اسماعيل احمد محمد43518

ناجح274إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيننورهان احمد يوسف عبدالبارى ابراهيم43519

ناجح266إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيننورهان عاطف عبدالعزيز رمضان البسطويسى43520

ناجح276إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيننورهان عبدالرؤوف محمد احمد محمد الصعيدى43521

ناجح266إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيننورهان عرفات السعيد السيد المغازى43522

ناجح276إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيننورهان عمر محمد عمر يوسف43523

ناجح275إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيننورهان محمد عبدالرحمن مصطفي زيد43524

ناجح272إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيننورهان مدحت لطفى السيد السكرى43525

ناجح274إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيننورين ضياء الدين محمد عبدالمنعم عبدالفتاح43526

ناجح266إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنيننيهام عبدالنبى الشحات السعيد رمضان43527

ناجح272إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينهاجر المرسى رزق على المرسى43528

ناجح273إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينهاجر حامد على السيد حامد البلقاسى43529

ناجح268إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينهاجر رمضان محمد المنسوب بدوى43530
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ناجح266إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينهاجر طارق احمد على ماضى43531

ناجح245إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينهاجر محمد موسى السيد صالح43532

ناجح244.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينهاجر هانى السيد محمد السيد43533

ناجح273إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينهاله ايمن عبدالعزيز عبدالقادر43534

ناجح267إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينهايدى سامح ابراهيم عبدالحليم البرعى43535

ناجح267.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينهايدى سعد حامد محمد عبدالرحمن43536

ناجح272إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينهبه سامى عبدالعزيز عبدالحافظ غازى43537

ناجح199إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينهبه وائل جميل عبدالحليم هشهش43538

ناجح268إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينهدى سامح محمد على عبدالواحد االطير43539

ناجح270إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينهدى شوقى السيد محمد مرزوق43540

ناجح266.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينهدى عوض عادل ابوغنام السيد43541

ناجح272إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينهدير عبدالنبى عيد ابوالفتوح عبدالقادر43543

ناجح274إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينهمسه ايمن فتحى عبدالرحمن عبدهللا43544

ناجح273إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينهنا جمال محمد عبدالنبى محمد الوزان43545

ناجح268إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينهنا عبدالمنعم البيلى عبدالمنعم محمد43546

ناجح258إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينهنا محمد احمد محمد محمود43547

ناجح262إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينهنا محمد فتحى عبدالجواد محمد43548

ناجح278إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينهنا محمد مصطفى عبدالسالم الشرقاوى43549

ناجح276إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينهنا محمود جالل علي جاد احمد43550

ناجح270إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينهنا ممدوح محمود عبدالقادر سلطان43551

ناجح273.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينهنا وائل وحيد موسى محمد شتا43552

ناجح278.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينهند صبرى عبدالسالم السيد احمد43553

ناجح277.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينهند محمد محمود على محمد43554

ناجح276إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينوالء عبدهللا احمد ابوالفتوح احمد43555

ناجح273إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينوالء وائل ابراهيم شندي الششتاوي43556

ناجح269إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينيارا محمد ابراهيم احمد الهوارى43557
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ناجح277إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينيارا محمد صابر عبدالعاطى المغازى43558

ناجح273إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينيارا هيثم محمد على عطيه43559

ناجح239إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينياسمين حسن على محمد ابراهيم43560

ناجح244إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينياسمين رضا محمد احمد43561

ناجح275إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينياسمين رمضان السعيد ابراهيم جاد43562

ناجح269إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينياسمين سمير خليل ابراهيم سالم43563

ناجح276إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينياسمين محمد عبدالوهاب عبدالفتاح قطه43564

ناجح276إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينيمنى احمد رشاد محمد حسن43565

ناجح274إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينيمنى علي عبدالسميع الشربيني احمد43566

ناجح266.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينيمنى محمد البدراوى عبدهللا عاشور43567

ناجح273.5إدارة بيــــــــــالبنات- ببال بنينيمنى محمد عبدهللا حماد على سويلم43568

ناجح218إدارة بيــــــــــالا بنين.ابوسعيد اإلعدادية تالهام هشام الكنانى عبدالرؤف الكنانى43569

ناجح276إدارة بيــــــــــالا بنين.ابوسعيد اإلعدادية تامانى السيد البيلى احمد الحديدى43570

ناجح275إدارة بيــــــــــالا بنين.ابوسعيد اإلعدادية تامل حمدى الدرينى عبدالعزيز الشحات43571

ناجح202إدارة بيــــــــــالا بنين.ابوسعيد اإلعدادية تامنه حمدى محمد على احمد43572

ناجح249إدارة بيــــــــــالا بنين.ابوسعيد اإلعدادية تاية احمد السيد محمد على43573

ناجح196.5إدارة بيــــــــــالا بنين.ابوسعيد اإلعدادية تدنيا محمد مصطفى احمد داود43574

ناجح205.5إدارة بيــــــــــالا بنين.ابوسعيد اإلعدادية ترحمه ابراهيم على ابراهيم على43575

ناجح266إدارة بيــــــــــالا بنين.ابوسعيد اإلعدادية تريم ابراهيم عبدالعزيز الشربينى ابراهيم43576

ناجح211إدارة بيــــــــــالا بنين.ابوسعيد اإلعدادية تشهد مصطفى احمد الشناوى الصباغ43577

ناجح232إدارة بيــــــــــالا بنين.ابوسعيد اإلعدادية تمنار محمد حسن يونس اللولى43578

ناجح241إدارة بيــــــــــالا بنين.ابوسعيد اإلعدادية تنرمين سامى سامى عبدالخالق عبدهللا43579

ناجح234إدارة بيــــــــــالا بنين.ابوسعيد اإلعدادية تهناء حامد عبدالحميد احمد شقوير43580

ناجح219إدارة بيــــــــــالا بنين.ابوسعيد اإلعدادية توعد مجدى محمد عبدالحليم عبدالمجيد43581

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.ابوشريف تاسماء نعيم حسن عبداللطيف43582

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.ابوشريف تحنان عبدالعزيز المتولى البيلى احمد43583
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ناجح267إدارة بيــــــــــالا.ابوشريف تحنين السعيد محمد السعيد السيد43584

ناجح254إدارة بيــــــــــالا.ابوشريف تداليا عبدالنبى اسماعيل متولى شعيشع43585

ناجح245إدارة بيــــــــــالا.ابوشريف تسارة السيد ابراهيم ابراهيم الجندى43586

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.ابوشريف تسارة السيد على السعيد نصر الدين43587

ناجح278.5إدارة بيــــــــــالا.ابوشريف تسلمى عبدالحميد صابر المهدى على اسماعيل43588

ناجح251إدارة بيــــــــــالا.ابوشريف تشهد على ابراهيم السعيد احمد43589

ناجح265إدارة بيــــــــــالا.ابوشريف تضحى على ابوشعيشع محمد احمد عمر43590

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.ابوشريف تعايدة رمضان السيد ابراهيم داوود43591

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.ابوشريف تعطاء عبدالفتاح رشاد حامد بدر43592

ناجح259.5إدارة بيــــــــــالا.ابوشريف تفاطمة ابراهيم ابوشعيشع محمد احمد عمر43593

ناجح252إدارة بيــــــــــالا.ابوشريف تفاطمة مجدى محمود حسن دياب43594

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.ابوشريف تفاطمة محمد السيد حسن حسن دياب43595

ناجح252إدارة بيــــــــــالا.ابوشريف تلمياء سامح عبدالروؤف السيد عبدالرحمن43596

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.ابوشريف تمنه محمد حسن محمود حسن43597

ناجح260إدارة بيــــــــــالا.ابوشريف تمى احمد على ابراهيم شعيشع43598

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.ابوشريف تمى حسين السيد ابراهيم سليمان43599

ناجح264إدارة بيــــــــــالا.ابوشريف تنجالء سامح احمد محمد رزق43600

ناجح260إدارة بيــــــــــالا.ابوشريف تنسمة زوقي رجب ابراهيم العيسوى43601

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.ابوشريف تياسمين عبدالنبى الزناتى عبدالفتاح43602

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.ابوشريف تياسمين محمد عبدالوهاب عيد محمد43603

ناجح269إدارة بيــــــــــالالسيد الشيخ بنينبتول خالد محمود حامد43604

ناجح257إدارة بيــــــــــالالسيد الشيخ بنينجانا محمد ابراهيم محمد43605

ناجح277إدارة بيــــــــــالالسيد الشيخ بنيندنيا حسنى المتولى بصل43606

ناجح275إدارة بيــــــــــالالسيد الشيخ بنينرحمه عصام عبدالرحمن احمد الليثي الشيخ43607

ناجح258إدارة بيــــــــــالالسيد الشيخ بنينرنا سامح محمد سالم43608

ناجح276إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عابراهيم ابوغنام السيد محمد مصطفى مقلد43609
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ناجح269إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عابراهيم البيلي احمد محمد قاسم43610

ناجح268إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عابراهيم البيلي فاروق احمد ابراهيم قرمز43611

ناجح220إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عابراهيم السيد السيد محمد عبدالجليل43612

ناجح216إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عابراهيم المغاوري ابراهيم امين43613

ناجح266إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عابراهيم رمضان عبدالعليم عيسي43614

ناجح194إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عابراهيم سامح سعيد ابراهيم عبدهللا43615

ناجح255إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عابراهيم سعد ابوالمعاطى على شحاته43616

ناجح157إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عابراهيم عبدربه السيد عبدربه سعيد43617

ناجح275إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عابراهيم فراج السعيد فراج السعيد43618

ناجح252إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عابراهيم محمد ابراهيم عبدالرحمن مروان43619

ناجح266إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عابراهيم محمد احمد ابراهيم بدير43620

ناجح269إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عابراهيم محمد اسماعيل راشد محمد عطيه43621

ناجح274إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عابراهيم محمد عبدالحليم محمد الغرباوى43622

ناجح278إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عابراهيم يونس البيلى ابوغنام يونس رخا43623

ناجح264إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عاحمد احمد عبدالعزيز علي احمد سلطان43624

ناجح184إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عاحمد السيد محمد محمد منصور43625

ناجح267إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عاحمد خالد سيداحمد محمد محمد فراج43626

ناجح263إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عاحمد سند محي الدسوقي المرسي43627

ناجح276إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عاحمد عبدالسميع جابر على محمد مندور43628

ناجح261إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عاحمد عالء ابراهيم عبدالحميد السيد خليفه43629

ناجح172إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عاحمد لطفى محمد رشاد السيد محمد بدير43630

ناجح272إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عاحمد محمد ابوالدهب عباس تمام43631

ناجح265إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عاحمد محمد احمد احمد عبده43632

ناجح272إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عاحمد محمد سيد احمد السيد ابوالنور43633

ناجح277إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عاحمد محمد عبدالمولى الشحات الدسوقي43634

ناجح270إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عاحمد محمد عبدالوهاب محمود العزب43635
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ناجح231إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عاحمد محمود ابراهيم الدسوقي عبدالعزيز43636

ناجح264إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عاحمد ناصر ثابت عبدالعال43637

ناجح278إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عاحمد نصر امين شحاته ابوزيد43638

ناجح275إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عاحمد هاني مبارك محمود عبدالسالم43639

ناجح258إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عاحمد وليد سمير على غازي43640

ناجح236إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عاحمد وليد عبدالعزيز محمد ابراهيم43641

ناجح279إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عاحمد يوسف فتحي عبداللطيف فراج43642

ناجح264إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عادهم ماهر السيد احمد محمد عبدهللا43643

ناجح272إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عادهم محمد عبدالوهاب احمدالنمراوي43644

ناجح276إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عاسالم سليمان رمضان سليمان عبداللطيف43645

ناجح266إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عاكرم كامل مصطفى كامل محمد ابراهيم الصياد43646

ناجح274إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عالبيلي خالد البيلي محمد جاد43647

ناجح261إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عالبيلى فؤاد البيلي عبدالحميد مصطفى43648

ناجح156إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عالسعيد خالد ابوبكر عبدالجواد عبدالجليل43649

ناجح160إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عالسيد جمال السيد ابوزيد منصور43650

ناجح271إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عالسيد عبدهللا ابراهيم محمد احمد الحمادي43651

ناجح268إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عالسيد محمود السيد احمد عبدالجواد43652

ناجح145إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عالشربينى احمد ابراهيم محمد عبدهللا43653

ناجح249إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عالمعتصم باهلل حسن محمد احمد شواف43654

ناجح270إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عامير المعداوي عبدهللا السيد المنسي43655

ناجح233.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عامين احمد الكيالنى ابراهيم الدالى43656

ناجح269إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عانس وائل ابراهيم محمود يوسف43657

ناجح255إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عبدر رمضان محمد محمد صيام43658

ناجح196إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عبسام محمود احمد عبدالحليم احمد43659

ناجح237إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عجمال محمد جمال محمد عاصي43660

ناجح250.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عحازم عاطف علي قطب السيد43661
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ناجح221.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عحسن السيد يوسف على الكيالنى43662

ناجح246.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عحسن شعيشع حسن شعيشع محمد43663

ناجح263إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عحسن عبدالهادي احمد محمد الحلو43664

ناجح264إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عحسن هشام عبدالحميد السيد حسن ضبعون43665

ناجح257إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عحسين ايهاب محمد السيد عبدالدايم43666

ناجح175إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عخالد الشحات احمد سليمان البيومى43667

ناجح146إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عخالد سامى سعد على احمد43668

ناجح180.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عخالد عبدالحليم عبدالفتاح فرج شلبي43669

ناجح260إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عخالد عبدهللا ابراهيم الدسوقي احمد عبدالمطلب43670

ناجح240إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عخالد عبدالمنعم على عبدالمنعم الحسانين43671

ناجح275إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عخالد عصام رزق السيد مرجان43672

ناجح270إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عخالد محمد الحسينى موسى رخا43673

ناجح262إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عخالد وليد السعيد موسى ابوالغيط43674

ناجح258إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عرضا الدسوقى ابراهيم الدسوقي محمد احمد43675

ناجح261إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عرفيق محمد محمود الذكى سرحان43676

ناجح273إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عرياض حامد محمد عبدالسالم43677

ناجح266إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عزياد احمد فتحى السيد على بكر43678

ناجح273إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عزياد اسماعيل السيد عامر عبدالسالم43679

ناجح214.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عزياد اشرف على عبدالمنعم الحسانين43680

ناجح274إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عزياد اشرف محمد ابراهيم الشهاوي43681

ناجح256إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عزياد البيلى السعيد السيد غالى43682

ناجح269إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عزياد سامح السيد يونس عبدالسالم43683

ناجح268إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عزياد على ابراهيم البسيونى الجمل43684

ناجح256إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عزياد يحى زين العابدين السعيد طه غالي43685

ناجح169إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عسامح ابوغنام احمد حامد خاطر43686

ناجح271إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عسيف السيد محمد البكرى السيد محمد43687
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ناجح276إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عشادى اشرف محمد ابراهيم الشهاوى43688

ناجح233إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عشريف احمد علي احمدالسيد43689

ناجح259إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عشريف عبدالعظيم المتولي عبدالستار الساسي43690

ناجح245إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عصابر محمد صابر ابوزيد احمد43691

ناجح276إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات ععادل سامح عادل محمد راشد43692

ناجح224إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات ععادل عمرو السيد زكي43693

ناجح257إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات ععبدالحليم الدسوقى السيد محمد موسى43694

ناجح275إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات ععبدالرؤف على عبدالرؤف محمد الصاوى43695

ناجح238إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات ععبدالرحمن ابراهيم احمد محمد المرسى43696

ناجح261إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات ععبدالرحمن ابراهيم سيد ابراهيم سيد43697

ناجح243.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات ععبدالرحمن ابراهيم محمود احمد عبده43698

ناجح273إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات ععبدالرحمن احمد عبدالفتاح احمد43699

ناجح260.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات ععبدالرحمن اشرف طلخان المصرى علي43700

ناجح278إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات ععبدالرحمن السعيد سليمان السيد الشربيني43701

ناجح225.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات ععبدالرحمن السيد ابوالمعاطي السيد البيومي43702

ناجح247إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات ععبدالرحمن جمال فريد عبدالعاطي43703

ناجح275إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات ععبدالرحمن حسن احمد احمد حسين43704

ناجح275إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات ععبدالرحمن حماده على المرسي محمد الغلبان43705

ناجح274إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات ععبدالرحمن فريد احمد فريد علي43706

ناجح264إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات ععبدالرحمن محمد البسطويسي السيد البسطويسي43707

ناجح267إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات ععبدالرحمن مصطفى المتولي الرفاعي فراج43708

ناجح275إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات ععبدالرحمن ناصر البيلى شحاته ابوزيد43709

ناجح169إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات ععبدالفتاح علي عبدالفتاح علي محمد43710

ناجح273.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات ععبدهللا عبدالرحمن عبدالحى عبدالرحمن احمد43711

ناجح239إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات ععبدهللا ماهر عبدهللا السيد المنسي43712

ناجح272إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات ععبدهللا محمد عبده احمد ابراهيم43713



كفرالشيخ16/06/2021

1497صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح277إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات ععبدالمنعم محمد عبدالمنعم الصديق موسي43714

ناجح273إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات ععثمان عبدالوهاب عثمان يوسف المتولى رخا43715

ناجح255إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات ععدنان محمد الدسوقى حسن الشهاوى43716

ناجح264إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات ععالء على احمد محمد عاشور43717

ناجح273إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات ععلي محمد علي محمد المنطاوي43718

ناجح242إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات ععمار عبدالعزيز محمد المتولى عسر43719

ناجح275إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات ععمار عمرو فتحي عبدالعزيز العيسوي43720

ناجح186إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات ععمار هانى ناجى محمدعلى43721

ناجح267إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات ععمار وليد السيد البدوى المتولي سلطان43722

ناجح263.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات ععمر احمد السيد محمد عبدالوهاب بدر43723

ناجح204إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات ععمر السيد سويلم سويلم محمود43724

ناجح214إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات ععمر سعد سالم على43725

ناجح271إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات ععمر محمد عبدالواحد السيد البلقاسي43726

ناجح275إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات ععمرو حاتم شوقي علي محمد الدسوقي43727

ناجح260إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات ععمرو وليد السيد محمد متولي الدسوقي43728

ناجح247إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات ععيد عبدالرحمن عيد عبدالرحمن محمد43729

ناجح276إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عفؤاد محمد فؤاد فؤاد عبدالحليم43730

ناجح271.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عفارس السيد محمد على ابوالعنين43731

ناجح259إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عفارس ايمن مصطفى كامل الشربينى43732

ناجح251.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عفارس جمال محمود البشيرعلى صالح43733

ناجح278إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عفارس عبدالخالق على عبدالخالق ابراهيم43734

ناجح255إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عفارس عبدالغنى عبدالرؤف حسن كريم43735

ناجح239.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عفارس محمد فتوح محمد بدوي43736

ناجح279إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عفهد فريد عبدالوكيل عبدالعليم حامد43737

ناجح274إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عكريم احمد محمد احمد عرفه43738

ناجح263.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عكريم اشرف السيد عباس رمضان43739
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ناجح251.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عكريم عالء البيلي شاهين عبدالرحمن43740

ناجح252.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عماهر على احمد عبدالحميد43741

ناجح213.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمجدي كامل محمد علي طمان43742

ناجح271.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمد ابراهيم محمد على مندور43743

ناجح235.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمد ابراهيم معوض خضر الشناوي43744

ناجح269إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمد احمد اسماعيل راشد عطيه43745

ناجح269.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمد احمد عبدالؤف محمد الشافعي43746

ناجح266إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمد احمد عبدالرؤف احمد عبدالدايم43747

ناجح267إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمد اسامة البيلى ابراهيم مروان43749

ناجح218إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمد اسماعيل عبدالرحمن السيد ماضي43750

ناجح262إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمد اشرف يوسف عبدالغفار دشيش43751

ناجح263إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمد السعيد محمود محمد خليفة43752

ناجح261إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمد السيد احمد حمدهللا على43753

ناجح186إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمد السيد احمد شعيشع محمد شعيشع43754

ناجح218.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمد السيد السيد محمد عبدالجليل43755

ناجح232إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمد السيد عبدالرحمن سليمان دشيش43756

ناجح266إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمد المتولى احمد الشحات المتولي الدسوقي43758

ناجح271إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمد جمال محمد المغازي نور الدين43759

ناجح226.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمد حسام كامل عبدالمطلب محمد43760

ناجح238إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمد حسن عبدالحليم المغازي حسن القشالن43761

ناجح212.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمد رضا السيد عبدالعزيز السيد43762

ناجح268إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمد سامح علي حسن العشرى43763

ناجح201إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمد صادق عبدالحليم مهدي حشيش43764

ناجح179إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمد عادل محمد احمد حمايل43765

ناجح269إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمد عاصم زيدان عباس زايد43766

ناجح211إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمد عبدالرحمن عبدالقادر حافظ صالح43767
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ناجح275إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمد عبدالمنعم الصاوي صابر43768

ناجح160إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمد على المغازى سالم المغازي43770

ناجح278إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمد على عبدالرؤف محمد الصاوى43771

ناجح201إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمد غنام البيلى عبدالحميد احمد43772

ناجح269إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمد فاروق المعداوى المعداوى43773

ناجح264إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمد محمود السيد محمد43774

ناجح270إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمد محمود محمد محمد الشربيني43775

ناجح269إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمد مصطفى السيد محمد اسماعيل43776

ناجح273إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمد مغاورى مغاورى رمضان محمد حسن43777

ناجح178.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمد موسى ثابت موسى حجاج43778

ناجح268إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمد نسيم شحاته عبدالمطلب محمد فراج43779

ناجح268إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمد هيثم جميل ابراهيم احمد43780

ناجح275إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمد وليد عالم احمد خليفة43781

ناجح206إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمد ياسر سعد علي احمد43782

ناجح260إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمود ابراهيم صابر محمد ابوالمعاطي43783

ناجح263.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمود احمد انيس يوسف على البقرى43784

ناجح255إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمود ايمن محمد رزق حسن43785

ناجح270إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمود حسن احمد احمد حسين43786

ناجح276إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمود رضا محمد عوض عبدالجواد43787

ناجح255.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمود محمد عبدالعزيز عبدالرازاق فرحات43788

ناجح258.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمود محمد عبدالعليم علي محمد ابوالغيط43789

ناجح195إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمود محمد عبدالغفار السيد المنسي43790

ناجح239.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمود محمد يوسف ابراهيم الصياد43791

ناجح268إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمود مختار كامل البهي عامر43792

ناجح246.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمود مصطفى عبدالشافي عبدهللا درويش43793

ناجح274إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمود مصطفى محمد خليفه السيد العطشى43794
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ناجح196إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمحمود وائل عبدالمنعم علي عبدالجواد43795

ناجح251إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمصطفى اسماعيل علي علي شتية43796

ناجح214إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمصطفى البيلي كامل عبدالمطلب محمد احمد43797

ناجح256إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمصطفى سيد احمد السيد مصطفى سيد احمد43798

ناجح237.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمصطفى صالح متولي احمد متولي سعد43799

ناجح260إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمصطفى عبدالرحمن عزالعرب محمد عزالعرب43800

ناجح275إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمصطفي محمد صبري علي يعقوب43801

ناجح275إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمصطفي محمد مصطفي عبدالحميد غالي43802

ناجح258.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمعاذ سامح على عبدالمنعم محمد43803

ناجح272إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمهاب اشرف عبدالمنعم العشرى ابراهيم43804

ناجح270إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمهند هاني محمد مرسي محمود مرسي43805

ناجح239إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عناصر عبدالستار على محمد المتولي43806

ناجح266إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عنسيم ايمن محمد محمد طه الطمالوي43807

ناجح216إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عهيثم رضا عبدالوهاب احمد النمراوى43808

ناجح274إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عوليد كمال محمد احمدالنجار43809

ناجح274إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عياسر المعداوى محمد راضى محمد بدير43810

ناجح265إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عياسر محمد احمد الدرولي43811

ناجح244إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عيحيى ابراهيم محمد على ابراهيم43812

ناجح241إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عيوسف اشرف سعد علي رمضان43813

ناجح270إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عيوسف السعيد احمد على المغربى43814

ناجح259.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عيوسف السعيد السيد سلوع السعيد العتل43815

ناجح273إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عيوسف ايهاب يوسف ابوالوفا السيد43816

ناجح275إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عيوسف جمال فتوح محمد حسن  عبدالنبي43817

ناجح155إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عيوسف عبدالمنعم عبدالمنعم السيد العربي43818

ناجح258إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عيوسف عثمان عبدهللا محمد43819

ناجح263إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عيوسف عالء عبدالنبى محمد ابراهيم43820
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ناجح262.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عيوسف عماد محمد محمد محمود43821

ناجح270إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عيوسف ماجد حسن السيد محمد43822

ناجح273إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عيوسف هانى الغريب محمد سليمان ابوالمجد43823

ناجح278إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عابرار ايهاب سامى احمد علي عبدالعال43824

ناجح275إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عاروي خالد جمال عبدالحارث حامد43825

ناجح272إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عاروي محمد على محمد عبدالنبى43826

ناجح266.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عاسراء احمد عوض محمد احمد43827

ناجح238إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عاسراء السيد طه عطيه عبدهللا شاهين43828

ناجح261.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عاسراء رضا المتولى محمد43829

ناجح262إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عاسماء ابوالمجد عبدالرحمن عبدهللا43830

ناجح276إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عاسماء حسن محمد عدلى احمد النشاوى43831

ناجح270.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عاسماء عبدالجواد السيد على عبدالجواد43832

ناجح275إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عاسماء عبدالفتاح احمد عبدالوهاب ضبعون43833

ناجح275إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عاسماء عبدالمطلب صالح السيد ابراهيم43834

ناجح272إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عاالء جمال ابراهيم عبدالقادر سالمه43835

ناجح276إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عالزهراء عبدالوهاب عبدالحليم المتولى خليفه43836

ناجح265.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عالسيده ماهر السيد حسين سليمان43837

ناجح233إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عامال جمال السيد ابراهيم رشوان43838

ناجح274إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عاماني عبدالحميد ابراهيم السيد العزب43839

ناجح275إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عامانى عمرو عبدالرحمن اسماعيل رخا43840

ناجح268إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عامل السيد علي الشناوى بدر43841

ناجح272إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عامل رمضان الشحات رمضان القحافى43842

ناجح273إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عامل شعبان ابراهيم الدسوقي محمود منصور43843

ناجح273إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عامل هشام الصاوى عبدالحميد شحاته43844

ناجح275إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عامنيه السعيد السيد هالل مصطفى43845

ناجح276إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عامنيه رضا محمد سالم عبدالرحمن43846
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ناجح276إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عامنيه صالح عبدالمنعم عبدهللا مرسال43847

ناجح274إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عاميره طه لطفي محمد احمد الصعيدي43848

ناجح271إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عاميره عادل السيد رمضان الشرقاوى43849

ناجح268إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عاميره محمد السيد طه سلطان43850

ناجح258إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عاميره محمد النبوي يونس43851

ناجح276إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عايمان اكمل محمد محمود بدر العزب43852

ناجح278إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عايمان محمد احمد عبدالفتاح عبده43853

ناجح275إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عايمان ياسر عادل عبدالحميد التحفه43854

ناجح278إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عايه ابراهيم السيد على السيد علي المعداوى43855

ناجح274إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عايه احمد فاروق احمد حسين43856

ناجح272إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عايه السعيد السيد هالل مصطفي43857

ناجح278إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عايه السعيد على محمد الزرزور43858

ناجح278إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عايه عبدالهادي السيد السعيد السيد43859

ناجح241.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عايه محمد عيد عبدالرحمن محمد الشيخ43860

ناجح277إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عايه محمد محمد على غازى43861

ناجح276إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عايه محمود عوض محمد عبدالدايم43862

ناجح276إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عبسمله ابراهيم عوض السيد عوض43863

ناجح278إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عبسمله احمد راشد محمد الحواش43864

ناجح278إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عبسمله احمد محمد كمال المغازي الشرقاوي43865

ناجح278.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عبسمله فؤاد عبدالحليم على43866

ناجح275إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عبسمله محمد المرسي المرسي عطا43867

ناجح276إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عبسمله هاني جمعة محمد ابراهيم43868

ناجح279إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عبسمله ياسر عبدالحى السعيد43869

ناجح275إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عتسنيم احمد مصطفى المتولى خليفة43870

ناجح266.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عتسنيم السيد احمد محمد السيد عامر43871

ناجح276إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عتسنيم ماهر السيد عبدالفتاح ضبعون43872
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ناجح271إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عتهانى الجبالى عبدالسالم ابراهيم الجبالي43873

ناجح270إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عجانا عبدالمحسن احمد محمود البهي43874

ناجح260إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عجنه لطفي محمد الشحات سالم43875

ناجح278.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عجنى سامى مجدى عبدالعزيز عثمان43876

ناجح267إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عجني محمد عبدالمقصود عز الرجال عبدالدايم43877

ناجح271إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عجيهان ابراهيم محمد شعبان مبروك43878

ناجح267.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عحبيبه ابراهيم ابراهيم عبدالحميد مصطفي43879

ناجح275إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عحبيبه الحسينى السيد الغريب عبدهللا43880

ناجح262.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عحبيبه الدسوقى عبدالحميد السعيد فراج43881

ناجح279إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عحبيبه وائل محمد عبدالوهاب محمد43882

ناجح249إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عحكمت عيد السيد فودة43883

ناجح275إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عحنان عماد طلعت ابوالعنين خلف هللا43884

ناجح184إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عحنان كامل ابراهيم جاد43885

ناجح210إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عحنين ابراهيم شحاته ابراهيم شحاته ابوزيد43886

ناجح268إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عحنين رزق محمد محمد الشربيني43887

ناجح270إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عحيات ابراهيم بدير السيد محمد بدير43888

ناجح275إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عداليا محمود البدراوي السيد محمد عبدهللا43889

ناجح278إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عدعاء مصطفى ابوشعيشع عرفات احمد حموده43890

ناجح275.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عدنيا اسماعيل حسن الصديق  رخا43891

ناجح274إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عدنيا السيد عبدالحليم السيد المغازي43892

ناجح238.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عدنيا طارق عبدالخالق يوسف43893

ناجح253إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عدنيا عالء عبدالوهاب السيد محمد البرعي43894

ناجح278إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عدنيا محمد فراج السعيد فراج43895

ناجح275إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عدينا ابراهيم رافت ابراهيم صبح43896

ناجح273إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عدينا جمال السيد محمد الصاوي43897

ناجح277إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عدينا مصطفى حافظ محمد حسن ابراهيم عجور43898
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ناجح273إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عرؤيه محمد عاطف محمد شحاته43899

ناجح272إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عرانا مجدي السيد البدوي عبدالوهاب محمد43900

ناجح276إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عرانيا رمضان عبدالفتاح ابراهيم فراج43901

ناجح266إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عرانيا مصطفى حافظ محمد حسن ابراهيم عجور43902

ناجح236إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عرحمه السيد على محمد على عبدالفتاح43903

ناجح251إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عرحمه سمير ماهر سمير السعيد43904

ناجح267إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عرحمه غازى محمد غازى المسيرى43905

ناجح259إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عرحمه محمد عبدالعزيز عبدالرازق فرحات43906

ناجح272إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عرحمه محمود احمد راشد43907

ناجح273إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عرنا البيلى فاروق احمد43908

ناجح276إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عرنا طارق السيد المندوه المنطاوي43909

ناجح277إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عروان صبحى فتوح ابوالمجد مصطفى43910

ناجح268إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عروان لطفى ابوالفتوح عبدالعزيز الجوهري43911

ناجح193إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عروان محمد احمد على مندور43912

ناجح262إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عرويدا رجب بدير محمد عز العرب43913

ناجح274إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عريحان علي ابراهيم محمد عامر43914

ناجح277إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عريمان عاطف السعيد القصبى السعيد43915

ناجح273إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عريهام ضياء الدين عبدالحى عبداللطيف43916

ناجح271إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عريهام محمد ابراهيم محمد عامر43917

ناجح274إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عزينب ايمن السيد السيد محمد شوشه43918

ناجح265إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عزينب علي عبدالمجيد عبدالحي الحرايري43919

ناجح275إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عسارة السعيد عبدالسميع عبدالفتاح هشهش43920

ناجح270إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عسارة السيد المتولى المتولى بازيد43921

ناجح272إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عسارة صبرى عبدالستار مصطفى النمر43922

ناجح273إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عسارة محمد عبدالعزيز المولى سليت43923

ناجح269إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عساره البيلي اسماعيل عبدالرحمن العرفي43924
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ناجح246إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عساره صابر عبدالوهاب السيد محمد البرعي43925

ناجح268إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عساميه رضا البيلى البيلى عبدالرحمن43926

ناجح265إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عسحر ابراهيم عبدالحليم محمد على بدر43927

ناجح260إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عسحر ايمن محمد محمد طه الطمالوي43928

ناجح267إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عسحر عمرو محمد عبدالحميد المقدم43929

ناجح276إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عسكينة ابراهيم احمد الرفاعى محمد شريف43930

ناجح262إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عسلمى ابراهيم محمد نعيم علي43931

ناجح262إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عسلمى خالد محمد احمد زكرى43932

ناجح266إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عسلمى سامح محمد عبدالمعبود زيدان43933

ناجح270إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عسلمى محمد السيد الدفيرى البسيونى43934

ناجح268إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عسلمي محمد عبدالسميع زيدان محمد مندور43935

ناجح270إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عسلمى محمد محمد سالم موسى43936

ناجح267إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عسلمى محمود احمد يوسف حمزه43937

ناجح257إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عسلمى مصطفى حمودة البيومى البهنسى43938

ناجح278إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عسلمي وليد حلمي محمد النصراوي43939

ناجح265إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عسماح المتولي حسين ابراهيم علي43940

ناجح264إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عسمر عصام السيد محمد عمر محمد43941

ناجح268.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عسهيله مسعد فؤاد احمد خضر43942

ناجح262إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عسومة محمد احمد القاضى43943

ناجح191.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عسومه سمير محمد عبدالرحمن عجاج43944

ناجح249إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عشروق محمد البيلى يوسف مندور43945

ناجح268إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عشروق وائل عبدالعزيز محمد احمد عبدهللا43946

ناجح275إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عشرين اشرف يوسف عبدالغفار دشيش43947

ناجح276إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عشمس السيد محمد السيد شتيه43948

ناجح273إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عشمس حسين صبرى عبدالمنعم بدر43949

ناجح235إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عشهد ابراهيم عبدالعزيز الحماقي باشا الشيخ43950
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ناجح265إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عشهد ابوالمعاطي ابوالمعاطي السيد البيومي43951

ناجح271إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عشهد اشرف سامي عبدالستار مصطفى43952

ناجح257إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عشهد اشرف يوسف محمود يوسف43953

ناجح259إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عشهد رائد امين فرج سيد احمد43954

ناجح278إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عشهد رضا عبدالحليم عبدالحليم منصور43955

ناجح269إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عشهد رفعت محمد رجب عبدالمنعم محمد43956

ناجح263إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عشهد فارس رزق عبدالوهاب احمد بدوى43957

ناجح270إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عشهد محمد البيلى يوسف مندور43958

ناجح271إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عشهد محمد ذكى عبدالعزيز المنجد43959

ناجح273إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عصفاء هانى ابراهيم حامد ابراهيم خاطر43960

ناجح278إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عصفيه محمد السيد موسى رخا43961

ناجح264إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات ععائشة عاطف عبدالمنعم حفني ادريس43962

ناجح267إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات ععزة اشرف السعيد موسى ابوالغيط43963

ناجح247إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات ععزه محمد بدير الدفيرى البسيونى43964

ناجح260إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات ععال محمد بدير الدفيرى البسيونى43965

ناجح220إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عغاليه عبدالفتاح عبدهللا السيد عبدهللا43966

ناجح260.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عفاطمة حمدى عبدالحليم على عزالرجال43967

ناجح265إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عفاطمة عالء فوزي علي عبدهللا43968

ناجح253.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عفاطمة عيد سعد محمد رمضان43969

ناجح265إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عفاطمه عبدالرحمن السيد ابراهيم محمد عبدهللا43970

ناجح268إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عفاطمه فتوح محمد السيد فرج43971

ناجح254إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عفرح شفيق احمد محمد الحمادى43972

ناجح276إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عفرح عبدالخالق علي عبدالخالق43973

ناجح261إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عفريدة محمد محمود احمد43974

ناجح226.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عماجدة سعد ابراهيم احمد ابراهيم43975

ناجح266إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عماسه عصام الدين محمد الفنش43976
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ناجح265إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمايا مجدى احمد فتحى حسن علي43977

ناجح266إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمروة جالل البيلي شحاته ابوزيد43978

ناجح278إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمريم ابراهيم عبدالمطلب احمد43979

ناجح272إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمريم اسامة عبدالغنى عبدالعزيز عويضة43980

ناجح270إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمريم اشرف عبدالستار احمد الخوالني43981

ناجح271.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمريم ايهاب علي الحسانين علي43982

ناجح274إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمريم حاتم السيد شيبه عبدالعال43983

ناجح271.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمريم حسن سمير عبدالحميد43984

ناجح269إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمريم خالد محمد محمد بدوى43985

ناجح269إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمريم رضا فولي بكرمطاوع43986

ناجح261إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمريم سالم غازى حسن43987

ناجح268إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمريم سند رمضان محمد43988

ناجح265إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمريم عادل عبدالعزيز عبدالفتاح عنتر43989

ناجح275إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمريم محمد عيد عبدالمرضى عيد43990

ناجح272إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمريم محمد يحى ابراهيم ياسين43991

ناجح219إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمريم محمود السيد محمد محمد قطة43992

ناجح198إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمريم محمود محمد على الصديق43993

ناجح272إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمريم مدحت عبدالمنعم محمدمرزوق43994

ناجح272إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمريم ياسر احمد محمد علي العتل43995

ناجح243إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمنال احمد عبدالحافظ محمد القرقيري43996

ناجح235إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمنة محمد رزق حامد43997

ناجح252إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمنه ابوالعزايم السيد متولي عباس متولي43998

ناجح264إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمنه السيد محمد العزب السيد43999

ناجح260إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمنه هللا ايمن عبدالفتاح انور خليفه44000

ناجح275إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمنه هللا جمال ابوغنام علي ابوغنام44001

ناجح268إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمنه عبدهللا محمد احمد محمود44002
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ناجح276إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمنه محمد ابوالفتوح اسماعيل مصطفى44003

ناجح273إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمنى رضا صالح محمد اسماعيل44004

ناجح275إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمها احمد السعيد عبدالرسول الدسوقى44005

ناجح275إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمها طارق علي بدوي44006

ناجح275إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمي جمال حسن طلعت ادم44007

ناجح239إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمي جميل سعد علي احمد44008

ناجح227إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عمي عبدالجليل خميسي جادالمولي44009

ناجح277إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عميادة عبدالحليم السعيد عامر44010

ناجح276إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عميريهان مؤمن محمد فتحى44011

ناجح279إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عناريمان محمد ابراهيم محمد فراج44012

ناجح276إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عنجاه ابراهيم على السيد محمد عمر44013

ناجح275إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عنجاه ابراهيم محمد فريد محمد44014

ناجح236.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عنجالء البلي السيد محمد ابوزيد44015

ناجح279إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عنجوى ابراهيم جمعة عبدالجليل44016

ناجح253إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عنجوى عمرو عبدالحليم السعيد عامر44017

ناجح276إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عندا عبدالرحمن مصطفي محمود44018

ناجح258إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عندي السيد المتولي المتولي بازيد44019

ناجح278إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عندى رمضان محمود محمد44020

ناجح260إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عندى محمود احمد عبدالعزيز44021

ناجح253إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عنعمات السيد عبدالرازق ابراهيم السيد44022

ناجح259إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عنهى عبدالرسول عبدالنبى سالم44023

ناجح270.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عنورا هاني ابراهيم الدسوقي محمد المنطاوي44024

ناجح242إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عنورا يحى احمد حمد اللة على44025

ناجح206إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عنوره محمد السيد ابراهيم44026

ناجح272إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عنورهان حماد السيد يحي44027

ناجح278إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عنورهان موسى محمد محمد44028
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ناجح275إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عنيريه عالء السيد عبدهللا44029

ناجح255إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عهاجر سالمه حماده سالمه النجدى44030

ناجح206.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عهاجر هانى محمد اسماعيل44031

ناجح279إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عهبه السيد سعد السيد44032

ناجح277إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عهدير احمد محمد حامد غانم44033

ناجح243إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عهدير السيد محمد علي44034

ناجح268إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عهمس احمد محمد عبدالمنعم44035

ناجح278.5إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عهنا محمد ابراهيم المتولى السيد44036

ناجح270إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عهند هاني جمال السيد44037

ناجح275إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عوفاء صالح محمد هاشم44038

ناجح257إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عوالء السعيد محمد السيد شتيه44039

ناجح263إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عوالء محمد عبدالوهاب السيد محمد44040

ناجح249إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عيارا صبرى محمد لطفى44041

ناجح274إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عيارا صالح عبدالعال محمد صالح44042

ناجح273إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عياسمين ابراهيم الرفاعي ابراهيم44043

ناجح272إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عياسمين ابراهيم بدير طعيمة44044

ناجح253إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عياسمين السيد عبدالسالم ابراهيم الوصيف44045

ناجح270إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عياسمين رمضان محمد محمد44046

ناجح266إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عياسمين سامح عز الدين العزب44047

ناجح264إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عياسمين عبدالعزيز السيد عبدالسميع عبدالسميع البر44048

ناجح273إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عياسمين محمد  البيلى االمام  احمد الشافعى44049

ناجح272إدارة بيــــــــــال(بنين)م.بيال بنات عيمنى ايهاب ابراهيم الدسوقي محمد المنطاوي44050

ناجح170إدارة بيــــــــــالا.حازق تابوبكر عيد كامل محمد جعفر44051

ناجح243.5إدارة بيــــــــــالا.حازق تاحمد حمدى السيد محمود سليمان بحيرى44052

ناجح229.5إدارة بيــــــــــالا.حازق تاحمد رمضان محمود على عبدهللا44053

ناجح169إدارة بيــــــــــالا.حازق تاحمد سعد المتولى احمد على44054
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ناجح182.5إدارة بيــــــــــالا.حازق تاحمد عبدالحليم احمد حافظ البشتيلى44055

ناجح193.5إدارة بيــــــــــالا.حازق تاحمد عبدهللا نصحى عبدالهادى44056

ناجح189إدارة بيــــــــــالا.حازق تاحمد محمد احمد محمد على44057

ناجح143إدارة بيــــــــــالا.حازق تاحمد محمد عبدالوهاب فراج عويس44058

ناجح227إدارة بيــــــــــالا.حازق تاحمد ياسر عبدالراضى الصغير احمد44059

ناجح178إدارة بيــــــــــالا.حازق تادهم ابراهيم موسى عبدالسميع موسى عيسى44060

ناجح182إدارة بيــــــــــالا.حازق تادهم محمد فتح هللا احمد محمد باز44061

ناجح159.5إدارة بيــــــــــالا.حازق تاسالم رضا ابراهيم السيد احمد حلقه44062

ناجح149إدارة بيــــــــــالا.حازق تاسالم صابر عبدالقوى مصطفى غازى44063

ناجح148إدارة بيــــــــــالا.حازق تاسالم عصام نبيه احمد عبدالرازق44064

ناجح229إدارة بيــــــــــالا.حازق تاسالم عمر عبدالبديع محمد سليمان44065

ناجح149إدارة بيــــــــــالا.حازق تالسيد احمد فوزى احمد المرسى44066

ناجح230إدارة بيــــــــــالا.حازق تالسيد امين الشحات السيد حشاد44067

ناجح194إدارة بيــــــــــالا.حازق تالسيد شريف السيد حماقى على44068

ناجح181إدارة بيــــــــــالا.حازق تالسيد عبدهللا محمود على محمد44069

ناجح167.5إدارة بيــــــــــالا.حازق تايهاب السيد عبدالعزيز عبدالرحيم شعبان44070

ناجح208.5إدارة بيــــــــــالا.حازق تايهاب عماد شحاته عبدالعزيز يوسف44071

ناجح181.5إدارة بيــــــــــالا.حازق تجمال رزق جمال رزق احمد44072

ناجح260.5إدارة بيــــــــــالا.حازق تحمدى عبدهللا محمد عبدهللا محمد44074

ناجح233إدارة بيــــــــــالا.حازق تخالد ياسر محمد عبدالوهاب الشربينى44075

ناجح169إدارة بيــــــــــالا.حازق تزياد محمد ابراهيم عبدالوهاب غازى44076

ناجح173إدارة بيــــــــــالا.حازق تسعيد اسماعيل مرزوق اسماعيل العباسى44077

ناجح264إدارة بيــــــــــالا.حازق تشريف مصطفى محمد عبدالمنعم الدكرورى44078

ناجح167إدارة بيــــــــــالا.حازق تصابر محمد صابر محمد على طلبه44079

ناجح262.5إدارة بيــــــــــالا.حازق تعادل احمد الدرينى عبدالحميد محمود عالم44080

ناجح263إدارة بيــــــــــالا.حازق تعبدالحليم على عنتر على شعبان44081
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ناجح258إدارة بيــــــــــالا.حازق تعبدالرحمن عبدالهادى محمد محمد احمد44082

ناجح214إدارة بيــــــــــالا.حازق تعبدالرحمن محمد رمضان احمد متولى44083

ناجح238إدارة بيــــــــــالا.حازق تعبدالعزيز محمد شعبان عبدالحميد سليمان44084

ناجح189إدارة بيــــــــــالا.حازق تعبدهللا عماد عبدالمنعم عبدهللا44085

ناجح217إدارة بيــــــــــالا.حازق تعبدهللا ماهر عبدهللا على ابوالوفا44086

ناجح256إدارة بيــــــــــالا.حازق تعبدهللا محمد عبدهللا سرحان الزنقرانى44087

ناجح215.5إدارة بيــــــــــالا.حازق تعبدالوهاب عوض عبدالوهاب الزاهى على44088

ناجح260إدارة بيــــــــــالا.حازق تعلي عبدالحميد يوسف عبدالحميد محمود عالم44089

ناجح266إدارة بيــــــــــالا.حازق تعلى محمد عبدالوهاب هالل على44090

ناجح222إدارة بيــــــــــالا.حازق تعمار بدير فؤاد بدير محمد44091

ناجح263إدارة بيــــــــــالا.حازق تفارس ابراهيم طلبه على شادي44092

ناجح147إدارة بيــــــــــالا.حازق تكامل محمد كامل عطا السيد النجار44093

ناجح198إدارة بيــــــــــالا.حازق تكريم محمد جمال ابوالمجد ابوالمجد ناصر44094

ناجح155إدارة بيــــــــــالا.حازق تمحمد اشرف عزالرجال الشحات ابراهيم44095

ناجح170إدارة بيــــــــــالا.حازق تمحمد الدسوقى محمد رزق متولى44096

ناجح207.5إدارة بيــــــــــالا.حازق تمحمد حامد ابوشعيشع حامد ابوشعيشع44097

ناجح141إدارة بيــــــــــالا.حازق تمحمد رافت حسن السيد ابراهيم44099

ناجح270.5إدارة بيــــــــــالا.حازق تمحمد شرف مصطفى السعيد عبدالعزيز44101

ناجح245.5إدارة بيــــــــــالا.حازق تمحمد صالح ابراهيم احمد ابوزيد44102

ناجح185إدارة بيــــــــــالا.حازق تمحمد طارق سرور محمد سرور44103

ناجح193إدارة بيــــــــــالا.حازق تمحمد على يوسف على احمد44105

ناجح190.5إدارة بيــــــــــالا.حازق تمحمد هانى رزق الشربينى عبدربه44106

ناجح216إدارة بيــــــــــالا.حازق تمحمود اسامه محمد عبدالهادى يوسف44107

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.حازق تمحمود جمال عبدالناصر عبدالسالم احمد المرسى44108

ناجح258إدارة بيــــــــــالا.حازق تمحمود رضا على البيلى الصاوى44109

ناجح264إدارة بيــــــــــالا.حازق تمحمود عبدهللا عثمان السيد عثمان44110
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ناجح269إدارة بيــــــــــالا.حازق تمحمود على محمد البسراوى عبدالعزيز على اسماعيل44111

ناجح179إدارة بيــــــــــالا.حازق تمصطفى السيد فوزى احمد المرسى44113

ناجح178إدارة بيــــــــــالا.حازق تمصطفى الشربينى انيس خلف احمد44114

ناجح149.5إدارة بيــــــــــالا.حازق تمصطفى محمد على على على الحطيبى44115

ناجح188إدارة بيــــــــــالا.حازق تمعاذ يوسف عبدالسالم يوسف محمد44116

ناجح265إدارة بيــــــــــالا.حازق تمهند محمد عبدالعظيم محمد موسى44117

ناجح150إدارة بيــــــــــالا.حازق تنعيم عمرو عبدالمنعم عبدهللا محمد44118

ناجح152إدارة بيــــــــــالا.حازق تهادى احمد سميح محمد علي44119

ناجح155إدارة بيــــــــــالا.حازق تهانى حمدى جمعه سعد منصور44120

ناجح159.5إدارة بيــــــــــالا.حازق تياسر محمد محمد عبدالوهاب محمد الشربينى44121

ناجح247.5إدارة بيــــــــــالا.حازق تيوسف محمد رضوان محمد سليمان44123

ناجح246إدارة بيــــــــــالا.حازق تاسراء عصام محمد على العشرى44124

ناجح246.5إدارة بيــــــــــالا.حازق تاسراء هشام شوقى على العشرى44125

ناجح265.5إدارة بيــــــــــالا.حازق تاسماء حامد جالل حامد تمام44126

ناجح251إدارة بيــــــــــالا.حازق تاسماء محمود احمد المعداوى حسن44127

ناجح179إدارة بيــــــــــالا.حازق تانتصار ابراهيم احمد مصطفى الهلباوى44128

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.حازق تايه عبدالحميد اسماعيل احمد قنديل44129

ناجح234.5إدارة بيــــــــــالا.حازق تايه عبدالعزيز محمد محمد على متولى44130

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.حازق تايه فايز فاروق المرسى ابراهيم دويدار44131

ناجح214إدارة بيــــــــــالا.حازق تايه محمد نعمان نبيه فرحات44132

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.حازق تبسنت محمد ابراهيم بديريوسف44133

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.حازق تتبارك محمد عطيه حسن زيد44134

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.حازق تتسنيم محمد السيد على محمد ريه44135

ناجح225.5إدارة بيــــــــــالا.حازق تجميلة صدقى صبرى احمد محمد44136

ناجح240إدارة بيــــــــــالا.حازق تخلود محمد ابراهيم السيد احمد حلقه44137

ناجح240إدارة بيــــــــــالا.حازق تدنيا عبدالحميد ابوغنام محمد على44138
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ناجح250إدارة بيــــــــــالا.حازق ترانا عيسى عبدالرؤف عيسى خليفة44139

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.حازق ترانده احمد رزق الغريب عبدالعزيز44140

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.حازق ترحمة الدسوقى محمد المعداوى محمد عبدهللا44141

ناجح271.5إدارة بيــــــــــالا.حازق ترشا رمضان الشحات السيد حشاد44142

ناجح247.5إدارة بيــــــــــالا.حازق ترميساء السيد شعبان عبدالحميد سليمان44143

ناجح279إدارة بيــــــــــالا.حازق ترنا ماجد انور عبدالهادى عيسى44144

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.حازق تروضة محمد سعد البيلي محمد44145

ناجح220إدارة بيــــــــــالا.حازق تريهام على محمد على محمد الرفاعى44146

ناجح264إدارة بيــــــــــالا.حازق تزينب جمال عبدهللا فرحات العشرى44147

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.حازق تسالى سامح عيدالنصر عبدالحميد على44148

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.حازق تسعاد عادل محمد عبدهللا محمد44149

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.حازق تسلوى الدسوقى سعد موسى السباعى44150

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.حازق تسهام فتحى يونس محمد ابراهيم44151

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.حازق تسهيله محمد السعيد محمد سرحان44152

ناجح262إدارة بيــــــــــالا.حازق تشيماء احمد السيد محمد محمد احمد44153

ناجح256إدارة بيــــــــــالا.حازق تشيماء البيلى صبرى احمد محمد التحفة44154

ناجح199.5إدارة بيــــــــــالا.حازق تشيماء على كمال محمد حطب44155

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.حازق تشيماء وائل محمد على المتولى44156

ناجح259.5إدارة بيــــــــــالا.حازق تعزة وليد محمد عبدالحميد محمود44157

ناجح173إدارة بيــــــــــالا.حازق تعزه هالل احمد جادعلى44158

ناجح266إدارة بيــــــــــالا.حازق تفاطمة ابراهيم سليمان داود احمد المنفى44159

ناجح243إدارة بيــــــــــالا.حازق تفاطمة المغازى على المغازى سالم44160

ناجح266إدارة بيــــــــــالا.حازق تفاطمة محسن السيد عطا السيد44161

ناجح233إدارة بيــــــــــالا.حازق تفردوس عبدالسالم حسن السيد ابراهيم44162

ناجح222.5إدارة بيــــــــــالا.حازق تمفيده سعد محمد شديد البهلول44163

ناجح265.5إدارة بيــــــــــالا.حازق تمنه ايهاب عبدهللا ابراهيم محمد باز44164
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ناجح246.5إدارة بيــــــــــالا.حازق تمنى الدسوقى يوسف ابراهيم عبدهللا44165

ناجح259.5إدارة بيــــــــــالا.حازق تمنى زكى محمد اسماعيل العباسى اسماعيل44166

ناجح215إدارة بيــــــــــالا.حازق تمنى محمد ابوالفرج محمد سرور44167

ناجح204إدارة بيــــــــــالا.حازق تمنى محمد رمضان ابراهيم السيد44168

ناجح264.5إدارة بيــــــــــالا.حازق تمنى مصطفى السيد محمود مصطفى زياده44169

ناجح268إدارة بيــــــــــالا.حازق تمى ابراهيم على يوسف النجار44170

ناجح268إدارة بيــــــــــالا.حازق تمى محمود ابوالوفا منصور محمد علي44171

ناجح240إدارة بيــــــــــالا.حازق تندى حلمى فتحى محمد44172

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.حازق تندى وائل الغزالى عبدهللا محمد44173

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.حازق تنرمين عبدالمجيد سليمان عبدالمجيد عطيه علي44174

ناجح279إدارة بيــــــــــالا.حازق تنسمه السيد محمود السيد على السوقى44175

ناجح175.5إدارة بيــــــــــالا.حازق تنها سميح البسيونى متولى الدسوقى44176

ناجح254إدارة بيــــــــــالا.حازق تنوال ابراهيم محمد نافع السيد العباسى44177

ناجح234.5إدارة بيــــــــــالا.حازق تنوال محروس صبحى عبدالمقصود العدوى44178

ناجح210إدارة بيــــــــــالا.حازق تنورهان الشحات احمد جاد44179

ناجح212.5إدارة بيــــــــــالا.حازق تهدى احمد ابراهيم احمد حسن الشربينى44180

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.حازق تهدى نور الدين محمد على احمد السيد44181

ناجح259إدارة بيــــــــــالا.حازق توالء عادل فهمى محمد حسين44182

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.حازق تياسمين اشرف محمد السيد على44183

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.حازق تياسمين ايمن موسى الصعيدى على الشربينى44184

ناجح146إدارة بيــــــــــالا.حازق تياسمين عبدهللا ماهر المغازى محمد44185

ناجح273.5إدارة بيــــــــــالا.حازق تيثرب جهاد فتح هللا على محمد44186

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.حازق تيمنى عوض الزناتى المغازى محمد44187

ناجح176إدارة بيــــــــــالا.كوم المالحة تابراهيم السيد زكى ابوالفتوح44188

ناجح163إدارة بيــــــــــالا.كوم المالحة تاحمد السيد منصور السنوسى جبر44189

ناجح211إدارة بيــــــــــالا.كوم المالحة تاحمد بسيونى عبدالجواد مفتاح حسين44190
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ناجح169إدارة بيــــــــــالا.كوم المالحة تاحمد حلمى السعيد البرعى العشرى44191

ناجح229إدارة بيــــــــــالا.كوم المالحة تاحمد سامح صابر عبدالخالق بسيونى44192

ناجح248إدارة بيــــــــــالا.كوم المالحة تاحمد عبدالحميد الدسوقى محمود عبدالحميد44193

ناجح193إدارة بيــــــــــالا.كوم المالحة تاحمد فؤاد عبدالغفار دياب ابراهيم44194

ناجح193إدارة بيــــــــــالا.كوم المالحة تاحمد قايد عبدالمنعم البرعى44195

ناجح222إدارة بيــــــــــالا.كوم المالحة تاسالم محمد عبدالهادى محمد حسن44196

ناجح199إدارة بيــــــــــالا.كوم المالحة ترضا عماد عبدالحميد حسن عبدالغفار44197

ناجح205إدارة بيــــــــــالا.كوم المالحة تعبدالحكيم السيد عبدالحكيم عبدالحليم جاد44198

ناجح189إدارة بيــــــــــالا.كوم المالحة تعبدالرحمن امين سمير مرسى محمد البلقاسى44199

ناجح206إدارة بيــــــــــالا.كوم المالحة تعلى ابراهيم على ابراهيم حسانين44200

ناجح209إدارة بيــــــــــالا.كوم المالحة تعمار محمد سليمان محمد بحيري44201

ناجح156إدارة بيــــــــــالا.كوم المالحة تعمرو شريف ابوالفتوح سالم عبدالسالم44202

ناجح143إدارة بيــــــــــالا.كوم المالحة تمحمد جبر رضوان السنوسى44203

ناجح198إدارة بيــــــــــالا.كوم المالحة تمحمد خيرى غازى احمد الطوخى44204

ناجح184إدارة بيــــــــــالا.كوم المالحة تمحمد عبدالبديع عبدالفتاح البرعي العشرى44205

ناجح239إدارة بيــــــــــالا.كوم المالحة تمحمد عبدالواحد محمد بدير44206

ناجح237إدارة بيــــــــــالا.كوم المالحة تمحمد يوسف المهدى ابراهيم جناح44207

ناجح229إدارة بيــــــــــالا.كوم المالحة تمحمود فؤاد ابوالفتوح سالم عبدالسالم44208

ناجح191إدارة بيــــــــــالا.كوم المالحة تمصطفي زينهم يحيي عبدالهادي علي44210

ناجح148إدارة بيــــــــــالا.كوم المالحة تايمان جبر رضوان السنوسى جبر44211

ناجح229إدارة بيــــــــــالا.كوم المالحة تبسمة عاطف مصباح عبدالعزيزسويلم44212

ناجح197إدارة بيــــــــــالا.كوم المالحة تمنه مصطفى رجب مفتاح حسين44213

ناجح205إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تاحمد السعيد محمد محمد فرج دبور44214

ناجح201إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تاحمد بهجات محمد السيد احمد حلقه44215

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تاحمد حسن حسن ابراهيم السيد44216

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تاحمد عيد عبدالعليم على بدر44217
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ناجح270إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تادهم ناصف نبيل على44218

ناجح261إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تاسامه عبدالمنعم رياض فتحى يونس بدر44219

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تاسامه هشام عبدالهادى رزق محمد المهدى44220

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تاسالم صفوت محى محمد محى عطا هللا44221

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تايهاب احمد كامل نعمان رزق المهدى44222

ناجح245إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تجمال عبدهللا الحمادى محمد عبدهللا44223

ناجح222إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تخالد جاد زكى وحيش44224

ناجح260إدارة بيــــــــــالا.شعبانه ترجب كامل مصطفى ابراهيم محمد الرمادى44225

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تزياد السيد رجب السيد محمد44226

ناجح258إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تزياد محمد حماد بدير محمد44227

ناجح247إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تشفيق حامد يوسف عبدهللا محمد المهدى44228

ناجح152إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تطلعت عبدالسميع النجدى عبدالسميع عبدال44229

ناجح180إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تطه رمضان محمود طه البرعى44230

ناجح258إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تعبدالحليم محمدى احمد محمد محمد44231

ناجح259إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تعبدالحميد الحسينى عبدالحميدعلى احمدالديب44232

ناجح262إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تعبدالحى محمود عبدالحى السعيد على44233

ناجح240إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تعلى جمال عبدالحليم السيد شبل44234

ناجح229إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تفتحى رائد السعيد محمد عبدهللا عبيدو44235

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تكريم خالد عبدالحميد عطيه ابراهيم44236

ناجح227إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تكريم عبدالمهيمن السعودى السيد تقى الدين44237

ناجح164إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تمجدى اشرف السيد حامد المنفى44238

ناجح180إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تمحمد ابراهيم جمعه محمد السبد بدير44239

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تمحمد اشرف محمد الشحات ابوشعيشع غازى44240

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تمحمد جميل عبدالعظيم ابراهيم احمد العجمى44241

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تمحمد عبدالقادر محمد عبدالقادر عبدالعزيز44242

ناجح225إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تمحمد عبدربه توفيق الشربيني عبدربه44243
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ناجح256إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تمحمد فريد محمد جبر محمد44244

ناجح213إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تمحمد مختار عبدالصمد احمد على مراد44245

ناجح192إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تمصطفى محمد على محمد مصطفى القبالوى44246

ناجح226إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تمصطفى محمود عبدالحى السعيد على44247

ناجح201إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تاسماء المتولى حامد الحمادى متولى44248

ايه الغريب عبدالحليم الغريب السيد44249 ناجح211إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تِ 

ناجح259إدارة بيــــــــــالا.شعبانه ترحمه زينهم عباس ابراهيم احمد العجمى44250

ناجح273.5إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تروان ياسر عبدالحميد عطيه ابراهيم44251

ناجح259.5إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تريهام ابراهيم السيد ابراهيم عبدهللا44252

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تساره ضياءالدين عبدالعزيزعبدالقادر عبدالعزيز44253

ناجح263إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تساره مجدى السيد حامد الحنفى44254

ناجح265.5إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تشهد عيد الحمادى محمد عبدهللا44255

ناجح241.5إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تفاطمه حامد ابراهيم سعيد ناصر44256

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تفاطمه محمد عبدالحليم السيد شبل44257

ناجح247إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تمريم السيد محمود المعداوى السيد44258

ناجح225.5إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تمى عبدهللا محمد الدمرداش عبدالواحد السيد44259

ناجح245.5إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تنجالء فتحى على عبدالفتاح على44260

ناجح242إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تندى السيد محمد احمد السيد44261

ناجح265إدارة بيــــــــــالا.شعبانه تهدى الدسوقى احمد الدسوقى على44262

ناجح251.5إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةابراهيم رمضان علي البسطويسي المرسي44263

ناجح269.5إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةابراهيم عبدالحميد يونس عمر موسي44264

ناجح261إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةابراهيم وليد يوسف الشيشينى44265

ناجح261إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةاحمد ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم عبدالقادر44266

ناجح271إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةاحمد ابراهيم محمد عبدالحكيم عبدهللا شعالن44267

ناجح260إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةاحمد اسامه كمال الدين عبدهللا درويش44268

ناجح266إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةاحمد السيد محمد عبدالعزيز السيد44269
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ناجح271إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةاحمد امين وجدي محمد محمد44270

ناجح267.5إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةاحمد باهر صابر عطيه الدسوقي44271

ناجح267إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةاحمد بليغ حمدى عبدالقادر عبدالمقصود44272

ناجح250.5إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةاحمد حسام البيلي السيد سليمان44273

ناجح254إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةاحمد حسام الدين احمد السيد متولي44274

ناجح258إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةاحمد عادل عبدالرؤف عبدالمقصود44275

ناجح255إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةاحمد عادل عبدالمقصود يوسف نيل44276

ناجح278إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةاحمد عبدالمنجد عبدالرحمن محمد علي سليمان44277

ناجح273إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةاحمد عبدالهادي احمد رزق الصاوي44278

ناجح278إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةاحمد علي محمد علي محمد خضر44279

ناجح278إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةاحمد علي موسى ابراهيم عيسي44280

ناجح266إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةاحمد محمد ابراهيم بدير يوسف44281

ناجح269.5إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةاحمد محمد ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم44282

ناجح227.5إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةاحمد محمد حسين علي موسي مرزوق44283

ناجح266.5إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةاحمد محمد عبدالفتاح رياض فرحات44284

ناجح257.5إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةاحمد محمد عدلي محمد محمد ارز44285

ناجح268.5إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةاحمد محمد علي حسن يوسف44286

ناجح267.5إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةاحمد محمد لطفى محمد غالي44287

ناجح265إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةاحمد محمود احمد السيد عبدالسالم44288

ناجح278إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةاحمد محمود صابر محمود ابراهيم سليمان44289

ناجح229إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةاحمد محمود غريب غازي الطنطاوي44290

ناجح257إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةاحمد مصطفى علي عبدالفتاح احمد44291

ناجح246إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةاسامه عماد رمضان عبدالحي محمود44292

ناجح257إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةاسالم صبرى على الفرماوى عبده44293

ناجح235إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةاشرف محمد عبدهللا محمد على سليمان44294

ناجح207إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةالسيد احمد مصباح احمد عبدهللا44295
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ناجح272إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةالسيد فالح علي السيد44296

ناجح242إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةالسيد محمد السيد علي احمد عبدهللا44297

ناجح266إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةجمال رشدي عوض محمد النشيلي44298

ناجح251إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةجمال عبدالحميد السعيد عبدالحميد السعيد44299

ناجح191إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةجوده محمد جوده يوسف محمد44300

ناجح200إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةخالد سامح البسطويسي عوض علي44301

ناجح204إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةخالد عادل محمد حامد شعيشع44302

ناجح273إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةرشدي محمد عوض محمد احمد44303

ناجح216إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةرضا احمد مصطفى يوسف زهري44304

ناجح264إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةزياد محمد عبدالفتاح حامد محمد الشناوي44305

ناجح275إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةشادي هشام فاروق احمد محمد44306

ناجح167إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةصالح جمال صالح محارب يونس44307

ناجح217إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةعبدالرحمن اسماعيل نورالدين محمد احمد44308

ناجح278إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةعبدالرحمن الزاهي صابر الزاهي سليمان44309

ناجح268إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةعبدالرحمن السيد عبدهللا عبدالمجيد على44310

ناجح226إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةعبدالرحمن رمضان ابراهيم السيد ابراهيم44311

ناجح195إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةعبدالرحمن عبدهللا عبدالقادر ابراهيم محمد44312

ناجح198إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةعبدالرحمن علي محمد علي االمام44313

ناجح271إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةعبدالرحمن محمد حلمي عبدالفتاح عبدهللا44314

ناجح274إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةعبدالرحمن محمد عبدالبديع احمد غازي44315

ناجح278إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةعبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد على سليمان44316

ناجح204إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةعبدالرحمن ياسر فرحات السيد مصطفي44317

ناجح266إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةعبدالعزيز حسين عبدالعزيز السيد محمود44318

ناجح258إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةعبدالفتاح علي عبدالفتاح عوض ابوسته44319

ناجح238إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةعبدالفتاح محمد عبدالفتاح علي عطوه44320

ناجح265إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةعبدهللا اسامه محمد يوسف زهري44321
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ناجح274إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةعبدهللا الشحات عبدهللا البسطويسى محمد44322

ناجح269إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةعبدهللا طلبه عبدهللا الشحات عبدهللا44323

ناجح271إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةعبدهللا ماهر محمود علي ابوستيته44324

ناجح256إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةعبدهللا محمد عمر السيد احمد عمر44325

ناجح273إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةعبدهللا محمود عبدهللا عبدالمجيد علي44326

ناجح247إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةعصام السيد حنفي السيد عبدالحليم44327

ناجح261إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةعلي مدحت علي ابوالفتوح سعاده44328

ناجح230إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةعماد ايهاب احمد السيد فرج44329

ناجح258إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةعمار ربيع الزغبي حسين عماره44330

ناجح271إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةعمر حلمي صابر عباس حسن44331

ناجح260إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةعمر خيرى عطيه على عطيه44332

ناجح218إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةعمر عماد فتحي سالمه علي44333

ناجح267إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةعمر محمد الراعي ابراهيم محمد عيد44334

ناجح268إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةعمرو رمضان احمد احمد سيد احمد44335

ناجح267إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةعمرو عادل بكر ابوبكرحسن44336

ناجح254إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةفادي ابراهيم ابوالسعود خليل المرسي44337

ناجح264إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةفارس السيد محمد علي الشحات44338

ناجح276إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةفارس عبدالمحسن محمد علي محمد خضر44339

ناجح266إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةفتحي السيد عبدالحميد علي عبدهللا44340

ناجح248إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةفضل السيد محمد محمد السيد الجمل44341

ناجح270إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةكريم حماده عبدالعزيز عبدالمجيد علي44342

ناجح253إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةكريم عادل عبداللطيف عبدالحافظ عبدالمالك44343

ناجح239إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةكريم على احمد السيد احمد عمر44344

ناجح252إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةكريم فتح هللا الراعي ابراهيم محمد44345

ناجح268إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةكريم محمد السعيد سعد احمد يوسف44346

ناجح255إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةكريم ياسر عبدالنبي محمد السيد44347
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ناجح263إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمحمد احمد عبدالمنعم احمد على ابراهيم44348

ناجح269إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمحمد احمد محمد ابواليزيد المضني44349

ناجح170إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمحمد اشرف زغلول محمد حسن44350

ناجح273إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمحمد السيد عبدالحليم السيد44351

ناجح264.5إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمحمد حسن يوسف حسن محمد44352

ناجح268إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمحمد حماده محمد عبدالقادر موسي44353

ناجح248إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمحمد حماده ممدوح عبدالجليل على رزق44354

ناجح174إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمحمد حمدي عبدالغفار عوض ابوسته44355

ناجح187إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمحمد حمدي محمد السيد محروس44356

ناجح267إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمحمد طلعت يوسف محمد مندور44357

ناجح270إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمحمد عبدالرحمن االشرف خليل الرفاعى44358

ناجح271إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمحمد عبدالقادر عبداللطيف عبدالحميد خليل44359

ناجح244إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمحمد عبدهللا محمد فتحي محمد صيام44360

ناجح276إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمحمد عماد عبدالمحسن احمد بدر44361

ناجح217إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمحمد محمد هالل محمد مصطفي44362

ناجح261.5إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمحمد محمود عبدالحميد محمود حامد ماضي44363

ناجح270إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمحمد مسعد محمود علي ابوستيته44364

ناجح265.5إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمحمد مصطفى علي احمد خليل44365

ناجح260إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمحمد مصطفى علي محمد امبابي44366

ناجح277إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمحمد هاني محمد سليمان السيد44367

ناجح272إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمحمد وليد محمد محمد ابوصالح44368

ناجح235إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمحمد ياسر عطيه احمد الشوادفي44369

ناجح190إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمحمود احمد محمد عبدالحميد متولي44370

ناجح263إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمحمود اشرف الرفاعي محمود سليمان44371

ناجح265إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمحمود السيد حامد موسى حسن44372

ناجح247إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمحمود طه عطيه بدوي المرسي44373
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ناجح246.5إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمحمود عباس كامل عبدالفتاح ابراهيم كامل44374

ناجح257إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمحمود عبدهللا كامل ابوالمعاطي عبدالرحمن44375

ناجح253إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمحمود محمد انيس المتولي حرب44376

ناجح260.5إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمحمود محمد متولي احمد متولي سعديه44377

ناجح270إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمصطفى رضا عبداللطيف عبدالحافظ عبدالمالك44378

ناجح229إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمصطفى طه احمد البسطويسي عبدهللا44379

ناجح243إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمصطفى عبدالعزيز عبدالوهاب مصطفى ابراهيم44380

ناجح256إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمصطفى كامل عادل احمد بدوى44381

ناجح271إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمصطفى محمد مصطفى سراج44382

ناجح258إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمصطفى وحيد السعيد محمد سرور44383

ناجح260.5إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةنشات وحيد عبدالفتاح احمد محمد غازي44384

ناجح245.5إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةوليد علي المحمدي البيلي محمد44385

ناجح252إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةيوسف السيد عبدهللا محمد المغازي44386

ناجح273إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةيوسف السيد محمد مصطفى شحاته44387

ناجح258إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةيوسف ايمن محمد يوسف يوسف المنزالوى44388

ناجح265إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةيوسف بكر نجاح عبده حسن ابراهيم44389

ناجح263إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةيوسف عبدالعاطي احمد الرفاعي عبدالمجيد44390

ناجح255.5إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةيوسف علي احمد سليمان عطا هللا44391

ناجح270إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةيوسف محمد موسى طه الشوادفي االمام44392

ناجح276إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةاسراء الشربيني كمال عبدالحميد احمد44393

ناجح276إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةاسماء ماهر احمد محمد نور44394

ناجح278.5إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةاسماء محمد علي البسطويسي المرسي44395

ناجح277إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةاالء سعد زغلول احمد غازي44396

ناجح278.5إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةاالء عبدالمعبود علي علي على داود44397

ناجح240إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةاالء محب عمر عبدالمعبود داود44398

ناجح274إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةاالء مصطفى عبدالموجود موسي علي44399
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ناجح277إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةايمان عباس صابر عباس حسن44400

ناجح277إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةايه حماده محمد طه محمد السيد44401

ناجح276إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةايه محمد الراعي ابراهيم محمد عيد44402

ناجح263إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةايه محمد محمود خليل المرسي44403

ناجح268إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةبسمله السيد عبدالقادر ابراهيم صالح44404

ناجح276إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةبسمله جمال جمال الدين مصطفى االبس44405

ناجح278.5إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةبسمله حلمى حمدى عبدالقادر عبدالمقصود44406

ناجح225إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةبسمله عبدالعاطي العرابي محمد السيد44407

ناجح265.5إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةتغريد علي محمود حسن عبدالفتاح44408

ناجح277إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةجنى محمد حسنين موسى ابراهيم44409

ناجح274إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةحبيبه المعداوي ابراهيم المعداوي اللبيشي44410

ناجح259إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةحبيبه خالد محمد احمد سيد احمد44411

ناجح278إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةحبيبه سامح صابر عباس حسن44412

ناجح269إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةحبيبه محمد رمضان احمد سيد احمد44413

ناجح279إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةحنان اشرف زين السيد علي شحاته44414

ناجح264.5إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةحنان فتحي احمد مصطفى جمعه44415

ناجح262إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةحنين انور عبدالنبي محمد السيد44416

ناجح269.5إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةحنين محمد عبدالمحسن عبدالعزيز صالح44417

ناجح272إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةحنين وائل زكريا محمد الدسوقي44418

ناجح257إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةداليا محمد علي محمد السعدني44419

ناجح279إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةدعاء طلحا السيد على مجاهد جمعة44420

ناجح277إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةدنيا ابوالخير السيد على عطيه44421

ناجح262.5إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةدنيا بدير فرج بدير الكيشي44422

ناجح269إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةدنيا محمد محمد زيدان السيد44423

ناجح278.5إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةدينا محمود السيد ابواليزيد علي44424

ناجح275إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةذكرى هاني احمد محمد علي سليمان44425
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ناجح276إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةرؤى عصام بدير حسن بدير محمد44426

ناجح276إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةرباب اشرف احمد محمد يوسف44427

ناجح273إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةرحمه محمد ابراهيم ابراهيم ابراهيم الشربيني44428

ناجح255.5إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةرحمه محمد احمد ابوحسن ارز44429

ناجح260.5إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةرحمه محمود محمود عبدالفتاح عوض44430

ناجح260.5إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةرحمه ناجي هالل محمد مصطفي44431

ناجح267إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةروان ياسر فتح هللا محمود محمود44432

ناجح272إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةريم عبدالعزيز محمد حامد شعيشع44433

ناجح277إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةريناد فتحي محمود عبدالخالق سعد44434

ناجح240إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةريهام محسن حسن عيد حسن44435

ناجح269إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةريوان السيد حسن احمد  فوده44436

ناجح267إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةزينب الغريب الغريب السيد السيد عبدالرازق44437

ناجح276إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةساره ارحب احمد محمد احمد يوسف44438

ناجح275إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةساره اسامه عبدالغفار ابراهيم سعد44439

ناجح273.5إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةساره اشرف عبدالفتاح محمود سعد44440

ناجح259إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةساره ماهر محمد احمد محمد44441

ناجح267.5إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةسالفه احمد فراج عبدالمقصود44442

ناجح274إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةسماء عالء محمد عبدالعزيز محمد44443

ناجح274إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةسماح السيد الزغبي احمد محمد النجار44444

ناجح262.5إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةسماح عالء عبدالنبي مصطفى على44445

ناجح255إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةسماسم عصام ابراهيم السعيد ابراهيم44446

ناجح256إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةسهيله وليد عبدالعزيز غازي الششتاوي44447

ناجح247إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةشروق حامد ابوشعيشع عبدالعزيز حامد44448

ناجح242إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةشروق سامي عبدهللا سالم محمود44449

ناجح274إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةشروق عاطف الرفاعي ابراهيم على44450

ناجح269إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةشهد حامد الششتاوي محمد اسماعيل44451
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ناجح279إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةشهد صبري الشحات السيد على بدران44452

ناجح271إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةعبير ابراهيم سعد السعيد ابراهيم44453

ناجح271إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةغاده شعبان محمد فرحات بدران44454

ناجح265إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةفاطمه ابراهيم رشاد عبدالجليل سليم44455

ناجح262إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةفاطمه عبدالجيد على احمد محمد44456

ناجح262إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةكنزي وائل عبدالفتاح عبدالمجيد ابراهيم44457

ناجح276إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةلبنى عصام وجيه محمد الدسوقي44458

ناجح274إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةليلى محمود ياسين احمد سيد احمد44459

ناجح268إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمروه عبدالحكيم عبدالحي عبدالرحيم اللبيشي44460

ناجح278إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمريم احمد عبدالعزيز محمد صالح44461

ناجح278.5إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمريم احمد عزت علي محمد بدير44462

ناجح264إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمريم السيد سعد علي محمد خضر44463

ناجح274إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمريم السيد محمود محمد احمد ارز44464

ناجح249إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمريم الشحات سعد السعيد ابراهيم44465

ناجح267إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمريم سمير كامل محمود ابراهيم44466

ناجح272إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمريم محمد محمد محمد محمد عماره44467

ناجح271إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمنار غازي جميل غازي حسن بدران44468

ناجح268إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمنه طارق عبدالمنعم ابراهيم عبدالقادر44469

ناجح277إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمنه عالء السيد محمد غنيم احمد44470

ناجح252إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمنه ماهر سويسري محمد محمد44471

ناجح276إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمنه محمد ابراهيم الزكي بدير44472

ناجح279إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمنه محمد محمد رشدي محمد احمد44473

ناجح279.5إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمنه مدحت محمود سالم علي44474

ناجح264إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمنه هاني شاكر الشحات محمد رواش44475

ناجح278إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةمي جميل حلمي عبدالفتاح عبدهللا44476

ناجح269إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةميرنا ايهاب عدلي علي الشناوي44477
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ناجح275إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةنانسي محمد عبدالبديع احمد غازي44478

ناجح276إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةندا صابر محمد احمد44479

ناجح265إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةندى رضا جميل غازي حسن44480

ناجح268إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةندى رضا محمد الشحات محمد44481

ناجح269إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةندى رمضان حسنين مصطفى عبدالباقي44482

ناجح262إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةندى سعد نبيه كامل مسلم44483

ناجح237إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةندى عبدالاله عبدالاله السيد يوسف44484

ناجح273إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةندى مصطفى نوار مصطفى مصطفي44485

ناجح266إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةندى ناصر حافظ محمد السيد44486

ناجح261إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةنرمين سمير كامل محمود ابراهيم44487

ناجح265إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةنرمين محمد محمود عبدالمقصود ابراهيم44488

ناجح272إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةنهى احمد محمد عثمان خضر44489

ناجح263إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةنور العرابي رشاد عبدهللا محمد سالم44490

ناجح272إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةنور ايمن ابراهيم عبدالفتاح المرسي بازيد44491

ناجح264إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةنورهان علي محمد الحفني علي حسنين44492

ناجح264إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةهاجر هاني عبدالحليم محمود سليم44493

ناجح248إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةهبه البسيوني فتحي تامر مهران44494

ناجح272إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةهبه حسن مطاوع علي عطوه44495

ناجح243إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةهبه رضا صالح عمرو قطب44496

ناجح266إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةهمسة رؤف ابراهيم نوح44497

ناجح272إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةهنا احمد كامل حامد محمد السيد الجارحي44498

ناجح270إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةوصوف جمال عوض محمد احمد44499

ناجح265إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةوفاء عبدالحميد الشحات محمد احمد44500

ناجح266.5إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةوالء عبدالحميد الشحات محمد احمد44501

ناجح271.5إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةيارا السيد علي ابراهيم ابراهيم44502

ناجح259.5إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةياسمين رضا احمد الشناوي المضني44503
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ناجح271إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةياسمين عبدالعزيز علي عبدالعزيز علي44504

ناجح275إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةياسمين عبدالعظيم عبدالحي عبدالفتاح متولي44505

ناجح170إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةياسمين علي امبابي محمد امبابي44506

ناجح274إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةياسمين محب يوسف محمد يوسف44507

ناجح279إدارة بيــــــــــالابو بدوى اإلعداديةيمنى صالح محمد ابراهيم الشربيني44508

ناجح265إدارة بيــــــــــالمصرب الجرن اإلعداديةابراهيم السيد الشربينى المرسى44509

ناجح263.5إدارة بيــــــــــالمصرب الجرن اإلعداديةاحمد حماده على رزق على المليجى44510

ناجح202إدارة بيــــــــــالمصرب الجرن اإلعداديةالبسيونى الشحات الشافعى جميل احمد عمر44511

ناجح204إدارة بيــــــــــالمصرب الجرن اإلعداديةحجازى خالد عبدهللا جميل احمد عمر44512

ناجح270إدارة بيــــــــــالمصرب الجرن اإلعداديةحمدى فتحى توفيق محمد على44513

ناجح208إدارة بيــــــــــالمصرب الجرن اإلعداديةخالد عبدهللا يونس محمد البيومى44514

ناجح206إدارة بيــــــــــالمصرب الجرن اإلعداديةرامى عبدالعزيز عبدربه عبدالمجيد عبدالعزيز44515

ناجح260.5إدارة بيــــــــــالمصرب الجرن اإلعداديةزياد عبدالهادى الحسينى ابراهيم المغازى44516

ناجح260.5إدارة بيــــــــــالمصرب الجرن اإلعداديةسامى عتمان الحسنين على سمك44517

ناجح275إدارة بيــــــــــالمصرب الجرن اإلعداديةسامى محمد حموده محمد على السيد44518

ناجح262.5إدارة بيــــــــــالمصرب الجرن اإلعداديةعصام التبنى السيد عبدالهادى ابراهيم44519

ناجح257.5إدارة بيــــــــــالمصرب الجرن اإلعداديةعلى وائل لطفى على سليمان44520

ناجح243.5إدارة بيــــــــــالمصرب الجرن اإلعداديةفارس رضا المتولى عبدالحميد المتولى44521

ناجح233.5إدارة بيــــــــــالمصرب الجرن اإلعداديةمحمد ابراهيم لطفى على سليمان44522

ناجح236إدارة بيــــــــــالمصرب الجرن اإلعداديةمحمد ابراهيم محمد عبدالحليم عبدالفتاح44523

ناجح228إدارة بيــــــــــالمصرب الجرن اإلعداديةمحمد جميل عبدهللا جميل احمد44524

ناجح269.5إدارة بيــــــــــالمصرب الجرن اإلعداديةمحمد حماده عادل محمد السعيد44525

ناجح264.5إدارة بيــــــــــالمصرب الجرن اإلعداديةمحمود ادهم محمد توفيق فوده هيبه44526

ناجح273إدارة بيــــــــــالمصرب الجرن اإلعداديةيحى السيد عبدالستار عبدالسالم الشحات44527

ناجح260.5إدارة بيــــــــــالمصرب الجرن اإلعداديةيوسف خالد عيد اسماعيل السيد حبسه44528

ناجح247إدارة بيــــــــــالمصرب الجرن اإلعداديةيوسف سيد عبدالعاطى محمد44529
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ناجح266.5إدارة بيــــــــــالمصرب الجرن اإلعداديةاشرقت ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم غالى44530

ناجح267.5إدارة بيــــــــــالمصرب الجرن اإلعداديةامانى سامى سمير محمد االمام44531

ناجح279إدارة بيــــــــــالمصرب الجرن اإلعداديةامنيه يوسف عبدالبديع يوسف الرفاعى44532

ناجح271.5إدارة بيــــــــــالمصرب الجرن اإلعداديةايمان ابومندور السيد على يوسف محمد44533

ناجح272إدارة بيــــــــــالمصرب الجرن اإلعداديةايمان ياسر مسعود محمود حسنين44534

ناجح168إدارة بيــــــــــالمصرب الجرن اإلعداديةايه فاروق عطا هللا المنسى عبدالمجيد44535

ناجح274.5إدارة بيــــــــــالمصرب الجرن اإلعداديةحبيبه السيد شحاته السيد على عوض44536

ناجح259.5إدارة بيــــــــــالمصرب الجرن اإلعداديةحنان عطيه حموده محمد على44537

ناجح276إدارة بيــــــــــالمصرب الجرن اإلعداديةرانيا عبدالرحمن على الشناوى محمد44538

ناجح274إدارة بيــــــــــالمصرب الجرن اإلعداديةروضه عبدالمنعم ابواليزيد السيد على نجم44539

ناجح260.5إدارة بيــــــــــالمصرب الجرن اإلعداديةساره فرحات الطنطاوى المتولى الطنطاوى44540

ناجح234.5إدارة بيــــــــــالمصرب الجرن اإلعداديةشهد سيد عبدالعاطى محمد44541

ناجح278إدارة بيــــــــــالمصرب الجرن اإلعداديةفاطمة عبدالحميد عبدالغفار عبدالحميد محى الدين44542

ناجح276إدارة بيــــــــــالمصرب الجرن اإلعداديةفاطمه حلمى عطيه يوسف السيد44543

ناجح277إدارة بيــــــــــالمصرب الجرن اإلعداديةمنةهللا مصباح رمضان بركات احمد44544

ناجح278إدارة بيــــــــــالمصرب الجرن اإلعداديةنهى على ابراهيم الحسانين ابراهيم44545

ناجح276إدارة بيــــــــــالمصرب الجرن اإلعداديةهدير عبدالصمد محمد احمد حبسه44546

ناجح270.5إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تاحمد السيد احمد فؤاد عبدالغني محمود44547

ناجح256إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تاحمد المغازي نعمان حامد غزال44548

ناجح253.5إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تاحمد الورداني محمد عطا العبسي44549

ناجح265.5إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تاحمد رمضان حافظ الزاهي سليمان44550

ناجح266.5إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تاحمد صابر احمد عبدالسميع غزال44551

ناجح274.5إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تاحمد عبدالعظيم عبدالشافي يوسف علي44552

ناجح249.5إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تاحمد فريد بكر عباهلل محمد44553

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تالسعيد محمد السعيد حسين عماره44554

ناجح210إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تالسيد يوسف السيد نعمان حامدغزال44555
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ناجح276إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تبسيوني شكري السيد ابراهيم سيداحمد44556

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تزياد انيس انيس المغازي شحاته44557

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تزياد عبدالمعطي زكي عبدالمعطي ابوالمجد44558

ناجح205إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تسامح علي عبدهللا البيلي عبدهللا44559

ناجح261.5إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تعادل الهامي علي حامدابراهيم غزال44560

ناجح232إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تعبدالباقي يوسف عبدالباقي ابراهيم سيداحمد44561

ناجح262إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تعبدالرحمن السيد محمد احمدالسجانه44562

ناجح265إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تعبدالرحمن عاصم ابراهيم حسن حسونه44563

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تعبدالرحمن محمد خيري الدين العرابي محمود44564

ناجح258إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تعلي العرابي علي حسين علي44565

ناجح258.5إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تعلي وليد علي االمام الششتاوي44566

ناجح270.5إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تعمار ياسر علي حامد محمود44567

ناجح212إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تفارس ابوالعز عبدهللا صابرالمنشاوى44568

ناجح242إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تفارس حموده محمد مصطفي عيسي غزال44569

ناجح253إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تمازن علي نزيه محمد ابراهيم44570

ناجح230إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تمحمد ابراهيم رمضان احمدعبدالفتاح44571

ناجح228إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تمحمد السيد محمد فتحي ابراهيم مصطفي44572

ناجح227إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تمحمد عبدالعاطي محمد مصباح عبدالعاطي44573

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تمحمد عالء عبدالعاطى السيد متولي44574

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تمحمد فتحي رشاد عبدالمقصود طوالن44575

ناجح263إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تمحمد مسعد نزيه محمد ابراهيم44576

ناجح232إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تمحمد هاني هاشم عبدالنبي البيلي44577

ناجح242إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تمحمود رضا صبحي الششتاوي السيد44578

ناجح248إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تمصطفي حسين سمير حسين غزال44579

ناجح262إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تمنصور ممدوح منصور عطا العبسي44580

ناجح234إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تنور محمد محمد السيد احمد حسونه44581
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ناجح233إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تيوسف هاني مجدي عيسي يونس غزال44582

ناجح265.5إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تاسماء سامح سامي لطفي محمود44583

ناجح266إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تايمان ابراهيم ابراهيم علي السيد44584

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تبسمله اسامه ابراهيم علي البحراوي44585

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تبسمله اسامه عبدهللا يوسف ابوالخير44586

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تبسنت حسام علي االمام الششتاوي44587

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تحبيبه ربيع عبدهللا يوسف ابوالخير44588

ناجح256إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تحنين جالل السيد العرابي محمود44589

ناجح257إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تحنين حمدي احمد السيد مصطفي44590

ناجح265إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تحنين عاطف ابواليزيد احمد البهنسي44591

ناجح266إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تدنيا جالل مبارك حماد اسماعيل44592

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار ترانيا عصام رشاد ابراهيم محمود يوسف44593

ناجح266إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار ترحمه اسامه بكر يوسف حسين44594

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار ترحمه السيد محمد احمدالسجانه44595

ناجح263إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تساره امين عبدالهادي حسن غزال44596

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تساره ممدوح عبدالعال ابراهيم حسن44597

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تساره ياسر حسني محمدالسيد44598

ناجح249إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تشهد الهامي محمد السيدغزال44599

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تشهد حسام عباهلل عباس ابوالعنين44600

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تشهد رضا السيد عبدالحميد شلبي44601

ناجح215إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تشهد عزمي حسني عباس ابوالعنين44602

ناجح263.5إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تشيماء عبدالخالق عبدالمعبود محمد الحمادي44603

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تشيماء عماد سمير محمد السيد حسونه44604

ناجح243إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تعزه ماهر محمد موافي الدابي44605

ناجح251إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تغاده احمد خلف السيد خلف44606

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تليلي ابراهيم محمد السيد متولي44607
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ناجح206إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تمروه مجدي معوض كامل ابوالمجد44608

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تمريم محمد عبدهللا محمد محمدعبدالصمد44609

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تمريم هشام علي محمد علي44610

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تمهجه ابراهيم فتحي عبدالصمد غالب44611

ناجح258.5إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تميرفت حامد عبدالحي سلمان الدسوقي44612

ناجح258.5إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تنبيله محمد جميل محمد الجزار44613

ناجح277.5إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تنورا محمد السيد محمد بالطه44614

ناجح186.5إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تهدير سامح علي حسين علي44615

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تهويده رضا عسر خفاجي احمد غزال44616

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار توئام وليد وحيد عبدالغفارغزال44617

ناجح208إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار توالء السيد بدر عبدالباسط ابوالخير44618

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.كفر الجزار تياسمين سامح البيلي يوسف عبدالمقصود44619

ناجح248إدارة بيــــــــــالا.الهمه تاحمد ابراهيم احمد السنوسى احمد44620

ناجح164إدارة بيــــــــــالا.الهمه تاحمد عبدالحى السيد غازى عبدالحى سليمان44621

ناجح219إدارة بيــــــــــالا.الهمه تاحمد فوزى ابراهيم المتولى الصاوى44622

ناجح255.5إدارة بيــــــــــالا.الهمه تالذكرى ياسر حسين على فخرالدين44623

ناجح193إدارة بيــــــــــالا.الهمه تالسيد رضا السيد ابراهيم شحاته44624

ناجح232إدارة بيــــــــــالا.الهمه تالمتولي ابراهيم المتولي ابراهيم محمد44625

ناجح253إدارة بيــــــــــالا.الهمه تانور ابراهيم يوسف عوض احمد44626

ناجح231إدارة بيــــــــــالا.الهمه تانور صالح الدين انور عبدالفتاح ابوالفتوح44627

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.الهمه تحذيفة هانى طلب ابوالفتوح سالم44628

ناجح200إدارة بيــــــــــالا.الهمه تخالد عبداللطيف خالد عبداللطيف ابراهيم44629

ناجح268إدارة بيــــــــــالا.الهمه ترشدى نعيم سالمه على االمام44630

ناجح260.5إدارة بيــــــــــالا.الهمه تعبدالرحمن السيد عادل عبدالحى سليمان44631

ناجح190.5إدارة بيــــــــــالا.الهمه تعبدالرحمن السيد على جاد محمد44632

ناجح188.5إدارة بيــــــــــالا.الهمه تعبدالرحمن سامح فتحى عبدالرحمن غازى44633
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ناجح198.5إدارة بيــــــــــالا.الهمه تعبدالعظيم محمد عبدالعظيم عبدالبارى بدر44634

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.الهمه تعبدهللا ياسر سليمان المغازي44635

ناجح259.5إدارة بيــــــــــالا.الهمه تعبدالماجد عبدهللا احمد المرسى جادهللا44636

ناجح215.5إدارة بيــــــــــالا.الهمه تعبدالمنعم محمد على عبدالغفارالصاوى44637

ناجح278.5إدارة بيــــــــــالا.الهمه تعمر شريف سليمان عبدالعزيزعلى44638

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.الهمه تفوزى سعيد فوزى سعيد متولى44639

ناجح183إدارة بيــــــــــالا.الهمه تمحمد السيد محمد محمد سيداحمد44640

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.الهمه تمحمد ايمن محمد عبدالحليم الصاوى44641

ناجح180إدارة بيــــــــــالا.الهمه تمحمد حسن البيلى عبدالعاطى على44642

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.الهمه تمحمد حسن يوسف احمد عبدالعال44643

ناجح265إدارة بيــــــــــالا.الهمه تمحمد مصطفى حافظ عبدالرحمن السعيد44644

ناجح260.5إدارة بيــــــــــالا.الهمه تمحمد وائل عزت محمود سيد احمد44645

ناجح232إدارة بيــــــــــالا.الهمه تمحمد يوسف عنتر عبدالحميد عويس44646

ناجح277.5إدارة بيــــــــــالا.الهمه تمحمود جالل محمد عبدالحليم الصاوى44647

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.الهمه تمصطفى جالل محمد عبدالحليم الصاوى44648

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.الهمه تيوسف محمد عبدالحى عطيه صالح44649

ناجح279إدارة بيــــــــــالا.الهمه تامانى ايهاب حسنى حسين على44650

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.الهمه تايمان عادل ذكى موسى ورشل44651

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.الهمه تحبيبة حاتم احمد السيد السيد44652

ناجح278.5إدارة بيــــــــــالا.الهمه تحبيبه عبدالمنعم مصطفي علي الحصري44653

ناجح262إدارة بيــــــــــالا.الهمه تحنان مصطفى السعيد احمد محمد44654

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.الهمه ترحمه رضا صالح محمد حسن44655

ناجح242إدارة بيــــــــــالا.الهمه ترحمه صبحى خضر ابوشعيشع خضر44656

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.الهمه تروان كمال محمد الصاوى كشكه44657

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.الهمه تسلمى وليد سالمه على االمام44658

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.الهمه تشهد شريف رافت المغاورى محمد44659
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ناجح273إدارة بيــــــــــالا.الهمه تشهد ياسر احمد عوض احمد44660

ناجح268إدارة بيــــــــــالا.الهمه تشيماء حمدى خلف حمدى زهران44661

ناجح255إدارة بيــــــــــالا.الهمه تشيماء رجب السيد محمود سيداحمد44662

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.الهمه تمريم احمد سالمه محمد سالمه44663

ناجح278.5إدارة بيــــــــــالا.الهمه تمريم سامح محمد عبدالرحمن على44664

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.الهمه تمنه محمد مصباح محمود سيداحمد44665

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.الهمه تهاجر عبدالحميد على احمد سليم44666

ناجح264إدارة بيــــــــــالا.الهمه تياسمين رضا ممدوح ابراهيم محمد44667

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.الهمه تياسمين رمضان السيد عبدالسيد عبدالعاطى44668

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.الهمه تياسمين صابر البيلى عبدالعاطى على44669

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.الهمه تياسمين وائل سالمه محمد سالمه44670

ناجح265إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه تابراهيم احمد ابراهيم احمد ضيف هللا44671

ناجح254إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه تاحمد عزيز جبر علي مصطفي44672

ناجح177إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه تاحمد على حسن السعيد حسين44673

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه تاحمد مدحت السيد محمد ضيف هللا44674

ناجح273.5إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه تاسالم حماده السيد عبدالفتاح حسن44675

ناجح259إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه تاشرف السيد عبدالمحسن ابراهيم مندور44676

ناجح268إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه تالسيد حاتم جابر السيد السيد44677

ناجح197إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه تجالل نعمان مجاهد العوضى سالم44678

ناجح195إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه ترضا سامى محمد عبدالوهاب مصطفى44679

ناجح245.5إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه تزياد وليد حسين حامد احمد44680

ناجح237إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه تصالح محمد عبدالنبى السيد حسن44681

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه تعبدالعزيز محمد عبدالحميد متولى44682

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه تعلى حسن على احمد سالمه44683

ناجح262إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه تعمر حسنى عبدالمولى السيد حسانين44684

ناجح213إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه تمحمد اسامه محمد عبدالوهاب مصطفي44685



كفرالشيخ16/06/2021

1534صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح197إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه تمحمد دياب رضوان محمد السيد44686

ناجح230إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه تمحمد رضا زكريا عبدالعزيز ا لمعداوى44687

ناجح238.5إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه تمحمد رضا عبدالنبى محمد عوض هللا44688

ناجح168إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه تمحمد على محمد محمود مندور44689

ناجح203إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه تمحمد ماهر محمد فتوح السيد44690

ناجح257إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه تمحمد مصطفي سمير مصطفي المتولي44691

ناجح217.5إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه تمحمد هاني ادري محمد44692

ناجح226.5إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه تمحمد يسرى محمد محمود السيد44693

ناجح255إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه تمصطفى على عبدالمجيد على المتولى44694

ناجح201إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه تمعتز باهلل هانى مجاهد العوضى سالم44695

ناجح260إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه تنورالدين هيثم نورالدين احمد44696

ناجح215إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه تيوسف السيد جابر السيد السيد44697

ناجح266.5إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه تاسراء رضا جمال ابراهيم عبدالحليم44698

ناجح257إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه تاسماء ابراهيم صابر محمد عبدالعال44699

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه تاسماء محمد وجيه عبدالعاطى حسن44700

ناجح242.5إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه تايمان السيد عبدالنبى السيد حسن44701

ناجح256.5إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه تايه رباح عبدالعظيم احمد الشربينى44702

ناجح262إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه تايه عبدالقادر محمد السيد محمد44703

ناجح255إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه تايه علي عطية السعيد ابراهيم44704

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه تجيالن عاطف عبدهللا محمد محمد عبدالصمد44705

ناجح263.5إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه تحسناء حسن المحمودى حسن سالمه44706

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه ترميساء حسن قدرى محمد السيد44707

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه تروان محمد فرحات محمد سالم44708

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه تساميه حاتم السيد عبدالغنى غازي44709

ناجح265.5إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه تفاطمة حماده محمد احمد احمد الخضيري44710

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه تفاطمه مصباح فرحات حسن مصطفى44711
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ناجح276إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه تمنه هللا عبدالواحد محمود السيد حسانين44712

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه تندي محمد عبدالمنعم حامد عبدهللا44713

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه تندى مصطفى عامر المحمودى متولى44714

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه تنورا وحيد فتحي حسن السيد البهنسي44715

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه تنورهان محمود اسماعيل محمود سالم44716

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه تهاله عصام فتحي عبدالفتاح الصاوي44717

ناجح263.5إدارة بيــــــــــالا.الشرقاويه تياسمين محمد الشحات الشربينى احمد44718

ناجح261إدارة بيــــــــــالا.سحبان تاحمد عطية محمد راغب44719

ناجح236إدارة بيــــــــــالا.سحبان تاحمد عماد حسنى عبدالخالق عبدالحميد44720

ناجح232إدارة بيــــــــــالا.سحبان تكريم محمد البيلي السيد محمد44721

ناجح228إدارة بيــــــــــالا.سحبان تمحمد اشرف السيد العدوى44722

ناجح263إدارة بيــــــــــالا.سحبان تمحمد االمير تامر محمد متولى على44723

ناجح210إدارة بيــــــــــالا.سحبان تمحمد السيد عماد السعيد على حسن44724

ناجح218إدارة بيــــــــــالا.سحبان تمحمد سامى رشاد الصبرى44726

ناجح242إدارة بيــــــــــالا.سحبان تيوسف رضا عبدالحليم ابراهيم جاد44727

ناجح268إدارة بيــــــــــالا.سحبان تيوسف ناصر سعيد علي على القط44728

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.سحبان تاسراء محمد عبدالعليم احمد محمد حسن44729

ناجح232إدارة بيــــــــــالا.سحبان تامانى اسامة كمال عبدالستار احمد44730

ناجح263إدارة بيــــــــــالا.سحبان تاية كامل على على المسيرى44731

ناجح215إدارة بيــــــــــالا.سحبان تدينا الشحات السيد عبدالنبى السيد44732

ناجح251إدارة بيــــــــــالا.سحبان ترحمه سمير البيلي السيد خطاب44733

ناجح269.5إدارة بيــــــــــالا.سحبان تشهد محمد السعيد حسين ابراهيم44734

ناجح268.5إدارة بيــــــــــالا.سحبان تشهد ياسر احمد عبدالصمد غالب44735

ناجح262.5إدارة بيــــــــــالا.سحبان تفريدة ابراهيم محمد ابراهيم خضر44736

ناجح269.5إدارة بيــــــــــالا.سحبان تمريم االمير تامر محمدمتولى على44737

ناجح247.5إدارة بيــــــــــالا.سحبان تمنةهللا رامي ابوالمجد عبدالمعطي44738
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ناجح267.5إدارة بيــــــــــالا.سحبان تمنه هللا هانى رمضان حسن ابراهيم44739

ناجح263.5إدارة بيــــــــــالا.سحبان تميرفت السيد محمد عبدالحميد الجعفراوى44740

ناجح261.5إدارة بيــــــــــالا.سحبان تندا المتولي عطيه عبدالمجيد ابوالمجد44741

ناجح271.5إدارة بيــــــــــالا.سحبان تنورا محمد ابراهيم علي ابراهيم44742

ناجح272.5إدارة بيــــــــــالا.العالميه تابراهيم الدسوقى عبدهللا عبدالقادر الشربينى44743

ناجح185إدارة بيــــــــــالا.العالميه تابراهيم محمد طه الدسوقى ابوالنجا44744

ناجح144إدارة بيــــــــــالا.العالميه تابراهيم هانى محمد احمد مندور44745

ناجح176إدارة بيــــــــــالا.العالميه تابراهيم وليد محمد احمد محجوب44746

ناجح275.5إدارة بيــــــــــالا.العالميه تاحمد ابراهيم عبدالرحمن احمد مصطفى44747

ناجح231إدارة بيــــــــــالا.العالميه تاحمد رامي فتوح ذكى عبدالعاطى44748

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.العالميه تاحمد رمضان ذكرى لطفى ابراهيم44749

ناجح187إدارة بيــــــــــالا.العالميه تاحمد عبدالعاطى الدسوقى الدسوقى ابوالنجا44750

ناجح249إدارة بيــــــــــالا.العالميه تاحمد عبدالفتاح فتحى مصباح محمد44751

ناجح252إدارة بيــــــــــالا.العالميه تاحمد فريد سعد ابراهيم المرسى44752

ناجح265إدارة بيــــــــــالا.العالميه تاحمد محمد احمد عبدالحميد شحاته44753

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.العالميه تاحمد محمد احمد محمد محمد44754

ناجح264إدارة بيــــــــــالا.العالميه تاحمد محمد عزب عبدالهادى ابراهيم44755

ناجح237.5إدارة بيــــــــــالا.العالميه تاحمد محمد محمود عبدالعزيز44756

ناجح253.5إدارة بيــــــــــالا.العالميه تاحمد مصطفى عبدالتواب مصطفى ابراهيم44757

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.العالميه تاحمد هانى محمد السيد حماده44758

ناجح267.5إدارة بيــــــــــالا.العالميه تاحمد ياسر عبدالفتاح عبدالقادر غازى44759

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.العالميه تاسماعيل الشاذلى اسماعيل يونس ابراهيم44760

ناجح274.5إدارة بيــــــــــالا.العالميه تامين محمد عبدالمطلب عباس احمد44761

ناجح268إدارة بيــــــــــالا.العالميه تحسام حسن الدرينى حسن يونس44762

ناجح250إدارة بيــــــــــالا.العالميه تحسن تقى الدرينى حسن يونس44763

ناجح263.5إدارة بيــــــــــالا.العالميه تحمدى رجب على محمد ابراهيم44764
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ناجح279إدارة بيــــــــــالا.العالميه تحيدر محمد احمد محمد محمد44765

ناجح267.5إدارة بيــــــــــالا.العالميه ترياض صبرى حافظ ذكى السيد44766

ناجح231إدارة بيــــــــــالا.العالميه تزياد عادل ابراهيم ذكى السيد44767

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.العالميه تزياد محمد السعيد محمود موسى44768

ناجح261.5إدارة بيــــــــــالا.العالميه تزياد محمد رمضان محمد الدسوقى44769

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.العالميه تزياد محمد عبدالعاطى ذكى على44770

ناجح274.5إدارة بيــــــــــالا.العالميه تسمير ابراهيم صابر سيد احمد قمر44771

ناجح257إدارة بيــــــــــالا.العالميه تشريف وهبه الدرينى اسماعيل محمد44772

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.العالميه تعبدالرحمن عبدالجليل ابراهيم يونس44773

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.العالميه تعبدالغنى محمد ابراهيم محمد ابراهيم44774

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.العالميه تعبدهللا شعبان شفيق ذكى السيد44775

ناجح223إدارة بيــــــــــالا.العالميه تعصام نصر رزق عبدالحميد الدسوقى44776

ناجح267.5إدارة بيــــــــــالا.العالميه تعلى ناصر محمود على محمود44777

ناجح252.5إدارة بيــــــــــالا.العالميه تعمر محمد اسماعيل محمد اسماعيل44778

ناجح264.5إدارة بيــــــــــالا.العالميه تفادى اشرف بدوى محمد محمود44779

ناجح250إدارة بيــــــــــالا.العالميه تمحمد الشحات مندور احمد مندور44780

ناجح258إدارة بيــــــــــالا.العالميه تمحمد ذكى احمد محمد غازى44781

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.العالميه تمحمد رضا ابراهيم يونس ابراهيم44782

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.العالميه تمحمد سامح احمد محمد مصطفى44783

ناجح264إدارة بيــــــــــالا.العالميه تمحمد صالح سالم فوده الكيالنى44784

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.العالميه تمحمد عاطف السيد الشناوى الدسوقى44785

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.العالميه تمحمد على محمد عبدالوهاب44786

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.العالميه تمحمد منصور توفيق عبدهللا حماده44787

ناجح262إدارة بيــــــــــالا.العالميه تمحمد نبيل فهمى على محمد44788

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.العالميه تمحمد هانى عبداللطيف عبدالعاطى مندور44789

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.العالميه تمحمود الششتاوى ابراهيم الدالى44790
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ناجح260إدارة بيــــــــــالا.العالميه تمحمود طارق ذكريا محمد غازى44791

ناجح278.5إدارة بيــــــــــالا.العالميه تمحمود محمد الدرينى اسماعيل محمد44792

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.العالميه تمحمود محمد رمضان على محمد المغازى44793

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.العالميه تمحمود محمد عبدالنبى علي محمد ابوالعطا44794

ناجح260إدارة بيــــــــــالا.العالميه تمحمود مختار محمد ابراهيم موسى44795

ناجح171إدارة بيــــــــــالا.العالميه توجيه عبدالمنعم الطوخى حامد عبدالقادر44796

ناجح211إدارة بيــــــــــالا.العالميه توسيم ياسر عزازى السيد رمضان44797

ناجح261إدارة بيــــــــــالا.العالميه تيحى السعيد يحى خالد طه44798

ناجح222إدارة بيــــــــــالا.العالميه تيوسف شعبان محمد عبدالسالم احمد44799

ناجح249إدارة بيــــــــــالا.العالميه تابتسام ابراهيم عبدالوهاب عبدالعزيز44800

ناجح194إدارة بيــــــــــالا.العالميه تاسراء ايمن صبرى السيد احمد44801

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.العالميه تاسراء وائل السيد محمود44802

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.العالميه تاالء رضا بدوي محمد محمود44803

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.العالميه تاالء نبيل المنشاوى السيد موسى44804

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.العالميه تامل خالد عبدالعزيز على ابراهيم44805

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.العالميه تاية ابراهيم السيد الدسوقى44806

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.العالميه تاية ابراهيم نشات رزق عبدالعزيز44807

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.العالميه تايمان رضا ابوالعز احمد الدسوقى44808

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.العالميه تايمان سامح نشات رزق عبدالعزيز44809

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.العالميه تبسمله وائل ابوزيد ابوالمعاطى44810

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.العالميه تبسنت عبدالرؤف محمود عبدالحميد الدسوقى44811

ناجح273.5إدارة بيــــــــــالا.العالميه تحبيبه عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز محمد44812

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.العالميه تحنان محمد ابوالفتوح على مصباح44813

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.العالميه تحنان مصباح اسماعيل يونس ابراهيم44814

ناجح268إدارة بيــــــــــالا.العالميه تحياه محب ابراهيم ذكى السيد44815

ناجح237إدارة بيــــــــــالا.العالميه تخلود ذكي صبرى ذكي على44816
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ناجح259إدارة بيــــــــــالا.العالميه تدنيا محمد ابراهيم فتوح البدراوى44817

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.العالميه ترحمه احمد محمد عبدالسالم احمد44818

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.العالميه ترحمه عمر يحى خالد طه44819

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.العالميه ترحمه محمد السيد عبدالسالم الشافعى44820

ناجح261إدارة بيــــــــــالا.العالميه ترنا السيد نظمى ابوالمعاطي عبدالغنى44821

ناجح279إدارة بيــــــــــالا.العالميه تزهراء فتحى الدسوقى محمود الدسوقى44822

ناجح237إدارة بيــــــــــالا.العالميه تساره حماده احمد محمد العاجز44823

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.العالميه تساره سالم طلبه محمد الدسوقى44824

ناجح268إدارة بيــــــــــالا.العالميه تسمر جمال فاروق محمد الذكيرى44825

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.العالميه تسهيله محمد فخرى حسين حسانين44826

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.العالميه تشروق حماده عبدهللا السيد حماده44827

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.العالميه تشهد ابراهيم محمد السيد طه44828

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.العالميه تشهد عبدالتواب على مصطفى العيسوى44829

ناجح257إدارة بيــــــــــالا.العالميه تشهندا رزق صادق محمود على44830

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.العالميه تشيماء حمدى خليل السيد ابراهيم44831

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.العالميه تصافى احمد ذكى عبدالعاطى مندور44832

ناجح265إدارة بيــــــــــالا.العالميه تفاطمه عبدالعزيز محمد عبدالعزيز حامد44833

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.العالميه تفاطمه محمد صديق ابراهيم عوض44834

ناجح279إدارة بيــــــــــالا.العالميه تملك مصطفى سعد ذكى موسى44835

ناجح264إدارة بيــــــــــالا.العالميه تمنه على عبدالحليم عبدالعاطى مندور44836

ناجح215إدارة بيــــــــــالا.العالميه تمنى حماده محمد عبدالهادى ابراهيم44837

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.العالميه تندى حسن محمد حسن زيانه44838

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.العالميه تندى كرم عبدهللا السيد موسى44839

ناجح257إدارة بيــــــــــالا.العالميه تنورا ابوالنجا طه الدسوقى ابوالنجا44840

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.العالميه تنورهان نصر سمير عبدالحميد الدسوقى44841

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.العالميه تهاجر رضا الدسوقى ابراهيم محمد44842
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ناجح278.5إدارة بيــــــــــالا.العالميه تهاجر رضا مسعد محمد المرسى44843

ناجح278.5إدارة بيــــــــــالا.العالميه تهيسام على ابراهيم محمد احمد44844

ناجح279إدارة بيــــــــــالا.العالميه توعد عباس محمد ابراهيم عمر44845

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.العالميه تياسمين رمضان زكى عبدالعاطى مندور44846

ناجح265إدارة بيــــــــــالا.العالميه تياسمين عبدالعزيز عبدالوهاب عبدالعزيز44847

ناجح246إدارة بيــــــــــالا.الجارحى تابراهيم محمود ابراهيم عبدالوهاب نصر44848

ناجح232إدارة بيــــــــــالا.الجارحى تاحمد ابراهيم ياسين فتوح المعداوى44849

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.الجارحى تادهم عبدالسالم عبدالجيد عبدالسالم ضيف هللا44850

ناجح217إدارة بيــــــــــالا.الجارحى تاسالم هانى شوقى محمود الرفاعى44851

ناجح268إدارة بيــــــــــالا.الجارحى تالسيد عمر السيد على مبارك44852

ناجح262إدارة بيــــــــــالا.الجارحى تحامد رشاد حامد رشاد حامد44853

ناجح258إدارة بيــــــــــالا.الجارحى تزياد اسامه هالل عبدالعظيم عطيه44854

ناجح204إدارة بيــــــــــالا.الجارحى تسمير رضا زيدان مبروك عثمان44855

ناجح185إدارة بيــــــــــالا.الجارحى تضياء محمد احمد محمد عجالن44857

ناجح168إدارة بيــــــــــالا.الجارحى تعبدالقادر محمد عبدالقادر محمد سيد احمد44858

ناجح166إدارة بيــــــــــالا.الجارحى تعبدالمنعم ناجح محمد عبدالغنى44859

ناجح187.5إدارة بيــــــــــالا.الجارحى تعبدالوهاب عبدالمنعم عبدالوهاب عبدالحى الرفاعى44860

ناجح168إدارة بيــــــــــالا.الجارحى تمحمد انور عبدالفتاح عبدالقادر غازى44861

ناجح263إدارة بيــــــــــالا.الجارحى تمحمد حسين محمد حسين ابوشنب44862

ناجح257.5إدارة بيــــــــــالا.الجارحى تمحمد شوقى محمد عبدالعزيز محمد44863

ناجح268إدارة بيــــــــــالا.الجارحى تمحمد مجدى حسين عبدالمجيد44864

ناجح239إدارة بيــــــــــالا.الجارحى تمحمد مصطفى عثمان احمد بشندى44865

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.الجارحى تمحمود عاطف عبدالمنصف عبدالعظيم عطيه44866

ناجح205.5إدارة بيــــــــــالا.الجارحى تمحمود محمد الدمراوى عبدالرحمن هجرس44867

ناجح212إدارة بيــــــــــالا.الجارحى تالهام هيثم حسنى عيد الحسينى44868

ناجح235إدارة بيــــــــــالا.الجارحى تانتسال نسيم فوزى محمد44869
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ناجح220إدارة بيــــــــــالا.الجارحى تايمان ايهاب فؤاد محمد الزنارى44870

ناجح174إدارة بيــــــــــالا.الجارحى تايمان جمال عبدالعاطى محمد ابراهيم44871

ناجح238إدارة بيــــــــــالا.الجارحى تبسمة ابراهيم محمد ابراهيم طلخان44872

ناجح262إدارة بيــــــــــالا.الجارحى تحنان احمد ابراهيم عبدالوهاب نصر44873

ناجح260إدارة بيــــــــــالا.الجارحى ترحمة احمد صالح طلبة عبدالرازق44874

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.الجارحى ترحمة السيد احمد السيد رمضان44875

ناجح264.5إدارة بيــــــــــالا.الجارحى ترنا رضا عبدالعزيز على نصر44876

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.الجارحى تشروق محمد عبدالوهاب ابراهيم سالم44877

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.الجارحى تصباح عبدالمنعم عبدالفتاح ابراهيم سالم44878

ناجح149إدارة بيــــــــــالا.الجارحى تعزيزة محمد صدبق محمد ابراهيم44879

ناجح197إدارة بيــــــــــالا.الجارحى تملك عاطف الشحات على عطيه44880

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.الجارحى تمى عبدالناصر السيد عبدالعظيم عطيه44881

ناجح203.5إدارة بيــــــــــالا.الجارحى تنبيله جمال عبدالعاطى محمد ابراهيم44882

ناجح264إدارة بيــــــــــالا.الجارحى تندى جمال محمد عبدالجواد المرسى44883

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.الجارحى تنورا عبدالرحمن احمد طه الجارحى44884

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.الجارحى تهناء احمد طه السيد الجارحى44885

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.الجارحى تهويدا عوض البسيونى على تركى44886

ناجح196.5إدارة بيــــــــــالا.عزبه سالمه تاحمد ايمن محمد شبانه عالم44887

ناجح208إدارة بيــــــــــالا.عزبه سالمه تاحمد رضا صبحي احمد الشربيني44888

ناجح186إدارة بيــــــــــالا.عزبه سالمه تاحمد عبدالنبى عبدهللا غنيم على44889

ناجح245إدارة بيــــــــــالا.عزبه سالمه تاسالم صالح احمد سعد عبدالعزيز44890

ناجح220إدارة بيــــــــــالا.عزبه سالمه تالسيد ابراهيم السيد عبدالعزيز فودة44891

ناجح268إدارة بيــــــــــالا.عزبه سالمه تالسيد محمد السيد الششتاوى المرسي44892

ناجح209.5إدارة بيــــــــــالا.عزبه سالمه تحمدى السعيد فوزى عبدالنبى محمد البلعوطى44893

ناجح174إدارة بيــــــــــالا.عزبه سالمه تخالد السعيد على السعيد ابراهيم44894

ناجح220إدارة بيــــــــــالا.عزبه سالمه تخالد جميل فهمى السيد الباز44895
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ناجح255إدارة بيــــــــــالا.عزبه سالمه تعبدالحليم محمد عبدالحليم ابراهيم ابراهيم44896

ناجح206إدارة بيــــــــــالا.عزبه سالمه تعلى سند على عبدالعزيز44897

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.عزبه سالمه تمجدى عبدالنبى مجدى محمد الباز44898

ناجح245إدارة بيــــــــــالا.عزبه سالمه تمحمد ابراهيم عبدهللا قطب عبدهللا44899

ناجح262إدارة بيــــــــــالا.عزبه سالمه تمحمد عبدهللا سلطان قطب عبدهللا44900

ناجح244إدارة بيــــــــــالا.عزبه سالمه تمحمد مدسر محمد محمد على44901

ناجح248.5إدارة بيــــــــــالا.عزبه سالمه تاسراء السيد احمد عبدالنبى البلعوطي44902

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.عزبه سالمه تامل البسطويسى السيد حسن على44903

ناجح268إدارة بيــــــــــالا.عزبه سالمه تجويرية خالد محمد قطب عبدهللا44904

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.عزبه سالمه تحنين حمزه محمد ابراهيم ابراهيم44905

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.عزبه سالمه ترحاب محمد عبدالرازق محمد موسى44906

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.عزبه سالمه تشهد حمدى ابراهيم عبدالوهاب صقر44907

ناجح239إدارة بيــــــــــالا.عزبه سالمه تعفاف رافت محمد ابراهيم مبروك44908

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.عزبه سالمه تعلياء السيد بدير محمد راغب44909

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.عزبه سالمه تمنة احمد بحيى ابراهيم نصر44910

ناجح210إدارة بيــــــــــالا.عزبه سالمه تمنه سيف النصر السيد ابراهيم موسى44911

ناجح273.5إدارة بيــــــــــالا.عزبه سالمه تمى شريف عبدالفتاح محمد عبدالخالق44912

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.عزبه سالمه تندى سامى ابراهيم رزق ابراهيم44913

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.عزبه سالمه تندى محمد عبدالسالم بدير سالمه44914

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.عزبه سالمه تهاجر فاروق احمد رمضان غازى44915

ناجح212.5إدارة بيــــــــــالا.عزبه سالمه تهند محمد محمود ابوالفتوح المرسى44916

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.فوده تابراهيم السيد ابراهيم ذكي ابراهيم44917

ناجح169إدارة بيــــــــــالا.فوده تابراهيم السيد حلمي حسن حسن44918

ناجح155إدارة بيــــــــــالا.فوده تابراهيم عيد سعد ابراهيم حسن44919

ناجح200.5إدارة بيــــــــــالا.فوده تابراهيم ياسر شفيق ابراهيم عامرالشهاوي44920

ناجح256.5إدارة بيــــــــــالا.فوده تاحمد اسماعيل عبدالجليل عبدالعزيز محمد44921
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ناجح271إدارة بيــــــــــالا.فوده تاحمد السيد الشحات السيد سيداحمد عوض44922

ناجح258إدارة بيــــــــــالا.فوده تاحمد الشحات فوزي محمد عامر44923

ناجح271.5إدارة بيــــــــــالا.فوده تاحمد تامر السعداوي حسين عوض44924

ناجح279إدارة بيــــــــــالا.فوده تاحمد جمال محمود بدير محمد44925

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.فوده تاحمد حسني عبدالوهاب عبدالعزيز محمد44926

ناجح249.5إدارة بيــــــــــالا.فوده تاحمد راضي محمد عبدالوهاب هجرس44927

ناجح268إدارة بيــــــــــالا.فوده تاحمد ماهر فتحى السيد محمد ابوالعطا44928

ناجح234إدارة بيــــــــــالا.فوده تاحمد محمد ابراهيم قابل الشافعي44929

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.فوده تاحمد نعيم سامي عبدالحميد علي44930

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.فوده تاحمد يوسف احمد يوسف ابوالعطا44931

ناجح253.5إدارة بيــــــــــالا.فوده تادهم عصام محمد عامر ابراهيم الشافعي44932

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.فوده تالسيد احمد السيد عبدالمقصود جاد44933

ناجح208إدارة بيــــــــــالا.فوده تامين السيد امين حامد عبدالرحمن44934

ناجح203إدارة بيــــــــــالا.فوده تانور السعيد انور عبدالوهاب هجرس44935

ناجح264إدارة بيــــــــــالا.فوده تبدير عبدالعزيز علي ابراهيم مصطفي44936

ناجح252.5إدارة بيــــــــــالا.فوده تحسام حسن اسماعيل عبدالحميد عثمان44937

ناجح199إدارة بيــــــــــالا.فوده تحسين رضا السعداوي حسين عوض44938

ناجح167.5إدارة بيــــــــــالا.فوده تحمدي مصطفى جمعه سعد المغازي44939

ناجح246إدارة بيــــــــــالا.فوده تحموده ياسر حموده انيس محسب44940

ناجح230.5إدارة بيــــــــــالا.فوده ترضا رجب عبدالغفار حسن السيد44941

ناجح219إدارة بيــــــــــالا.فوده ترضا عبدالفتاح طلبه محمد سليمان44942

ناجح250إدارة بيــــــــــالا.فوده تزياد علي عيد فهمي محمد عبدالغني44943

ناجح259إدارة بيــــــــــالا.فوده تسامي مسعد حسني عبدالهادي عبدهللا44944

ناجح271.5إدارة بيــــــــــالا.فوده تشعبان وائل شعبان فؤاد مصطفي44945

ناجح255.5إدارة بيــــــــــالا.فوده تعادل عصام السعيد على عبدالسالم44946

ناجح273.5إدارة بيــــــــــالا.فوده تعبدالرحمن شوقي السيد حسن السيد44947



كفرالشيخ16/06/2021

1544صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.فوده تعبدالعزيز بدير على ابراهيم مصطفي44948

ناجح161.5إدارة بيــــــــــالا.فوده تعبدالقوي عبدالحي عبدهللا قابل الشافعي44949

ناجح254.5إدارة بيــــــــــالا.فوده تعلي السيد على ابواالسعاد ابراهيم44950

ناجح243.5إدارة بيــــــــــالا.فوده تعلي مصباح علي ابراهيم علي44951

ناجح251إدارة بيــــــــــالا.فوده تعمار محمد فتحي الشربيني احمد44952

ناجح193إدارة بيــــــــــالا.فوده تكريم ايمن على ابراهيم علي44953

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.فوده تمجدي محمد مجدي الشريف احمد44954

ناجح244.5إدارة بيــــــــــالا.فوده تمحمد ابراهيم السيد على المرسى احمد44955

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.فوده تمحمد احمد السيد عبدالفتاح وهدان44956

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.فوده تمحمد احمد السيد محمد عبدالوهاب44957

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.فوده تمحمد احمد محمد عبدالوهاب هجرس44958

ناجح261إدارة بيــــــــــالا.فوده تمحمد السيد الغريب السيد44959

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.فوده تمحمد السيد كمال جابر السيد رزق44960

ناجح233إدارة بيــــــــــالا.فوده تمحمد بشير جالل عطا علي44961

ناجح265إدارة بيــــــــــالا.فوده تمحمد تامر سراج عبدالحميد احمد بالل44962

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.فوده تمحمد حامد عيد حامد عبدالسالم44963

ناجح258إدارة بيــــــــــالا.فوده تمحمد خالد عبدالحليم عبدالرحمن علي44964

ناجح238.5إدارة بيــــــــــالا.فوده تمحمد راضي محمد عبدالوهاب هجرس44965

ناجح258إدارة بيــــــــــالا.فوده تمحمد رضا عبدالفتاح محمد ابراهيم44966

ناجح217.5إدارة بيــــــــــالا.فوده تمحمد عبدالسالم محمد عبدالعزيز عبدالسالم44967

ناجح266إدارة بيــــــــــالا.فوده تمحمد عبدالغني خفاجة احمد رزق44968

ناجح149إدارة بيــــــــــالا.فوده تمحمد عيد سعد ابراهيم حسن44969

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.فوده تمحمد مجدي على عبداللطيف علي44970

ناجح233.5إدارة بيــــــــــالا.فوده تمحمد محمد رزق المتولي ابوالخير44971

ناجح264إدارة بيــــــــــالا.فوده تمحمد مصطفى محمد البدوي عبيد44972

ناجح224إدارة بيــــــــــالا.فوده تمحمد هاني شفيق ابراهيم الشهاوي44973
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ناجح238إدارة بيــــــــــالا.فوده تمحمد وائل فتحي السيد السعيد44974

ناجح181إدارة بيــــــــــالا.فوده تمحمود حمدي على جودة المرسي44975

ناجح239إدارة بيــــــــــالا.فوده تمحمود رضا ناصف حسن حسن44976

ناجح250إدارة بيــــــــــالا.فوده تمصطفى حماده مصطفى عبدالقادر مصطفي44977

ناجح217إدارة بيــــــــــالا.فوده تممدوح محمد ممدوح فتحي ابراهيم مصطفى44978

ناجح229إدارة بيــــــــــالا.فوده تيوسف حمدي الشحات رزق محمد44979

ناجح258إدارة بيــــــــــالا.فوده تاسالم عبدالمنعم المتولي السعيد44980

ناجح263إدارة بيــــــــــالا.فوده تاسماء السيد شوقي البيلي السيد44981

ناجح262إدارة بيــــــــــالا.فوده تاسماء ناجي حسن على عبدالرحمن44982

ناجح268إدارة بيــــــــــالا.فوده تالهام الشحات محمد حسين عبدالقادر44983

ناجح253إدارة بيــــــــــالا.فوده تاماني اشرف حماد اسماعيل السيد44984

ناجح266إدارة بيــــــــــالا.فوده تاميرة عبدالمنعم عبدالجليل عبدالعزيز محمد44985

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.فوده تانجي تامر العاليلي يوسف ابوالعطا44986

ناجح261.5إدارة بيــــــــــالا.فوده تانجي علي محمد حامد عبدالسالم44987

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.فوده تايمان محمد بدير ابراهيم السبد44988

ناجح279إدارة بيــــــــــالا.فوده تايه احمد السيد عبدالحميد حامد44989

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.فوده تايه شحاته علي ابواالسعاد ابراهيم44990

ناجح237إدارة بيــــــــــالا.فوده تبسمة جميل عبدالفتاح طلبه محمد44991

ناجح244إدارة بيــــــــــالا.فوده تتسنيم محمد الغريب غازي المطري44992

ناجح277.5إدارة بيــــــــــالا.فوده تحنان راضى محمد عبدالعزيز عبدالسالم44993

ناجح268.5إدارة بيــــــــــالا.فوده تحنين رمضان عطا محمد العبسي44994

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.فوده تدعاء اشرف ابراهيم على عبدالسالم44995

ناجح245.5إدارة بيــــــــــالا.فوده تدنيا اسعد راشد احمد عبدالوهاب44996

ناجح206.5إدارة بيــــــــــالا.فوده تدنيا رجب عبدالوهاب عبدالعزيز44997

ناجح210.5إدارة بيــــــــــالا.فوده تدنيا وائل عبداللطيف بدير ابراهيم44998

ناجح231.5إدارة بيــــــــــالا.فوده ترانيا محمد يوسف عبدالفتاح سعيد44999
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ناجح273.5إدارة بيــــــــــالا.فوده ترحاب جمعه فرج سعد الزاهي45000

ناجح245إدارة بيــــــــــالا.فوده ترنا القطب ابراهيم حامد سليمان45001

ناجح205إدارة بيــــــــــالا.فوده ترنا رفعت ممدوح المليجي علي45002

ناجح268إدارة بيــــــــــالا.فوده تروان فؤاد شعبان فؤاد مصطفي45003

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.فوده تسارة عبدالظاهر موسى سعيد45004

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.فوده تساره نادر السيد محمد عبدالوهاب45005

ناجح245إدارة بيــــــــــالا.فوده تسها اشرف محمد على حسن45006

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.فوده تشاهنده رضا عبدالعاطي ابراهيم علي احمد45007

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.فوده تشروق محمد جمعه محمد عبدالعاطي45008

ناجح241إدارة بيــــــــــالا.فوده تشهد احمد عبدالحليم حلمي يونس45009

ناجح261إدارة بيــــــــــالا.فوده تشهد اشرف عبدالحميد السيد احمد45010

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.فوده تشهد عبدالعاطي المهدي ابراهيم محمد45011

ناجح263إدارة بيــــــــــالا.فوده تشهد عبدالعزيز جمعه حسن السيد45012

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.فوده تشهد مصطفي شحاته مصطفي الزاهي45013

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.فوده تشهد وحيد المتولي على محمد45014

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.فوده تصفا عبدالمنعم رياض السيد نصر45015

ناجح245إدارة بيــــــــــالا.فوده تصفيه اشرف مصطفى عبدالمجيد مصطفي45016

ناجح172إدارة بيــــــــــالا.فوده تضحى عماد عزت طلبه محمد سليمان45017

ناجح266إدارة بيــــــــــالا.فوده تعاليه رمضان محمد الشحات شكري45018

ناجح258إدارة بيــــــــــالا.فوده تعبير وليد محمد عبدالوهاب الششتاوي45019

ناجح265إدارة بيــــــــــالا.فوده تعفاف احمد كمال احمد عبدالعال45020

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.فوده تغاده وليد كامل عبدالمجيد علي45021

ناجح217إدارة بيــــــــــالا.فوده تمريم رضا جمعه عبدالحميد عثمان45022

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.فوده تمريم رمضان صالح ابوالفتوح45023

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.فوده تمريم سعد الزاهي سعد الزاهي45024

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.فوده تمنه الرفاعي اسماعيل عطاهللا بدوي45025
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ناجح274إدارة بيــــــــــالا.فوده تمنه ايمن احمد رزق الدسوقي45026

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.فوده تمنه عبدهللا محمد عبدهللا محمد45027

ناجح262إدارة بيــــــــــالا.فوده تمي متولي على السيد محمد45028

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.فوده تميار صابر كامل المرسى احمد45029

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.فوده تنجوى السيد فتحي خليفة احمد45030

ناجح202إدارة بيــــــــــالا.فوده تنسمه رضا الششنتاوى السيد محمد45031

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.فوده تنورا احمد محمد محمد خليفة45032

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.فوده تنورا وليد فتحي السيد ابوالعطا45033

ناجح266إدارة بيــــــــــالا.فوده تنورهان ايمن السيد حامد سليمان45034

ناجح205إدارة بيــــــــــالا.فوده تنورهان محسن شبانه حسن علي45035

ناجح234إدارة بيــــــــــالا.فوده تهاجر يسري السيد محمد سالم45036

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.فوده تهالة هاني عزت فؤاد مصطفي45037

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.فوده تهاله رضا عبدالغفار السيد علي45038

ناجح265إدارة بيــــــــــالا.فوده تهبة السيد السيد احمد محمد صقر45039

ناجح245إدارة بيــــــــــالا.فوده توفاء خالد مدحت عبدالحليم يعقوب45040

ناجح266إدارة بيــــــــــالا.فوده تيارا رضا مجدي عماد ابراهيم الشافعي45041

ناجح260إدارة بيــــــــــالا.فوده تياسمين محمد على محمد رشاد45042

ناجح206إدارة بيــــــــــالا.الشيخ صابر بالبياض تابراهيم عبدالبديع ابراهيم صالح45043

ناجح226إدارة بيــــــــــالا.الشيخ صابر بالبياض تاحمد بالل محمد عبدالعزيز45044

ناجح173إدارة بيــــــــــالا.الشيخ صابر بالبياض تاحمد رضا احمد محمد عمر الحديدى45045

ناجح214إدارة بيــــــــــالا.الشيخ صابر بالبياض تادهم ياسر المعداوي سالمة محمد45046

ناجح221إدارة بيــــــــــالا.الشيخ صابر بالبياض تاسالم ايمن محمد الشحات عبده45047

ناجح191إدارة بيــــــــــالا.الشيخ صابر بالبياض تاسالم كريم صابر محمد45048

ناجح247إدارة بيــــــــــالا.الشيخ صابر بالبياض تالدسوقي اكرم الدسوقي محمد حسن45049

ناجح164إدارة بيــــــــــالا.الشيخ صابر بالبياض تبالل عبدالمقصود عوض محمد الشورى45050

ناجح251إدارة بيــــــــــالا.الشيخ صابر بالبياض تجالل عبداللطيف عطية عبدالحليم ابراهيم45051
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ناجح172إدارة بيــــــــــالا.الشيخ صابر بالبياض تجمعة على محمد عطيه عبدالمولى45052

ناجح231.5إدارة بيــــــــــالا.الشيخ صابر بالبياض ترضا احمد الشحات محمد45053

ناجح244إدارة بيــــــــــالا.الشيخ صابر بالبياض تعبدهللا السيد محمد عطية مصطفى45054

ناجح243.5إدارة بيــــــــــالا.الشيخ صابر بالبياض تعمار احمد صالح عثمان على45055

ناجح199.5إدارة بيــــــــــالا.الشيخ صابر بالبياض تكمال البسيونى كمال البسيونى عيد45056

ناجح140إدارة بيــــــــــالا.الشيخ صابر بالبياض تمحمد ابراهيم كامل مخيمرابراهيم45057

ناجح166.5إدارة بيــــــــــالا.الشيخ صابر بالبياض تمحمد ابراهيم محمد علي عاصى45058

ناجح260.5إدارة بيــــــــــالا.الشيخ صابر بالبياض تمحمد حمدان السيد جمعه الجمل45059

ناجح150إدارة بيــــــــــالا.الشيخ صابر بالبياض تمحمد رضا عيد عبدالهادى45060

ناجح144إدارة بيــــــــــالا.الشيخ صابر بالبياض تمحمد فهيم محمد فهيم السيد45061

ناجح262إدارة بيــــــــــالا.الشيخ صابر بالبياض تمحمد ياسر كمال حامد شادى45062

ناجح175.5إدارة بيــــــــــالا.الشيخ صابر بالبياض تمحمد ياسر محمد عبدالوهاب حسين45063

ناجح215.5إدارة بيــــــــــالا.الشيخ صابر بالبياض تمدحت حاتم جمال عثمان على صالح45064

ناجح229إدارة بيــــــــــالا.الشيخ صابر بالبياض تيحيى عبدالطيف السيد احمد رمضان45065

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.الشيخ صابر بالبياض تاسماء السيد احمد رشدى السيد على45066

ناجح213.5إدارة بيــــــــــالا.الشيخ صابر بالبياض تايه فؤاد ابراهيم محمد ابراهيم45067

ناجح253إدارة بيــــــــــالا.الشيخ صابر بالبياض تبسملة سامح السيد حسن الشوره45068

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.الشيخ صابر بالبياض تحبيبة السيد محمد السيد احمد ابوالنجا45069

ناجح232.5إدارة بيــــــــــالا.الشيخ صابر بالبياض تدعاء محمد عبدالدائم عبدالخالق سلطان45070

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.الشيخ صابر بالبياض ترحاب المعداوى على رضوان احمد على45071

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.الشيخ صابر بالبياض ترحمة البيلي احمد رضوان عثمان45072

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.الشيخ صابر بالبياض ترحمة عبدالغفار السيد عثمان اسماعيل45073

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.الشيخ صابر بالبياض ترحمة عمر عبدهللا محمدعمر الحديدى45074

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.الشيخ صابر بالبياض تروان محمد عادل السيد محمد الكدن45075

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.الشيخ صابر بالبياض تشهد احمد فؤاد عبدالغني ندا45076

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.الشيخ صابر بالبياض تشهد فريد فتحى فريد عاصى45077
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ناجح264إدارة بيــــــــــالا.الشيخ صابر بالبياض تصباح رمزى عيسى عيسى عطية45078

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.الشيخ صابر بالبياض تفاطمة ابراهيم فؤاد معوض المتولي الجمل45079

ناجح279إدارة بيــــــــــالا.الشيخ صابر بالبياض تمروه جميل السيد جمعه محمد45080

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.الشيخ صابر بالبياض تمنار هاني عبدالرسول سالمة محمد45081

ناجح271.5إدارة بيــــــــــالا.الشيخ صابر بالبياض تمنة السيد فؤاد عبدالغنى ندا45082

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.الشيخ صابر بالبياض تمنة خالد حمادة عيسى عطيه45083

ناجح279إدارة بيــــــــــالا.الشيخ صابر بالبياض تميرنا وليد حسن علي محمد45084

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.الشيخ صابر بالبياض تنورا احمد محمد احمد المغازي45085

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.الشيخ صابر بالبياض تهايدى هانى محمود المليجى السيد45086

ناجح259.5إدارة بيــــــــــالا.الشيخ صابر بالبياض تهدية ياسر السيد يوسف محمد45088

ناجح255إدارة بيــــــــــالا.الديبه تاحمد مسعد احمد عبدالقادر عبدالرحمن45089

ناجح190إدارة بيــــــــــالا.الديبه تاسالم هاني انيس محمد النصراوي45090

ناجح152.5إدارة بيــــــــــالا.الديبه تباسم عبدهللا عبدالفتاح طه غازي45091

ناجح259.5إدارة بيــــــــــالا.الديبه تحسام حسن مسعد ابراهيم حسن45092

ناجح167.5إدارة بيــــــــــالا.الديبه تحسن طاهر حسن اسماعيل45093

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.الديبه تزياد محمد جمعة جمعه محمد45094

ناجح195إدارة بيــــــــــالا.الديبه تعبدالعزيز هشام عبدالعزيز عبدالقادر مختار45095

ناجح225.5إدارة بيــــــــــالا.الديبه تعمار عبدالستار البيلي سالمة محمد45096

ناجح236.5إدارة بيــــــــــالا.الديبه تفهد عالء الدين محمد فتحى محمد عمر45097

ناجح203إدارة بيــــــــــالا.الديبه تمحمد سامح فريد يونس العيسوي45098

ناجح234.5إدارة بيــــــــــالا.الديبه تمحمد شعبان بدير البيلي عبدهللا45099

ناجح255.5إدارة بيــــــــــالا.الديبه تمحمد فتحي محمد احمد الجمل45100

ناجح243إدارة بيــــــــــالا.الديبه تمحمد منصور محمد منصور عوض45101

ناجح264إدارة بيــــــــــالا.الديبه تمحمود احمد جمعة محمود الطنطاوى45102

ناجح234إدارة بيــــــــــالا.الديبه تمحمود عيد محمد حسن الشورى45103

ناجح225إدارة بيــــــــــالا.الديبه تمعاذ محمد عبدالعزيز محمد حامد45105
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ناجح261إدارة بيــــــــــالا.الديبه تمهاب عبدالحميد نبية عبدالجميد45106

ناجح225.5إدارة بيــــــــــالا.الديبه تهيثم حسين احمد احمد الحديدى45107

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.الديبه تاسالم محمد فؤاد جمعة الجمل45108

ناجح263.5إدارة بيــــــــــالا.الديبه تاسماء الشحات البيلي بدير البيلي45109

ناجح254إدارة بيــــــــــالا.الديبه تامل سعودى السيد محمد على الكدن45110

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.الديبه تاميره احمد عبدالرحمن السيد نجم45111

ناجح238إدارة بيــــــــــالا.الديبه تانجى نعيم رشاد الشربينى احمد45112

ناجح279إدارة بيــــــــــالا.الديبه تايمان الشحات محمد البسيوني المشرفي45113

ناجح258إدارة بيــــــــــالا.الديبه تدالل عبدالعزيز سعد مختارعبدهللا45114

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.الديبه تدنيا مسعد مسعد ابراهيم حسن45115

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.الديبه ترحمه ربيع غازي البيلي عبدهللا45116

ناجح200إدارة بيــــــــــالا.الديبه ترحمه علي محمد علي احمد45117

ناجح279إدارة بيــــــــــالا.الديبه تردينا السيد محمد السيد نجم45118

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.الديبه ترضوى رضا عبدة الشاذلى والى45119

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.الديبه تسلمى ماهر يس ابراهيم ابوشادى45120

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.الديبه تسماح محمد ابوزيد السيد سعودى45121

ناجح181إدارة بيــــــــــالا.الديبه تعزة كرم عبدالحميد حافظ45122

ناجح234إدارة بيــــــــــالا.الديبه تليلى طارق يوسف محمود السيد45123

ناجح251.5إدارة بيــــــــــالا.الديبه تمريم ابراهيم محمد عبدالغفار عوض هللا45124

ناجح238.5إدارة بيــــــــــالا.الديبه تمريم محمد السيد عبدالحميد البداراوى45125

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.الديبه تنجوى صبرى شحاتة الشاذلى والى45126

ناجح269.5إدارة بيــــــــــالا.الديبه تنرفانه ابراهيم عبدالحميد الحداد احمد45127

ناجح267.5إدارة بيــــــــــالا.الديبه تنسرين ابراهيم طه محمد طه45128

ناجح211إدارة بيــــــــــالا.الديبه تنهاد محمد السيد البدوي عبدالهادي45129

ناجح263إدارة بيــــــــــالا.الديبه تنورهان حجازى محمد محمود المنسى45130

ناجح268.5إدارة بيــــــــــالا.الديبه تنورهان طة محمد عبدالغنى مجاهد45131
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ناجح269.5إدارة بيــــــــــالا.الديبه تيارا وجدى طلعت على اسماعيل45132

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.الديبه تياسمين السيد محمد عبدالغفار عوض هللا45133

ناجح260.5إدارة بيــــــــــالا.الديبه تياسمين جمال جميل الشربيني احمد45134

ناجح269إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةابراهيم توكل عنتر فتوح سالم45135

ناجح263إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةابراهيم حماده ابراهيم على حسين45136

ناجح279إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةابراهيم رضا مصطفى ابراهيم محمود45137

ناجح277إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةاحمد ابراهيم على محمد حسن45138

ناجح274إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةاحمد ابراهيم محمد طلحة محمد45139

ناجح271إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةاحمد اشرف احمد على المعداوى45140

ناجح262إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةاحمد اشرف محمد السعيد البدراوي45141

ناجح209إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةاحمد اشرف محمد جاد هللا45142

ناجح211إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةاحمد السيد احمد محمد يوسف45143

ناجح242إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةاحمد السيد زكريا على عبدالجليل45144

ناجح183إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةاحمد جاب هللا احمد جاب هللا محمد45145

ناجح255إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةاحمد حسن متولى عبدالرحمن الصياد45146

ناجح258إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةاحمد خالد عبداللطيف نور الدين حسنين45147

ناجح270إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةاحمد خالد عبدهللا الغندور45148

ناجح250إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةاحمد رشاد عبدهللا محمد سالم45149

ناجح243إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةاحمد رضا عبداللطيف عبداللطيف عبدالسالم45150

ناجح224إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةاحمد سمير عبداللطيف محمد السيد45151

ناجح262إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةاحمد عبدالعاطى صالح عبدالعاطى السيد45152

ناجح263إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةاحمد عصام محمد حسن البدالى45153

ناجح236.5إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةاحمد عالء احمد السيد على45154

ناجح218إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةاحمد مجدى محمد احمد ابوالمجد45156

ناجح238إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةاحمد محمد حسن حسن عالم45157

ناجح259إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةاحمد محمد رشاد عبدالعظيم العطار45158
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ناجح259إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةاحمد محمود يوسف حسن السيد45159

ناجح263إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةاحمد هانى جمال علوانى كريم45160

ناجح273إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةاحمد وائل ابراهيم احمد ابراهيم45161

ناجح262إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةاحمد ياسر احمد يوسف محمود45162

ناجح255إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةادهم احمد عطية غمرى محمد45163

ناجح265إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةادهم السيد ابوالفتوح السيد احمد45164

ناجح271إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةاسالم ابراهيم محمد امام ابراهيم45166

ناجح267إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةاشرف السيد حماد احمد بالل45167

ناجح272إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةالسيد ابراهيم فتحى عطيه محمد45168

ناجح222إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةالسيد اسامه السيد عبدالحميد شحاتة45169

ناجح258إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةالسيد عبدالحميد السيد محمد العدوى45170

ناجح255إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةالسيد محمد السيد احمد محمد عبدالرحمن45171

ناجح262إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةالسيد محمد عبدالستار مشرف45172

ناجح250إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةامير وليد ماهر على المتولى جمعه45173

ناجح268إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةانيس انور انيس المغازى شحاته45174

ناجح256إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةباسم حماده عبدالمؤمن عبدالجواد عبدالعاطى45175

ناجح253إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةبالل عبدالتواب محمد حسن محمد45176

ناجح264إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةجالل السيد جمال السيد محمد ابوشادى45177

ناجح262إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةجمال لقمان لقمان لبيب ابوشادى45178

ناجح250إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةحسام ابراهيم ابراهيم عبدالعال زيدان45179

ناجح261إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةحسن اسامه حسن محمود ابوجبل45180

ناجح256إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةحسن وليد حسن احمد حسن45181

ناجح232إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةخالد حسين مصطفى عبدالحميد ابوالعينين45182

ناجح252إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةخالد رضا محمد حسن محمد45183

ناجح216.5إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةخالد رمضان عبدالرازق احمد عبده45184

ناجح261إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةرائد السيد احمد ابوالفتوح محمد احمد45185
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ناجح188إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةرضا هانى ذكى عبيد حامد45186

ناجح231إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةرضا وليد حامد عبدالحى محمد شادى45187

ناجح237إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةزياد رضا عبده مجاهد45188

ناجح217إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةسامح السيد السيد محمد العدوى نصار45189

ناجح252إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةصدام اشرف الغريب الغريب الجمال45190

ناجح190.5إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةصالح محمود ابوالمعاطى عبدالغنى الجوهرى45191

ناجح215إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةطاهر محمود احمد الرفاعى45192

ناجح229إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةعادل رضا عادل محمد عبدالعزيز الحسانين45193

ناجح253إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةعادل سامى محمود محمود عبدالحافظ45194

ناجح229إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةعاطف فوزى احمد محمد عرفات45195

ناجح269إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةعبدالحليم وليد عبدالحليم محمد فرج45196

ناجح265إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةعبدالحميد ايهاب عبدالحميد اسماعيل البيلى45197

ناجح208إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةعبدالرحمن السيد رمضان جمعه على45198

ناجح221إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةعبدالرحمن السيد كامل عبدالغفار45199

ناجح270إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةعبدالرحمن الصاوى احمد الصاوى45200

ناجح274إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةعبدالرحمن ايمن غازى محمد على45201

ناجح266إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةعبدالرحمن ثروت عبدالمقصود عبده يوسف45202

ناجح263إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةعبدالرحمن عبدالفتاح محمد السيد نجم45203

ناجح258إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةعبدالرحمن عثمان رجب حسن المصرى45204

ناجح244إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةعبدالرحمن عطيه عطيه الحنفى محمد45205

ناجح196إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةعبدالرحمن لطفى فواد محمد الزنارى45206

ناجح275إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةعبدالرحمن محروس عبدالرحمن نبيه محمد45207

ناجح246إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةعبدالرحمن وجيه رشاد سعد عسقول45208

ناجح271إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةعبدالسالم خالد عبدالسالم عبدالمجيد على ندا45209

ناجح229إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةعبدالعزيز احمد عبدالفتاح احمد عبدالهادى45210

ناجح233إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةعبدالعزيز فرج غازى السيد محمد45211
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ناجح256إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةعبدالعزيز محمد عمر عبدالعزيز على45212

ناجح265إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةعبدالفتاح اسعد عبدالفتاح ابراهيم على45213

ناجح267إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةعبدهللا احمد احمد عبدربة حموده45214

ناجح257إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةعبدهللا احمد الزغبى ابراهيم احمد45215

ناجح254إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةعبدهللا السيد ابوالفتوح السيد احمد45216

ناجح226إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةعبدهللا ثروت عبدالمقصود عبده يوسف45217

ناجح275إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةعبدهللا عادل الشحات عبدهللا الشهاوى45218

ناجح274إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةعبدهللا عادل شوقى احمد محمد45219

ناجح266إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةعبدهللا عادل طلبه عبدالجواد محمد صالح45220

ناجح268إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةعبدالمطلب السعيد فوزى عبدالمطلب محمد العمرى45221

ناجح207إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةعصام حامد عبدربه احمد الديب45222

ناجح264إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةعلى احمد على احمد بدر نصر45223

ناجح273إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةعلي حسين علي احمد الجمل45224

ناجح262إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةعمر حامد محمد محمود محمد45225

ناجح247إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةعمر عادل على عطية خضر45226

ناجح272إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةعمر عبدالرؤف محب السيد عوض45227

ناجح254إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةعمرو اشرف فخرى لطفى محمد العمرى45228

ناجح275إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةعمرو ناصر عبدهللا فهمى احمد45229

ناجح265إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةفارس احمد على شعبان حسن45230

ناجح262إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةفارس احمد فراج عبدالقادر المرسى45231

ناجح273إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةفارس احمد محمد محمد السيد45232

ناجح271إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةفارس السيد السيد محمود نصار45233

ناجح274إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةفارس ايمن حماد احمد بالل45234

ناجح266إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةفارس بسام سليم السيد محمد عيسى45235

ناجح259.5إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةفارس جمال الدين حامد محمود سيد احمد45236

ناجح266إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةفارس حماده حلمى عبدالحى شادى45237
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ناجح267.5إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةفارس صبحى الشحات عبدالعزيز احمد45238

ناجح261.5إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةفارس صبرى محمد حسن محمد45239

ناجح267إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةفارس محمد احمد محمد احمد45240

ناجح249إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةفارس محمد عبدالجليل محمد ابوشادى45241

ناجح210إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةفوزى فرج فوزى محمد على45242

ناجح260إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةكريم محمد ماهر عبداللطيف محمد45243

ناجح255إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةماهر عادل ماهر يوسف محمد مصطفى45244

ناجح237إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمجدى السيد محمود السيد الناغى45245

ناجح275إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمجدى محمد ممدوح عبدالحى محمد شادى45246

ناجح271إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمحسن احمد محسن عبدالمولى السعدنى45247

ناجح270إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمحمد ابراهيم ابراهيم درويش سالم45248

ناجح269إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمحمد ابراهيم السيد محمد العدوى45249

ناجح267إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمحمد ابراهيم عنتر احمد شادى45250

ناجح275إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمحمد احمد عبدالباسط عبدالحميد شحاته45251

ناجح274إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمحمد احمد محمد عبدالرحمن محمد45252

ناجح273إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمحمد اشرف فيصل السيد يونس45253

ناجح279إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمحمد السيد خلف محمد خلف45254

ناجح278إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمحمد الطبالوي السيد عبدالحميدالبدراوي45255

ناجح252إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمحمد جالل محمد الشيمى عبدالسالم45256

ناجح274إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمحمد حسنى السيد طه على45257

ناجح190إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمحمد راشد عبدالفتاح ابوالمعاطى سالم45258

ناجح206إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمحمد سامح محمد عبدالعزيز على45259

ناجح173إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمحمد شريف السعيد احمد الشربينى45260

ناجح240.5إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمحمد عادل العزب عبدالجيد العزب45261

ناجح276إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمحمد عادل عزت عبدالجليل السيد45262

ناجح267إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمحمد عادل يونس محمود محمد البربرى45263
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ناجح227.5إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمحمد عبدالعظيم شحاته عبدالعظيم الزيات45264

ناجح277إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمحمد عبدالنبى عوض المنسى عامر45265

ناجح264إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمحمد عبدالهادى عبدالشافى احمد عبدالهادى45266

ناجح167إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمحمد عمرو جمال محمود عبدالعزيز45267

ناجح275إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمحمد عوض عوض جمعة جمعة45268

ناجح250.5إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمحمد لطفى فؤاد محمد ابوالغيط45269

ناجح229إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمحمد مبروك رمضان جمعه على45270

ناجح273إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمحمد مجدى شعبان سالمة مصطفى45271

ناجح272إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمحمد مجدى ممدوح عبدالحى محمد شادى45272

ناجح209.5إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمحمد منير اسماعيل اسماعيل شادى45273

ناجح212إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمحمد هانى نافع المهدى عبدالمعطى45274

ناجح227إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمحمد وائل عبدالقوى ابوالفتوح محمد شادى45275

ناجح269إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمحمد يسرى ابراهيم محمد ابوالمعاطى45276

ناجح259إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمحمود احمد البسيونى البيلى السيد45277

ناجح274إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمحمود بشير شعبان محمود عبدالقادر45278

ناجح211إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمحمود رضا محمود يوسف محمد ابراهيم45279

ناجح269إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمحمود مجاهد عبده مجاهد سيد احمد45280

ناجح271إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمحمود مجدى احمد البيلى السيد45281

ناجح272إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمحمود محمد محمود حمدى محمود45282

ناجح218.5إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمدحت حامد الشحات حامد احمد45283

ناجح200إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمصطفى جالل السعيد مصطفى خطاب45284

ناجح270إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمصطفى حمدى احمد ابوالحمد45285

ناجح266.5إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمصطفى عادل محمد عبدالمطلب محمد العمرى45286

ناجح265إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمصطفى محروس عبدالوهاب السيد الليثى45287

ناجح274إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمصطفى وليد عنتر فتوح سالم45288

ناجح272إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمصعب هشام عبدالستار محمد المغازى شحاته45289



كفرالشيخ16/06/2021

1557صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح275إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمهند محمد ممدوح عبدالحى محمد شادى45290

ناجح247.5إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةنشات عادل ابراهيم احمد شادى45291

ناجح258إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةنصر شعبان سيف النصر عبدالشافى غنيم45292

ناجح191إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةهانى السيد عطيه السيد سليمان45293

ناجح175إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةهشام سامح السيد على محمد45294

ناجح223إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةوليد متولى ابوطالب متولى عبدالواحد45295

ناجح254إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةوليد وائل الزاهى عامر محمد45296

ناجح270إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةيحيى عالء محمدى السيد سليم45297

ناجح250.5إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةيوسف اشرف الدرينى احمد عامر45298

ناجح275إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةيوسف السيد على محمد الجعبرى45299

ناجح278إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةاروى مسعد سادات محمد السيد45300

ناجح272إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةاسراء على محمد عبدالفتاح الكيالنى45301

ناجح277إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةاسراء محروس توفيق محمود على45302

ناجح274إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةاسماء السيد مسعد محمد الجدى45303

ناجح277إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةاسماء ايهاب صالح مجاور عبدالرحمن45304

ناجح256إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةاسماء شريف الشحات عبدالعليم الدسوقى45305

ناجح271إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةاسماء عبدالفتاح فؤاد المنشاوى البسيونى45306

ناجح271إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةاسماء محمد عزت ابوالفتوح حامد45307

ناجح275إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةاسماء وائل شكرى ابوالعز عبدالعزيز45308

ناجح263إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةاالء الجندى عبدالقادر السيد الجندى45309

ناجح275إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةاالء ياسر طلعت عبدالصمد خليل45310

ناجح267إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةامانى صبحى حلمى العوضى ابراهيم45311

ناجح275إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةامانى ضياء غانم يوسف محمد45312

ناجح275إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةامانى محمود يوسف حسن السيد45313

ناجح263إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةامل عاطف توفيق شلبى ابراهيم45314

ناجح266إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةامل وليد عرفات عبدالعليم الدسوقى45315
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ناجح274إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةامنية ياسر طلعت عبدالصمد خليل45316

ناجح272إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةامنيه محمد كامل محمد خليفه45317

ناجح271إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةامينه رضا السيد طه على45318

ناجح269إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةايلين مجدى محمد الدرينى ابوشادى45319

ناجح176إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةايمان اشرف محمد جاد45320

ناجح274إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةايمان ايمن رمضان عبدالمقصود الزنارى45321

ناجح275إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةايمان خالد عمر عبدالعزيز على45322

ناجح227إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةايمان محمد عبدالقوى عبدالغفار سيد احمد45323

ناجح255.5إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةايناس عبدالناصر محمد محمد حجازى45324

ناجح186إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةايه اسعد محمد السيد يونس45325

ناجح258إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةايه ايمن وجية محمد  محمد45326

ناجح216إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةايه عبدالغني السيد احمدنسيم45327

ناجح271إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةايه فرج مسعد ابراهيم عبدالعال45328

ناجح265إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةايه لبيب لقمان لبيب ابوشادى45329

ناجح223إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةايه مصطفي ابراهيم ابراهيم سليمان45330

ناجح262إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةايه وليد امين عثمان السيد45331

ناجح274إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةبسمله وليد عبدالمعبود عبدالغنى شحاته45332

ناجح273إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةتهانى محمد محمد عبدالعاطى منصور45333

ناجح265إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةتيسير عبدالفتاح حسن السيد حسن45334

ناجح263إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةجنا احمد عبدالقادر غريب محمد45335

ناجح268إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةجنا محمد ابراهيم عبدالوهاب هجرس45336

ناجح277إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةجنى احمد زغلول فهمى45337

ناجح276إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةجني حسن محمد السيد فودة45338

ناجح276إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةجودى عاطف المعداوى عبدالفضيل الدسوقى45339

ناجح267إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةحبيبة فرج فرج ابوزيد السيد شادى45340

ناجح258.5إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةحبيبة مجدى حسين يونس منتصر45341
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ناجح267إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةحبيبه سامح ابوبكر مصطفى محمد45342

ناجح277إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةحبيبه محمد عبدالشافى احمد عبدالهادى45343

ناجح272إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةحبيبه محمد قتحى عبدالمجيد احمد45344

ناجح275إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةحبيبه يسرى حامد السيد زينه45345

ناجح276إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةحسناء اسامة عبدالمعطى محمود عز العرب45346

ناجح259إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةحنان حمدى فراج يوسف ابراهيم45347

ناجح277إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةحنين ايهاب محمد محمد شعيب45348

ناجح260إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةحنين سعد على ابراهيم حمودة45349

ناجح257إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةحنين صبرى الزناتى حافظ45350

ناجح262إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةحوريه السيد ابراهيم السيد عوض45351

ناجح277إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةحياة شوقى محمد ابراهيم على45352

ناجح269إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةخلود مجدى شعبان محمد الديب45353

ناجح279إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةخلود محمود عبدالنبى العرابى محمد45354

ناجح274إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةداليا ماهر كامل رمضان عبدالجواد45355

ناجح213إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةدنيا عماد محمد على محمد مبارك45356

ناجح275إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةرانيا رضا صابر محمد سعيد45357

ناجح272إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةراوية ابراهيم عبدالسالم عبدالمجيد على45358

ناجح276إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةرحمة ناصر صديق البيومى سليمان45359

ناجح277إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةرحمة يسرى طه محمدالهنداوى45360

ناجح277إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةرحمه ابوالمكارم فتحى ابوالمكارم بالل45361

ناجح229إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةرحمه حمدى عبدالمجيد عبداللطيف مصطفى45362

ناجح274إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةرضوى صفوت محمد السيد الشناوى45363

ناجح274إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةرقية حسن صابر شعبان على المهدى45364

ناجح277إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةرهف مجدى احمد مصطفى حسب هللا45365

ناجح274إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةرويدا نعيم نعيم السيد سويلم45366

ناجح183إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةرويدا يحى مبروك على حمام45367
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ناجح228إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةزغلولة صبرى محمود محمود عبدالحافظ45368

ناجح264إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةزهرة محمد عبدالفتاح عبدالهادى حسن45369

ناجح271إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةزينب عبدالحميد ابراهيم المنشاوى الشناوى45370

ناجح276إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةزينب ممدوح غازي محمد نجم45371

ناجح277إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةزينه ابراهيم السيد ابراهيم عوض45372

ناجح275إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةسارة محمد محمد احمد ابوالمجد45373

ناجح269.5إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةسارة مسعد عبدالعزيز حسين العربى45374

ناجح178إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةساره عبدربه عبدالحميد السيد عوض45375

ناجح271.5إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةسامية حمادة السيد ابراهيم السيد نجم45376

ناجح273إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةسلمى رضا عبدالفتاح عبدهللا البسطويسى45377

ناجح276إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةسمر عبداللطيف مهدى عبداللطيف حامد45378

ناجح204إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةسها هانى عبدالغفار السيد عبده45379

ناجح274إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةشروق رضا رجب بدوى الشيمى45380

ناجح272.5إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةشهد احمد حسن احمد عبدهللا45381

ناجح157إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةشهد ايمن عبدالمقصود ابراهيم مناع45382

ناجح189إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةشهد سمير السعيد متولى محمد45383

ناجح252إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةشهد طارق عبدهللا المرسى السيد45384

ناجح261إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةشهد عادل محمد احمد محمد45385

ناجح226إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةشهد فوزي محمود البسطويسي عامر45386

ناجح214إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةشهد محمد سراج الدين عبدالفتاح المتولى45387

ناجح268إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةشهد محمد محمود على السيد45388

ناجح163إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةشوق محمد حسنين السيد الحديدى45389

ناجح265إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةشيماء جمال شوقى احمد محمد45390

ناجح243.5إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةشيماء فتحى احمد محمد الشربينى45391

ناجح258إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةعبير هانى على محمد على محمد45392

ناجح261إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةعبير وائل عبدالرازق السيد محمد السيد45393
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ناجح274إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةعزه محمد عطا هللا بدوى محمد45394

ناجح258إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةعنياء حجازى محمد محمد حجازى45395

ناجح270إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةفاطمة اسعد فؤاد عبدالسالم احمد غانم45396

ناجح226إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةفاطمة محمد عبدالقوى عبدالغفار سيد احمد45397

ناجح152إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةفتحية فوزى شبل على محمد45398

ناجح205إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةفتحيه احمد جابر اسماعيل ابراهيم45399

ناجح272إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةفوقيه اشرف فوزى مخيمر ابوشادى45400

ناجح275إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةكاميليا اسماعيل السعيد محمد ابراهيم45401

ناجح273إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةكريمه وليد حسن السيد حسونه45402

ناجح222إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةلبنى السيد محمد عطيه سالم45403

ناجح262إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةلجين الشربينى عرفات الشربينى احمد45404

ناجح226إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةلقاء عزت عبدالحميد اسماعيل البيلى45405

ناجح277إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةماجدة السيد علي احمد خليفه45406

ناجح275إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمريم احمد وفيق السيد محمد عيسى45407

ناجح260إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمريم البيلى حامد عبدالغفار عمر45408

ناجح249إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمريم السيد ابوالعزم عبدالسالم ابوالعزم45409

ناجح265إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمريم شادى نسيم ابوالفتوح حامد شادى45410

ناجح262إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمريم فاروق على ابراهيم على الديب45411

ناجح274.5إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمنار عالم حسن حسن عالم45412

ناجح183إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمنال رضا معوض عبدالجواد محمد صالح45413

ناجح277إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمنة هللا وليد ابراهيم حسن السيد السخاوى45414

ناجح274إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمنه هللا رضا شعبان حسن عثمان45415

ناجح249إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمنه هللا يوسف العطافى يوسف حافظ45416

ناجح271إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمنه خالد رمضان متولى محمد45417

ناجح276إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمنه محمد كمال محمد يمنى45418

ناجح276إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمنى احمد محمد السيد محمد45419
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ناجح273.5إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةمنى محمد عبدالمنعم الششتاوى شلبى45420

ناجح259إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةنادية مصطفى ربيع الغريب النجار45421

ناجح261إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةنانسى محمد توفيق محمود على45422

ناجح279إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةنجاح احمد محمد احمد المعداوى45423

ناجح272.5إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةنجالء عبدالمجيد بشير عبدالمجيد طلب45424

ناجح275إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةندا محمد احمد محمد الشربينى45425

ناجح274إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةندا نجاح عبدالرازق الجمل45426

ناجح265.5إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةندى السيد محمد الشاذلى عبدالعاطى45427

ناجح194إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةنرمين الدريني محمد السيد درويش45428

ناجح273إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةنرمين عبدهللا عبدالخالق عبدالخالق سليمان45429

ناجح265.5إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةنورا اسامه عوض محمد محمد45430

ناجح271إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةنورا الشريف محمد السعيد علي45431

ناجح277إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةنورا مصطفى رزق محمد الهنداوى45432

ناجح279إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةنوران محمد كنز الهدايا محمد ابوالعنين45433

ناجح270إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةنورهان السيد محمد السيد عبده45434

ناجح276إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةنورهان ذكى احمد محمد السيد45435

ناجح277إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةهاجر اشرف فراج عبدالهادى السيد45436

ناجح251إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةهاجر وليد فاروق عنتر عبدالوهاب45437

ناجح178إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةهاله صبرى ابراهيم محمد عبدالعاطى45438

ناجح238إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةهبة احمد منصور احمد سيد احمد45439

ناجح272إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةهبه هللا عطيه فؤاد المنشاوى البسيونى45440

ناجح265إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةهدى بدير عبدالغنى بدير عبدالقادر45441

ناجح258إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةهدير حسب هللا السعيد ابراهيم الدسوقى45442

ناجح244.5إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةهناء بدوى السيد رجب مرسى45443

ناجح244.5إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةهناء محمد محمد السعيد الشويل45444

ناجح246إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةهيام مفرح السيد رمضان االتربى45445
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ناجح269إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةيارا هانى السيد على الحمادى45446

ناجح231.5إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةياسمين السيد يوسف حامد بدر45447

ناجح273إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةياسمين جمعه عوض المتولي45448

ناجح278إدارة بيــــــــــالابشان اإلعداديةيمنى سعيد نعيم السيد سويلم45449

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تاحمد ايمن عبدالحميد حسنى ابراهيم45450

ناجح208.5إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تاحمد حمدى عبداللطيف محمد45451

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تاحمد خالد الزغبي محمد فرج45452

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تاحمد خالد مصطفي طه على45453

ناجح268إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تاحمد رضا محمد محمد ابراهيم45454

ناجح232إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تاحمد عالء محى الدين ابراهيم عبده45455

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تاحمد فتح هللا السيد فتح هللا45456

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تاحمد محمد عباس عفيفى غزالة45457

ناجح257إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تاحمد وليد الشحات يوسف محمد45458

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تاسامه حاتم عبدالغني عابدين45459

ناجح268إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تاسامه صفوت السيد فتح هللا السيد45460

ناجح263إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تاسالم باسم زغلول فؤاد ابراهيم على45461

ناجح174إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تحسن سمعي محمد فرج محمد45463

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تحسن محمد حسن علي محمود45464

ناجح217.5إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تحمادة طة مصطفي طة الجيزاوى45465

ناجح211.5إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تخالد طة مصطفي طة الجيزاوى45466

ناجح211.5إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تخيرى السعيد خيرى محمد بيومى45467

ناجح213.5إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات ترضا طه العوضي الرفاعي علي45468

ناجح176إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات ترضا عبدربه محمد حسين فوده45469

ناجح211.5إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تسيف جاد صالح جاد السيد45470

ناجح157إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تشريف علي سيد علي غنيم45471

ناجح263.5إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تشريف وليد الدسوقى حسان على45472
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ناجح187.5إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تصابر محمد صابر عبدالمنعم حسب هللا45473

ناجح220إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تطاهر محمد محمد عبدالحافظ فوده45474

ناجح266إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تعبدالرحمن رضا محمود حسين45475

ناجح250إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تعبدالعزيز محروس عبدالعزيز محمد عبدالعزيز45476

ناجح258إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تعبدهللا السيد عبدالرازق سالم سليم45477

ناجح247إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تعبدهللا يسري عبدهللا احمد عبدهللا45478

ناجح231.5إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تعلي عالء محمد السيد مصطفى البلحى45479

ناجح219إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تفوزى محسن فوزى احمد السيد45481

ناجح242إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تمؤمن محمد عبدالكريم الدسوقى عبدالعزيز45482

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تمازن رضا عبدالعاطى فرج عبدالعاطى45483

ناجح248إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تمحمد ابراهيم عزت السيد صالح45484

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تمحمد احمد ابراهيم عبدهللا محمد45485

ناجح236إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تمحمد الشحات محمد مصطفى محمود45486

ناجح266إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تمحمد ذكي محمد بدرالدين بدر45487

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تمحمد سليمان محمد فرج محمد45488

ناجح220إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تمحمد عبدالصمد جمعه عبدالصمد45489

ناجح278.5إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تمحمد علي ابراهيم علي ابراهيم45490

ناجح268إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تمحمد علي اسماعيل مجاهد موافي45491

ناجح272.5إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تمحمد محمود يوسف احمد ابراهيم45492

ناجح191إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تمحمد مختار بيومى الغريب الصاوى45493

ناجح164إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تمحمد معاطى ابراهيم احمد طلبه45494

ناجح227إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تمحمد يسرى محمد على عطيه45495

ناجح247.5إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تمحمد يوسف محمد حسن سليمان45496

ناجح261.5إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تمحمود احمد حسين علي45497

ناجح193إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تمحمود على عبدهللا عيد المعلم45498

ناجح279إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تمعاذ محمد عبدالفتاح محمد شحاته الديب45499
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ناجح255إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تمنصور عبدالحميد محمد عبدالحميد البسطويسى45500

ناجح265إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تهانى البهى سعد عثمان عبدهللا45501

ناجح175إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تهشام عبدالحميد محمد عبدالحميد البسطويسى45502

ناجح279إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تيوسف سامى محمد حسن سليمان45503

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تاسماء ابراهيم عيد سالم سلومه45504

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تاسماء عالء عيسى عبدالمعطى ابوالمجد45505

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تاالء هانى محمد رضا عبدالوهاب45506

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تامانى ابوالمعاطى محمد حسن محمد45507

ناجح241إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تامل عالء يوسف محمد محمد45508

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تايمان محمد الصاوى الغريب45509

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تايه محمد هالل الرفاعى45510

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تحبيبة اشرف احمد محمود عيد45511

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تحبيبة طارق محمد ابراهيم عبدالخير45512

ناجح256إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تدعاء محمود عبدهللا طه الجيزاوي45513

ناجح264إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تدليا مصطفى عبدهللا مصطفى محمود45514

ناجح164إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات ترندا منتصر بيومى الغريب الصاوى45515

ناجح256.5إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تسارة عبداللطيف مصطفى محمود فوده45516

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تساندي خالد السيد محمد رزق45517

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تشرين عبدالنبى محمد على ابوشعيشع45518

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تشموع محمود حسن على محمود45519

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تغادة ابراهيم عبدالعزيز عبدالوهاب العزب45520

ناجح265إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تفاطمة وليد محمد الششتاوى45521

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تفاطمه فتحي فتحي العشماوي احمد45522

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تفاطمه فريد احمد حسان على45523

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تكنزى محمد عبدالسالم محمد على45524

ناجح268إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تمنال السعيد مصطفى احمد البغدادي45525
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ناجح272.5إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تندا بدوى ابراهيم محمد مسعود45526

ناجح210.5إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تنسرين كمال ابراهيم حسان45527

ناجح266.5إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تنسمه الشحات جمال ابراهيم السيد45528

ناجح265.5إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تنورهان احمد محمد الدفيرى البسيونى45529

ناجح259.5إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تنورهان عبدالمحسن حسين عبدالمحسن45530

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تهاجر محمد احمد حسان على45531

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تهنادى رزق احمد السيد ابوالعزم45532

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تياسمين رضا كمال عبدهللا سالمه45533

ناجح279إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تياسمين عبدالفتاح محمد محمد موسى45534

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.بدوى بالكركات تياسمين محمد عبدالواحد سليمان محمد45535

ناجح247.5إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةابراهيم بسيوني ابراهيم محمد اسماعيل45536

ناجح273إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةاحمد انيس احمد يوسف رمضان45537

ناجح206.5إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةاحمد عبده محمد عبده محمد عبده45538

ناجح271إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةادم وائل عبدالعاطى عبدالحميدالشافعى45539

ناجح140.5إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةالسيد عباس كريم مروان سعيد45540

ناجح232إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةخالد غازى شحاتة حامد شحاتة45541

ناجح252إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةرضا البيلى محمود عبده الجارحى45542

ناجح273إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةزياد امجد المغازى محمد محمود45543

ناجح235إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةشريف صابر السعيد ابراهيم علي45544

ناجح244إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةصبرى محمود حامد شحاتة45545

ناجح258إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةعادل السيد عادل السيد محمد45546

ناجح231إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةعبدالرحمن احمد محمد متولي محمد45547

ناجح260إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةعبدالرحمن شعبان فؤاد ابراهيم على45548

ناجح273إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةعبدهللا طارق عبدهللا عبدالعاطي رزق45549

ناجح273إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةعبدالمنعم احمد عبدالمنعم محمد عبدالسالم45550

ناجح271إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةعبدالمنعم محمد عبدالعليم محمد النويشى45551



كفرالشيخ16/06/2021

1567صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح219إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةعبده فتحى عبده محمود عبده45552

ناجح261إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةعلى صالح محمد المرسى عبدالعزيز45553

ناجح274إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةعماد نعيم رمضان علي رمضان45554

ناجح271إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةعمر اشرف احمد على غازى45555

ناجح279إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةعمر صالح محمد الوكيل45556

ناجح270إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةعمر على حسن محمود الشحات45557

ناجح249إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةعمر محمد على جمعة العياض45558

ناجح275إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةعمرو مصطفى توفيق احمد ابراهيم45559

ناجح235.5إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةعيد محمود عيد محمد على فرج45560

ناجح264إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةفتحي احمد فتحي احمد علي45561

ناجح249.5إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةكمال حماده كمال عبدالسالم الخشاب45562

ناجح226إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةمحمد احمد اسماعيل السيد علي45563

ناجح245.5إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةمحمد احمد اسماعيل بسيونى محمد45564

ناجح275إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةمحمد تامر لطفى عيد زناتى45565

ناجح148إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةمحمد حامد عبدالفتاح محمد45566

ناجح213إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةمحمد رزق السعيد حامد سعيد45567

ناجح141إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةمحمد رضا الشحات عبدالفتاح مصباح العزب45568

ناجح251إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةمحمد رضوان عبدالفتاح محمود  محمد عمار45569

ناجح204إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةمحمد عبدالغفار سليمان خلف هللا عبدالغفار45570

ناجح207إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةمحمد عبدالنبى غريب احمد محمود45571

ناجح190إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةمحمد فتحى محمد سيداحمد العراقى45572

ناجح228إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةمحمد محمد العزبى السيد ضيف45573

ناجح255إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةمحمد محمود بسيونى محمد عيد45574

ناجح252إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةمحمد نشات محمد علي البلتاجي45575

ناجح223.5إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةمحمد هانى محمد احمد محمود45576

ناجح228إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةمحمود صفوت عبدالرازق ابوالمعاطي45577
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ناجح195إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةمحمود عالء عبدالقادر محمد علي45578

ناجح279إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةمحمود محمد سعد ابراهيم خليل45579

ناجح256إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةمحمود محمد عبدالحميد محمد حافظ45580

ناجح268إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةمصطفي السيد عبدالمنعم السيد مصلح45581

ناجح254إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةمصطفي السيد عماد عيسي السيد45582

ناجح261إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةمصطفى حمدى عبادة احمد شريف45583

ناجح268إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةمصطفى محمد عبدالحميد محمد حافظ45584

ناجح207إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةهاشم فخرى عبدالعزيز ابراهيم السيد45585

ناجح194إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةوجدى عبدالفتاح حسن عبدالونيس45586

ناجح277إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةيوسف محمد حمزة قاسم سليمان45587

ناجح261إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةاية حمدى عبدالبارى السيد على45588

ناجح277إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةايمان محمد حلمى ابراهيم كامل45589

ناجح278.5إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةايمان نزيه عبدالحميد محمد سليمان45590

ناجح276إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةايه عبدالحميد رزق محمد رزق45591

ناجح272إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةايه محمد اسماعيل السيد على45592

ناجح271إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةايه همام شحاته عبدالعزيز محمد45593

ناجح279إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةجيهان السعيد مراد محمد المتولى45594

ناجح278.5إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةحبيبه رجب فؤاد ابراهيم على45595

ناجح278إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةحنان وليد صابر محمود السيد ضيف45596

ناجح279إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةحنين محمد احمد المغازي محمد45597

ناجح274إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةروان رضا السيد احمد محمد45598

ناجح261إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةرومسياء ناصف الشافعى عبدالرحمن45599

ناجح265إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةزهره محمد رشاد الرفاعي علي45600

ناجح270إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةزينب السيد عبدالرحيم محمد ابوالمجد45601

ناجح270إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةسهيله محمد احمد محمد الطنطاوي45602

ناجح279إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةشمس ياسر حامد عبدالسميع حامد سعيد45603
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ناجح279إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةشهد الهادى عبدالبارى عبدالجواد عبدال45604

ناجح273إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةشيماء محمود جميل محمود احمد45605

ناجح276إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةصبحيه سامى حسن عبدالمجيد محمد45606

ناجح276إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةصفيه ابراهيم محمد ابراهيم محمد45607

ناجح277إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةفاطمة احمد حسن محمد محمود النويشى45608

ناجح278.5إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةفاطمة محمد عبدالحكيم عبدالرحمن ابراهيم45609

ناجح273إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةفرحة صبرى حامد شحاتة غازى45610

ناجح272إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةقمر حماده كمال عبدالسالم الخشاب45611

ناجح279إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةلقاء حسام عاطف عطية45612

ناجح273إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةمنه كامل محمد عبدالواحد حسان45613

ناجح212إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةمها رضا محمد عبدالنبى محمد45614

ناجح273.5إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةناديه ابراهيم احمد السيد كامل45615

ناجح265إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةنعمة انور شحاتة حامد شحاتة45616

ناجح278إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةنورهان حسونه احمد محمود احمد45617

ناجح222إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةنيرة رمضان عبدالمنعم خفاجى شحاتة45618

ناجح278إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةهاجر احمد فهمى محمد احمد45619

ناجح258إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةهايدى احمد غريب احمد محمود45620

ناجح277إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةهدى حماده عيد احمد حماد45621

ناجح279إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةياسمين السيد السعيد عباس يوسف45622

ناجح279إدارة بيــــــــــالابو قطفه اإلعداديةياسمين محمد احمد عيد عيد45623

ناجح276إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةاحمد ابراهيم السيد عبدالدايم على45624

ناجح274إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةاحمد السيد احمد محمد عبدالقوى45625

ناجح241إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةاحمد الشحات محمد مرعى شاهين45626

ناجح269إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةاحمد رضا فوزى محمد على عارف45627

ناجح276إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةاحمد طارق عبدالهادى مكاوى شلبى45628

ناجح278إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةاحمد عصام عبدالحليم قاسم45629
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ناجح244.5إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةاحمد محمد احمد السيد منصور45630

ناجح235.5إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةاحمد محمد حسين حامد حميدة45631

ناجح273إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةاسامه ابراهيم محمد احمد سالم45632

ناجح242إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةالسيد محمد السيد احمد السيد مصطفي45633

ناجح277إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةحمدى محمودعبدالجواد محمد عبدالجواد45634

ناجح276إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةخالد بسيونى عبدالجليل محمد بيومى45635

ناجح252.5إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةعبدالرحمن محمد احمد المرشدى محمد45636

ناجح201.5إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةفارس ابراهيم عبدالحميد ابوشعيشع عبدالجواد45637

ناجح255إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةفارس السيد فرحات احمد طلبة45638

ناجح274إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةكريم ابراهيم نبوى ابراهيم االتربى45639

ناجح229.5إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةمحمد ابراهيم السيد على عصرة45640

ناجح236إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةمحمد ابراهيم محمود احمد سرحان45641

ناجح240إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةمحمد احمد حلمي احمد السيد45642

ناجح207إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةمحمد احمد عز الرجال احمد45643

ناجح270إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةمحمد اسعد السيد محمد المنسى45644

ناجح268.5إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةمحمد حسنى على محمد الشهاوى45645

ناجح263.5إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةمحمد حمدى محمد على محمد ابوالمجد45646

ناجح260.5إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةمحمد رامى محمود فؤاد مكاوى45647

ناجح277إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةمحمد رمضان ابراهيم ابراهيم العقباوى45648

ناجح161إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةمحمد عبدالعال عطا ابراهيم45649

ناجح211إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةمحمد عمر محمد عمر علي محمد45650

ناجح196إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةمحمود الشحات رزق على محمد الشهاوى45652

ناجح260إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةمحمود امين على محمد زيدان45653

ناجح278إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةمصطفى حسين حلمى احمد السيد45654

ناجح272إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةياسر ابوالمعاطى محمود ابوالمعاطى45655

ناجح269إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةيوسف محمد طلعت الحسيني45656
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ناجح268إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةاسراء محمد فؤاد احمد محمد الميمى45657

ناجح278إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةاسماء البلتاجى احمد البلتاجى عبدالهادى45658

ناجح271إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةاالء اسماعيل محمد مصطفى اسماعيل45659

ناجح272إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةامل محمد محمد المنسي حسن45660

ناجح276إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةايمان عصام محمد عبدالمقصود متولى45661

ناجح269إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةايه امين امين غازى محمد ابراهيم45662

ناجح275إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةبثينة محمد السيد عبدالعزيز غنيم45663

ناجح267إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةحبيبه رضا محمد عبدالحميد عفيفى45664

ناجح258إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةحنين ابراهيم احمد عويضه احمد الفقى45665

ناجح255إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةدعاء اشرف محمد عبدالحميد عفيفى45666

ناجح276إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةرحمة محمد عزمى محمد الزغبى45667

ناجح250إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةرحمه السيد محمد الشحات عبدالجواد ابوالعطا45668

ناجح265إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةريهام اسامة فؤاد احمد محمد45669

ناجح278إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةريهام السيد عبدالبر السيد عبدالجواد45670

ناجح273إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةزينب ابراهيم ابوالمعاطى احمد طلبة45671

ناجح277إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةشروق عبدالخير محمود عبدالخير45672

ناجح269إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةشهد جميل السيد على  محمد45673

ناجح275إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةشهد عبدالعزيز على احمد عسرة45674

ناجح278إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةشهد محمد ابوالفتوح ابراهيم الحورى45675

ناجح272إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةشهد محمد منصور محمود جادو45676

ناجح277إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةعيناء سند محمد النويهى45677

ناجح275.5إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةفاطمة السيد عبدالفتاح عبداللطيف45678

ناجح275إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةفرح السيد محمد حامد شلبى45679

ناجح274إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةفرحه محسن محمود احمد موسي45680

ناجح265إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةكريمة شعبان محمد على سليمان45681

ناجح259إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةمريم احمد سعيد عبدالحميد عفيفى45682
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ناجح275إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةملك ابراهيم محمد ابراهيم على محمد45683

ناجح269إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةمنة مرعى مبروك مرعى شاهين45684

ناجح262إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةنوران احمد متولى على عبدالسالم القلشى45685

ناجح257إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةنورهان احمد متولى على عبدالسالم القلشى45686

ناجح273إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةنورهان اشرف عبدالقادر الششتاوى45687

ناجح275إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةهناء راضى حمدى عبدالفتاح احمد جودة45688

ناجح265إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةيارا فراج ابراهيم السعيد جمعة45689

ناجح267إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةياسمين محمد اسماعيل محمد على45690

ناجح270إدارة بيــــــــــالكوم الحجنه اإلعداديةيمنى محمد محمود عطية45691

ناجح225إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تابراهيم رشاد ابراهيم رمضان خليفة45692

ناجح250إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تابراهيم عبدالمحسن الجمهورى محمد احمد45693

ناجح268إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تاحمد حمودة على المرسى نجله45694

ناجح259إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تاحمد مصباح محمود عبدالعليم ابراهيم45695

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تاحمد ممدوح جمعه على المغازى45696

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تاحمد وليد عبدالحليم بدير يوسف45697

ناجح245.5إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تادم توكل يوسف بدير45698

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تاسامه متولى البكرى عبدالمحسن محمد احمد نيل45699

ناجح193إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تاسالم احمد محمد محمد المغربى45700

ناجح240إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تاسالم سعد محمد محمد ابراهيم45701

ناجح270.5إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تاسالم وجدى رشاد محمود على45702

ناجح223.5إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تامير وليد رفعت السيد محمد السماحى45703

ناجح227.5إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تحسن سالم صبحى ابوالفتوح سالم45704

ناجح256إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل ترزق احمد رزق على المرسى45705

ناجح228إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل ترمضان ابراهيم رمضان عبدالمنعم محمد المرسى45706

ناجح205.5إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تشعيب يوسف شعيب حسن شعيب45707

ناجح215إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تشوقى محمد ابراهيم رمضان خليفه45708
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ناجح231إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تعبدالرحمن احمد المرسى احمد المرسى45709

ناجح235.5إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تعبدالرحمن عبدهللا جاد السيد مصطفى45710

ناجح230إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تعبدالسالم فريد مصطفى حسن عبدالدايم45711

ناجح263إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تعبدالفتاح السعيد عبدالفتاح ابراهيم ابراهيم45712

ناجح234إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تعبدهللا متولى محروس متولى غازى45713

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تعبدهللا نبيل عوض محمد45714

ناجح258إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تفايز ابراهيم فايز ابراهيم المرسى45715

ناجح253إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تمحمد حلمى حلمى على عطيه45716

ناجح260إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تمحمد درغامى احمد جمعه سليم45717

ناجح258إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تمحمد رشاد عبدالفتاح رشاد عمر45718

ناجح218إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تمحمد شكرى السيد ابراهيم ابوسنجر45719

ناجح157إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تمحمد فاروق عبدالصادق على ابوزيد45720

ناجح220إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تمحمد ماهر نبيه غازى احمد45721

ناجح243إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تمحمود احمد نبيه غازى45722

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تمصطفى السيد السعيد الششتاوى متولى45723

ناجح265إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تمصطفى محمد ابراهيم على ابراهيم45724

ناجح260إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تمعاذ احمد عبدالحميد يوسف نيل45725

ناجح209إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تاسماء ابراهيم محمد محمد المغربى45726

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تاسماء السعيد عبدالفتاح ابراهيم ابراهيم45727

ناجح261إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تاسماء وائل محمد رجب ابراهيم45728

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تامنية محمد غازى احمد نيل45729

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تايات شوقى عبدالحى السيد على غازى45730

ناجح265إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تبسنت ابراهيم محمد عبدالرازق حمودة45731

ناجح262إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تحبيبه محمد زكى حموده محمد45732

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تخلود طارق السيد على السيد45733

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تخلود عبدالمحسن مصطفى محمد احمد نيل45734
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ناجح244.5إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تدنيا بدراوى محمد يوسف نيل45735

ناجح256.5إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تدنيا سمير بسيونى بديرعلى45736

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تدنيا مصطفى صبحى سالم45737

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل ترحاب حسام السيد الدسوقى نيل45738

ناجح263إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل ترحمه كريم عبدالعزيز عبدالصادق على ابوزيد45739

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل ترحمه محمد متولى محمد احمد السماحى45740

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل ترحمه محمد مصطفى محمد احمد نيل45741

ناجح264إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تريهام عبدالحكيم شعبان مصطفى المرسى45742

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تشادية سامح فتحى عبدالحميد الجعفراوى45743

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تشمس السيد جمال عبدالواحد محمد45744

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تشهد نافع الششتاوى متولى غازى45745

ناجح239إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تصبوحه عبدالمجيد عبدالحليم عبدالمجيد محمد45746

ناجح265إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تصبوحه عوض ابراهيم المرسى45747

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تصفاء رشاد عبدالفتاح رشاد عمر45748

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تفادية متولى مصطفى محمد احمد45749

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تفاطمة نشات السيد الدسوقى نيل45750

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تفانى عوض عبدالمنعم اسماعيل خليل45751

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تفرح حجازى انور شفيق السيد45752

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تمريم جمال مصطفى شعيب متولى غازى45753

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تمريم حجازى رزق على المرسى45754

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تمريم مجدى محروس متولى غازى45755

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تمريم ميشيل فوزى جاد سعيد جوده45756

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تناديه نزيه عبدالرازق على ابوزيد45757

ناجح269.5إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تندى احمد عبدالباسط اسماعيل حسن45758

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تندى محمد المرسى احمد رزيق45759

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تندى وليد شعبان عزت جاب هللا45760
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ناجح240إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تنوال فكيه محمد على ابوزيد45761

ناجح254إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تنورهان السيد احمد السيد احمد المرسي45762

ناجح256.5إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل تهاله حماده السعيد انور صالح45763

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل توعد محمد على المعداوى45764

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.عزبه نيل توفاء اسعد فوزى عبدالمجيد محمد45765

ناجح156إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةابراهيم احمد عبدالخالق محمد عبدالمعطى45766

ناجح229إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةالسعيد ابراهيم السعيد ابراهيم محمد عمر45767

ناجح247إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةالسعيد جمال السعيد محمد السيد45768

ناجح241إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةالسيد اسالم كمال السيد محمد النهاوى45769

ناجح197إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةالسيد مصطفى عبدالوهاب مصطفى طلبه45770

ناجح209.5إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةالمغاورى رضا يونس ابراهيم شهاب45771

ناجح271إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةبدر مصطفى ابراهيم الحمادي حسن كشكه45772

ناجح202إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةرضا رمضان ابراهيم عيد احمد45773

ناجح174إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةرضا محمود عبدالحميد الدسوقي الشافعي45774

ناجح264.5إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةسيف عبدهللا عبدربه عبدهللا مصطفى كشكه45775

ناجح248.5إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةعادل حسام الدين عادل احمد االتربى45776

ناجح259إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةعادل عبدالحليم عبدالحليم علي عمر بدير45777

ناجح154إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةعبدالفتاح طارق عبدالفتاح ابواليزيد شتا45778

ناجح241.5إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةعلي يوسف احمد ابراهيم علي كشكة45779

ناجح163إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةعمر عبدالعزيز محمد السيد محمد ابراهيم45780

ناجح186.5إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةفارس عباس بدر قطب بدر45781

ناجح233إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةمحمد السيد على السيد عبدالحليم45782

ناجح211إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةمحمد السيد على السيد عبدهللا45783

ناجح185إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةمحمد ايمن عبدالفتاح احمد مصطفي45784

ناجح267.5إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةمحمد ربيع محمد عبدالقادر الجمل45785

ناجح210إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةمحمد عبداللطيف احمد ابراهيم امبابى45786
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ناجح242إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةمحمد على محمد المنسى احمد شداد45787

ناجح239إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةمحمد على محمد عبدهللا محمد حماد45788

ناجح263إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةمحمد عماد لطفي المليجي مرسي فوده45789

ناجح269.5إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةمحمد فؤاد فهمي سليمان نيل45790

ناجح232.5إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةمحمود رمضان عبدالغني السيد علي ابوالعينين45791

ناجح243إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةابتسام طه محمود على غازى سعيد45792

ناجح267إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةاحالم السيد جابر محمد عبدالقادر45793

ناجح266إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةاسماء صبحي اسماعيل اسماعيل حسن45794

ناجح242إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةاسماء عماد نشات امين رزق45795

ناجح236إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةاسماء عوض محمد الشحات عثمان45796

ناجح268إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةاسماء محمد اسماعيل حسن اسماعيل45797

ناجح214.5إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةاالء طه محمود على غازى سعيد45798

ناجح262إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةالسيدة عبدالحميد السعيد ابراهيم حسن45799

ناجح236إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةامل مصطفى احمد االتربى غازى45800

ناجح228إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةاميره حماده محمد حموده كشكه45801

ناجح194إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةايه ابراهيم احمد االتربى غازى45802

ناجح243إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةحبيبة السعيد عبدربه عيد احمد45803

ناجح266إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةحبيبه محمود عبدهللا ابراهيم على45804

ناجح218إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةحنان ياسر متولى عيد احمد45805

ناجح242إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةحنين السيد محمد سالم سعود45806

ناجح275إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةحنين يوسف يوسف احمد على45807

ناجح230إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةدنيا احمد عبداللطيف ابراهيم امبابى45808

ناجح263إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةرشا السيد عبدالغنى السيد حسن45809

ناجح243إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةريهام وائل ابراهيم احمد المغازى حموده45810

ناجح175إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةشمس احمد عبدالوهاب عبدالواحد الشربينى45811

ناجح276إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةشهد عبدالحكيم احمد المغازي حموده45812
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ناجح276إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةشهد ياسر احمد متولى مصطفى45813

ناجح278إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةفاطمه احمد الشحات احمد علي كشكه45814

ناجح251.5إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةفاطمه عبدالسالم احمد فتحي عامر45815

ناجح256إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةقمر السيد كمال السيد محمد45816

ناجح277إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةمروه شريف محمود السيد حسن45817

ناجح197.5إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةمنة هللا وليد عبدالحميد عبداللة45818

ناجح233إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةندا عبدالعظيم عبدالغني محمود محمد45819

ناجح204إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةنداء السيد ابراهيم عيد عبدربه45820

ناجح273إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةندى عبدهللا عبدالعليم ابراهيم على45821

ناجح278إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةنيره عبدين احمد محمد سالمه45822

ناجح214إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةهدير ابراهيم عبداللطيف ابراهيم امبابى45823

ناجح221إدارة بيــــــــــالالكشاكوه اإلعداديةوفاء جمال محمد الشحات عثمان45824

ناجح215.5إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةابراهيم احمد السيد محمد ابوشعيشع مرجان45825

ناجح273إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةابراهيم سليمان يوسف مصطفى على سالمه45826

ناجح267إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةابراهيم عبدالفتاح محمد ابراهيم محمد زايد45827

ناجح273إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةابراهيم على ابراهيم على حجر45828

ناجح252إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةابراهيم ياسر السيد المنشاوى خداش45829

ناجح257إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةاحمد ابراهيم احمد ابوشعيشع مرجان45830

ناجح275إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةاحمد ابراهيم حافظ محمد زياده45831

ناجح251.5إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةاحمد ابراهيم عبدهللا السيد ابراهيم45832

ناجح215إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةاحمد السيد محمد احمد عالم45833

ناجح270إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةاحمد راضي السعيد احمد اسماعيل45834

ناجح221إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةاحمد رضا السيد السيد عثمان مطر45835

ناجح246إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةاحمد رضا فتحى محمد السيد القصبى45836

ناجح251.5إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةاحمد عبدالعزيز احمد مصطفى احمد45837

ناجح274إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةاحمد على كاظم على السنور45838



كفرالشيخ16/06/2021

1578صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح272إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةاحمد محسن عبدالفتاح محمد متولى45839

ناجح263إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةاحمد محمد ابراهيم محمود حسن45840

ناجح277إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةاحمد محمد احمد حلمى الغريب احمد منصور45841

ناجح244إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةاحمد هانى احمد ابراهيم احمد سالم45842

ناجح252إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةاحمد يسري احمد مرسى الغريب45843

ناجح248إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةاحمد يوسف احمد محمد على الجعب45844

ناجح176.5إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةاحمد يوسف محمد بدر زياده45845

ناجح242إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةالجوهرى اشرف الجوهرى احمد محمد الجوهرى45847

ناجح270إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةالحسن الجوهرى البدراوي الجوهرى الجعب45848

ناجح264إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةالسعيد احمد محمد البيومى المصرى45849

ناجح227إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةالسعيد محمد السعيد يوسف مسلوب45850

ناجح243إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةالسيد طارق محمد السيد محمد45851

ناجح227إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةالسيد عبدالحميد عبدالفتاح السيد حسين45852

ناجح243إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةالسيد محمد متولى محمد الزينى45853

ناجح274إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةانور محمد انور احمد السيد قوره45854

ناجح274إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةايهاب اشرف عبدالمعبود الزاهد السيد45855

ناجح260إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةجمال انور جمال فتحي قطب45856

ناجح263إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةحسام احمد يوسف محمد البيلى45857

ناجح238.5إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةحمدى خالد عبدالرازق بسيونى عبدالرازق45858

ناجح206.5إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةخالد بدر كامل خليفه محمد45859

ناجح240إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةخالد عباس محمد عبدالرحمن الزهبى45860

ناجح190.5إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةخالد عبدالفتاح احمد العريب احمد45861

ناجح274إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةرضا حسن ابراهيم محمد البشبيشى45862

ناجح186إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةرضا عاطف المرسى محمد المرسى الزواوى45863

ناجح240.5إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةرضا على عبدالرحمن احمد الشبشيرى45864

ناجح225.5إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةرمضان محمد رمضان محمد محمد سليمان45865
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ناجح234إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةزياد ايمن فتحى على قاسم45866

ناجح266إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةزياد محمد عبدالفتاح محمد متولى45867

ناجح260إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةسامح محمد محمود بسيونى متولى45868

ناجح275إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةسامى عاطف سامى عبدالعاطى بسيونى45869

ناجح229إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةسعد عبدالمنعم عبده عبدالسالم ابراهيم الشايب45870

ناجح249إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةسعد عوض سعد احمد احمد45871

ناجح278إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةسعد يوسف محمد يوسف السعيد45872

ناجح236إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةصبرى ابراهيم فتوح السيد عمر كشكه45873

ناجح262إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةعادل حميده عبدالعفار حميده عبدالغفار45874

ناجح257إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةعادل صبرى عبده محمد بسيونى45875

ناجح274إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةعاطف رضا سامى عبدالعاطى البسيونى45876

ناجح274.5إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةعبدالرحمن حموده السيد حموده التفال45877

ناجح268إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةعبدالرحمن رضا ابوشعيشع السيد احمد سعد45878

ناجح253إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةعبدالرحمن رضا غازى السيد محمد ابراهيم45879

ناجح265إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةعبدالرحمن طارق محمد عبدالتواب خفاجى45880

ناجح273إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةعبدالرحمن عمر عبدهللا عمر حسين45881

ناجح275إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةعبداللطيف ايهاب عبداللطيف المرسى محمد النجار45882

ناجح278إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةعبدهللا حسام عبدالعزيز ابراهيم السنور45883

ناجح182.5إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةعبدهللا محمد سالمه محمد سالمه الجمل45884

ناجح272إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةعبدهللا ياسر محمد عبدالمقصود على45885

ناجح251إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةعبدالملك محمد احمد محمد الزينى45886

ناجح266.5إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةعبدالمنعم كمال عبدالمنعم محمد على سالمه45887

ناجح211إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةعلى السيد محمود محمود عز الدين45888

ناجح260إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةعلى رافت محمد على المرسى45889

ناجح245إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةعلى عبدالفتاح محمود محمد عبدالفتاح45890

ناجح256إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةعلى عالم عبدالعزيز اخمد بسيونى عالم45891
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ناجح271إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةعلى محسن على محسن البشبيشي45892

ناجح269إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةعلى محمد على ابراهيم على عثمان45893

ناجح273إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةعلى محمد محمد السيد فوده الحداد45894

ناجح271إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةعلى مصطفى حماد ابراهيم حماد45895

ناجح191إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةعمر ابراهيم السيد المرسى زلط45896

ناجح234إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةعمر عبدالحميد محمد احمد مرعى45897

ناجح273إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةعمر عبدالعزيز السيد محمد عبدالعزيز45898

ناجح274إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةعمر محمد زيادة حافظ محمد زيادة45899

ناجح276إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةعمرو المغازى عبدالغنى المغازى اسماعيل45900

ناجح264إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةعمرو عيسى عبدالحميد اسماعيل الغباشى45901

ناجح272إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةعمرو محمد صالح محمد صالح45902

ناجح276إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةعمرو محمد عبدالمقصود محمد القصبي45903

ناجح272إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةعمرو محمود على محمد على حبيب45904

ناجح266إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةفارس عبدالمنعم احمد عبدالمنعم محمد على الجعب45905

ناجح258.5إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةفارس وليد على سعد قوره45906

ناجح269إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةماجد لطفى حسن محمد درويش45907

ناجح217إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةماهر يوسف حلمى احمد الرفاعى45908

ناجح275إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمحمد ابراهيم عبدالاله الكيالنى45909

ناجح276إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمحمد ابراهيم فتحى عبدالحليم محمد غنيم45910

ناجح260إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمحمد احمد عبدهللا التونسى ابراهيم45911

ناجح278إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمحمد احمد عبدالمنعم محمد محمد يوسف45912

ناجح225إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمحمد احمد محمد احمد محمد عباده45913

ناجح234إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمحمد اسامه محمد السيد حسين45914

ناجح252.5إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمحمد اسماعيل محمد اسماعيل عيسى45915

ناجح234.5إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمحمد السيد ابوشعيشع محمد ابوشعيشع45916

ناجح244.5إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمحمد السيد عبدالقادر محمد حسب هللا45917
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ناجح256.5إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمحمد السيد عبدالمنعم السيد قوره45918

ناجح276إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمحمد السيد على عمر حسين45919

ناجح273إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمحمد حسام يوسف محمد البيلى45920

ناجح258إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمحمد حسين محمد عبدالسالم ابوالخير45921

ناجح275إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمحمد رضا محسن ابوزيد سعيد45922

ناجح268.5إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمحمد سليمان محمد يوسف المغازى45923

ناجح266.5إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمحمد طارق محمود مخيمر ابوزيد45924

ناجح274إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمحمد طاهر محمد حلمى الغريب45925

ناجح245إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمحمد عبدالستار عبدالغنى احمد الشربينى45927

ناجح276إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمحمد عبدالفتاح محمود حماد ابوزيد45928

ناجح261إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمحمد عبدالقادر السيد زكى على45929

ناجح276إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمحمد عزت علي حسن احمد الحداد45930

ناجح153إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمحمد على صبرى المرسى محمد النجار45931

ناجح188إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمحمد عيد صالح فرج السيد دعبس45932

ناجح257إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمحمد محمد ابراهيم السيد عبدالعال45933

ناجح278إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمحمد منجد على عبدالفتاح سالم نمشه45934

ناجح264إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمحمد ياسر محمد قنديل مصيلحى45935

ناجح269إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمحمد يسرى عبدالفتاح ابوالمجد45936

ناجح276إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمحمود رضا حامد ابراهيم النجار45937

ناجح269إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمحمود رضا رمضان احمد بسيوني عالم45938

ناجح268إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمحمود صالح عبدالحميد فرج بطيخ45939

ناجح220إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمحمود هانى محمد على شهاب الدين45940

ناجح265إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمحى الدين خالد محى ابراهيم محمد النجار45941

ناجح272إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمصطفى ابراهيم على محمد ابوشعيشع45942

ناجح255إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمصطفى على مصطفى على مصطفى45943

ناجح272إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمصطفى فرج جمعة عطية الجابرى45944
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ناجح248إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمصطفى مرعى محمد احمد محمد مرعى45945

ناجح256.5إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمصطفى مصطفى ياسين السيد على45946

ناجح248إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمعتز يوسف محمد على ابوشعيشع45947

ناجح273إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةوليد احمد محمود احمد الزاهد45948

ناجح225.5إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةياسر حمدي كمال حسن عبدالعزيز45949

ناجح189.5إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةيوسف اشرف سليمان محمد محمد45950

ناجح231.5إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةيوسف على يوسف محمود حماد45951

ناجح214إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةيوسف محمد عبدالمنعم يوسف المغازى45952

ناجح258.5إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةيوسف محمود ابراهيم عبدالحميد طلحه45953

ناجح274إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةيوسف مصطفى حماد ابراهيم حماد45954

ناجح276إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةابتسام محمد عبدالمنعم محمد محمد يوسف45955

ناجح279إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةاسراء صالح الدسوقى احمد شاهين45956

ناجح279إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةاسماء السيد المرسى السيد السنور45957

ناجح260إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةاسماء وجدى محسن رشاد مؤمن45958

ناجح276إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةاسماء وليد السيد محمد عبدالدايم45959

ناجح275إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةاالء مصباح السيد محمد شاهين45960

ناجح266إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةامل رمضان محمد محجوب الجزار45961

ناجح271إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةامنية عالء احمد على السنور45962

ناجح277إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةامنيه احمد محمد عبدالجواد البيلى45963

ناجح270إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةاميره عبدالرحيم عبدالفتاح زياده محمد45964

ناجح274إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةانجى باسم السعيد الهنداوى مصطفى45965

ناجح278إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةاهداء سعد بدوى احمد احمد سعد45966

ناجح268إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةايمان حمدى فوزى محمد على45967

ناجح264إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةايمان عباس محمد عبدالرحمن الزهبى45968

ناجح270إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةايمان يسرى محمد عبدهللا الشربينى45969

ناجح279إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةايه ابراهيم عبدالفتاح عبدهللا سالمه45970
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ناجح273.5إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةبثينة يوسف ابراهيم يوسف مسلوب45971

ناجح247إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةبسمله رضا عبدالفتاح السيد حسين45972

ناجح278إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةبسنت حمدى على عبدالقادر ابراهيم45973

ناجح274إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةتغريد عبدالعاطى على الششتاوي يوسف45974

ناجح276إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةجيهان ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم فرج45975

ناجح279إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةجيهان يونس السيد يونس خميس45976

ناجح278إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةحبيبة رضا فتوح محمد رزق يوسف45977

ناجح264إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةحبيبه بكر على احمد السيد حجر45978

ناجح269إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةحسناء فضل محسن محمد محمد يوسف45979

ناجح275إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةحنان خالد عبدالحميد الشربينى على45980

ناجح276إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةحنين عبدالحميد سعد عبدالحميد محمد45981

ناجح277.5إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةحنين عبدالمنعم احمد عبدالمنعم السيد قوره45982

ناجح275.5إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةداليا رمضان فتحى محمد مرعى45983

ناجح276إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةدعاء حسين فتحي حسين يوسف45984

ناجح274إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةدنيا عبدالعزيز رشاد بدير مامون45985

ناجح278.5إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةدولت يوسف عبدالوهاب يوسف ابوالعينين45986

ناجح272إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةرحمه رضا ناصف عبده سعيد45987

ناجح278إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةرحمه على محمد المغازي ابراهيم45988

ناجح279إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةرميساء عادل فتحى على قاسم45989

ناجح278.5إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةرناد ابراهيم محمد على ابراهيم45990

ناجح231.5إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةروان رضا محمد على احمد عيسى45991

ناجح269إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةروان عبدالوهاب سعد احمد االتربى45992

ناجح277إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةزهره ابراهيم السيد احمد قوره45993

ناجح264إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةزهره السيد فخر الدين احمد غازى45994

ناجح272إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةزيزى محمد عبدالفتاح عبدهللا سالمه45995

ناجح268إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةزينب على موسى احمد على45996
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ناجح263إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةزينب مصطفى عبدالرازق اسماعيل ابوشادى45997

ناجح263.5إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةسالي عبدالحميد عزت يونس خميس45998

ناجح255إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةساميه محمد عبدالمنعم ابراهيم السنور45999

ناجح230إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةسها عبدالحميد السعيد ابراهيم السيد46000

ناجح278إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةشاهندا زين الدين ابراهيم زين الدين عالم46001

ناجح275إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةشروق وليد السيد عبده السيد موسى46002

ناجح258إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةشرين جمال عبدالمجيد سالمه الجمل46003

ناجح245إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةشرين محمود عبدالحميد عمر محمود الشايب46004

ناجح261إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةشمس عبدالحميد احمد فرج بطيخ46005

ناجح273إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةشمس محمد احمد عبدالمعطى حمودة شعبان46006

ناجح271إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةشهد عبدالخالق احمد الغريب احمد46007

ناجح273.5إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةشهد عماد لطفي شلبي حسن46008

ناجح278إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةشهد محمد حامد عبدالعزيز حامد46009

ناجح277إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةشهد محمد محمد عبدالسالم موسى46010

ناجح257إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةشيماء عادل متولى ابوشعيشع الشامى46011

ناجح246إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةشيماء عبدهللا السيد محمد ابوشعيشع46012

ناجح270إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةصباح ابراهيم متولى محمد الزينى46013

ناجح219إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةصدفه رضا حسنى محمد عبدالمجيد النعمانى46014

ناجح264إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةعزيزه اشرف السيد محمد خراشه46015

ناجح270إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةعسرانه محمد على ابراهيم قاسم46016

ناجح265إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةفاطمه جمال جمعه خميس الشربينى46017

ناجح253إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةفاطمه عبده محمد عبده خداش46018

ناجح268إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةفاطمه محمد عبدالسالم محمد مندور46019

ناجح278إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةفاطمه محمد عبدالمعطى عبدالغنى شاهين46020

ناجح273إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةفدوى احمد على محمد على حبيب46021

ناجح273إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةفوزية عبدهللا السيد محمد ابوشعيشع46022
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ناجح238إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةلوله محمد على احمد غازى46023

ناجح280إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمايا سمير محمود مخيمر ابوزيد46024

ناجح273إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمريم احمد على يوسف الزواوى46025

ناجح279إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمريم السيد احمد شوقى احمد فراج46026

ناجح253إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمريم صبحى بسيونى محمد ابراهيم46027

ناجح278إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمريم طارق غنيم عبدالحليم محمد غنيم46028

ناجح275إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمريم على عبدالحى الوردانى عبدالحى46029

ناجح279إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمريم محمد فتحى محمد السيد القصبى46030

ناجح275إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةملك ابراهيم عبدالفتاح محمد متولى عيسى46031

ناجح278إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةملك سالمه المتولى يوسف سيد احمد46032

ناجح267إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةملك محمد ابراهيم احمد احمد سعد46033

ناجح279إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةملك مصطفى محمد محمد متولى عيسى46034

ناجح276إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمنه هللا محمد صبرى المرسى محمد النجار46035

ناجح278إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمنه هللا محمد عبدالوهاب فهمى المغازى46036

ناجح278إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمنه هللا هشام مصطفى على ابراهيم46037

ناجح279إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمنه عبدالحليم عبدهللا عبدالحليم غنيم46038

ناجح278إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمنه مصطفى عبدهللا ابراهيم محمد46039

ناجح276إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةمنى عبدالغنى احمد محمد المرسى46040

ناجح275إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةموده حلمى احمد حلمى الغريب46041

ناجح265إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةنجالء محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد46042

ناجح241إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةندا حماده احمد غانم احمد46043

ناجح273إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةندا عبدالغفار عبدالفتاح على الشربينى46044

ناجح183.5إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةندا محروس رجب اسماعيل ابراهيم46045

ناجح276إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةندا محمد االمام احمد محمد الجعب46046

ناجح273إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةنداء نور جمعه خميس الشربينى46047

ناجح253إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةندى على حسين على شهاب46048



كفرالشيخ16/06/2021

1586صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح254إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةنسمه السعيد نصر السيد محمد سلومه46049

ناجح278إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةنهله ابراهيم مصطفى غازى مصطفى46050

ناجح238إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةنهى خليل احمد بدير السيد46051

ناجح262إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةنورا ابراهيم محمد السباعى عبدالحميد عيسى46052

ناجح274إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةنوران اسامه عبدربه عبدالهادى قطيشه46053

ناجح261إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةنوره عبدالناصر حلمي محمد سعد46054

ناجح242إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةنورهان ابوشعيشع صبحى عبدالحميد ابوشعيشع46055

ناجح236إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةنورهان اشرف يوسف عبدالرحمن46056

ناجح272إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةنورهان السيد حموده المرسى حموده46057

ناجح277إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةنورهان رجب محسن محمد يوسف46058

ناجح266إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةنورهان على سعد عبدالحميد مصطفى46059

ناجح274إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةنورين احمد عبدالمنعم احمد محمد مرعى46060

ناجح278إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةنورين محمد عبدالعزيز محمد القصبى46061

ناجح271إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةنورين وليد محمود محمد محمود46062

ناجح273.5إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةنيره حامد ابراهيم محمد يوسف46063

ناجح274إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةهاجر محمد محمد وفا سليمان46064

ناجح272إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةهبه على محمود محمد عبدالفتاح46065

ناجح272إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةهنا سامى فتوح عبدهللا محمد شعبان46066

ناجح276إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةهند رضا محمد عبدالحميد غانم46067

ناجح268إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةهند طايع مصطفي عبده الشراكي46068

ناجح262إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةوسام محمد صبحى عبدالحميد ابوشعيشع46069

ناجح237إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةوالء فتحى زكى السيد مطر46070

ناجح262إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةوالء هانى ابوشعيشع على ابوشعيشع46071

ناجح279إدارة بيــــــــــالالكوم الطويل اإلعداديةياسمين انور اسماعيل الزاهى السيد عمر46072

ناجح261إدارة بيــــــــــالعمارة ت اابراهيم احمد السعيد على ربيع46073

ناجح261إدارة بيــــــــــالعمارة ت ااحمد شعبان عثمان عبدالحميد ابراهيم46074
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ناجح266إدارة بيــــــــــالعمارة ت ااحمد عباس بكير عباس محمد غريب46075

ناجح244إدارة بيــــــــــالعمارة ت ااحمد عبدالعليم بسيونى عبدالعليم يونس46076

ناجح215.5إدارة بيــــــــــالعمارة ت ااحمد عزت محمد ابراهيم عبدالحميد46077

ناجح204إدارة بيــــــــــالعمارة ت ااحمد محمود احمد محمد العطافى46078

ناجح188إدارة بيــــــــــالعمارة ت ااحمد ياسر عبدالمنعم عبدالعظيم خليل46079

ناجح271إدارة بيــــــــــالعمارة ت اجمال منصور جمال خطاب اسماعيل46080

ناجح172إدارة بيــــــــــالعمارة ت احاتم ايمن ابوشعيشع الشامى  ابوشعيشع46081

ناجح262إدارة بيــــــــــالعمارة ت ارضا ماهر عبدهللا بدوى46082

ناجح189إدارة بيــــــــــالعمارة ت اصبحى السيد احمد مصطفى عبدالمجيد46083

ناجح257إدارة بيــــــــــالعمارة ت اطارق صبحى عبدالستار الراعى محمد46084

ناجح264إدارة بيــــــــــالعمارة ت اعاطف جمال منصور يوسف جنادى46085

ناجح247إدارة بيــــــــــالعمارة ت اعبدالحميد ناصر عبدالعظيم عبدالحميد ابراهيم46086

ناجح265إدارة بيــــــــــالعمارة ت اعبدالرحمن الشحات صالح بدر عبدالعاطى العيا46087

ناجح185إدارة بيــــــــــالعمارة ت اعبدالرحمن محمد غنوم احمد46088

ناجح260إدارة بيــــــــــالعمارة ت اعبدالمنعم رضا عطية الدسوقى محمد السيد46089

ناجح255.5إدارة بيــــــــــالعمارة ت اعلى احمد ابراهيم ابومسلم ابراهيم46090

ناجح245.5إدارة بيــــــــــالعمارة ت اعلى رضا مصطفى احمد محمد46091

ناجح154إدارة بيــــــــــالعمارة ت اعماد المرسى رمضان احمد المرسى سعيد46092

ناجح271إدارة بيــــــــــالعمارة ت اقاسم ايهاب قاسم على قاسم46093

ناجح167إدارة بيــــــــــالعمارة ت امحمد اشرف محمد عبدالنبى سليمان46095

ناجح274إدارة بيــــــــــالعمارة ت امحمد الدسوقى عبدالمحسن الراعى محمد46096

ناجح264إدارة بيــــــــــالعمارة ت امحمد راشد السيد محمد صالح46097

ناجح151إدارة بيــــــــــالعمارة ت امحمد صبحى رجب غباش عبدالغنى عماره46098

ناجح271إدارة بيــــــــــالعمارة ت امحمد طاهر عبدالفضيل ابراهيم عبدالحميد46099

ناجح186إدارة بيــــــــــالعمارة ت امحمد على عبدالرازق عبدالرحمن داود46100

ناجح188إدارة بيــــــــــالعمارة ت امحمد هشام عبدهللا محمد احمد المنزالوى46101
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ناجح175إدارة بيــــــــــالعمارة ت امصطفى على محمد على محمد46102

ناجح239.5إدارة بيــــــــــالعمارة ت اوليد محمد السيد سعد البسطويسى46103

ناجح273إدارة بيــــــــــالعمارة ت ايوسف وجدى يوسف فرج يوسف46104

ناجح244إدارة بيــــــــــالعمارة ت ااسماء بكر عبدالتواب محمد عبدالتواب46105

ناجح215إدارة بيــــــــــالعمارة ت ااالء منصور ابراهيم فرج يوسف جنادى46106

ناجح221إدارة بيــــــــــالعمارة ت ابسمة المغازى مصطفى المغازى يوسف46107

ناجح258إدارة بيــــــــــالعمارة ت ابسمة عبداللطيف عبدالعظيم محمد ابراهيم46108

ناجح229إدارة بيــــــــــالعمارة ت اثريا حسين فاروق احمد عبدالرحمن46109

ناجح269إدارة بيــــــــــالعمارة ت احبيبه رضا حامد جوده بسيونى عبدهللا46110

ناجح258إدارة بيــــــــــالعمارة ت احنان نور ابراهيم عبدالجواد رشوان46111

ناجح268إدارة بيــــــــــالعمارة ت احنين رضا جبر سيد احمد محمد46112

ناجح240إدارة بيــــــــــالعمارة ت ادعاء محمد علي عبدالمؤمن محمد ابوالعنين46113

ناجح269إدارة بيــــــــــالعمارة ت ادنيا محمد عبدالفتاح محمد عبدالفتاح46114

ناجح274إدارة بيــــــــــالعمارة ت اريهام محمد السيد محمد صالح46115

ناجح215إدارة بيــــــــــالعمارة ت اسميرة حمدى قاسم حسن احمد46116

ناجح255إدارة بيــــــــــالعمارة ت اشيماء السيد عبدالنبى بسيونى46117

ناجح275إدارة بيــــــــــالعمارة ت اعال تامر رشاد مصطفى البلحى46118

ناجح244إدارة بيــــــــــالعمارة ت اعال على محمد محمد عبدهللا46119

ناجح173إدارة بيــــــــــالعمارة ت افاطمة حماده احمد ابوشعيشع الشامى46120

ناجح197إدارة بيــــــــــالعمارة ت امياده محمد السيد عبدالنبى بسيونى46121

ناجح232إدارة بيــــــــــالعمارة ت انبيلة عبدالوهاب محمد محمد محمد46122

ناجح274إدارة بيــــــــــالعمارة ت ايسرا على فوزى على بسيونى46123

ناجح271إدارة بيــــــــــالعمارة ت ايمنى عبدالعزيز عبدالغنى عبدالعزيز عبدالعال46124

ناجح192.5إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تاحمد السيد متولي عبدالحميد محمد46125

ناجح257إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تاحمد خالد عبدالحميد محمد محمد46126

ناجح266إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تاحمد محمود سعد محمد سعد46127
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ناجح218.5إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تالحسيني عماد الحسيني محمد على46128

ناجح257.5إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تالسيد مبروك عبدالغني مبروك السيد46129

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تحمدي عصام حمدي سعد احمد46130

ناجح266إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين ترضا ايمن محمد السيد احمد شوشه46131

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تسمير احمد سمير السعيد حسن46132

ناجح220.5إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تعبدالرحمن زكى محمود زكى عقرب46133

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تعبدهللا احمد شعبان محمد حسانين46134

ناجح203.5إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تعبدهللا نبيل الحسيني فرج محمد46135

ناجح169إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تعالء محمود مبارك سعد ابراهيم46136

ناجح262إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تفارس عبدالناصر فتحي يونس حامد46137

ناجح211إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تفارس على السيد على ابراهيم46138

ناجح228إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تكريم فتوح الشريف عثمان غزال46139

ناجح254إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تمحمد انور محمود محمد زيادة46140

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تمحمد رضا عبدالرازق علي عبدالرازق46141

ناجح166إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تمحمد عبدالنبى الشحات عبدالنبى الششتاوى46142

ناجح255إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تمحمد ماجد محمود اسماعيل عمار46143

ناجح264إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تمحمد مدحت رمضان محمد على46144

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تمحمد ياسر رمضان يوسف46145

ناجح268إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تمحمود عمار فوزي احمد عمار46146

ناجح183إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تنادر محمد جميل عبدالفتاح احمد46147

ناجح185إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تاحالم خميس عبدالباقى محمد فرج46148

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تاسراء هاني فتوح طلبه عطية46149

ناجح268إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تاالء عبدالفتاح السيد عبدالفتاح مصطفى46150

ناجح259إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تامل محمد حسن محمد حسن46151

ناجح245.5إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تايمان ابراهيم عثمان السيد الجعفراوى46152

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تايمان احمد سعد احمد ابوحشيش46153
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ناجح273إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تجهاد رضا فاروق محمود محمد46154

ناجح267.5إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تدنيا سيداحمد عبدالونيس عبدالحميد46155

ناجح209.5إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تدنيا محمد الشحات سيداحمد محمد46156

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تدنيا محمود كمال رجب سعد46157

ناجح259.5إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين ترانيا نشات حسن محمد النجدى46158

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين ترحاب رمضان محمد السيد عطية46159

ناجح267.5إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تسارة مجدى محمد احمد ابراهيم46160

ناجح272.5إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تسمر حسان محمد احمد محمد46161

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تشمس محمود فؤاد عثمان فرج46162

ناجح265إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تشهد اسماعيل سليم اسماعيل سليم46163

ناجح250إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تشهد السيد علي احمد احمد46164

ناجح253.5إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تشهد رافت السيد على محمد46165

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تشهد صبحى متولى عبدالحميد محمد46166

ناجح228.5إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تصباح عبدالسالم الشحات سيداحمد محمد46167

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تضحي اشرف رجب السيد عبدااله46168

ناجح241.5إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تفاطمة محمد السيد علي عبدالرازق46169

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تمرام اشرف عثمان محمد عبدالجواد46170

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تملك محمد احمد محمد حشيش46171

ناجح223.5إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تمنال محمد عبدالفتاح محمد سليمان46172

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تنبيله جمال احمد محمد محمود46173

ناجح245إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تنيره مبارك محمود على احمد46174

ناجح246إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تهاجر الششتاوى محمد الششتاوى محمد46175

ناجح252إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تهاجر زكريا احمد ابراهيم حسن46176

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تهاجر سعد الدين طاهر السيد سعد46177

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تهاجر عصام الشحات السيد على46178

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.حلمى حسين تهبه زكريا ربيع علي محمد46179
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ناجح229إدارة بيــــــــــالا.الوقف تابراهيم ضاحي محمد عبدالفتاح هنداوي46180

ناجح229إدارة بيــــــــــالا.الوقف تابراهيم ماجد عبدالنبي ابراهيم طعان46181

ناجح239إدارة بيــــــــــالا.الوقف تابراهيم محمد يوسف محمد علي عبدالعال46182

ناجح225إدارة بيــــــــــالا.الوقف تاحمد اسامه حلمي عبدالباري اسماعيل46183

ناجح218إدارة بيــــــــــالا.الوقف تاحمد رضا صابر بدير عبدهللا46184

ناجح199إدارة بيــــــــــالا.الوقف تالسعيد شعبان السعيد يوسف ابراهيم46185

ناجح176إدارة بيــــــــــالا.الوقف تبدر عبدالناصر عبدالرحمن محمد سعيد46186

ناجح250إدارة بيــــــــــالا.الوقف ترائد حسن السعيد زاهر عوض46187

ناجح265إدارة بيــــــــــالا.الوقف تعالء محمد شوقي ابراهيم عبدالرحمن46188

ناجح175.5إدارة بيــــــــــالا.الوقف تمتولي عصام متولي عبدالعاطي متولي46189

ناجح263.5إدارة بيــــــــــالا.الوقف تمحمد رزق رفيق ابرهيم االبشانى46190

ناجح256إدارة بيــــــــــالا.الوقف تمحمد عيسي السيد احمد داود46191

ناجح265.5إدارة بيــــــــــالا.الوقف تمحمود احمد سعد الشوادفي الصاوي46192

ناجح261إدارة بيــــــــــالا.الوقف تاسماء تامر محمد ابراهيم سليمان46193

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.الوقف تاسماء حسني رزق عطيه مرجان46194

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.الوقف تاسماء عبدالنبي سعد علي حسن ناصف46195

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.الوقف تايناس ابوالفتوح ابواليزيد احمد سيد احمد46196

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.الوقف تبسمه ايمن بسيوني محمد سليمان االبشاني46197

ناجح232إدارة بيــــــــــالا.الوقف تجيهان محمد بسيوني محمد سليمان االبشاني46198

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.الوقف تدنيا رضا حماد احمد رحيل46199

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.الوقف تروان الشاملى صبرى يوسف السيد عبالعال46200

ناجح260.5إدارة بيــــــــــالا.الوقف تساره عبدالسالم عبدالمغنى محمد موسى46201

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.الوقف تشهد احمد زكي احمد الصاوي46202

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.الوقف تشيماء احمد عبدالقادر محمد حسب هللا46203

ناجح262إدارة بيــــــــــالا.الوقف تفوزيه بدران رمضان علي نصار46204

ناجح265إدارة بيــــــــــالا.الوقف تمريم عبدالعظيم جاب هللا ابراهيم صالح46205
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ناجح276إدارة بيــــــــــالا.الوقف تمنه السيد الشحات ابراهيم خليل46206

ناجح266إدارة بيــــــــــالا.الوقف تمي ميمي محمد مصطفي غانم46207

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.الوقف تنانى عبدالعزيز رضا محمد عبدالعزيز غزال46208

ناجح268.5إدارة بيــــــــــالا.الوقف تندا السعيد ابراهيم محمد سليمان46209

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.الوقف تهايدى غزال ناجح محمد عبدالعزيز غزال46210

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.الوقف تورده فوزى غازى عبدالوهاب عبدالرحمن46211

ناجح238إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تابراهيم عبدالقادر سعد محمود46212

ناجح259إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تابراهيم فتحى عبداللة عبدالحميد ندا46213

ناجح224إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تاحمد خالد ماهر عبدالعاطى الشهاوى46214

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تاحمد عادل عبدالحليم الششتاوى على46215

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تاحمد محمد السيد حامد الصياد46216

ناجح171إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تاحمد مغازى محمد محمد العشماوى46217

ناجح241.5إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تالسيد حسن اسماعيل حسن ناجى46218

ناجح273.5إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تالسيد محمد السيد حامد الصياد46219

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تاياد عالء عبدالحميد عبده حسن طمان46220

ناجح255.5إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تبالل ابراهيم يوسف السيد احمد46221

ناجح241.5إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تجمعه غازى جمعه على خيرهللا46222

ناجح222إدارة بيــــــــــالا.الناصرية ترضا رمضان زايد خليل زايد46223

ناجح269.5إدارة بيــــــــــالا.الناصرية ترضا محمد رضا محمد اسماعيل46224

ناجح264إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تسمير فضل محمد عبدالخالق اسماعيل46225

ناجح213إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تعادل مرعى الرفاعى السيد الرفاعى46226

ناجح175إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تعبداللة محمود محمود السعيد هجرس46227

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تعبدهللا حسن جميل احمد محمد العراقى46228

ناجح210إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تعبدالمنعم محمد السيد عبدالرسول46229

ناجح262.5إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تعمرو محمد فوزى محمد عبدالواحد46230

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تعمير السعيد ابوالقمصان السعيد محمد مرعى46231
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ناجح269إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تكريم ابراهيم حافظ ابراهيم عبدالعزيز46232

ناجح235.5إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تمحمد ابراهيم عبدالعزيز عبداللطيف مكى46233

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تمحمد احمد فتحى عبدالحميد بدران46234

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تمحمد اشرف شعبان مصطفى عبدالرحيم46235

ناجح245.5إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تمحمد السيد محمد احمد احمد46236

ناجح224.5إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تمحمد جميل عبدالغنى ناجى46237

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تمحمد رافت عبدالغنى طلب ابراهيم46238

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تمحمد فضل محمد عبدالخالق اسماعيل46239

ناجح261.5إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تمحمد محمود عبدالقادر احمد فرج46240

ناجح249إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تمحمود احمد محمود احمد محمد46241

ناجح276.5إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تمحمود داود محمد محمد عبدالقادر46242

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تمصطفى وليد مصطفى حسن عبدالحى46243

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تيوسف محمد سيد احمد رمضان راشد46244

ناجح275.5إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تاحترام محمد حسنى متولى محمد46245

ناجح279إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تاسماء هريدى محمود على محمدالجنينى46246

ناجح277.5إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تايات رفعت يسرى ابراهيم حسين46247

ناجح273.5إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تايه ابراهيم محمد عطيه46248

ناجح277.5إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تجهاد السيد عبدالقادر السيد احمد محمد46249

ناجح279إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تحنان محمد الشحات احمد ابراهيم46250

ناجح271.5إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تحنين رافت عبدالوهاب خليل ابراهيم46251

ناجح261إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تحنين فكيه رفعت الهنداوى احمد46252

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.الناصرية ترحمه يسرى عبدالغنى ناجى مصطفى46253

ناجح269.5إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تريهام البيلى عبدالعزيز عبدالغنى طلب46254

ناجح261.5إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تسميه محمد السيد عبدالرسول46255

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تسهام السيد عبدالعزيز عبدالغنى طلب46256

ناجح276.5إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تسوميه ياسر عبدالفتاح عبدالجليل ابراهيم46257
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ناجح277إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تفاطمه خالد عبدالعزيز السيد خاطر46258

ناجح262.5إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تفرحه عزت اسماعيل حسين غازى46259

ناجح196.5إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تليلي مغازي محمد محمد العشماوي46260

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تندى محمود صبرى محمد خميس46261

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تهاجر نظمى عبدالعزيز السيد خاطر46262

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تياره رضا عبدالعاطى الشهاوى نصر46263

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تياسمين ياسر محمد عبدالعاطى الشهاوى46264

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.الناصرية تيمنى عز الدين سامى عبدالسالم46265

ناجح219إدارة بيــــــــــالا.الجعالليه تاحمد حسن توفيق السعيد حسن46266

ناجح258.5إدارة بيــــــــــالا.الجعالليه تاحمد محمد عبدالنبى بسيونى مبروك46267

ناجح246.5إدارة بيــــــــــالا.الجعالليه تعادل السيد يسرى عبدالمفصود46268

ناجح204إدارة بيــــــــــالا.الجعالليه تمحمد السيد ابواليزيد ابوالفتوح46270

ناجح196إدارة بيــــــــــالا.الجعالليه تمحمد السيد محمد السيد سيد احمد46271

ناجح173.5إدارة بيــــــــــالا.الجعالليه تمحمد رمضان شعبان احمد الجمل46272

ناجح204إدارة بيــــــــــالا.الجعالليه تمحمد عبدالتواب حسن يوسف46273

ناجح177.5إدارة بيــــــــــالا.الجعالليه تمحمد على السيد عبدالرسول46274

ناجح244.5إدارة بيــــــــــالا.الجعالليه تمحمد قطب حسب النبى العيارى46275

ناجح253إدارة بيــــــــــالا.الجعالليه تمحمود سامح بسطويسى محمد خضر46276

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.الجعالليه تاسماء عبدالناصر السيد حسن ابراهيم46277

ناجح200إدارة بيــــــــــالا.الجعالليه تاسماء محمد عبدالتواب عبدالحميد46278

ناجح252.5إدارة بيــــــــــالا.الجعالليه تاميره حامد محمد الطنطاوى مصطفى46279

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.الجعالليه تحبيبة محمد البسطويسى محمد خضر46280

ناجح236.5إدارة بيــــــــــالا.الجعالليه تسلمى محمد السيد عبدالمقصود46281

ناجح268.5إدارة بيــــــــــالا.الجعالليه تسونيا منتصر عطوة عبدالمحسن  على46282

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.الجعالليه تصابرين حامد محمد على احمد46283

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.الجعالليه تعلياء عربى شعبان احمد الجمل46284
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ناجح277إدارة بيــــــــــالا.الجعالليه تغادة اسامة الرفاعى البيومى46285

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.الجعالليه تمنة حسن السعيد عبداللطيف يوسف46286

ناجح189إدارة بيــــــــــالا. بيال ت5قرية احمد ابراهيم عبدالنبى ابراهيم الدريني46287

ناجح199إدارة بيــــــــــالا. بيال ت5قرية حاتم اسام عاطف ابراهيم محمد46288

ناجح233إدارة بيــــــــــالا. بيال ت5قرية حاتم محمد جمال مصطفى46289

ناجح231.5إدارة بيــــــــــالا. بيال ت5قرية حسام محمد اسماعيل يونس46290

ناجح187إدارة بيــــــــــالا. بيال ت5قرية خالد جمعه محمد عبدالعال46291

ناجح195إدارة بيــــــــــالا. بيال ت5قرية رضا محمد عبدالنبى ابراهيم محمد46292

ناجح212إدارة بيــــــــــالا. بيال ت5قرية عصام فتوح محمد فتوح بدوي46293

ناجح276إدارة بيــــــــــالا. بيال ت5قرية محمد ابراهيم جمعه ابراهيم طلب46294

ناجح213إدارة بيــــــــــالا. بيال ت5قرية محمد رافت عبدالنبي ابراهيم الدريني46295

ناجح223إدارة بيــــــــــالا. بيال ت5قرية مسعد عبدالمنعم السيد محمد46296

ناجح175.5إدارة بيــــــــــالا. بيال ت5قرية مهاب السيد ابوالعزم السيد احمد46297

ناجح224إدارة بيــــــــــالا. بيال ت5قرية وليد حسنين ابوالمجد حسنين46298

ناجح273إدارة بيــــــــــالا. بيال ت5قرية ايمان حماده رمضان خميس46299

ناجح268.5إدارة بيــــــــــالا. بيال ت5قرية ايه محمد محمود المرسى سيد احمد46300

ناجح274إدارة بيــــــــــالا. بيال ت5قرية روان ابراهيم عبدالغفار عبداللطيف شعيشع46301

ناجح277إدارة بيــــــــــالا. بيال ت5قرية ساره ادهم عبدهللا عبدالسالم مسعود46302

ناجح253إدارة بيــــــــــالا. بيال ت5قرية مروه وليد احمد عبدالفتاح يوسف46303

ناجح248إدارة بيــــــــــالا. بيال ت5قرية ندي بسيوني يوسف فتوح احمد46304

ناجح227إدارة بيــــــــــالا. بيال ت5قرية نورهان محمد معوض عبدالخالق السيد46305

ناجح275إدارة بيــــــــــالا. بيال ت5قرية نيفين سالمه جمعه ابراهيم طلب46306

ناجح265.5إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى تابراهيم السيد منصور السيد46307

ناجح260.5إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى تابراهيم عبدالمنعم عبدالحميد احمد46308

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى تاحمد ابراهيم حامد المليجي46309

ناجح229.5إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى تاحمد السيد عبدربه مصطفي الجعفراوي46310



كفرالشيخ16/06/2021

1596صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح268.5إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى تاحمد رافت محمد احمد المنسي46311

ناجح243.5إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى تاحمد سعد السيد بدير ابراهيم46312

ناجح243إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى تاحمد محمود احمد محمد46313

ناجح266إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى تبسام احمد عثمان على46314

ناجح226.5إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى تجابر رمضان جابر سالمه احمد46315

ناجح226.5إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى تحازم عادل عبدالغفار يوسف سليمان46316

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى تحسن محمد احمد محمد شبانه46317

ناجح229إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى تسعد جمال حسن محمد حسن46318

ناجح265.5إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى تصالح مصطفي صالح شعبان محمد46319

ناجح252إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى تعبدالرحمن رضا حسن محمد شبانه46320

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى تعبدالرحمن شتا عبدالعزيز محمد عيد46321

ناجح225.5إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى تعبدالرحمن عبدالفتاح السيد طه46322

ناجح254.5إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى تعبدالرحمن مجدى سالمه احمد الغازى46323

ناجح265إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى تعبدالفتاح ابراهيم محمد مصباح صالح46324

ناجح246.5إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى تفارس محمد عبداللطيف اسماعيل46325

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى تمحمد ابراهيم محمد عبدالخالق عبدالعظيم46326

ناجح220.5إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى تمحمد احمد محمد احمد46327

ناجح252.5إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى تمحمد سالمه محمد على عيد46328

ناجح228.5إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى تمحمد فوزي ابراهيم محمد الهنداوي46329

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى تمحمود حسين جابر محمود مياح46330

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى تمحمود محمد عبدالمنعم مصطفي الجعفراوي46331

ناجح256.5إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى تناجي احمد ناجي حسن46333

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى تيوسف رمزي حافظ عبدالمنعم الهنداوي46334

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى تاالء احمد فؤاد محمد46335

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى تالهام محمد رضا الششتاوي46336

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى ترحمه فرج السيد محمد46337
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ناجح262.5إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى ترنيم ابراهيم محمد ابراهيم46338

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى تريم عصام فاروق عبدالمنعم46339

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى تريهام محمد رضا الششتاوي46340

ناجح259إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى تسارة رشدي احمد عبدالفتاح46341

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى تسحر اكرامي صبري علي46342

ناجح265.5إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى تسعديه مرعى اسماعيل محمد مراد46343

ناجح276.5إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى تسلمي احمد عبدالغفار يوسف46344

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى تسهيله محروس عبدالهادي اسماعيل46345

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى تشهد عبدالوهاب عبدالعزيز علي46346

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى تفاطمه محمد كمال محمد الهنداوي46347

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى تمنه احمد محمد احمد ابوالمجد46348

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى تندى جابر عبدالمنعم مصطفي الجفراوي46349

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى تنورهان محمد مياح محمد46350

ناجح262.5إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى تهاجر ابراهيم عباس عبدالفتاح46351

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى تهدي ابراهيم جمعه عبدالمنعم عبدالقادر46352

ناجح254إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى تهدي السيد عبدالحميد الليثي محمد46353

ناجح249.5إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى تهند ابراهيم السيد عبدالهادى46354

ناجح279إدارة بيــــــــــالا.الهنداوى تورده ناصر عبدالغفار محمد محمد46355

ناجح249.5إدارة بيــــــــــالا.درويش تابراهيم رشاد ابراهيم السيد46356

ناجح203.5إدارة بيــــــــــالا.درويش تابوالمعاطى محمود منصور ابوالمعاطى46357

ناجح248.5إدارة بيــــــــــالا.درويش تاحمد ذكى جمال ذكى46358

ناجح244.5إدارة بيــــــــــالا.درويش تاسالم حازم عوض مصطفى46359

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.درويش تاسماعيل احمد اسماعيل احمد الجندى46360

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.درويش تامير ايمن مخيمر اسماعيل46361

ناجح234.5إدارة بيــــــــــالا.درويش ترضا عادل محمد عبداللطيف46362

ناجح212.5إدارة بيــــــــــالا.درويش ترضا عبدالوهاب الشحات جمعة46363
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ناجح259.5إدارة بيــــــــــالا.درويش تعبدالرحمن رضا محمد عبداللطيف46364

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.درويش تعبدالرحمن محمود جودة عيسى46365

ناجح265إدارة بيــــــــــالا.درويش تعبدالناصر ايمن عبدالحليم عمارة46366

ناجح239.5إدارة بيــــــــــالا.درويش تعمار جمعه عبدالوهاب غالب46367

ناجح252.5إدارة بيــــــــــالا.درويش تمحمد ابراهيم محمد مغازى46368

ناجح263.5إدارة بيــــــــــالا.درويش تمحمد ابوزيد مخيمر اسماعيل46369

ناجح206.5إدارة بيــــــــــالا.درويش تمحمد حامد فؤاد محمود46370

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.درويش تمحمد شاكر ابراهيم سعداوى46371

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.درويش تمحمد محمد صالح احمدحسن46372

ناجح190.5إدارة بيــــــــــالا.درويش تمحمد محمود احمد مرسى46373

ناجح226إدارة بيــــــــــالا.درويش تمحمود محمد محمود محمداحمد46374

ناجح256.5إدارة بيــــــــــالا.درويش تامانى فؤاد محمد امام46376

ناجح266.5إدارة بيــــــــــالا.درويش تايه ذكى محمد ذكى عواد46377

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.درويش تحبيبه السيد عبدالستار ابراهيم46378

ناجح276.5إدارة بيــــــــــالا.درويش تحنين عبدالباسط السيد عبدالباسط46379

ناجح242.5إدارة بيــــــــــالا.درويش ترنا رضا عبدالبارى موسى46380

ناجح241إدارة بيــــــــــالا.درويش ترنا رضوان عبدالمنعم عبدالحليم46381

ناجح250.5إدارة بيــــــــــالا.درويش تسالى اسامة اسماعيل محمد46382

ناجح246.5إدارة بيــــــــــالا.درويش تسعاد عاصم يحيى عبدالعزيز46383

ناجح262.5إدارة بيــــــــــالا.درويش تشاهيناز ابراهيم عبدالحميد عبدالعظيم46384

ناجح241إدارة بيــــــــــالا.درويش تشريهان رضا الشحات جمعه46385

ناجح272.5إدارة بيــــــــــالا.درويش تشمش اكثم حسن عبدالهادى46386

ناجح249إدارة بيــــــــــالا.درويش تفاطمه رضا محمد فرحات46387

ناجح264إدارة بيــــــــــالا.درويش تمريم البسطويسى عبدالحميد عبدالعزيز ابوشعيشع46388

ناجح262.5إدارة بيــــــــــالا.درويش تندى رضا محمد ابراهيم46389

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.درويش تهبه عاصم السيد عبدالخالق ابراهيم46390
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ناجح240.5إدارة بيــــــــــالا.درويش تهند دياب عبدالسالم حامد46391

ناجح262.5إدارة بيــــــــــالا.درويش تياسمين محمود كامل اسماعيل46392

ناجح238إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةابراهيم احمد السيد بدير خليل46393

ناجح245إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةابراهيم السيد ابراهيم عبدالجليل سعد46394

ناجح250إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةابراهيم رمضان ابراهيم عبده ابراهيم46395

ناجح231إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةابراهيم سعد ابراهيم عبدالجليل سعد46396

ناجح276إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةابراهيم عبدالمقصود عبدالمنعم عبدالحميد حسن46397

ناجح259إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةابراهيم مجاهد ذكي عبداللطيف46398

ناجح265إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةابراهيم محمود عبدالعزيز عبده متولي46399

ناجح277إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةاحمد ابراهيم عبدالعزيز عبده متولى46400

ناجح274إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةاحمد ابراهيم علي ابراهيم السيد46401

ناجح259.5إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةاحمد السعيد محمد شحاته حسن46402

ناجح274إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةاحمد بسيوني فتحي ابواليزيد بسيوني46403

ناجح272إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةاحمد رمزى ابراهيم خميس موافى46404

ناجح231إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةاحمد عبدالهادي حسن سليمان بركات46405

ناجح276إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةاحمد عنتر عبدهللا محمود موسى46406

ناجح248إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةاحمد عيد محمد عيد مصطفى46407

ناجح275إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةاحمد محمد حلمي محمد مرسي46408

ناجح259.5إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةاحمد محمد عبدالعزيز محمد احمد46409

ناجح257إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةاحمد محمود احمد زيد نصير46410

ناجح237إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةاسالم احمد عطيه عوض محمد46411

ناجح244إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةالسيد ابراهيم محمد السباعى46412

ناجح262إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةالسيد احمد عبدالعزيز حسن محمد46413

ناجح269.5إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةالسيد محمود محمد شفيق غانم46414

ناجح272.5إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةحازم محمود احمد فؤاد محمد عبدالرحمن46415

ناجح272إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةحسن مصطفي حسن محمد عبدالرحمن46416
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ناجح264إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةخالد جمال السيد خطاب محمد46417

ناجح222إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةخالد نوفل عبدالقادر محفوظ نوفل46418

ناجح269إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةراضي محمد ابراهيم محمد ابراهيم46419

ناجح255إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةرامي رضا علي عوض محمد عيد46420

ناجح274إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةرضا احمد محمد عبدالمقصود ابراهيم46421

ناجح242إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةرضا فتحي عبدالفتاح ابراهيم موسى46422

ناجح274إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةشادي محمد عيد محمد خميس46423

ناجح253إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةشعبان رجب محمد قطب محمد46424

ناجح249إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةعبدالرحمن محمد عبدهللا عبدالحي الصالحي46425

ناجح248إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةعبدالعزيز محمود عبدالعزيز عبدالسالم عبدهللا46426

ناجح269.5إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةعبدالفتاح رضا عبدالفتاح عبدالهادي السيد46427

ناجح269إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةعبدالمنعم ابراهيم عبدالمنعم عبدالحميد حسن46428

ناجح265إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةعبدالمنعم عادل عبدالمنعم يوسف محمد46429

ناجح263إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةعالء محمد ابراهيم السيد قطب46430

ناجح274إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةعمار حسن صبري حسن خليل46431

ناجح268إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةعمر عبدالفتاح عزازي عبدالعليم محمد46432

ناجح275إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةعمر محمد السيد جبريل الخيال46433

ناجح275إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةعمرو احمد عبدالمحسن السيد محمد عبدالعال46434

ناجح276إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةعمرو حسن صبري حسن خليل46435

ناجح269إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةكريم كرم ابراهيم محمد خراشة46436

ناجح271إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةكريم محمد ابراهيم علي ابواسماعيل46437

ناجح207.5إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةمحمد ابراهيم احمد محمداحمد46438

ناجح263إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةمحمد ابراهيم محمود طه شبانة46439

ناجح260إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةمحمد احمد عبدالعزيز محمد احمد46440

ناجح243إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةمحمد احمد محمد محفوظ حرب46441

ناجح261إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةمحمد حسانين علي ابراهيم السيد احمد46442
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ناجح267إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةمحمد راضي ابراهيم محمد ابراهيم46443

ناجح223إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةمحمد عبدالسميع جاد على محمد46444

ناجح271إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةمحمد عبدالفتاح السيد بديرابراهيم46445

ناجح262.5إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةمحمد عبدالمنعم محمد صبري محمد46446

ناجح267إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةمحمد محمد اسماعيل محمد مراد46447

ناجح273إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةمحمد وصال السيد سالمه يوسف46448

ناجح253إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةمحمد يحيي محمد احمد ذكي46449

ناجح209.5إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةمحمود الدسوقي الششتاوي ابراهيم الشاذلي46450

ناجح250إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةمحمود عبدالنبى محمود محمد وهدان46451

ناجح271إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةمحمود ياسر احمد عبدالمنعم عيد46452

ناجح269إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةيوسف متولي السيد الششتاوي سعد46453

ناجح275إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةاروي محمد عبدهللا عبدالحي الصالحي46454

ناجح265إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةاسراء عبدالتواب عبدالحميد عبدالهادى محمد46455

ناجح274إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةاسماء صبحى على محمد عيد46456

ناجح277إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةاسماء محروس عبدالناصر ابراهيم ابراهيم46457

ناجح273إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةاماني علي حسن علي محمد46458

ناجح265إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةامنية رجب الشاذلى ابراهيم الشاذلى46459

ناجح269إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةانجي الخيال حلمي محمد جبريل46460

ناجح278إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةايمان يوسف محمد بدير خليل46461

ناجح262إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةايه ابراهيم السيد عبدالهادي الصحصاح46462

ناجح262.5إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةايه الشحات الششتاوي ابراهيم الشاذلي46463

ناجح269إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةايه ايمن عبدالهادي حسن محمد46464

ناجح274إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةايه مصطفي محمد الزاهي ابوزيد46465

ناجح261إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةبسنت هانى عبدالعزيز عبدالهادى السيد46466

ناجح250إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةتغريد عبدالمنعم ابراهيم علي احمد الخولي46467

ناجح272إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةحنان احمد المصري احمد محمد46468
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ناجح269إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةحنان عبدالعظيم عبدالمقصود عبدالهادي السيد46469

ناجح275إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةحنين حامد عبدالرحمن عبدالفتاح حامد46470

ناجح268إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةحنين رضا علي غريب عبدالرحمن46471

ناجح277.5إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةحنين عاطف محمد محمد غازي46472

ناجح274.5إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةحنين نصر الدين سالم عبدالسالم المهدي46473

ناجح246إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةدنيا السيد عبدهللا قطب السيد46474

ناجح253إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةدنيا رافت عبدالهادي علي حامد46475

ناجح273.5إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةدنيا محمد محمود سالم سليم46476

ناجح270إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةدينا صبحى محمود محمد وهدان46477

ناجح247إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةرشا مسعد عبدالنبي الششتاوي راشد46478

ناجح278إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةروان اسامة السيد سليمان عياد46479

ناجح275.5إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةريناد احمد فتوح ابراهيم السيد46480

ناجح277إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةريهام عوض علي عوض محمد46481

ناجح211إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةسارة عبدالعزيز رمضان عبدالعزيز السيد46482

ناجح276إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةساره احمد عبدالرحمن غريب عبدالرحمن46483

ناجح275إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةساره حماده محمد علي علي46484

ناجح279إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةساره عبدالمجيد عبدهللا السيد ابوالعال46485

ناجح268إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةسلسبيل محمد عبدالسالم محمود موسى46486

ناجح279إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةسميرة محمد حسين محمد الجندى46487

ناجح276إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةسهيلة عادل فريد حامد موافى46488

ناجح279إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةشهد رضا معوض محمد يوسف46489

ناجح276إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةشهد عبدالعزيز صبري محمد46490

ناجح267.5إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةشهد على السيد محمد علي محجوب46491

ناجح277.5إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةشهد محمد عبدالنبي حسن محمد46492

ناجح273إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةشهد محمد عبدالونيس علي سعد46493

ناجح272.5إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةشيماء عبدهللا الشحات عبدهللا محمود46494
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ناجح259إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةضحى احمد السيد طه عبداللطيف محارب46495

ناجح277إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةفاطمة ناصر محمد عبده حماد46496

ناجح277إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةفاطمه محمد ابراهيم محمود خطاب46497

ناجح277إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةفاطمه محمد وجيه يوسف طلحه46498

ناجح279إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةفرحه عبدالرحمن مصطفي عبده حماد46499

ناجح277إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةقمر عادل السيد الدسوقي البلتاجي46500

ناجح265إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةماجده رضا عبدهللا سالمه حسن46501

ناجح277إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةمرنا ابراهيم علي العادلي46502

ناجح274إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةمريم احمد صالح احمد عبده46503

ناجح260إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةمنة هللا رضا ناجي عثمان محمد46504

ناجح259إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةمنه واصف عبدالعظيم احمد محمد46505

ناجح275إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةندى ابراهيم محمد حافظ على46506

ناجح279إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةندي صالح احمد مصطفي احمد46507

ناجح273إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةندي مصطفي عبدالمقتدر البنداري جبريل46508

ناجح276إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةنورهان احمد السيد جبريل الخيال46509

ناجح278إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةنورهان بليغ حمدي عبدالعزيز محمد حسن46510

ناجح272إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةنورهان عبدالسالم ابراهيم عبدالسالم محمد46511

ناجح277إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةنيره محمد فتحي عبدهللا قطب46512

ناجح278إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةهاجر ابراهيم عبدالسميع جاد علي46513

ناجح276إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةهاجر رضوان عطيه الششتاوي سعد46514

ناجح272إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةهاجر طارق محمود عبده متولي46515

ناجح276إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةهاجر عبدالحميد يوسف عبدالوهاب الشيخ46516

ناجح273إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةهاجر هشام رمضان ابراهيم عبده46517

ناجح260إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةهاجر وليد عبدهللا محمد يونس46518

ناجح259إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةهانم عبدالحميد عبدالجواد عبدالحميد خميس46519

ناجح270إدارة بيــــــــــالعزبه يوسف اإلعداديةهدي حسين ابراهيم ابراهيم الشاذلي46520
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ناجح228إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تابراهيم اكرامى محمد على السيد موسى46521

ناجح201إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تابراهيم صالح حمدون المغورى46522

ناجح242إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تابراهيم عز ابراهيم بدير البغدادى46523

ناجح181إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تابراهيم عالء الدين ابراهيم محمد حامد46524

ناجح171إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تابراهيم محمد ابراهيم احمد محمد القصبى46525

ناجح227إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تابراهيم محمد الشحات ابراهيم بدير46526

ناجح145إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تاحمد السيد خلف محمودعلى احمد46527

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تاحمد السيد محمد محمدعوض46528

ناجح256إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تاحمد جميل المعداوى السيد على المرسى46529

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تاحمد عادل السيد احمداسماعيل السيد حمد46530

ناجح267.5إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تاحمد عاطف احمد محمد ابومندور46531

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تاحمد عبدالعزيز صالح الدين على موسى46532

ناجح256إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تاحمد عزت المتولى محمد سعد46533

ناجح268إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تاحمد على ابراهيم محمد سليمان46534

ناجح234إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تاحمد على البيومى االمام فرج46535

ناجح189إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تاحمد محمود السعيد محمود على46536

ناجح253إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تاحمد نعيم لطفى توفبق محمد46537

ناجح258إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تاحمد ياسر رضوان رمضان عبداللطيف46538

ناجح268.5إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تاسامه ابراهيم محسن الشافعى ابراهيم46540

ناجح181إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تاسالم الدسوقى محمد احمد46541

ناجح259إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تاسالم يسرى السعيد على السيد الليثى46542

ناجح263.5إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تاشرف ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم محمد46543

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تالبيلى رضا متولى حسن محمود46544

ناجح171إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تالدسوقي احمد عبدالغفار احمد ابراهيم46545

ناجح205إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تالسعيد رضا السعيد علي السيد46546

ناجح268إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تالسيد المتولى ربيع محمد سالم46547
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ناجح168.5إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تالسيد عادل محمد احمد ابوخيرة46548

ناجح203إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تالسيد عبدالستار السيد رزق المرسى46549

ناجح215إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تالسيد محمود محمد المغازى على شلبى46550

ناجح205إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تالسيد نصر البيلى خلف طه المرسى46551

ناجح159إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تالمعداوى ياسر محمد راضى محمد حامد46552

ناجح238إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تامير حسن عبدالرازق بيومي حسن46553

ناجح205إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تايهاب السيد محمد السيد على الجندى46554

ناجح264إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تبالل ابراهيم حامد ابراهيم حامد46555

ناجح234إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تجاب هللا مبروك جاب هللا صالح الغريب46556

ناجح258إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تحسام عبدالمنعم عبدالعزيز عبدالظاهر مساعد46557

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تحسن احمد عاطف احمد مصطفي46558

ناجح246إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تحلمى لطفى صالح الغريب جاب هللا46559

ناجح244إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تحماده حسن الشحات احمد احمد القبيصى46560

ناجح237إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تحمدى محمد محمد احمد خيرة46561

ناجح266إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تخالد عبدالدايم محمد علي حامد46562

ناجح217إدارة بيــــــــــالا.كفر قته ترضا شوقى عبدالحكيم السيد مندور عبدهللا46563

ناجح212إدارة بيــــــــــالا.كفر قته ترضا عنتر عنتر ابوالمعاطى عبدالحميد46564

ناجح257إدارة بيــــــــــالا.كفر قته ترفعت رافت السيد الشربينى البسطويسى46565

ناجح199إدارة بيــــــــــالا.كفر قته ترياض وائل فتحى الششتاوى السيد46566

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تزياد منصور الشافعي محمد الشافعى46567

ناجح246إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تسالم منصور لبيب محمد سالم46568

ناجح247إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تسامى نجيب بدوى احمد السيد احمد46569

ناجح233إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تسعد عبدالظاهر مساعد عبدالظاهر مساعد46570

ناجح257إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تسعد محمد الدسوقى االمام فرج46571

ناجح260إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تسالمه على البدراوى احمد سالمه46572

ناجح251إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تسمير عوض محمد محمد عوض46573
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ناجح238إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تشرف الدين حامد فرج حامد ابوالديار46574

ناجح237إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تشريف ناجى طلبه عبدالصمد عبدالمطلب46575

ناجح257إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تشهاب ربيع على محمد سالم46576

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تصبرى ابراهيم عبدالرحمن المهدى محمد46577

ناجح264إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تطه ايمن فايز عبدالرازق احمد46578

ناجح248إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تعبدالرحمن المتولى الدسوقى المتولى46580

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تعبدالغفار السيد محمد ابوالفتوح حماده46581

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تعالء ابراهيم ابراهيم المرسي احمد منصور46582

ناجح216إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تعلى ابراهيم على احمد السيد46583

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تعلى سعد البدراوى احمد سالمه46584

ناجح191إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تعلى محمد عبدالفتاح عبدالوهاب حماد46585

ناجح279إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تعلى ناصر احمد محمد متولى46586

ناجح240إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تكريم احمد حسين حسن حسين46587

ناجح259إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تمارتن ميشيل عبدالمسيح صليب يوسف ابراهيم46588

ناجح231إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تمحمد ابراهيم محمد محمود ابراهيم عيسى46589

ناجح249إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تمحمد احمد عبدالمطلب سيد احمد46590

ناجح254إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تمحمد احمد محمد عبدالعزيز عبدالفتاح46591

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تمحمد اشرف ابراهيم اسماعيل السيد احمد46592

ناجح260إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تمحمد ايمن ابراهيم محمد عبدالهادى46593

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تمحمد بشير ابراهيم السيد على المرسى46594

ناجح180إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تمحمد رمضان احمد عبدالفتاح محمد46595

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تمحمد سامى المهدى محمد ابراهيم46596

ناجح245إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تمحمد سعد على على حسن46597

ناجح219إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تمحمد صبرى محمد الشحات عزب46598

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تمحمد صبرى محمد محمد الشافعى46599

ناجح263إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تمحمد عاطف عبدالغنى الوردانى جاب هللا46600
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ناجح274إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تمحمد على على محمد بدر الشافعى46601

ناجح254إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تمحمود السيد محمد المغازى46603

ناجح264.5إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تمحمود حماده محمود صالح عبدهللا46604

ناجح248إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تمحمود محمد عبدالفتاح عبداللطيف سعد الدين46605

ناجح265.5إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تيوسف جميل المعداوى السيد على المرسى46606

ناجح264إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تاسراء محمود احمد على احمد46607

ناجح240.5إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تاسماء عبدالحكيم ابراهيم السيد احمد حامد46608

ناجح259إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تاسماء محمود عبدالصمد محمد ابوالمجد46609

ناجح268إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تاالء اسماعيل محمد محمد الحطيبى46610

ناجح274.5إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تاالء سعد جمعة السعيد جمعة46611

ناجح253إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تالسيدة محمود محمد توفيق احمد نصار46612

ناجح258.5إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تامال محمد احمد مرسى موسى46613

ناجح253.5إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تامانى عاطف محمد على عبدالمجيد46614

ناجح206.5إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تامل عبدالموجود على صابر المرسى46615

ناجح268إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تاميرة احمد جميل صالح عبداللة46616

ناجح267.5إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تاميره السيد الشحات السيد احمد46617

ناجح260.5إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تاميره الشحات غنيم عبدالغنى غنيم46618

ناجح245.5إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تاميره شاكر محمد محمد المندور46619

ناجح244إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تاميره فريد احمد محمد عريضه46620

ناجح241إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تامينه محمد ابوالعال محمدابوالعال46621

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تانتصار رضا حامد عبدالفتاح ابوالمكارم46622

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تايمان رشاد السيد محمود احمد46623

ناجح236.5إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تايمان عبدالغنى السيد عثمان محمود46624

ناجح261إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تايمان غازى ابراهيم اسماعيل محمد المنسى46625

ناجح266إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تايمان فكرى محمد عثمان محمود غازى46626

ناجح260إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تايمان محمد السيد على الجندى46627
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ناجح265إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تايه ابراهيم السيد ابراهيم ابوالعال46628

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تايه محمد المتولى محمد سعد46629

ناجح228.5إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تبسمة خالد عبدالمجيد محمد بدر46630

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تبسمله حاتم عبدهللا الصاوي متولى46631

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تجنه محمد ابراهيم اسماعيل السيد احمد46632

ناجح233إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تجيهان محمد ابراهيم محمد على عزيزه46633

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تحنين ابراهيم لطفى توفيق محمد46634

ناجح266إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تدنيا خلف ابوالعز محمد نمور46635

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تدينا حامد عباده حامد احمد46636

ناجح263إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تدينا عبدهللا محمد محمد عوض46637

ناجح231إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تزينب منصور فرج السيدحامد46638

ناجح268إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تسارة المعداوى ابراهيم المرسي احمد46639

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تساره صبرى ابراهيم محمد عبدالعال46640

ناجح174إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تساره عبدالسالم على عبدالسالم على46641

ناجح266إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تسحر محمد محمد عبدالجواد عبدالرحمن46642

ناجح198إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تسماح االمير عبدالمجيد محمد بدر46643

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تسهير عبدالفتاح احمد عبدالفتاح محمد46644

ناجح253إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تسهيلة احمد محمد مصطفى خليل46645

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تسهيله سامح عبدالرحمن عبدالوهاب محمد46646

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تشروق محمد ابوالعال محمد السيد على46647

ناجح266إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تشروق منصور لبيب محمد سالم46648

ناجح256.5إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تشروق ندى محمد صبرى المرسى46649

ناجح194.5إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تشرين محمد ابراهيم محمد المنسى46650

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تشهد الهنداوى محمد الشحات عزب46651

ناجح266.5إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تشهد عز الرجال محمد حامد ابوالديار46652

ناجح228إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تشهد ناصر عبدالحميد شحاته46653
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ناجح246إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تصفاء صالح لطفي الغريب جاب هللا46654

ناجح246إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تصفية حسن حسين حسن حسين46655

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تعبير الغريب محمد محمود الغريب46656

ناجح234إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تعبير رضا عبدالحكيم السيد مندور46657

ناجح249إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تعال السعيد طه المعداوى المرسى46658

ناجح178.5إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تغاده رجب عدلى محمد البيلى46659

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تغنا ابراهيم صبرى محمد عطيه46660

ناجح264إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تفاطمه اسامه ابراهيم محمد سيد احمد46661

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تفاطمه سالم السيد عبدالعزيز حسنين46662

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تفايزه ابراهيم احمد محمد احمد46663

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تكريمه محمد ابراهيم ابراهيم السعداوى46664

ناجح238إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تلمياء غريب صالح الغريب جاد هللا46665

ناجح256إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تلوله محمد شعبان السيد46666

ناجح191.5إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تماجده رافت عبداللطيف صابر المرسى الجزار46667

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تمريم القداحى عبدالحميد محمد عبدالحميد46668

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تمريم سعدالدين حسن خلف المرسي46669

ناجح249إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تمريم عبدالغفار الوردانى عبدالغفار ابراهيم46670

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تمريم محمد محمد عبدالرازق عبدهللا46671

ناجح229إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تمنار محمد عبدالهادى عبدالهادى محمد46672

ناجح259إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تمنه السيد غنيم عبدالغنى غنيم46673

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تمنه رضا ابراهيم محمود ابراهيم نمور46674

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تمنه محمد عباده حامد احمد46675

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تمنه مصطفى السيد محمد مصطفى خليل46676

ناجح237إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تمنه مصطفى عبدالعزيز عبداللطيف46677

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تمنى حسن عبدالغنى حسن سالم46678

ناجح256.5إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تمى محمد مصطفى محمد مصطفى46679
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ناجح272إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تنجالء وائل عبدالرحيم الشربينى البسطويسى46680

ناجح229.5إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تنجوى خالد احمد السيد على المرسى46681

ناجح188إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تندا رضا ابراهيم سيف النصر46682

ناجح261إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تندا محمد الدسوقي محمد عبده الدسوقى46683

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تندى حسانين كمال المتولى حسانين46684

ناجح275.5إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تندى رضا محمد على حسن46685

ناجح262إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تندى على احمد معتمد على46686

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تندي محمد السيد عبدالرحمن عبدالجواد46687

ناجح253إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تندى محمد السيد محمدعبدالرازق حامد46688

ناجح251إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تنرجس السيد ابراهيم احمد القصبى46689

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تنرمين السيد السعيد محمد عوض46690

ناجح239.5إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تنسمه حامد ابراهيم حامد على46691

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تنور ماهر محمد على محمد الجندى46692

ناجح242إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تنورا السيد ابراهيم محمد العربى46693

ناجح224إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تنورهان حسن احمد محمد عريضه46694

ناجح240إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تنورهان على محمد على احمد46695

ناجح268.5إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تهاله البيلي المتولي حسن محمود46696

ناجح267.5إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تهناء نجاح صالح محمود محمد الشرقاوى46697

ناجح260.5إدارة بيــــــــــالا.كفر قته توردة صبرى رضوان محمد عبدالعظيم46698

ناجح267.5إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تياسمين احمد الشحات السيد احمد46699

ناجح256إدارة بيــــــــــالا.كفر قته تياسمين عبدالعزيز محمد محمد احمد شجر46700

ناجح235.5إدارة بيــــــــــالا.الماريه تابراهيم الشحات على محمد عبدهللا46701

ناجح181إدارة بيــــــــــالا.الماريه تابراهيم حمدى عبدالسالم يونس الكيالنى46702

ناجح242إدارة بيــــــــــالا.الماريه تاحمد ايمن محمد احمد قطب46703

ناجح248إدارة بيــــــــــالا.الماريه تاحمد عاطف بدير الشحات البرعى46704

ناجح164إدارة بيــــــــــالا.الماريه تبالل عادل راضى مفتاح االبيض46705
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ناجح255إدارة بيــــــــــالا.الماريه تجابر حسين جابر حسين احمد46706

ناجح245.5إدارة بيــــــــــالا.الماريه تعبدالغفار مختار عبدالغفار مختار سعد46707

ناجح266إدارة بيــــــــــالا.الماريه تعلي احمد محمد محمد عبدالقادر46709

ناجح257إدارة بيــــــــــالا.الماريه تعمرو محمود السيد محمد احمد46710

ناجح236إدارة بيــــــــــالا.الماريه تمحمد احمد حامد احمد محمد46711

ناجح148إدارة بيــــــــــالا.الماريه تمحمد السباعى عبدالستار متولى السيد46712

ناجح250إدارة بيــــــــــالا.الماريه تمحمد السيد محمد شعبان46713

ناجح265.5إدارة بيــــــــــالا.الماريه تمحمد حمدى محمد عبدالمقصود ابوالفتوح46714

ناجح232إدارة بيــــــــــالا.الماريه تمحمد رمضان عطيه رمضان الدكرورى46715

ناجح261.5إدارة بيــــــــــالا.الماريه تمحمد صبرى محمد المرشدى صالح46716

ناجح231إدارة بيــــــــــالا.الماريه تمحمد غنام موسى السيد موسى46717

ناجح215إدارة بيــــــــــالا.الماريه تمحمد نجيب محمد محمود الطاهر46718

ناجح220إدارة بيــــــــــالا.الماريه تمحمود ابوزيد محمود ابوزيد محمود46719

ناجح220إدارة بيــــــــــالا.الماريه تمحمود محمد على حسن عبدالحميد46720

ناجح257إدارة بيــــــــــالا.الماريه تاسماء جمعه عطية عبدالعاطى46721

ناجح260إدارة بيــــــــــالا.الماريه تاسيل محمد عبدالنبى السيد على شحاتة46722

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.الماريه تاالء كمال عبدالرحمن رمضان الشرقاوى46723

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.الماريه تامل محمد خضر على ابراهيم46724

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.الماريه تايه محروس عبدالعزيز عبداللطيف عبدالعزيز46725

ناجح262إدارة بيــــــــــالا.الماريه تحنين حماده السيد سليمان سعد46726

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.الماريه تدنيا احمد على سالمة حسن46727

ناجح232إدارة بيــــــــــالا.الماريه تدنيا احمد محمود حسين احمد46728

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.الماريه تدنيا طارق ابراهيم عبدالرحمن الغرباوى46729

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.الماريه ترويدا محمود فهمى محمود على46730

ناجح223.5إدارة بيــــــــــالا.الماريه تسماح السيد حسن صالح حسن46731

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.الماريه تشروق انور جمعه حسن صالح46732
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ناجح256إدارة بيــــــــــالا.الماريه تعبير الشحات على العنانى العسوى46733

ناجح272.5إدارة بيــــــــــالا.الماريه تمريم سمير عبدالمولى السيد موسى46734

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.الماريه تمريم عاطف خليل السيد خليل46735

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.الماريه تمنه محمد صبرى الشحات البرعى46736

ناجح251إدارة بيــــــــــالا.الماريه تنجالء محمد ابراهيم المنسوب بدوى46737

ناجح204إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تابراهيم المهدى ابراهيم محمد عبداللطيف46738

ناجح156إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تابراهيم حسن عبدربه عبدالعزيز خليفه46739

ناجح233.5إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تابراهيم عادل ابراهيم السيد عمر46740

ناجح234.5إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تابراهيم كمال احمد ابراهيم بدر46741

ناجح274.5إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تاحمد البدوى حسن البدوى محمد46742

ناجح265إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تاحمد المنسى احمد عطيه هللا المنسى46743

ناجح176.5إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تاحمد خالد شوقي محمد سليم46744

ناجح216.5إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تاحمد رضا السيد عبدالعليم خليل46746

ناجح264إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تاحمد رضا سعد احمد العشرى46747

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تاحمد رفعت عبدالرؤف محمد احمد46748

ناجح160إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تاحمد سعد عبدالغفار حسن البسيونى46749

ناجح220.5إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تاحمد سعد عوض السيد اسماعيل46750

ناجح167إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تاحمد طارق حموده عبدالفتاح حموده46751

ناجح227إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تاحمد طارق على الشناوى جاد هللا46752

ناجح270.5إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تاحمد عبدهللا عبدهللا محمد السيد46753

ناجح253إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تاحمد عبدالهادى احمد عبدالهادى على46754

ناجح257إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تاحمد عصام المهدى المهدى الجندى46755

ناجح277.5إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تاحمد على على المغازى بدوى46756

ناجح252إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تاحمد محمد عبدالموجود محمد سالم46757

ناجح250.5إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تاحمد مصطفى توكل مصطفى46758

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تاحمد معروف معروف احمد متولى46759
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ناجح277إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تاحمد هشام عبدالسميع السيد على46760

ناجح268إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تاحمد ياسر انيس الششتاوى عبدهللا46761

ناجح237إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تاحمد يوسف المغازى يوسف الشافعى46762

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تاسالم عوض عبدهللا محمد حسب النبى46764

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تاسالم محمد عطيه هللا السيد محمد46765

ناجح156.5إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تاسالم محمد مصباح محمد عبدهللا46766

ناجح221إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تاكرمى وائل على رمضان بازيد46767

ناجح253إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تالسيد ابراهيم شلبى رجب شلبى46768

ناجح190إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تالسيد احمد مجاهد السيد محمد46769

ناجح192إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تالسيد اشرف السيد ناصف عمار46770

ناجح192إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تالسيد محمد سامى احمد جاد46771

ناجح231.5إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تايمن على عطوه السيد عطوه46773

ناجح246إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تايمن وائل ابراهيم الدسوقى عبدالفتاح46774

ناجح234إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تبدر محمد بدر الدين محمد غانم46775

ناجح259إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تجمال يحي محمد احمد بدر46777

ناجح264إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تحمدى هانى عبدهللا عبدالسميع حامد46778

ناجح179إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تخالد عزت فوزى سليمان احمد سليمان46779

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تسالم سمير احمد احمد على46780

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تشريف محمد المهدى محمد احمد46781

ناجح185إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تصبحى محمد صبحى محمد سيد احمد46782

ناجح202إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تصالح نصر سالم احمد سالم46783

ناجح269.5إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تصهيب احمد على احمد السيد46784

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تعادل ابراهيم عبدالسميع ابراهيم احمد46785

ناجح156إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تعادل محمد عادل السيد احمد46786

ناجح262إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تعادل هانى البدوى المغازى بدوى46787

ناجح166إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تعبدالباسط على عطا هللا مصطفى محمد46789
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ناجح203إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تعبدالحميد عبدالهادى محمد عبدالهادى السيد46790

ناجح263إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تعبدالحميد محمد عبدالحميد السيد حامد46791

ناجح158إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تعبدالرازق عبدالمنعم المرسى اسماعيل متولى46792

ناجح170إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تعبدالرحمن السيد عشرى ابراهيم مصطفى46794

ناجح251إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تعبدالرحمن الشربينى الشربينى عبدالرحمن الشربينى46795

ناجح228إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تعبدالرحمن خالد على محمد على46796

ناجح256إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تعبدالرحمن سيد احمد عثمان ابراهيم سعيد46797

ناجح183إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تعبدالرحمن طارق سمير هويدى متولى46798

ناجح228إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تعبدالرحمن عباس محمود المعداوى زياده46799

ناجح238إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تعبدالرحمن محمد احمد ابراهيم محمد46800

ناجح263إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تعبدالسميع ابراهيم عبدالسميع عبدالسميع الحلفاوى46801

ناجح154إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تعبدالعزيز الشحات محمود عبدالعزيز عبدالفتاح46802

ناجح252إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تعبدهللا عوض عبدهللا عوض محمد شطا46803

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تعبدهللا محمد على محمد موسى46804

ناجح165إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تعبدهللا محمد محمد البسيونى على46805

ناجح161إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تعالء عالء الدين طه احمد سالم46807

ناجح264إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تعلى ابراهيم عبدالرؤف ابوالعنين غازى46808

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تعلى ابراهيم على ابراهيم مجاهد46809

ناجح228إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تعلى احمد على محمد على منصور46810

ناجح208.5إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تعماد عبدالاله السيد احمد داود46811

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تعمار ياسر الشربينى احمد العطافى46812

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تعمر عبدالرازق عبدالرازق عبدالحميد محمد شطا46813

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تعمر عبدهللا الحمادى فؤاد الحمادى46814

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تعمر محمد احمد مراد احمد سراج الدين46815

ناجح196إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تعمر محمد فوزى سليمان احمد46816

ناجح191إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تعمرو عبدالفتاح عبدالدايم عبدالفتاح محمد46817
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ناجح229إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تفؤاد جمعه فؤاد عبدالرازق خميس46819

ناجح262إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تفاخر محمد عبدالحميد هويدى ابوالعنين46820

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تفارس احمد احمد الصاوى سالم46821

ناجح257إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تفارس احمد عبدالحليم احمد محمد46822

ناجح194إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تفارس خالد محمد عبدالعزيز الحنفى46823

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تكريم احمد محمد احمد غازى46824

ناجح227إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تكريم سالم عبدالجليل شيبوب على46825

ناجح264إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تكريم سعد احمد حسن ابوعجيله46826

ناجح169إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تمحمد ابراهيم احمد ابراهيم محمد46827

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تمحمد اشرف البدوى حامد بدوى46829

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تمحمد البدوى كامل حسن سليمان46830

ناجح163إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تمحمد السيد محمد حسن الغرقى46832

ناجح176إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تمحمد ايمن السعيد محمد السيد46833

ناجح241إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تمحمد ايهاب عاطف محمد السيد46834

ناجح258إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تمحمد جمال الشحات السيد العربى46835

ناجح146إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تمحمد حامد عبدالونيس عفيفى على46836

ناجح225إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تمحمد خالد ابوالمعاطى على محمد46838

ناجح197إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تمحمد سليمان احمد سليمان احمد الشيخ46840

ناجح252إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تمحمد شحاته خليل الصاوى عبدهللا46841

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تمحمد طارق عبدالعزيز البيومى غنيم46843

ناجح244إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تمحمد طارق محمد عبدالحميد  صقر46844

ناجح264إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تمحمد عبدالحميد لطفى عبدالحميد ابراهيم46845

ناجح203إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تمحمد عبدالغفار جمعه محمد ابراهيم46846

ناجح256إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تمحمد عبدهللا عبدالخالق بدير اسماعيل46847

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تمحمد عبدالناصر عبدالرؤف محمد احمد46848

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تمحمد عبدربه حسن عطيه محمد46849
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ناجح190إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تمحمد عبده عبدالفتاح عمر على46850

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تمحمد عماد عبدهللا محمد ابراهيم46851

ناجح167إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تمحمد فتوح محمد ابراهيم على46853

ناجح192إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تمحمد محمود محمد عبدالسالم محمود46854

ناجح177إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تمحمد مسعد محمد ابراهيم محمد46855

ناجح268إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تمحمد هانى عبدهللا عبدالسميع حامد46856

ناجح266.5إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تمحمود ابراهيم محمد ابراهيم محمود سالم46857

ناجح156إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تمحمود حسن على زياده46858

ناجح245إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تمحمود عبدهللا احمد عبدالحميد على46860

ناجح264إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تمحمود فتحى عبدالعليم محمد عامر46861

ناجح175إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تمحمود محمد على محمد بدير46863

ناجح234إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تمهند عبدالجليل حامد غازى غازى46864

ناجح215إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تنبيل ابراهيم ابراهيم المغازى بدوى46865

ناجح158إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تهانى رضا عبدالحليم متولى سليمان46866

ناجح192إدارة بيــــــــــالا.الجرايده توائل منصور احمد محمود منصور46868

ناجح209إدارة بيــــــــــالا.الجرايده توليد محمد احمد احمد الديسطى46869

ناجح176إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تاحسان شعبان عبدالمطلب محمد ابوالنور46870

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تاحالم ابراهيم النبوى الميرغنى عيسى46871

ناجح252إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تاسراء عادل على ابوزيد عوضين46872

ناجح235.5إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تاسماء احمد عطيه محمد ابراهيم46873

ناجح265إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تاسماء على حسن عبدالقادر سالمه46874

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تامانى محمد احمد عوض محمد46875

ناجح213إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تامل حسن احمد محمد حسن46876

ناجح213إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تامل محمد محجوب جاب هللا46877

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تامنيه المتولى السيد محمد السيد46878

ناجح213.5إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تاميره صالح مصطفى صالح عمر46879
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ناجح274إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تاميره هانى عبدالغفار السعيد غازى46880

ناجح268.5إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تان احمد السيد السيد احمد46881

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تايمان البيلى المرسى على السعدنى46882

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تايمان مؤنس ابوالمعاطى على محمد46883

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تايه اسالم عبدالعليم الصاوى حامد46884

ناجح270.5إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تايه اشرف جمعه محمد ابراهيم46885

ناجح273.5إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تايه المنسى الغيطانى محمد الغيطانى46886

ناجح156إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تايه امبابى عويضه امبابى محمد46887

ناجح249.5إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تايه خالد عبدالفتاح السيد فوزى46888

ناجح186إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تايه محمد عبده طه الخميسى46889

ناجح250.5إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تجيهان اشرف سعيد القطب على46890

ناجح217إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تحبيبه السيد عمر السيد سالم46891

ناجح263إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تحبيبه السيد نصحى محمداليمانى46892

ناجح158إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تحبيبه انور عبدهللا محمدشاهين46893

ناجح178إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تحبيبه ايهاب عبدالعزيز عثمان ابراهيم46894

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تحبيبه حسن حسن على مجاهد46895

ناجح159إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تحبيبه سامح مصباح ابراهيم يوسف46896

ناجح236.5إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تحبيبه عبدهللا عيد عبدهللا الكنانى46897

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تحكمت السيد محمد عبدالغفار ابراهيم46898

ناجح241إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تحنان عبدالحميد محمد القصبى موافى46899

ناجح248إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تخلود ابوالعباس ابراهيم احمد حسن46900

ناجح182إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تخلود عبدالحميد عبدالحميد الصاوى عوضين46901

ناجح261إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تدينا رمضان شوقى محمد ابراهيم46902

ناجح249إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تراويه محمد ابراهيم على على46903

ناجح279إدارة بيــــــــــالا.الجرايده ترضوى سامى احمد احمد على46904

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تروان السيد محمد المغازى السيد محمد طه46905
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ناجح278إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تروضه السيد بهى الدين السيد على ابراهيم46906

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تروميساء السيد فايز عبدالمنصف شداد46907

ناجح273.5إدارة بيــــــــــالا.الجرايده ترويدا رضا عبدالسميع ابراهيم العشرى46908

ناجح220.5إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تريم الشحات السيد احمد الشافعى46909

ناجح279إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تريم سامح سعد موسى محمد46910

ناجح256إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تزينب محمد محمد ابراهيم محمد46911

ناجح279.5إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تساره احمد محمد صادق متولى46912

ناجح278.5إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تساره عابد ابوشعيشع احمد ابوشعيشع46913

ناجح260إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تسلمى عبدالحميد فوزى احمد على46914

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تسلمى عبدالفتاح عبدالغفار محمد مجاهد46915

ناجح237إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تسماح المتولى رمضان عبده مرزوق46916

ناجح246إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تسهير فاروق ادريس عبدالمقصود الشربينى46917

ناجح251إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تسوسو محمد عبدالموجود السيد العربى46918

ناجح205.5إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تشاديه سامح احمد عبدالرؤف الشربينى46919

ناجح278.5إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تشذى محمد حسن محمد توفيق46920

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تشروق عبدالمجيد فراج حسين محمد46921

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تشمس عبدالحليم القطرى عبدالرحمن46922

ناجح278.5إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تشمس عبدالستار عبدالستار ابراهيم القطب46923

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تشهد ابراهيم رياض يونس حجاج46924

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تشهد احمد السيد احمد بدير46925

ناجح258إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تشهد عبدالفتاح ابراهيم ابراهيم محمد حداد46926

ناجح265إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تشهد عبدالفتاح محمد محمد شريف46927

ناجح246إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تشهد على عبدالحى عبدالخالق طه46928

ناجح279إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تشهد فؤاد عوض عبدالمنجى ناصف46929

ناجح265إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تصابرين صبرى حسن عبدالمنعم حسن46930

ناجح203.5إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تعبير مصطفى لطفى احمد مجاهد46931
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ناجح257.5إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تعلياء المنسى الششتاوى الششتاوى الصعيدى46932

ناجح258إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تفاطمه احمد سليمان نبيه ابراهيم46933

ناجح263إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تفاطمه السيد على مصطفى ابراهيم طه46934

ناجح268إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تفاطمه ايمن حسب النبى حامد عبدهللا46935

ناجح227إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تفاطمه محمد عبدالجليل السعيد الشاذلى46936

ناجح265إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تفاطمه هانى ابوالمعاطى على محمد46937

ناجح193.5إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تفرحه انس رضوان عبدالحليم عبدهللا46938

ناجح258.5إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تليالى احمد محمد ابراهيم محمد46939

ناجح188إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تماجده مجدى عبدالعليم محمد عامر46940

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تمروه حازم محمد عبدالعزيز محمد46941

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تملك اشرف درويش قرنى درويش46942

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تملك المتولى المغاورى المتولى البسطويسى46943

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تملك على محمود محمد ابوالفرج46944

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تمنه اشرف محمد احمد النجدى46945

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تمنه الدسوقى عبدالسميع الدسوقى الحداد46946

ناجح259إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تمنه السيد عبدالمنعم السيد الشحات46947

ناجح263إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تمنه طلعت البيلى غنام ابراهيم الزنط46948

ناجح278.5إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تمنه لطفى عبدالغفار عبدهللا عبدالواحد46949

ناجح223إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تمنه هانى الشحات محمد بدير46950

ناجح235إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تنجالء هانى حسن الصاوى حسين46951

ناجح211إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تندا جميل عبدالباسط السيد المصلحى46952

ناجح259إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تندا كارم محمود عباس اسماعيل46953

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تندى ابوالمعاطى الدسوقى ابوالمعاطى46954

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تندى محمد احمد عبدالحميد رضوان46955

ناجح241إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تنسمه السيد على رزق محمد46956

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تنورا على عطيه احمد عبدالفتاح46957
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ناجح255إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تهاله عبداللطيف ابراهيم محمد عبداللطيف46958

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تهانم سعد صبحى عبدالغنى سالمه46959

ناجح257إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تهبه رمضان المعداوى عبدالخالق على طه46960

ناجح259إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تهبه طاهر محمد محروس الشوره46961

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تهدى رامى جاد عبدالعزيز حسن46962

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تهدى عبدالمقصود محمد عبدالمقصود محمد46963

ناجح268إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تهدى وائل طاهر ابوزيد مصباح46964

ناجح268إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تهناء اسامه شعبان اسماعيل السيد46965

ناجح257إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تهناء جمال احمد ابراهيم بدر46966

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تهناء محمد على محمد مصطفى46967

ناجح236إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تورده عبدهللا الشافعى احمد محمد الشافعى46968

ناجح239إدارة بيــــــــــالا.الجرايده توفاء حسن حسن محمد حسن46969

ناجح255إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تياسمين شعبان عبدالمعبود عبدالرازق شعبان46970

ناجح209إدارة بيــــــــــالا.الحسين تابراهيم ابوالمجد محمد عبدالسميع محمد46971

ناجح198إدارة بيــــــــــالا.الحسين تابراهيم عبدالكريم ابراهيم عمرعاصى46972

ناجح207إدارة بيــــــــــالا.الحسين تابراهيم عبدالمنجى عبدالقادر ابراهيم حجازى46973

ناجح245إدارة بيــــــــــالا.الحسين تابراهيم نادر احمد قطب محمد46974

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.الحسين تاحمد اشرف عبدالحليم محمد رشوان46975

ناجح259إدارة بيــــــــــالا.الحسين تاحمد السعيد عبدالبديع السعيديوسف46976

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.الحسين تاحمد السيد حسني عبدالغفار46977

ناجح249إدارة بيــــــــــالا.الحسين تاحمد بدرالدين حسنى البيلى متولى46978

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.الحسين تاحمد بشير عبدالوكيل احمدمجاهد46979

ناجح255إدارة بيــــــــــالا.الحسين تاحمد حسن عبدالهادى محروس الشورى46980

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.الحسين تاحمد صبرى عبدهللا بديرالشربينى46982

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.الحسين تاحمد عاطف عبدالرحيم عبدالخالق السيد46983

ناجح235إدارة بيــــــــــالا.الحسين تاحمد عبدهللا محمد محمد مجاهد46984
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ناجح249إدارة بيــــــــــالا.الحسين تاحمد فاكر دسوقى الحسينى سالم46985

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.الحسين تاحمد فوزى السيد السيد احمد46986

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.الحسين تاحمد قنديل جميل محمود طعيمة46987

ناجح182إدارة بيــــــــــالا.الحسين تاحمد لطفى ذكى السيدعرفات46988

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.الحسين تاحمد محمد عبدالرازق حسن ابوالنجاه46989

ناجح266إدارة بيــــــــــالا.الحسين تاحمد محمد نجيب محمد برهام46990

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.الحسين تاحمد هانى البيلى محمد احمد46991

ناجح235إدارة بيــــــــــالا.الحسين تادهم طارق احمد محمد46992

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.الحسين تاسامة عبدالناصر عبدالمنعم حسن عرفه46993

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.الحسين تاسالم طارق مصطفى محمد محمد46994

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.الحسين تاسالم يوسف المرسي يوسف سيداحمد46995

ناجح210إدارة بيــــــــــالا.الحسين تاسالم يونس عبداللطيف عبدالرحمن ابوخليل46996

ناجح240إدارة بيــــــــــالا.الحسين تاكرامى السعيد عبدالبديع السعيد يوسف46997

ناجح205إدارة بيــــــــــالا.الحسين تاالمير ثروت ابراهيم محمدالبيلى46998

ناجح261إدارة بيــــــــــالا.الحسين تالسيد ابوالعنين السيد محمدمحمود46999

ناجح232إدارة بيــــــــــالا.الحسين تالسيد عادل السيد احمد الجناينى47000

ناجح245إدارة بيــــــــــالا.الحسين تالسيد فتحى السيد بدير على47001

ناجح237إدارة بيــــــــــالا.الحسين تالشربينى احمد العطافى احمدالعطافى47002

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.الحسين تايمن عبدالفتاح عبدالفتاح مصطفى عبدالرحمن47003

ناجح166إدارة بيــــــــــالا.الحسين تايهاب وائل المغاورى الصاوي سعد47004

ناجح248إدارة بيــــــــــالا.الحسين تتامر رزق السيد احمدابراهيم47006

ناجح207إدارة بيــــــــــالا.الحسين تجادهللا صبرى السيد المغازى جادهللا47007

ناجح237إدارة بيــــــــــالا.الحسين تجمال الدين هانى محمد المرسى جادهللا47008

ناجح241إدارة بيــــــــــالا.الحسين تجمال السيد جمال طه طه محمد47009

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.الحسين تجمال عبدالناصر جمال محمدجاد47010

ناجح265إدارة بيــــــــــالا.الحسين تحامد احمد محمد حامدعطاهللا47011



كفرالشيخ16/06/2021

1622صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح212إدارة بيــــــــــالا.الحسين تخالد محمد ابراهيم عبدهللا عز47012

ناجح260إدارة بيــــــــــالا.الحسين تسعد عبدالحليم عوض المتولى اسماعيل47013

ناجح269.5إدارة بيــــــــــالا.الحسين تشادى عبدالغفار احمد سالم على47014

ناجح266إدارة بيــــــــــالا.الحسين تشريف عرفه على البدراوى حسن47015

ناجح188.5إدارة بيــــــــــالا.الحسين تصالح الشناوى احمد عبدالعزيز يوسف47016

ناجح263إدارة بيــــــــــالا.الحسين تصالح حمد صالح حمدعلى سعيد47017

ناجح265.5إدارة بيــــــــــالا.الحسين تطه عبدالسالم عبدالحى عبدالخالق طه47018

ناجح231إدارة بيــــــــــالا.الحسين تعادل ياسر على فهمى المرسى جادهللا47019

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.الحسين تعبدالحميد شاكر عبدالحميد على صادق سراج الدين47020

ناجح262إدارة بيــــــــــالا.الحسين تعبدالرازق احمد على عبدالرحمن على47021

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.الحسين تعبدالرحمن احمد على على شلوف47022

ناجح279إدارة بيــــــــــالا.الحسين تعبدالرحمن ياسر عبدالحى السيدالسيد47023

ناجح260إدارة بيــــــــــالا.الحسين تعبدهللا احمد عبدهللا المرسى احمد47024

ناجح264إدارة بيــــــــــالا.الحسين تعبدهللا صالح حامد صالح على47025

ناجح207إدارة بيــــــــــالا.الحسين تعبدهللا محمد رضا يحيى ابراهيم زايد47026

ناجح251إدارة بيــــــــــالا.الحسين تعبدالمطلب السيد متولى محمدمحمد47027

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.الحسين تعبدالوهاب عوض عبدالدايم محمدمتولى47028

ناجح266إدارة بيــــــــــالا.الحسين تعصام عبدالباسط عبدهللا يوسف47029

ناجح204إدارة بيــــــــــالا.الحسين تعصام محمد محمد مندورابراهيم47030

ناجح250إدارة بيــــــــــالا.الحسين تعالء همام السيد احمد ابراهيم47031

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.الحسين تعلى المغازى على المغازى ابراهيم47032

ناجح204.5إدارة بيــــــــــالا.الحسين تعلى عبدالراشد على محمدبدير47033

ناجح249إدارة بيــــــــــالا.الحسين تعلى محمد على عبدالحى على الفرارجى47034

ناجح199إدارة بيــــــــــالا.الحسين تعلى محمود على محمد السيد47035

ناجح255إدارة بيــــــــــالا.الحسين تعمرو انور سالمه العطافى سالمه47036

ناجح261.5إدارة بيــــــــــالا.الحسين تغالى غيث عبدالهادى الدسوقى الحداد47037
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ناجح270إدارة بيــــــــــالا.الحسين تفارس محمد عبدالحميد ابوالمعاطي طايله47038

ناجح265إدارة بيــــــــــالا.الحسين تكريم محمد المعصراوى محمد المغازى47039

ناجح265إدارة بيــــــــــالا.الحسين تكمال محمد يوسف كمال اسماعيل47040

ناجح251إدارة بيــــــــــالا.الحسين تلطفى ابوالعال احمد عرابى حماد47041

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.الحسين تماجد مجدى احمد عبدالدايم عبدالواحد47042

ناجح257إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمحمد ابراهيم عبدالغنى عبدالسالم خفاجى47043

ناجح248إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمحمد ابوالعنين ابوالعنين غانم ابوالعنين47044

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمحمد احمد احمد صبري عبدالكريم شريف47045

ناجح258إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمحمد الدسوقى الدسوقى سالمه بدير47046

ناجح201إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمحمد المرسى عبدالعزيز الصاوى ابراهيم47047

ناجح270.5إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمحمد المهدى محمد مصطفى مهدى47048

ناجح263إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمحمد جمال ابوالعز عبدالقادرحامد47049

ناجح235إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمحمد جمال ناصف البازاسماعيل47050

ناجح257إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمحمد حسام محمد عبدالهادى ابوزيد47051

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمحمد خالد جالل عبدالحميد احمد47052

ناجح206إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمحمد رضا عبدالرؤف الشربينى سالم47053

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمحمد رضا عبدالموجود محمدبدير47054

ناجح260إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمحمد رضا محمد عبدالرؤف47055

ناجح266.5إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمحمد شاكر محمد عبدالرحيم ابراهيم47056

ناجح235.5إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمحمد شحاتة عبدالرازق ابراهيم السيد47057

ناجح235إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمحمد عبدالحميد محمد السيدحامد47058

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمحمد عبدالحى عبدالقادر عطيه شريف47059

ناجح198إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمحمد عالء عصر خفاجه عصر47061

ناجح238.5إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمحمد فؤاد زايد ابراهيم زايد47062

ناجح265إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمحمد كمال محمد فرج محمدموافى47063

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمحمد لطفى محمد طاهرالسيد47064
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ناجح270.5إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمحمد مجدي عبدهللا علي حسن47065

ناجح259إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمحمد مدحت محمد عبدالحميدعلى47066

ناجح260إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمحمد مصطفى على احمدالسيد47067

ناجح259إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمحمود اسامه محمود المغازى محمد47068

ناجح246إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمحمود جمال عبدالقادر عرابى حماد47069

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمحمود سعد السيد البدوى حسن47070

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمحمود محمد عبدالعدل عبدالهادى ابوزيد47071

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمصباح محمد مصباح حامد عبدهللا47072

ناجح251إدارة بيــــــــــالا.الحسين تممدوح السعيد ممدوح سعيدعنتر47073

ناجح208إدارة بيــــــــــالا.الحسين تممدوح محمد عبدالهادى محمدالطنطاوى47074

ناجح231.5إدارة بيــــــــــالا.الحسين تممدوح وحيد مقبل مصطفى حسن47075

ناجح178إدارة بيــــــــــالا.الحسين تنادر رمضان صبحى حسن شوشه47076

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.الحسين تهانى ايهاب يوسف موسى يوسف47077

ناجح262إدارة بيــــــــــالا.الحسين تهشام المغازى البيلى سالمه بدير زينه47078

ناجح261إدارة بيــــــــــالا.الحسين تيحيى جمال يحيى احمدعلى47079

ناجح260إدارة بيــــــــــالا.الحسين تيوسف السيد يوسف عبدالعزيز يوسف47080

ناجح262.5إدارة بيــــــــــالا.الحسين تابتسام عبدالحفيظ البدوى المغازى البدوى47081

ناجح271.5إدارة بيــــــــــالا.الحسين تاسراء رضا لطفى محمدعبده47082

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.الحسين تاسراء طه ابراهيم المغازى بدوى47083

ناجح237إدارة بيــــــــــالا.الحسين تاسراء عماد البيومى عبدهللا47084

ناجح229إدارة بيــــــــــالا.الحسين تاسماء طه ابراهيم المغازى بدوى47085

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.الحسين تاسماء عوض الشحات عبدالغنى ابراهيم47086

ناجح255إدارة بيــــــــــالا.الحسين تاسماء محمد عبدالعال احمدعبدالعال47087

ناجح264إدارة بيــــــــــالا.الحسين تاسماء وائل صالح الدين على سالم47088

ناجح268إدارة بيــــــــــالا.الحسين تاعتماد عمرو رشاد اسماعيل عبدالغنى47089

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.الحسين تاالء خالد محمد عبدالحميد على47090
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ناجح257إدارة بيــــــــــالا.الحسين تامال احمد ابراهيم احمد المغازى47091

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.الحسين تامل ايهاب احمد السيدشعبان47092

ناجح244إدارة بيــــــــــالا.الحسين تاميره عماد عطيه عبدالفتاح عبدالرازق47093

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.الحسين تاميمة خليل حسب النبى عبدالحى على47094

ناجح264إدارة بيــــــــــالا.الحسين تاية محمد عبدالسالم عبداللطيف خيرهللا47095

ناجح266إدارة بيــــــــــالا.الحسين تايمان محمد السيد محمد السيد47096

ناجح249إدارة بيــــــــــالا.الحسين تايه البيلي ابوغنام الشحات عبدالعال47097

ناجح263إدارة بيــــــــــالا.الحسين تايه عبدالقادر احمد عبدالقادراحمد47098

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.الحسين تبسملة ايمن عبدهللا عبدالخالق محمد47099

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.الحسين تبسمله ابراهيم الدسوقى سالمه بدير47100

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.الحسين تبسمله احمد عبدالحليم احمدغازى منصور47101

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.الحسين تبسمله عبدهللا على ابراهيم مجاهد47102

ناجح278.5إدارة بيــــــــــالا.الحسين تبسنت محمد صالح عبدالحميدعبدالنبى47103

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.الحسين تبيندا محمود عبدالهادي عبدالفتاح سيداح47104

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.الحسين تجهاد احمد احمد محمد بكر47105

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.الحسين تحبيبة ابراهيم عيسي عبدهللا عيسى عبيدو47106

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.الحسين تحبيبة مجدي عبدالغفار عبدالفتاح اسماعيل47107

ناجح266إدارة بيــــــــــالا.الحسين تحبيبة محمد محروس مجاهد47108

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.الحسين تحبيبه ابراهيم لطفى مجاهد مجاهد47109

ناجح278.5إدارة بيــــــــــالا.الحسين تحبيبه احمد محمد عبدالوهاب اسماعيل47110

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.الحسين تحبيبه طه عبدالمنعم ابوالمعاطى الخشوعى47111

ناجح240إدارة بيــــــــــالا.الحسين تحبيبه محمد عبدالحميد احمدالسيد47112

ناجح279إدارة بيــــــــــالا.الحسين تحبيبه وائل عبدالوكيل احمدمجاهد47113

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.الحسين تحنين ابراهيم محمد محمدالزرقانى47115

ناجح279إدارة بيــــــــــالا.الحسين تحنين طارق صبحى احمد47116

ناجح279إدارة بيــــــــــالا.الحسين تخلود خالد على السيد عبدهللا47117
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ناجح279إدارة بيــــــــــالا.الحسين تخلود عبدالجيد عبدهللا عبدالسميع حامد47118

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.الحسين تخلود هيثم ابراهيم المغازى بدوى47119

ناجح279إدارة بيــــــــــالا.الحسين تدعاء محمد على عبدالفتاح مصطفى47120

ناجح260إدارة بيــــــــــالا.الحسين تدنيا سعد عبدالهادى عبدالفتاح شلوف47121

ناجح250إدارة بيــــــــــالا.الحسين تدنيا محمد بدوى عبدالحميد محمد47122

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.الحسين تدنيا محمد محمود مقبل مصطفى47123

ناجح263إدارة بيــــــــــالا.الحسين تدينا احمد محمد احمدعمر47124

ناجح256إدارة بيــــــــــالا.الحسين تدينا وهبه احمد نظمى وهبه47125

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.الحسين ترانيا وائل السيد احمدسالمه47126

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.الحسين ترتاج وليد شوقى محمد محمود سلطان47127

ناجح278.5إدارة بيــــــــــالا.الحسين ترحاب احمد عبدالحى الدسوقى حداد47128

ناجح278.5إدارة بيــــــــــالا.الحسين ترحمه عبدالرؤف البيومى عبدالرؤف البيومى47129

ناجح240إدارة بيــــــــــالا.الحسين ترغده عبدهللا محمد عبدهللا محمدابوشعيشع47130

ناجح278.5إدارة بيــــــــــالا.الحسين ترنيم عصام سالم احمد شلبى47131

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.الحسين تروان السيد شحاته ابراهيم على47132

ناجح279إدارة بيــــــــــالا.الحسين تروان على ابراهيم محمد محى الدين47133

ناجح279إدارة بيــــــــــالا.الحسين ترويدا مدحت ابراهيم البازابراهيم47134

ناجح277.5إدارة بيــــــــــالا.الحسين تريناد اسامة احمد محمدزيدان47135

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.الحسين تريناد محمد عبدالحكيم محمدعبدالحكيم47136

ناجح279إدارة بيــــــــــالا.الحسين تسارة عبدهللا عبدالحليم محمدابراهيم47137

ناجح257إدارة بيــــــــــالا.الحسين تساره على محمد على السيدعلى47138

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.الحسين تسحر محروس محمد عبدالسميع محمد47139

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.الحسين تسلمى احمد على على شلوف47140

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.الحسين تسلمي احمد ماهر السيدعلى47141

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.الحسين تسلمى خفاجه انور حسن عبداللطيف47142

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.الحسين تسلمى طارق عبدالبارى عبدالمنعم عبدال47143
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ناجح262إدارة بيــــــــــالا.الحسين تسناء احمد ابراهيم على عتمان47144

ناجح268إدارة بيــــــــــالا.الحسين تسهيله احمد فؤاد ذكى محمود47145

ناجح236إدارة بيــــــــــالا.الحسين تشروق احمد نور عبدهللا االعصر47146

ناجح263إدارة بيــــــــــالا.الحسين تشهد اشرف حامد ابوزيدسالم47147

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.الحسين تشهد السيد غازي محمداسماعيل47148

ناجح240إدارة بيــــــــــالا.الحسين تشهد حامد عبدالحميد حامدالعرابى47149

ناجح250إدارة بيــــــــــالا.الحسين تشهد عبدهللا عثمان ابراهيم سعيد47150

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.الحسين تشهد عماد جمعه سيد حجازي47151

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.الحسين تشيماء عبدالعليم محمد صبره البسطويسى47152

ناجح198إدارة بيــــــــــالا.الحسين تصالحه احمد عبدالعزيز عبدهللا غنيم47153

ناجح252إدارة بيــــــــــالا.الحسين تصفا عز السيد عز عبدهللا47154

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.الحسين تصفوه هانى سعد احمد شرف الدين47155

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.الحسين تضحى اسامه محمود المغازى محمد47156

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.الحسين تضحى عبدالمنعم عبدالباسط احمدمجاهد47157

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.الحسين تضحي يوسف عطاهللا عبدالخالق محمد47158

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.الحسين تعفاف محمد على ابراهيم مجاهد47159

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.الحسين تكريمة عماد محمد عبدالرؤف محمد47160

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.الحسين تليلى الشحات فكيه السيدحسن47161

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.الحسين تليلى غالب احمد رجب شلبى47162

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.الحسين تليلى هيثم عوض عبدالرحمن على47163

ناجح262إدارة بيــــــــــالا.الحسين تماجده احمد محمد عبدالوهاب اسماعيل47164

ناجح214إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمديحه امين على البدراوى حسن47165

ناجح253إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمرام محمد سعد محمد محمد47166

ناجح185إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمروه طلبه محمد الشحات طلبه47167

ناجح225إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمريم الشحات الدسوقى ابراهيم حداد47168

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمريم الصاوى عبدالعليم ابراهيم الصاوى47169
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ناجح275إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمريم الهنداوي شعبان الهنداوي محمود47170

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمريم رمضان المرسي محمد47171

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمريم عبدالحميد طلعت عبدالحميدمحمد47172

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمريم عبدالرحمن عوض عبدالرحمن على47173

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمريم وائل عبدالبديع عبدالمنعم عطاال47174

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمنال محمد فوده محمدالحلفاوى47175

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمنة اشرف احمد سليمان شلوف47176

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمنه هللا وليد مراد عبدالعزيز عجور47177

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمنه ماهر عبدالحميد عبدالرحمن حسن47178

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمنه محمد محمد الشربينى ابوشعيشع47179

ناجح259إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمنى متولي منير متولى البنداري47180

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.الحسين تموده ابراهيم احمد محمودعبده47181

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمى العطافى فضل العطافى احمد47182

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.الحسين تمى رضا السيد ابراهيم السيد47183

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.الحسين تنجاه خطاب القطب السيدعلى47184

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.الحسين تنجوى عمر فؤاد محمددياب47185

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.الحسين تندى صبرى معوض عبدالرحمن الحداد47186

ناجح241إدارة بيــــــــــالا.الحسين تندى محمد على محمدعطيه47187

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.الحسين تنوال احمد ابراهيم احمدمجاهد47188

ناجح268إدارة بيــــــــــالا.الحسين تنورهان سامى عبدهللا المتولى احمد47189

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.الحسين تنورهان ناجى محمد الشربينى ابوشعيشع47190

ناجح264إدارة بيــــــــــالا.الحسين تنورهان هانى عبدالمنعم احمد ابراهيم47191

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.الحسين تهاله وائل فؤاد عبدالرؤف عبداللطيف47192

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.الحسين تهبه عبدالرؤف محمد حسن جادهللا47193

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.الحسين تهدى الذكى رجب ابراهيم الموجى47194

ناجح225إدارة بيــــــــــالا.الحسين تهدى الوصيف عبدالمنجى الوصيف السيد47195
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ناجح201إدارة بيــــــــــالا.الحسين تهدى محمد سالم السيد سالم47196

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.الحسين تهمس ابراهيم عمر عمرعمرعاصى47197

ناجح258إدارة بيــــــــــالا.الحسين تهناء جمال عبدالخالق عبدالحى عبدالخالق47198

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.الحسين تهناء عزمى عبدالحفيظ عبدالعليم السيد47199

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.الحسين تهنية عبدالعليم رفعت عبدالعزيزحسن47200

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.الحسين تهويدا على على احمد محمد47201

ناجح201إدارة بيــــــــــالا.الحسين تورده وائل كمال عبدالقادرالمغازى47202

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.الحسين توفاء عادل عطيه هللا عبدالغنى عبدالفتاح47203

ناجح197إدارة بيــــــــــالا.الحسين تياسمين عيد مصباح محمدعبدهللا47204

ناجح279إدارة بيــــــــــالا.الحسين تيمني السعيد عبدالسميع السعيدمحمود47205

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.الحسين تيمنى انور السيد انور هويدى47206

ناجح267إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةاحمد جالل عمر محمود السيسى47207

ناجح245إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةاحمد عصام ابراهيم عبدالوهاب المتولى47208

ناجح268إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةاحمد محمد محمد المعداوي محمد47209

ناجح234إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةاحمد مدحت ابراهيم عبدالغنى شعيشع47210

ناجح275إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةاحمد نصر السيد شعبان مبارك47211

ناجح216إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةادهم جالل محمد محمد على47212

ناجح171إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةالبيلى فيصل البيلى السيد47213

ناجح249إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةامير راضى محمد عبدالحليم47214

ناجح204إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةايمن احمد المغازي بدير47215

ناجح270إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةبشير احمد عبداللطيف محمد الشافعى47216

ناجح180إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةجمال عبدالعزيز سامي السعيد البيلي47217

ناجح255إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةزياد خالد احمد عبدالرحيم47218

ناجح255إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةزياد محمود حسن محمد ابوزيد47219

ناجح203إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةشاكر محمد شاكر على عبدالعزيز47220

ناجح270إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةشريف اشرف عبدالهادى محمود محمد47221
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ناجح259إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةشعبان نبيه عيسى عبدالحق السيد47222

ناجح230إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةصبري محمد عماد احمد على47223

ناجح180.5إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةعبدالرحمن احمد محمود محمد عيسى47224

ناجح230إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةعبداللطيف محمد عبدالفتاح محمد شريف47225

ناجح256إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةعبدهللا امجد السيد محمدابوزيد47226

ناجح256.5إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةعبدهللا حسام الدين حسن محمد ابوزيد47227

ناجح263إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةعبدهللا عبدالهادى احمد عبدالسالم العجمى47228

ناجح242إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةعبدهللا وائل مامون محمد ابراهيم47229

ناجح242إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةعلى مسعد على مسعد المتولى47230

ناجح166إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةعماد ايمن الشحات حافظ47231

ناجح268إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةعمار عزمي محمد عبدالعظيم ابراهيم47232

ناجح155إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةعمار فراج محمود محمد على47233

ناجح260إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةعمر حسن زين العابدين حسن47234

ناجح254إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةعمر عالء عمر السيد موسى47235

ناجح255إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةفارس عبدهللا محمد بدر السيد47236

ناجح262إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةماهر محمد ماهر المتولى شاهين47237

ناجح233إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةمحمد احمد احمد المغازى على47238

ناجح199إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةمحمد اسالم عبدالفتاح السيد البمبى47239

ناجح256إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةمحمد السيد عبدالسالم البسطويسى خفاجه47240

ناجح217إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةمحمد حاتم عدلى المغازى على47241

ناجح246إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةمحمد حاتم محمود عبدالعظيم ابراهيم47242

ناجح223إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةمحمد حسام محمود البيلى المتولى47243

ناجح184إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةمحمد رمضان الشحات حافظ47244

ناجح236إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةمحمد سرور محمد محمد ابوزيد47245

ناجح216إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةمحمد طارق عطيه محمد شحاته47246

ناجح270إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةمحمد طاهر الرفاعى على الرفاعى47247
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ناجح213إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةمحمد على محمود محمد ابوعلى47248

ناجح246إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةمحمد محمود توفيق السيد محمد47249

ناجح257إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةمحمد نجاح عبدالعزيز محمد عيسى47250

ناجح259إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةمحمود حاتم عبداللطيف محمد حجازي47251

ناجح203إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةمحمود حسام الدين حمزة محمد ابراهيم47252

ناجح271إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةمحمود شريف حسين عبدالرازق47253

ناجح244إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةمحمود عبداللطيف محمود محمد علي47254

ناجح254إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةمحمود محمد عبدالفتاح محمد شريف47255

ناجح271إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةمعاذ ايمن السيد محمد ابراهيم47256

ناجح275إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةمعاذ هانى السيد السيد متولى47257

ناجح270إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةياسر السيد محمد عبدالغنى شعيشع47258

ناجح156إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةياسر فراج محمود محمد على47259

ناجح247إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةياسر محمد عبدالمعطي عبدالوهاب47260

ناجح201إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةيوسف السيد محمود السيد محمد البمبى47261

ناجح152إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةيوسف محمد فتحى محمد جحا47262

ناجح275إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةاسماء ابوالوفا محمود على المهدى47263

ناجح261إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةاسماء لطفى عبدالعزيز احمد الطايش47264

ناجح276إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةاية الشحات محمد احمد محمد المهدى47265

ناجح279إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةايمان ابوالوفا محمود على المهدى47266

ناجح276إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةايمان جالل فؤاد عبدالحق السيد47267

ناجح257إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةايه ايهاب شاكر على عبدالعزيز47268

ناجح269إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةايه محمد عبدالحميد احمد الطايش47269

ناجح271إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةايه محمد محمود عبدالعظيم عاصى47270

ناجح262إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةثريا الشحات الشحات الرفاعى المرسى47271

ناجح276إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةرفيدة هانى ابراهيم على احمد بدر47272

ناجح276إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةرقيه سعد خليفه سعد خليفه47273
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ناجح278إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةروان ربيع على محمد جاد47274

ناجح266إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةروان سمير عيد محمد عيد47275

ناجح178.5إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةروان ياسر لطفى ابراهيم ابراهيم47276

ناجح271إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةسارة بشير عبداللطيف محمد الشافعي47277

ناجح266إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةسارة ياسر محمد مصطفى على47278

ناجح277إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةسلسبيل عبدالعزيز محمد عبدالرازق على47279

ناجح276إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةشروق سامح ماهر المتولى شاهين47280

ناجح278إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةشهد وليد عبدالفتاح عبدالدايم متولى47281

ناجح263إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةشيماء محمد شاكر على عبدالعزيز47282

ناجح256.5إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةضحى جمال موسى جمعه موسى47283

ناجح275إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةفاطمة نادر فاروق المهدي ابراهيم47284

ناجح270إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةفاطمه وليد مصطفى يوسف منصور47285

ناجح255إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةلقاء الهادى عبدهللا على المتولى47286

ناجح267إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةمريم السيد رزق حامد ابراهيم47287

ناجح269إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةمريم رامى محمد سعد عبدالسالم47288

ناجح272إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةمنى وليد السيد يوسف احمد على47289

ناجح267إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةميار سعيد مندور عبدالعال هويدى47290

ناجح265إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةميار وائل السيد محمد المتولى المتولى47291

ناجح274.5إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةندى محمد حامد محمد حامد47292

ناجح266إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةنرمين محمد سالم عبدالغفار سالم47293

ناجح277إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةنورا السيد ابوالنجا احمد ابوالنجا47294

ناجح251إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةنورا المغازى عدلى المغازى على47295

ناجح262إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةنورهان السيد على السيد متولي47296

ناجح260إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةهاجر جمال عبدالحافظ احمد السيد47297

ناجح268إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةهاجر عبدالغنى عوض عبدالمنجى حسين47298

ناجح274إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةهند محسن محمد طلعت المرسى47299
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ناجح273إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةوعد الغريب ماهر احمد شتات47300

ناجح278إدارة بيــــــــــالكفر العجمى اإلعداديةوفاء عبدالعزيز عبدالعزيز احمد الطايش47301

ناجح214إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تابراهيم سراج جميل ابراهيم ريحان47302

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تاحمد السيد عبدهللا عبدالعزيز47303

ناجح268إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تاحمد شوقى عباس محمد47304

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تاحمد عبدهللا حسن علي عطية47305

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تاحمد عبدالناصر محمد خطاب47306

ناجح259.5إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تاحمد محمد شاكر مصطفى بدر الدين47307

ناجح264.5إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تاحمد مدحت صبحى الشناوى الجزار47308

ناجح224إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تاسامة عادل عبدالحميد محمد47309

ناجح264إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تايمن عبدالمحسن ابراهيم عبدالمحسن47310

ناجح233إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تايهاب ايمن عبدالمنعم عباس محمد47311

ناجح241.5إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تجمال محمد جمال السيد محمد47312

ناجح223.5إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تحسام هاني محي الدين محمد47313

ناجح225.5إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تخالد علي محجوب بسيوني47314

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تذياد على محمد على سعودى47315

ناجح151إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه ترزق رضا عبدالسالم احمد47316

ناجح157إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه ترضا السيد حمدان السيد ابراهيم47317

ناجح208إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تزياد ابراهيم عبدالحليم عبدالجواد47318

ناجح251إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تسامر محمد عطيه الشناوى47319

ناجح240إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تسعد ايمن حسين محمد بالل47320

ناجح187إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تصالح عصام صالح ابوشعيشع47321

ناجح262إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تعادل على على العشرى47322

ناجح252إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تعبدالحميد الشحات عبدالحميد محمد47323

ناجح257.5إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تعبدالرحمن حماده الشربيني عبدالرازق47324

ناجح212.5إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تعبدالرحمن خالد عبدالحى عبدالرحمن47325
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ناجح235إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تعبدهللا عاطف محي الدين محمد47326

ناجح264إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تعطيه محمد عطيه محمد47327

ناجح210إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تعماد عبدالبصير محمد علي47328

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تعمر غريب السيد الغريب47329

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تفؤاد يكن احمد عبدالسالم47330

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تكريم عبدالواحد عبدالحي خطاب47331

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تمحمد ابوزيد ابوالعز محمد47332

ناجح199إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تمحمد احمد رزق احمد نصر47333

ناجح237.5إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تمحمد جمال الشحات محمد47334

ناجح240.5إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تمحمد رجب عبدالعزيز محمد رجب47335

ناجح275.5إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تمحمد رضا حسن على47336

ناجح265إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تمحمد رضا محجوب بسيوني47337

ناجح263إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تمحمد شعبان ابراهيم ابوالفتوح47338

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تمحمد عادل محمد عبدالسالم47339

ناجح225.5إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تمحمد عبدهللا عطيه حسن47340

ناجح256إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تمحمد عبدالوكيل السيد ابراهيم47341

ناجح243إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تمحمد عثمان عبدالرحمن السيد47342

ناجح254.5إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تمحمد فكيه عبدالعزيز ابراهيم47343

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تمحمد هشام عبدالعليم محمد47344

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تمحمد وليد ابراهيم ابوالفتوح47345

ناجح244.5إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تمحمد يوسف عبدالحليم ابراهيم47346

ناجح222إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تمحمود عامر جمال المغازى محمد47347

ناجح264إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تمعتمد طارق عبدالمنعم عبدالرازق47348

ناجح244إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تمهاب خالد راشد محمود47349

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تنبيل يسرى نبيه كامل عالم47350

ناجح266إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تيوسف ابوزيد ابوالعز محمد47351
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ناجح278إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تاسراء ابراهيم السيد ابراهيم47352

ناجح276.5إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تاسماء حسنى السيد عبدالنبى47353

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تاسماء عبدهللا محمد محمد ابراهيم عبدالغنى47354

ناجح274.5إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تاسماء منصور البيلى منصور47355

ناجح259إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تاالء ايهاب صادق علي47356

ناجح267.5إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تاالء هانى عبدالعليم محمد عبدالعال47357

ناجح259.5إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تامانى ياسر محمد محمد47358

ناجح237.5إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تامل عبدالمنعم سليمان محمد47359

ناجح254إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تاميره سمير صبرى الغريب47360

ناجح233إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تحبيبه عماد سعد محمد47361

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تدعاء شلبي ابراهيم شلبي47363

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تدينا ايمن محمد محمد اسماعيل47364

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تسمر خيرى سليمان الدسوقى47365

ناجح247.5إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تسهر لطفى محمد بدير47366

ناجح256إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تسهير عادل على حسن47367

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تشروق عالء احمد مروان47368

ناجح252.5إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تشهد الشوادفى على محمد47369

ناجح227.5إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تصباح يسري الشحات محمد47370

ناجح238.5إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تظريفه السيد الشحات العوضى47371

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تعال محمد عبدالسالم عبدهللا47372

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تفاطمة اسماعيل بسيونى احمد47373

ناجح249إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تفاطمه عاشور محمد السيد شاهين47374

ناجح257.5إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تفتحيه سعد عبدالحفيظ احمد47375

ناجح244.5إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تكريمه لطفى محمد بدير47376

ناجح267.5إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تمروه ايمن عاشور التهامى محمد47377

ناجح229.5إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تمريم رضا سليم احمد47378
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ناجح227.5إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تمنه السيد السيد محمد47379

ناجح240إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تمنه رضا محمد عبدالفتاح47380

ناجح255.5إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تمى معتمد عبدالمنعم عبدالرازق سليم47381

ناجح264.5إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تندا السيد البسيونى شحاته47382

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تندى عبدالهادي احمد الشحات47383

ناجح265إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تنشوى الشحات صديق محمود47384

ناجح248.5إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تهاجر رمضان سليم احمد47385

ناجح252إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تهايدى محمد ابراهيم السعيد محمد ابوالعطا47386

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تهند خالد على حسن الطيبانى47387

ناجح278.5إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تياسمين رضا عطية سليمان مشاق47388

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.محمد يوسف بالحوه تياسمين عبدالوكيل السيد ابراهيم47389

ناجح224إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةابراهيم عبدالرحمن ابراهيم حسن الطيباني47390

ناجح271إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةابراهيم محمد سمير محمد حسنين47391

ناجح186إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةاحمد عبدالجواد احمد يونس حسن47392

ناجح279إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةاحمد علي محمد علي ابراهيم البيالوي47393

ناجح274إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةاحمد مجدى محمد ابوسيد حامد47394

ناجح266.5إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةاحمد محمد عبدهللا محمد السيد عيشه47395

ناجح257.5إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةاسامة رضا عبدالرحمن الشحات محمد47396

ناجح269إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةالسيد ابوزيد السيد ابوزيد عبدالحليم47397

ناجح147إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةالسيد محمد فوزى توفيق جاد هللا47398

ناجح270إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةالسيد ناصر السيد الشربينى عرابى47399

ناجح176إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةحسام حسن السيد محمد خميس47400

ناجح221.5إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةحلمي مبروك سليمان ابوشوشة الصوفاني47401

ناجح275إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةسيف الدين هاني محمد يوسف البيالوي47402

ناجح274إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةعبدالرحمن عبداللطيف محمد السيد السيد47403

ناجح240.5إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةعبدهللا السيد شفيق السيد محمد47404
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ناجح273إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةعمار طارق علي البيلي الشناوي حطب47405

ناجح266إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةكريم عبدالقادر ابوالعال عبدالقادر احمد47406

ناجح273إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةمازن محمد السيد عبدالفتاح حطب47407

ناجح232إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةمحمد اسامة محمد علي مصطفي47408

ناجح235إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةمحمد اسامة محمد علي مناع47409

ناجح279إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةمحمد اشرف احمد محمد قاسم47410

ناجح271إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةمحمد حسام منير عبدالعظيم قابيل47411

ناجح273.5إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةمحمد خالد عبدالموجود محمد يوسف47412

ناجح256إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةمحمد رضا ابراهيم عبدالفتاح حطب47413

ناجح264.5إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةمحمد عماد فريد ابراهيم عبدالخالق47414

ناجح259.5إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةمحمد مدحت جمعه ذكي محمد47415

ناجح257إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةمحمود ابراهيم محمود يوسف حطب47416

ناجح258.5إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةمدحت حسن ابراهيم حسن الطيبانى47417

ناجح244.5إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةمصطفى الشحات عبدالفتاح طه عطيه47418

ناجح264.5إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةنادر عبدالعزيز عبدالرازق عبدالعزيز الجمال47419

ناجح240إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةهاني حسن محمد السباعي عبدالفتاح47420

ناجح259.5إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةيوسف ايهاب يوسف بدير يوسف47421

ناجح264.5إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةيونس احمد الشحات عبدالغني47422

ناجح276إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةاسراء رضا عبدهللا عبدالفتاح علي47423

ناجح211إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةاسماء ابراهيم السيد احمد االبشاني47424

ناجح258إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةاسماء محمد توفيق على ساطور47425

ناجح261إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةامل وليد جالل سالم علي47426

ناجح276إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةاية ياسر صدقي عبدالعظيم قابيل47427

ناجح269إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةبسملة اسامة جالل سالم علي47428

ناجح278إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةبسمله خالد جمال عبدالغفار ابراهيم47429

ناجح278إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةحبيبة محمد بدير ابراهيم47430
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ناجح267إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةحبيبه حسن يوسف حسن البلقاسى47431

ناجح255.5إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةحنان هانى سامى سالم محمد47432

ناجح272إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةزهراء عصام محمد عبدالحميد الجوهرى47433

ناجح278إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةسارة عبدهللا السيد حافظ سلطان47434

ناجح273إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةساره احمد عبدالسميع اسماعيل عالم47435

ناجح277إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةشهد ممدوح البدراوى احمد حطب47436

ناجح278إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةضى على حمزة مصطفى علي جمعه47437

ناجح276إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةعزيزة عوض عبدالوهاب عبدالسالم شحاته47438

ناجح245إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةعواطف احمد عطا احمد مصطفى47439

ناجح266إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةفاطمة محمد علي عبدالفتاح علي حطب47440

ناجح169إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةكريمه محمد فوزى توفيق جاد هللا47441

ناجح267إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةليلى محمد على برهام احمد47442

ناجح259إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةمريم سامح شعبان كامل ابراهيم ريحان47443

ناجح264إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةمنار ماهر محمد احمد علي البرنوجي47444

ناجح277إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةنادين عيد الشحات السيد متولي47445

ناجح255.5إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةنجية بكر الشربيني السيد احمد47446

ناجح275إدارة بيــــــــــالالحوه اإلعداديةندا سامى صادق على عبدالغني47447

ناجح218.5إدارة بيــــــــــالأ.عزب العرب  تابراهيم عيد ابراهيم عبدالحميد47448

ناجح267.5إدارة بيــــــــــالأ.عزب العرب  تاحمد عبدالحليم المرسي تبع47449

ناجح265.5إدارة بيــــــــــالأ.عزب العرب  تمحمد رياض عبدالقادر رمضان47450

ناجح270إدارة بيــــــــــالأ.عزب العرب  تمدحت عالء عبدالعزيز عنتر47451

ناجح266.5إدارة بيــــــــــالأ.عزب العرب  تاسراء عبدالحميد محمد عبدالسالم محمد47452

ناجح268.5إدارة بيــــــــــالأ.عزب العرب  تاسماء بكر سعد رمضان47453

ناجح267.5إدارة بيــــــــــالأ.عزب العرب  تاسماء فكرى السيد الكالوى47454

ناجح268.5إدارة بيــــــــــالأ.عزب العرب  ترشا شريف محمد غازي47455

ناجح275إدارة بيــــــــــالأ.عزب العرب  تشرين السيد السعيد الحسنين العشري47456
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ناجح251.5إدارة بيــــــــــالأ.عزب العرب  تمنار طارق حسن رمضان47457

ناجح265.5إدارة بيــــــــــالا.خاطر تابراهيم احمد على اسماعيل خير هللا47458

ناجح213.5إدارة بيــــــــــالا.خاطر تابراهيم عبدهللا ممدوح فؤاد ابوالفتوح47459

ناجح230.5إدارة بيــــــــــالا.خاطر تابراهيم فرج الصاوى علي الصاوى47460

ناجح265إدارة بيــــــــــالا.خاطر تاحمد جمعه محمد طه رجب47461

ناجح266إدارة بيــــــــــالا.خاطر تاحمد راغب عبدالسميع السيد على47462

ناجح264إدارة بيــــــــــالا.خاطر تاحمد عزمى السعودى صالح حسن47463

ناجح240.5إدارة بيــــــــــالا.خاطر تاحمد محمد ابراهيم اسماعيل الشاذلى47464

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.خاطر تاحمد محمد رمضان رضوان غريب47465

ناجح197إدارة بيــــــــــالا.خاطر تاحمد محمد محمد محمود احمد سند47466

ناجح268.5إدارة بيــــــــــالا.خاطر تاحمد محمود سعد طه47467

ناجح260.5إدارة بيــــــــــالا.خاطر تالسيد صبرى حسن احمد كنانى47468

ناجح259.5إدارة بيــــــــــالا.خاطر تالسيد هانى خالد السيد على47469

ناجح233.5إدارة بيــــــــــالا.خاطر تايهاب عبده ابراهيم خير هللا اسماعيل47470

ناجح234.5إدارة بيــــــــــالا.خاطر تجمال مجدى جمال اسماعيل محمد47471

ناجح244.5إدارة بيــــــــــالا.خاطر تحازم على عبدالبديع على حسن على47472

ناجح183إدارة بيــــــــــالا.خاطر ترامى عوض السيد على محمد خليل47473

ناجح238إدارة بيــــــــــالا.خاطر تشحته عماره شحاته السيد47474

ناجح263.5إدارة بيــــــــــالا.خاطر تعبدالرحمن ناصر عبدهللا بدير ابوشعيشع47475

ناجح266.5إدارة بيــــــــــالا.خاطر تعبدالعزيز الشحات عبدالمنعم احمد سند47476

ناجح209إدارة بيــــــــــالا.خاطر تعبدالملك عطيه عطيه احمد عبدالعال47477

ناجح272.5إدارة بيــــــــــالا.خاطر تمحمد اسامه عبدالعاطى سالم حسن47478

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.خاطر تمحمد السيد عيسى عبدالرحمن البقرى47479

ناجح241.5إدارة بيــــــــــالا.خاطر تمحمد جمعه محمد الشربينى محمد47480

ناجح269.5إدارة بيــــــــــالا.خاطر تمحمد رمضان عبده غازى محمد47481

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.خاطر تمحمد صابر رمضان عبدالعاطى المغازى47482
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ناجح269إدارة بيــــــــــالا.خاطر تمحمد غازى الدسوقى ابراهيم بدر47483

ناجح253.5إدارة بيــــــــــالا.خاطر تمحمود كريم جمال اسماعيل محمد47484

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.خاطر تنادر منصور عبدالحميد منصور حسن47485

ناجح249.5إدارة بيــــــــــالا.خاطر تهانى احمد السيد محمد عماره47486

ناجح256.5إدارة بيــــــــــالا.خاطر تيوسف عالء فهيم على محمد47487

ناجح267.5إدارة بيــــــــــالا.خاطر تيوسف فؤاد جمال ابوالفتوح عنانى47488

ناجح265.5إدارة بيــــــــــالا.خاطر تيوسف منتصر صادق عبداللطيف مصطفى47489

ناجح262.5إدارة بيــــــــــالا.خاطر تاروه حسين ياسين على رضوان47490

ناجح268.5إدارة بيــــــــــالا.خاطر تاسماء الصاوى الصاوى ابراهيم عشرى47491

ناجح272.5إدارة بيــــــــــالا.خاطر تايمان حندوسه عطيه محمد احمد سند47492

ناجح271.5إدارة بيــــــــــالا.خاطر تبسمله احمد حمدى الشربينى السيد47493

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.خاطر تجهاد السيد شبانه ابراهيم صالح عبدالعال47494

ناجح227.5إدارة بيــــــــــالا.خاطر تحبيبه هانى عبدالرحمن عبدالعال احمد47495

ناجح272.5إدارة بيــــــــــالا.خاطر تحنان على منصور عطيه على47496

ناجح269.5إدارة بيــــــــــالا.خاطر تحنين اسامه محمد عبدالحى حسن صالح47497

ناجح269.5إدارة بيــــــــــالا.خاطر تحنين جمعه محمد حسن حسن47498

ناجح251.5إدارة بيــــــــــالا.خاطر تحنين مدحت عطيه على محمد47499

ناجح265.5إدارة بيــــــــــالا.خاطر ترحمه على محمد على حسن47500

ناجح279.5إدارة بيــــــــــالا.خاطر تروان عالء القطب عبدالرازق غنيم47501

ناجح231إدارة بيــــــــــالا.خاطر تزهراء اشرف منصور خير هللا اسماعيل47502

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.خاطر تزهره السيد احمد احمد البسيونى47503

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.خاطر تشروق رجب عبدالعال محمد عبدالعال47504

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.خاطر تشروق رضا فتحى احمد سليمان47505

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.خاطر تشهد السيد عبدالمطلب يوسف فرحات47506

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.خاطر تعلياء محمد على محمد الشرنوبى47507

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.خاطر تفاطمه شعبان فتوح محمد الغرباوى47508
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ناجح279إدارة بيــــــــــالا.خاطر تفاطمه محمد محمد حسن على47509

ناجح159إدارة بيــــــــــالا.خاطر تفاطمه يحى عبدالمنعم محمد احمد47510

ناجح274.5إدارة بيــــــــــالا.خاطر تكنوز السيد السيد محمد47511

ناجح242إدارة بيــــــــــالا.خاطر تليالى عبدالفتاح كامل عبدالفتاح احمد47512

ناجح279إدارة بيــــــــــالا.خاطر تمرنا ايمن كمال علي حسن47513

ناجح273.5إدارة بيــــــــــالا.خاطر تمريم اشرف رمضان احمد احمد47514

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.خاطر تمنه الشحات قاسم ابراهيم قاسم47515

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.خاطر تمى عمر محمد محمد السيد47516

ناجح241.5إدارة بيــــــــــالا.خاطر تنجاه فايق عبدالمنعم احمد احمد47517

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.خاطر تندى نسيم عبدالحى الشربينى السيد47518

ناجح279إدارة بيــــــــــالا.خاطر تنهال رمزي جمال عبدالباقي سليمان47519

ناجح279.5إدارة بيــــــــــالا.خاطر تنوال رمزي جمال عبدالباقي سليمان47520

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.خاطر تهاجر محمد عبدالفتاح الشربينى على النجار47521

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.خاطر تهايا محمد رزق احمد ابراهيم47522

ناجح275.5إدارة بيــــــــــالا.خاطر تهبه هللا ابراهيم السيد احمد ابراهيم47523

ناجح277.5إدارة بيــــــــــالا.خاطر تهدى رضا بدير يوسف فرحات47524

ناجح274.5إدارة بيــــــــــالا.خاطر تهدير ابوالعنين عوني ابوالعنين47525

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.خاطر تهدير محمد عبدالفتاح الشربينى على النجار47526

ناجح279إدارة بيــــــــــالا.خاطر تهمس محمد عبدالفتاح الشربينى على النجار47527

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.خاطر تهند ابراهيم ابراهيم غنيم محمد47528

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.خاطر تهند يسرى عبدهللا عز الدين حبيب47529

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.خاطر توفاء جمعه السعودى عبدالحى حسن47530

ناجح260.5إدارة بيــــــــــالا.خاطر تياره بهجت سالم سالم حسن47531

ناجح225.5إدارة بيــــــــــالأ. ابو العمايم تاحمد سمير عبدالمعز محمدوالى47532

ناجح198.5إدارة بيــــــــــالأ. ابو العمايم تاحمد شوقى عطيه على السيد47533

ناجح264.5إدارة بيــــــــــالأ. ابو العمايم تاحمد عاطف محمود عبدالجواد سعفان47534
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ناجح270.5إدارة بيــــــــــالأ. ابو العمايم تاحمد ماهر ابراهيم محمود الطنطاوى47535

ناجح271إدارة بيــــــــــالأ. ابو العمايم تاسالم عالء فتحى احمد خليفه47536

ناجح202.5إدارة بيــــــــــالأ. ابو العمايم تاسالم محمد محمد السيد صيام47537

ناجح257.5إدارة بيــــــــــالأ. ابو العمايم تخالد عبدالوهاب الشربينى المرشدى محمد47538

ناجح183.5إدارة بيــــــــــالأ. ابو العمايم تعبدالجواد خالد علي عبدالجواد47539

ناجح267إدارة بيــــــــــالأ. ابو العمايم تعبدالوهاب احمد عبدالوهاب محمد محمد47540

ناجح252.5إدارة بيــــــــــالأ. ابو العمايم تعلى محمد عبدالحميد محمد غازى47541

ناجح260.5إدارة بيــــــــــالأ. ابو العمايم تعلي ناصر منصور عطيه على47542

ناجح259.5إدارة بيــــــــــالأ. ابو العمايم تمحمد احمد محمد محمد عبدالمجيد47543

ناجح266.5إدارة بيــــــــــالأ. ابو العمايم تمحمد عبدالحى احمد ابراهيم احمد47544

ناجح216.5إدارة بيــــــــــالأ. ابو العمايم تمحمد ماهر على السعيد يوسف47545

ناجح203.5إدارة بيــــــــــالأ. ابو العمايم تمحمود محمد عبدالعزيز عبدالحميد حسن47546

ناجح209.5إدارة بيــــــــــالأ. ابو العمايم تمصطفي محمود مصطفي محمد محمود47547

ناجح253.5إدارة بيــــــــــالأ. ابو العمايم تهادى جاد السيد ابراهيم  خليل47548

ناجح259.5إدارة بيــــــــــالأ. ابو العمايم تيوسف سمير رسمى على المغازى47549

ناجح264.5إدارة بيــــــــــالأ. ابو العمايم تاسراء السيد ابراهيم السيد47550

ناجح254إدارة بيــــــــــالأ. ابو العمايم تاعتماد محمد احمد الصاوى47551

ناجح269إدارة بيــــــــــالأ. ابو العمايم تايمان صالح محمد حامد47552

ناجح266إدارة بيــــــــــالأ. ابو العمايم تايمان علي عبدالجليل عبدالرزاق الشاذلى47553

ناجح272إدارة بيــــــــــالأ. ابو العمايم تايمان محمد غازى محمد غازى47554

ناجح275إدارة بيــــــــــالأ. ابو العمايم تحبيبه عبدالعزيز على ابوالمجد47555

ناجح277إدارة بيــــــــــالأ. ابو العمايم تساره الشحات رزق ابراهيم فرحات47556

ناجح271إدارة بيــــــــــالأ. ابو العمايم تساره رمزى فاروق محمود محمد47557

ناجح255إدارة بيــــــــــالأ. ابو العمايم تساره فريد عبدالعليم عبدالمعطى عبدالعليم47558

ناجح262إدارة بيــــــــــالأ. ابو العمايم تسماره محمود عبدالمجيد احمد47559

ناجح270إدارة بيــــــــــالأ. ابو العمايم تشاديه محمود محمد حامد47560
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ناجح272إدارة بيــــــــــالأ. ابو العمايم تشروق عبداللطيف محمد اليمانى محمد47561

ناجح266إدارة بيــــــــــالأ. ابو العمايم تشهد حسن محمد رياض47562

ناجح261إدارة بيــــــــــالأ. ابو العمايم تصباح ابراهيم محمود محمد47563

ناجح263إدارة بيــــــــــالأ. ابو العمايم تغاده خطاب السيد السيد عامر47564

ناجح250إدارة بيــــــــــالأ. ابو العمايم تفاتن فريد عبدالعليم عبدالمعطى عبدالعليم47565

ناجح254إدارة بيــــــــــالأ. ابو العمايم تفاطمه جمال السيد رزق فرحات47566

ناجح276إدارة بيــــــــــالأ. ابو العمايم تمريم يوسف فرحات رمضان فرحات47567

ناجح267إدارة بيــــــــــالأ. ابو العمايم تمنه هللا احمد عبدالحميد محمد غازى47568

ناجح263إدارة بيــــــــــالأ. ابو العمايم تنانسي محمد عبدالجليل محمود محمد47569

ناجح255إدارة بيــــــــــالأ. ابو العمايم تندا عاطف محمود عبدالجواد سعفان47570

ناجح250إدارة بيــــــــــالأ. ابو العمايم تندا مبروك على عمر قطه47571

ناجح259إدارة بيــــــــــالأ. ابو العمايم تنورا عزت المتولى شرف الدين47572

ناجح259إدارة بيــــــــــالالشهيد حسن عبداللطيفابراهيم السيد عبدالحميد عبدالظاهر عبدالحميد47573

ناجح275إدارة بيــــــــــالالشهيد حسن عبداللطيفاحمد حماده عبدالخالق المنسي السيد47574

ناجح275إدارة بيــــــــــالالشهيد حسن عبداللطيفاحمد حمدى احمد بدير47575

ناجح205إدارة بيــــــــــالالشهيد حسن عبداللطيفاسالم المعداوى السعيد السيد بازيد47576

ناجح233إدارة بيــــــــــالالشهيد حسن عبداللطيفحموده محمود ناصف محمود العزب47577

ناجح231إدارة بيــــــــــالالشهيد حسن عبداللطيفرائد هشام عطا غازى البيلى47578

ناجح238إدارة بيــــــــــالالشهيد حسن عبداللطيفرضا السيد الدسوقى احمد ابراهيم47579

ناجح220إدارة بيــــــــــالالشهيد حسن عبداللطيفرضا عبدالواحد عبدالباسط محمد على47580

ناجح239إدارة بيــــــــــالالشهيد حسن عبداللطيفعبدالرحمن رفعت مرسى مروان احمد47581

ناجح272إدارة بيــــــــــالالشهيد حسن عبداللطيفعبدالمنعم ثروت عبدالمنعم حسن عجيله47582

ناجح269إدارة بيــــــــــالالشهيد حسن عبداللطيفمحمد ربيع محمد المتولى المنسى47583

ناجح248إدارة بيــــــــــالالشهيد حسن عبداللطيفمحمد رمضان على ابراهيم رمضان47584

ناجح262إدارة بيــــــــــالالشهيد حسن عبداللطيفمحمد مبروك محمد احمد ابراهيم المزين47585

ناجح253إدارة بيــــــــــالالشهيد حسن عبداللطيفمحمود عبدالبصير محمود عبدالبصير عبدالحليم47586



كفرالشيخ16/06/2021

1644صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح272إدارة بيــــــــــالالشهيد حسن عبداللطيفمحمود محمد عبدالمحسن يوسف محمد47587

ناجح260إدارة بيــــــــــالالشهيد حسن عبداللطيفنورالدين رمضان المحمدى عبداللطيف محمد47588

ناجح269إدارة بيــــــــــالالشهيد حسن عبداللطيفهاني عبده محمد احمد ابراهيم47589

ناجح277إدارة بيــــــــــالالشهيد حسن عبداللطيفوائل جمعه ذكي محمود خضر47590

ناجح266إدارة بيــــــــــالالشهيد حسن عبداللطيفيوسف كرم عبدالسميع يوسف ابراهيم47591

ناجح228إدارة بيــــــــــالالشهيد حسن عبداللطيفحنان رمضان عبدالرحمن فؤاد احمد47592

ناجح248إدارة بيــــــــــالالشهيد حسن عبداللطيفحنين ابراهيم احمد ابراهيم احمد47593

ناجح222إدارة بيــــــــــالالشهيد حسن عبداللطيفخضره عبدالصبور عبدالنبى ابراهيم47594

ناجح265إدارة بيــــــــــالالشهيد حسن عبداللطيفداليا ابراهيم السيد شبل عبداللطيف47595

ناجح278إدارة بيــــــــــالالشهيد حسن عبداللطيفرانيا سامح محمد حسن القرشى47596

ناجح246إدارة بيــــــــــالالشهيد حسن عبداللطيفزهراء شحته السيد خضر موسى47597

ناجح270إدارة بيــــــــــالالشهيد حسن عبداللطيفزينب محمد احمد ابراهيم خضر47598

ناجح246إدارة بيــــــــــالالشهيد حسن عبداللطيفزينه جمعه السيد جمعه ابراهيم47599

ناجح277إدارة بيــــــــــالالشهيد حسن عبداللطيفسميحه على كمال احمد ابراهيم47600

ناجح270إدارة بيــــــــــالالشهيد حسن عبداللطيفسومه حسن على عبدهللا غراب47601

ناجح272إدارة بيــــــــــالالشهيد حسن عبداللطيفشهد عصام محمد عيسى عبدالرحمن47602

ناجح278إدارة بيــــــــــالالشهيد حسن عبداللطيفعفاف غالى محمود العزب عبدالرحمن47603

ناجح271.5إدارة بيــــــــــالالشهيد حسن عبداللطيفقمر فتحى يوسف محمد المنسى47604

ناجح267.5إدارة بيــــــــــالالشهيد حسن عبداللطيفلقاء ايمن ناصف محمود العزب47605

ناجح253.5إدارة بيــــــــــالالشهيد حسن عبداللطيفمبروكه رضا عبدالغنى محمد عماره47606

ناجح275إدارة بيــــــــــالالشهيد حسن عبداللطيفمنى السيد عبدهللا ابراهيم عجيله47607

ناجح272.5إدارة بيــــــــــالالشهيد حسن عبداللطيفنجوى ابراهيم جابر ابراهيم نوير47608

ناجح277إدارة بيــــــــــالالشهيد حسن عبداللطيفندا عبدالسالم جمعه ابراهيم كريمه47609

ناجح273إدارة بيــــــــــالالشهيد حسن عبداللطيفنها عبدالواحد عبدالباسط محمد على47610

ناجح263.5إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةاحمد صبري محروس عبدالفتاح محمد47611

ناجح249.5إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةاحمد عاطف احمد صادق ابوشعيشع47612
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ناجح238.5إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةاحمد محمد عبدالرافع السيد البسيوني47613

ناجح246.5إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةاحمد محمد محمد عبدالحليم سيمان47614

ناجح249.5إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةاحمد وجيه عامر تقي الدين الحسانين47615

ناجح273.5إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةادم محمد السيد محمد حجر47616

ناجح263إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةادهم سعد السعودي محمد عبدالرازق47617

ناجح267إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةاسامه محمد محمد احمد محمد47618

ناجح261إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةالسيد حماده السيد عبدالحميد47619

ناجح198إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةايساف محمد عبدهللا غازى47620

ناجح218إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةحسن حمدين عبدالنبي محمد متولي47621

ناجح227.5إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةحسين محمد ابوشعيشع حسن المعداوى47622

ناجح257.5إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةحمدين محمد حمدين محمد احمد47623

ناجح266إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةخالد سعد ابراهيم ابراهيم سليمان47624

ناجح222إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةرزق عبدالناصر عبدالظاهر حامد47625

ناجح246إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةرفعت عبدالحميد رفعت الشربينى47626

ناجح267.5إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةعادل مبروك زكي لبيب47627

ناجح189إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةعبدالرازق احمد عبدالحميد محمد اسماعيل47628

ناجح247إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةعبدهللا حماده علي حسين البيومي47629

ناجح258إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةعبدهللا محمد فوزي محمود47630

ناجح197إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةعبدالونيس ناجح سليمان عبدالحليم مشاق47631

ناجح213إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةمحمد اشرف الشربينى محمد47632

ناجح190.5إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةمحمد السيد عبدالحي المعداوي محمد47633

ناجح187.5إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةمحمد حبيب عطيه السيد حبيب47634

ناجح224إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةمحمد حماده محمد عبدالوهاب47635

ناجح221إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةمحمد عبدالبديع عبدالحى المعداوى محمد47636

ناجح215.5إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةمحمد عبدالواحد الحسيني جمعه47637

ناجح262إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةمحمد علي الطنطاوي المتولي الطنطاوي47638
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ناجح270إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةمحمد عوض ابراهيم محمد صابر47639

ناجح247.5إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةمحمد فريد سلطان عبدالنظير سلطان47640

ناجح272إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةمحمد مجدي عبدالوهاب فهيم ابوطه47641

ناجح217إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةمحمود رضا محمد الششتاوى47642

ناجح255.5إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةهادي نعمان السيد السيد ابوالفتوح47643

ناجح275إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةيوسف الجندي المهدي المهدي47644

ناجح275إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةيوسف عيد نعمت هللا عبدالهادى47645

ناجح233إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةاسماء عبدالمؤمن عبدهللا محمد47646

ناجح275إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةالزهراء مجدي عبدالوهاب فهيم ابوطه47647

ناجح268إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةالسيده عابد عبدالحي المعداوي محمد47648

ناجح248.5إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةامال عبدالموجود المرسي اسماعيل متولي47649

ناجح244.5إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةاموره رضا محمود عبدالعال47650

ناجح174إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةايه سعد الشحات ابراهيم علي47651

ناجح204.5إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةبسمه ممدوح توفيق محمد توفيق47652

ناجح247.5إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةحسنات زكي طه زكي47653

ناجح272إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةخلود رضا عبدالمجيد محمد ابراهيم47654

ناجح205.5إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةدنيا عبدالناصر بدر البيلى عبدالفتاح47655

ناجح263.5إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةرانيا عبوده ابراهيم ابراهيم47656

ناجح255.5إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةزهراء المغازي محمد المغازي محمد47657

ناجح274إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةسعاد اشرف محمود البشير47658

ناجح263.5إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةسلمي محمد مدحت محمد حامد47659

ناجح270.5إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةشهد حماده محمد احمد47660

ناجح184إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةشهد عبدهللا ناجح طه حبيب47661

ناجح249إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةشيماء سامى يونس ابراهيم47662

ناجح236.5إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةعريفه عبدالصمد محروس عبدالفتاح47663

ناجح249إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةعفاف ابوالعباس عبدالمعبود عبدالحافظ47664



كفرالشيخ16/06/2021

1647صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح248إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةلبنى محمد فتحي محمد السيد47665

ناجح277إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةمرام خالد محمد محمد شعيشع47666

ناجح277إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةمنة هللا صبري ابراهيم ابراهيم احمد47667

ناجح233.5إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةندى عبدالموجود محمد محمد طه47668

ناجح274إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةنهلة شوقي احمد السيد محمد47669

ناجح245.5إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةنورهان حسن عبدالحميد يونس حسن47670

ناجح269إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةهاجر محمد عبدالوهاب فهيم ابوطه47671

ناجح230إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةهايدي تامر حميده احمد ابراهيم47672

ناجح232.5إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةهبه السيد برهام رمزى47673

ناجح252إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةهبه عمرو محمد حامد دايمة47674

ناجح267إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةهند مصباح عطيه عبدالحميد احمد47675

ناجح235إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةوالء سيد احمد حسن47676

ناجح271إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةوالء عماد محمد ابراهيم47677

ناجح258إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةيارا وليد السيد الشربيني ابوشعيشع47678

ناجح237إدارة بيــــــــــالالعايقه اإلعداديةيمنى عاطف عبدالغفار محمد شعيشع47679

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تابراهيم السيد ابراهيم صالح47681

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تابراهيم محمد صالح ابراهيم47682

ناجح266إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تاحمد الغريب السيد اسماعيل جابر47683

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تاحمد بدير السيد بدير47684

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تاحمد محمد عبدالعال محمد47685

ناجح200.5إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تاحمد محمد مسعد على47686

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تاحمد مصبح صادق عثمان47687

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تخالد السيد محمد ابراهيم47688

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تخليفة ابراهيم خليفة ابراهيم47689

ناجح164إدارة بيــــــــــالا.الشطوط ترامى سامح نورى شاهين ابوشعيشع47690

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.الشطوط ترضوان امين رضوان محمود47691
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ناجح264إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تسامح محمد محمود حامد47692

ناجح264إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تسرحان شكري سرحان عبدالستار47693

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تصالح دياب فتح هللا صالح47694

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تعبدالرحمن عماد الدين ياسين عبداللطيف47695

ناجح268إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تعبدالرحمن هانى على حسن47696

ناجح226إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تعبدالونيس زين عبدالونيس صادق47697

ناجح256إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تعلي حامد علي الصاوي47698

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تعلي مصباح علي عبدالرحمن47699

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تعمر السيد محمد على الدسوقى47700

ناجح239.5إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تعمر محمد الشحات ابوشعيشع47701

ناجح249.5إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تعمرو مصباح محمد حسن47702

ناجح264.5إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تفؤاد السيد فؤاد عبدالدايم47703

ناجح181إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تفؤاد محمد فؤاد عطية47704

ناجح206إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تمحمد ابراهيم على عطيه47705

ناجح255إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تمحمد السيد بدير عبدهللا47706

ناجح259.5إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تمحمد السيد مبروك ابراهيم47707

ناجح255إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تمحمد جمال محمد حافظ47708

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تمحمد حاتم فتح هللا محمد العجمي47709

ناجح264إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تمحمد حامد علي الصاوي47710

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تمحمد حسني البيلي القصبي47711

ناجح232.5إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تمحمد رضا ابراهيم فرحات47712

ناجح254إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تمحمد سامح محي الدين يونس47713

ناجح249إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تمحمد صالح الدسوقي معلي47714

ناجح239إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تمحمد عبدالمعطى عبدالحق محمد47715

ناجح264إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تمحمد محمود المتولى ابوزيد47716

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تمحمد نبيه محمد محمد47717
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ناجح252إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تمحمود السيد بدير عبدهللا47718

ناجح264إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تمحمود عبدالمنعم عبدالمنعم محمد الفقي47719

ناجح248إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تمحمود عماد محمد محمد47720

ناجح263إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تمصطفي محمد عبدالقادر عبدالفتاح47721

ناجح249.5إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تمهند عبدهللا محمد السيد47722

ناجح266إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تاشرقت ابوالفتوح مسعد ابوالفتوح علي47723

ناجح245.5إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تامل عوض المتولى عبدالشافى47724

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تاميرة عبداللطيف حسين يونس47725

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تامينة حاتم محمد السيد47726

ناجح268إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تانعام هشام جمعه ابراهيم47727

ناجح228.5إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تاية عبدهللا عبدالنبي احمد47728

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تايمان اسامه البيلى القصبى47729

ناجح266إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تايمان هيثم مسعد الشربينى47730

ناجح265إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تحنان خالد عبدهللا ابوشعيشع47731

ناجح246إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تخلود مختار محمد مختار47732

ناجح263.5إدارة بيــــــــــالا.الشطوط ترضوه فوقي البيلي احمد47733

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.الشطوط ترنا صبري احمد مختار47734

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تسهام عماد خليفه ابراهيم47735

ناجح253إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تسهر وائل عبدهللا السيد47736

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تشاهيندا محمد سعد بدير اباهيم47737

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تشرين نصر محمد حسب النبى عطيه47738

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تشهد على عبدالرازق على47739

ناجح260إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تشهد محمد الديسطي محمد فهمي47740

ناجح238إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تعبير ابراهيم علي عطية47741

ناجح260إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تعزيزه عيد فوزى بسيونى47742

ناجح258إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تفاطمة اسامة عبدالحميد العشري47743
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ناجح262إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تفرحه عبدالمطلب محروس احمد47744

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تمريم سمير المتولي ابوزيد47745

ناجح265إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تمنار سليمان كامل سليمان47746

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تمنة صبرى على عطية47747

ناجح251إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تمنه حجازي محمد معلي47748

ناجح260إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تمي احمد محمد السيد47749

ناجح256إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تميادة عبدالغفار عوض عبدالغفار47750

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تندا محمد عبدالحق محمد47751

ناجح246إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تندى حامد محمد محمد47752

ناجح232إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تنهلة القصبي مسعد علي47753

ناجح249إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تنورا ممدوح السيد احمد47754

ناجح257إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تنيرمين وفقي عبدالرؤف احمد47755

ناجح200إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تهدى رمضان عبدالعظيم محمد47756

ناجح260إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تهدى عزمى محمد فهمى47757

ناجح262إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تهدير سامح الشحات ابوشعيشع47758

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تياسمين يسرى السيد مصطفى47759

ناجح262إدارة بيــــــــــالا.الشطوط تيمنى يحيى محمود حسن47760

ناجح256إدارة بيــــــــــالا.االصالى تابراهيم حسن ابراهيم حسن47761

ناجح265إدارة بيــــــــــالا.االصالى تاحمد حلمى الشحات عبدالمقصود السيد47762

ناجح225إدارة بيــــــــــالا.االصالى تاحمد خالد حمدته احمد محروس47763

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.االصالى تاحمد رشدى الشربينى العرابى محمد47764

ناجح248إدارة بيــــــــــالا.االصالى تاحمد رضا عباس على المرسى47765

ناجح224إدارة بيــــــــــالا.االصالى تاحمد محمد سعد احمد الرفاعي47766

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.االصالى تاحمد محمد عبدالرحمن صادق ابوشعيشع47767

ناجح266إدارة بيــــــــــالا.االصالى تاسماعيل حسن متولي علي سالم47768

ناجح245إدارة بيــــــــــالا.االصالى تاشرف فتحى بكر عبدالقادر الطنطاوي47769
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ناجح231إدارة بيــــــــــالا.االصالى تايمن عبداللـه عبدالصمد محمد السيد47770

ناجح230إدارة بيــــــــــالا.االصالى ترضا محمد فتوح احمد محمد47771

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.االصالى تسمير الورداني البحيري احمد محمود47772

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.االصالى تشعبان عنتر شعبان عبدالنبي رمضان47773

ناجح234إدارة بيــــــــــالا.االصالى تعبدالحميد ابراهيم عبدالحميد شريف احمد47774

ناجح260إدارة بيــــــــــالا.االصالى تعبدالرحمن احمد عوض حسن عوض47775

ناجح227إدارة بيــــــــــالا.االصالى تعبدالمعبود عبدالخالق عبدالمعبود عبدالخالق النا47776

ناجح243إدارة بيــــــــــالا.االصالى تعبدالمنعم ناصر عبدالمنعم شعيب47777

ناجح229إدارة بيــــــــــالا.االصالى تعبدالمولى احمد عبدالمولى احمد حسن47778

ناجح221إدارة بيــــــــــالا.االصالى تعبدالهادى حامد عبدالهادى محمد47779

ناجح227إدارة بيــــــــــالا.االصالى تعبوده السعيد عطيه السيد محمد47780

ناجح268إدارة بيــــــــــالا.االصالى تعلى المرسى محمد عبداللـه47781

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.االصالى تعلى سمير فوقى السيد ابوزيد47782

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.االصالى تعلى عبداللـه محمد عبداللـه علي عمر47783

ناجح251إدارة بيــــــــــالا.االصالى تعلى محمد على المتولى47784

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.االصالى تفوزى السيد مسعد محمود محمد47785

ناجح210إدارة بيــــــــــالا.االصالى تمحمد ابراهيم ابراهيم السيد47786

ناجح260إدارة بيــــــــــالا.االصالى تمحمد ابراهيم حسن على اسماعيل47787

ناجح213إدارة بيــــــــــالا.االصالى تمحمد ابراهيم مصطفى ابوالعطا عسكر47788

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.االصالى تمحمد احمد السعيد بكر47789

ناجح259إدارة بيــــــــــالا.االصالى تمحمد السيد حلمى محمد المرسى47790

ناجح190إدارة بيــــــــــالا.االصالى تمحمد رمضان السيد احمد47791

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.االصالى تمحمد عبداللـه على عبداللـه محمد47792

ناجح249إدارة بيــــــــــالا.االصالى تمحمد على محمد عرفه حماد47793

ناجح261إدارة بيــــــــــالا.االصالى تمحمد محمود حافظ عبدالرازق حافظ47794

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.االصالى تمحمد وائل محرز الصاوى المرسي47795
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ناجح256إدارة بيــــــــــالا.االصالى تمحمود الوردانى احمد محمود المغازى47796

ناجح247إدارة بيــــــــــالا.االصالى تمحمود طه سعد احمد47797

ناجح265إدارة بيــــــــــالا.االصالى تمراد عبدالفتاح ذكريا عبدالفتاح المغازي47798

ناجح239إدارة بيــــــــــالا.االصالى تموسى السيد محمد محمود خروب47799

ناجح256إدارة بيــــــــــالا.االصالى تهشام ماهر محمد عبدالخالق النادى47800

ناجح240إدارة بيــــــــــالا.االصالى تاسراء السيد على متولى47801

ناجح255إدارة بيــــــــــالا.االصالى تاسماء محمد عبداللـه عبدالمنعم صالح47802

ناجح175.5إدارة بيــــــــــالا.االصالى تامال عرفات عبدالحميد عرفات حسن47803

ناجح233.5إدارة بيــــــــــالا.االصالى تامل محمد عبدالقادر محمد قاسم47804

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.االصالى تامنيه سعد البيلى النقيب47805

ناجح224إدارة بيــــــــــالا.االصالى تاميره عبدالعزيز يسن عبدالعزيز الجندي47806

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.االصالى تايمان صالح السيد عبدالرؤف المغازى47807

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.االصالى تايه ابراهيم عبدالحميد ابراهيم الشحات47808

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.االصالى تايه محسن نعمت اللـه عبدالهادي47809

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.االصالى تحبيبه عمر غازى عمر السيد47810

ناجح247إدارة بيــــــــــالا.االصالى تحسناء السيد يسين عبداللطيف ابوشعيشع47811

ناجح228إدارة بيــــــــــالا.االصالى تحنان محمد بدير سيد احمد ابراهيم47812

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.االصالى تخديجه السعيد معروف االلفى محمد47813

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.االصالى تدعاء اشرف بكر عبدالقادر الطنطاوي47814

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.االصالى تدنيا زغلول الشربينى العرابى محمد47815

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.االصالى ترانيا سيد احمد مصطفى سيد احمد مصطفى47816

ناجح271.5إدارة بيــــــــــالا.االصالى ترحمه عبدالقادر عبدالحميد عبدالقادر الطنط47817

ناجح242إدارة بيــــــــــالا.االصالى تريهام البحراوى ابوالعز على سرور47818

ناجح260إدارة بيــــــــــالا.االصالى تساره ابراهيم مسعد محمود محمد47819

ناجح256إدارة بيــــــــــالا.االصالى تسوميه رمضان ابوشعيشع عرفه ابوشعيشع47820

ناجح266إدارة بيــــــــــالا.االصالى تشاديه عبدالمجيد محمد عبدالمجيد احمد47821
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ناجح259إدارة بيــــــــــالا.االصالى تشاهندا السيد عبدالسميع الشربينى47822

ناجح257إدارة بيــــــــــالا.االصالى تشروق السعيد السيد السيد حبيب47823

ناجح255إدارة بيــــــــــالا.االصالى تشهد ابراهيم محمد محمد حسن47824

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.االصالى تشهد هانى بدير سيد احمد ابراهيم47825

ناجح254.5إدارة بيــــــــــالا.االصالى تصباح محمد صالح محمود السيد47826

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.االصالى تضحى عبدالناصر سمير السيد47827

ناجح229إدارة بيــــــــــالا.االصالى تعزه حلمى ابوشعيشع السيد الفقى47828

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.االصالى تعزه عبدالحميد حسب النبى احمد عبدالحميد47829

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.االصالى تمريم اشرف محمد عبداللطيف علي47830

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.االصالى تمريم صابر حسن السيد هويدى47831

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.االصالى تمريم على الشحات على ابراهيم47832

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.االصالى تمنه اللـه ناجح محمد يونس طه47833

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.االصالى تمنه عبداللـه اسماعيل احمد عاشور47834

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.االصالى تمنه عماد محمد الدردير رضوان47835

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.االصالى تمنه محمد الحسينى احمد يونس47836

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.االصالى تنور احمد السيد محمد الهنداوى47837

ناجح227إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةابراهيم السيد ابراهيم عطيه علي الشافعي47838

ناجح248إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةاحمد البدراوي رجب البدراوي عبدالباري47839

ناجح156إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةاحمد السيد عبدهللا رزق اسماعيل47840

ناجح235إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةاحمد السيد محمد محمد محمد47841

ناجح229إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةاحمد المعداوى السيد المعداوى47842

ناجح228إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةاحمد حماده محمود محمد بكر47843

ناجح256إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةاحمد صبرى عبدالجليل عليوة الشافعي47844

ناجح265إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةاحمد عبدالحليم احمد محمود عبده47845

ناجح222إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةاحمد عالء فكرى عطيه العشماوى47846

ناجح266إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةاحمد فؤاد نورى حسن ابراهيم47847
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ناجح246إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةاحمد فتح هللا رشاد الششتاوي الحملي47848

ناجح234إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةاحمد مجدى عبدالمنعم عبدهللا صقر47849

ناجح247إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةاحمد محمد رمضان عبدالعزيز ابراهيم47850

ناجح193إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةاحمد محمود عبدالوهاب محمدعبدالرحمن47851

ناجح275إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةاحمد مدحت الباز المتولى الباز47852

ناجح249إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةاسالم فؤاد عبدهللا فؤاد ابراهيم47853

ناجح153إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةالسيد شحته السيد احمد السيد صبح47854

ناجح219إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةتوفيق ياسر ابوالمحاسن كمال نوفيق47855

ناجح275إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةثروت هاني عبدالهادي ابراهيم عبدالحق47856

ناجح275إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةحامد سعد الباز المتولى الباز47857

ناجح240إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةحماده على طلبه سليمان على47858

ناجح251إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةرضا مجدى على محمد يوسف47859

ناجح177.5إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةسمير محمد عبدالحميد على الباز47860

ناجح241إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةصبري الزاهي صبري الزاهي السعدني47861

ناجح243إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةعادل السيد محمد عبدالمعطى بدوى47862

ناجح195إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةعاصم صبحى على شتاغازى47863

ناجح171إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةعباس البدراوى عبدهللا البدراوى عبدالبا47864

ناجح212.5إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةعبدالحميد المهدي عبدالحميد السيد القزاز47865

ناجح200.5إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةعبدالرحمن حسن عبدالحميد السيداحمدالقزاز47866

ناجح273إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةعبدالرحمن عاصم على شتا علي47867

ناجح204.5إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةعبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن محمدحسب النبى47868

ناجح192.5إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةعبدالرحمن مجدي الشحات محمد النشاوي47869

ناجح208.5إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةعبدهللا عبدالحليم محى الدين الدسوقى احمد47870

ناجح147إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةعطا اللـه سعد خديوى عبدالرشيد47871

ناجح263إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةعلى وليد على عيد عوض47872

ناجح250.5إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةعليوه محمد السيد علي السيد الشرقاوي47873
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ناجح156إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةعمر يسرى عبدالمعبود يوسف47874

ناجح207إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةعمرو خالد مخيمر شتا علي47875

ناجح245إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةفارس رضا عبدالمحسن البسطويسي47876

ناجح202.5إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةفارس محمد عبدهللا رزق اسماعيل47877

ناجح265إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةمحسن فتحى عبدالغفار ابوشعيشع علي47879

ناجح220إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةمحمد االمام محمد االمام علي47880

ناجح190.5إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةمحمد السيد محمد شتا علي47881

ناجح261إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةمحمد القطب لطفى القطب البسطويسي47882

ناجح213إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةمحمد حسين احمد عبدالرازق محمد47883

ناجح259إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةمحمد حمدان كمال عبدالكريم  عبدهللا47884

ناجح234.5إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةمحمد حيدر صابر السيد البسطويسي47885

ناجح243إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةمحمد رزق فتوح محمود رزق47886

ناجح237.5إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةمحمد رضا على عبدهللا على47887

ناجح205.5إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةمحمد شحتة السيد احمد صبح47888

ناجح215إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةمحمد عبدالعزيز علي العتريس47889

ناجح160إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةمحمد عبدهللا عبدالغفار محمد البس47890

ناجح209إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةمحمد عبدالمطلب عبدالعزيز محمدالسيدعلي القن47891

ناجح211.5إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةمحمد مصطفي عباده يونس محمد47892

ناجح273إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةمحمود سامح انور بدير ابراهيم47893

ناجح269إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةمحى الدين الوردانى محى الدين الوردانى محمد47894

ناجح210إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةوائل جمعه سامى على احمد جمعه47895

ناجح265إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةاسراء احمد ابراهيم ابراهيم الهنداوي47896

ناجح265إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةاسراء اسماعيل ابراهيم ابوالمعاطى السيد47897

ناجح270.5إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةاسراء السيد عبدالمقصود ابراهيم عبدالحق47898

ناجح239إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةاسراء علي السيد علي اسماعيل47899

ناجح237إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةاسراء لطفى صالح على البسطويسي47900
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ناجح278إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةاسراء محمد الشحات السعيد احمد47901

ناجح277إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةاسراء مصطفي السيد احمد علي47902

ناجح275إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةاميره السيد ابوصالح موسى فرحات47903

ناجح269إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةايات صبري عبدالحكيم محمد المعصراوي47904

ناجح225.5إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةاية اشرف محمد السيد الصفطاوي47905

ناجح220إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةاية علي السيد علي اسماعيل47906

ناجح274إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةايمان وحيد احمد تمام منصور47907

ناجح267إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةايه العشماوى عبدالجيد عطيه العشماوي47908

ناجح276إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةحبيبه اسامه عبدالغفار ابوشعيشع علي47909

ناجح186إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةداليا الشربيني نفادة الشربيني47910

ناجح257إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةرئيه محمد رشاد الششتاوى السيد47911

ناجح278إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةراضيه خالد رجب البدراوى عبدالبارى47912

ناجح264إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةرانيا الشحات محمد عنتر الدسوقي47913

ناجح248إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةرانيا عبدالفتاح على يوسف محمد47914

ناجح272إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةرباب خالد السيد ابوالمعاطي الغباري47915

ناجح278.5إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةرحاب السيد عبدالعليم السيد ابوالعنين47916

ناجح255.5إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةريهام محي عبدالموجود الورداني محمد47917

ناجح222إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةزينب جمعه عباس البدراوى عبدالبارى47918

ناجح180إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةسامية عصام محمد محمد الدغيدي47919

ناجح278.5إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةسحر السيد محمد السيد ابوشعيشع47920

ناجح272.5إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةسهام حمدى عبدالرازق عبدالقادرعبدالرازق47921

ناجح278إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةسهيلة محمود مصطفى ابوشعبشع محمد47922

ناجح246.5إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةشروق اسماعيل عبدالجليل عليوة الشافعي47923

ناجح270إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةشمس ابراهيم على على الباز هجرس47924

ناجح258إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةصباح السيد محمود عبده يونس47925

ناجح276إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةصباح عبدالرحيم عبدالسالم عبدالحليم47926
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ناجح274إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةمروة رمضان نوري يونس شاهين47927

ناجح276إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةمريم ايهاب السيد عبدهللا خالد47928

ناجح256إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةمريم حمادة عبدهللا احمد صقر47929

ناجح273إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةمريم رؤوف لطفى القطب البسطويسي47930

ناجح277إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةمني مجدي محمد طه الغباري47931

ناجح270إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةناهد عبدالمحسن عبدالغفار ابوشعيشع علي47932

ناجح276إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةندا ابراهيم ابراهيم احمد هويدي47933

ناجح254.5إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةندا الشربيني سلوع الشربيني السيد47934

ناجح255.5إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةندا جبر عبدالستار جبر بدر47935

ناجح268إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةندا رزق عبدهللا رزق47936

ناجح270إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةندا عبدالبارى رجب البدراوى عبدالبارى47937

ناجح267إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةندا عبدهللا احمد الحمادي عبدالحق47938

ناجح240.5إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةندا محمد على محمدين على47939

ناجح247إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةنهله السيد عبدالحكيم محمد المعصراوي47940

ناجح267إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةنورهان الشوادفي المرشدي البسطويسي عبدال47941

ناجح259إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةهبه اكرامى حسن محمد حسين47942

ناجح255إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةهدي رزق خيري رزق المتولي47943

ناجح278إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةوردة رضا الشحات السعيد احمد47944

ناجح237إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةوالء ابراهيم مراد عبدالحى رزق47945

ناجح258إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةياسمين المتولي خيري رزق المتولي47946

ناجح275إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةياسمين طلعت عبدالغني عبدالمولي محمود47947

ناجح226.5إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةياسمين طه محمود عبده يونس47948

ناجح229.5إدارة بيــــــــــالروس الفرخ اإلعداديةياسمين محمد نوري يونس شاهين47949

ناجح251إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةابراهيم محمد ابراهيم عبدالحميد احمد47950

ناجح274إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةاحمد ابراهيم على ابراهيم محمد47951

ناجح256إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةاحمد السيد على محمد على47952
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ناجح266إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةاحمد السيد فكرى محمد طه47953

ناجح257.5إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةاحمد الطنطاوى ابراهيم يوسف موسى47954

ناجح253.5إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةاحمد رمضان طلبه البسطويسي السيد47955

ناجح264إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةاحمد سعد عبدالسميع اسماعيل عالم47956

ناجح229.5إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةاحمد على المحمدى احمد حسن47957

ناجح275إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةاحمد على محمد عبدالمقصود على47958

ناجح263إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةاحمد على يحى محمد عبدالرحيم47959

ناجح254إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةاحمد محمد عيد محمد بكر47960

ناجح265إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةاسامه المتولى السعيد المتولى السعيد47961

ناجح242إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةالسيد ابراهيم جمعه على احمد47962

ناجح262إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةخالد عماد جميل محمد جادو47963

ناجح269إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةخالد والء سعد المتولى السعيد47964

ناجح261.5إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةشريف محمد فكرى محمد طه47965

ناجح272إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةطاهر ابوزيد العشرى السيدعلى عمر47966

ناجح276إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةعبدالرازق رشدى نعيم احمد سيد احمد47967

ناجح266إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةعبدالرحمن جميل عبوده على سالمه47968

ناجح258إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةعبدالرحمن شتا محسوب العوضى سالم47969

ناجح267إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةعبدالرحمن على رفعت على  جادو47970

ناجح261إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةعبدالرحمن مسعود فؤاد عبدالحق عبدالغفار47971

ناجح246إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةعبده السيد عبده بدير عبده47972

ناجح273إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةعدى عبدالمنعم عطيه عبدالجواد على47973

ناجح252إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةعلى رضا ناصف محمد احمد47974

ناجح257إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةعلى عماد عبدهللا محمد عبدالهادى47975

ناجح264إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةعلى ياسر اسماعيل ابراهيم ابراهيم47977

ناجح270إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةعمر الهاللى البدراوى احمد محمد47978

ناجح273إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةفارس جمعه برهام المتولى المتولى47979
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ناجح264إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةفارس ممدوح عبدالفتاح متولى حسن47980

ناجح212إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةفرج شكرى رفعت يوسف نوار47981

ناجح269إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةمتولى حسين محمود على محمد47982

ناجح276إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةمحمد ابراهيم محمد رجب عرفات47983

ناجح276إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةمحمد السيد السيد عبدالفتاح احمد47984

ناجح267إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةمحمد المتولى سعد المتولى السعيد47985

ناجح269إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةمحمد جمعه جاد هللا على محمد جاد الحق47986

ناجح276إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةمحمد رضا صبح طه رزق47987

ناجح276إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةمحمد رفيق محمد احمد السعيد47988

ناجح275إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةمحمد سمير زغلول على عبدالقادر47989

ناجح253إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةمحمد صبرى عبده حسن قاسم47990

ناجح266إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةمحمد عبدالعليم عبدالعليم محمد على47991

ناجح270إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةمحمد عالء الدين سند ابراهيم على47992

ناجح268إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةمحمد على عبدالمنعم المتولى حسن47993

ناجح278إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةمحمد على غازى المتولى على ديه47994

ناجح240إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةمحمد فريد صبره فرج احمد47995

ناجح276.5إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةمحمد مبروك عبدالفتاح احمد سيد احمد47996

ناجح258إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةمحمد محمد رمضان على الهاشمى47997

ناجح251إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةمحمد منبى محمد عبدالحميد عبدالجليل47998

ناجح274إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةمسعود محمد مسعد عبدالمعطى محمد عبده47999

ناجح275إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةمصطفى السيد مصطفى الدسوقى عفيفى48000

ناجح278إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةمصطفى رمضان رزق محمود بدوى48001

ناجح164.5إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةهانى محمد احمد على على48002

ناجح182.5إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةهشام على عيد محمد بكر48003

ناجح264إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةيسرى عماد حمدهللا محمد سالم48004

ناجح274إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةاسراء ابراهيم عزت محمد رمضان48005
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ناجح265إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةاسراء توفيق توفيق السعيد محمد48006

ناجح273إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةاسراء جمال جمعه الشربينى احمد48007

ناجح272إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةاسماء عبدالقادر رشدى احمد سيد احمد48008

ناجح266إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةاسماء محمد السيد احمد متولى48009

ناجح258.5إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةامل السيد رمضان سالمه المرسى48010

ناجح271إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةانتصار ضياء عبدالمنعم المتولى48011

ناجح272إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةانعام على منصور ريحان منصور48012

ناجح273إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةايمان سمير العدوى الشربينى الشربينى48013

ناجح274إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةحبيبه محمد علي ابوالعينين السيد48014

ناجح267إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةحسناء احمد السيد السعيد محمد على48015

ناجح259إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةحنان جوده عيد محمد بكر48016

ناجح248.5إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةحنان محمد عبدالحى سالمه على48017

ناجح265إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةدعاء نشات عبدالحى محمد على48018

ناجح274إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةدنيا رافت محمد المغازى حسن48019

ناجح277إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةدنيا فهمى سامى طه احمد48020

ناجح272إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةدينا على السيد يوسف نافع48021

ناجح273إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةرشا هانى فؤاد محمد على48022

ناجح274إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةرنا فريد صبره فرج احمد48023

ناجح265إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةروان امين محمد امين محمد48024

ناجح270إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةرويده برهام السيد بدير عبده48025

ناجح276إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةريتاج سعود عطيه محمود هاللى48026

ناجح279إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةساره احمد فكرى السعيد محمد48027

ناجح276إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةساره محمد محمد الصاوى سليمان48028

ناجح266إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةسماح السيد عطيه عبدالرازق ابراهيم48029

ناجح272إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةسناء خالد فؤاد بدير محمد48030

ناجح267إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةسهام خيرى رمضان سالمه المرسى48031
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ناجح270إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةشمس خالد عطيه عيسوى الدسوقى48032

ناجح223إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةشهد عبدالمقصود عبدالمقصود البسطويسى محمد48033

ناجح272إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةشهد مبروك علي احمد حسن48034

ناجح279إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةشهد محمد عزت محمد رمضان48035

ناجح279إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةشهد وليد بهجت مصباح على48036

ناجح271إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةشيماء سامح جميل عسران على48037

ناجح259إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةغاليه محمد فتحى امين محمد على48038

ناجح273إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةفادية محمد صابر عبدالحميد الزيات48039

ناجح275إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةفاطمة احمد السيد بدير عبده48040

ناجح276إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةفاطمه احمد على عطا هللا على48041

ناجح274إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةفاطمه السيد يوسف محمد المنسى48042

ناجح277إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةفاطمه شكرى عزت محمد احمد48043

ناجح267إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةفاطمه محمد السيد احمد متولى48044

ناجح269إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةفاطمه نيازى عبدالفتاح حسين ابراهيم48045

ناجح276إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةلقاء جمعه السيد الشربينى مرجان48046

ناجح278إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةمنه ابراهيم السيد الغريب حسن48047

ناجح264إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةمنه ابراهيم عبدالفتاح متولي حسن48048

ناجح275إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةمنه هللا السيد احمد طه رزق48049

ناجح278إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةمنه عبده الغريب اسماعيل بكر48050

ناجح271إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةمنى احمد محمد حافظ السيد48051

ناجح273إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةمها عبدهللا عبدالرحيم العيسوى الدسوقى48052

ناجح277إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةمى االشرفى محمد البسطويسى االشرفى48053

ناجح204إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةمى سعد سليمان رمضان االمام48054

ناجح274إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةمياده وهدان محمد المغازى حسن48055

ناجح249إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةندا حبيب السيد احمد اسماعيل48056

ناجح266إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةنسمه بكر المغازى حسن محمد48057
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ناجح276إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةهاله ابراهيم عبدالعليم عبدالفتاح سليما48058

ناجح263إدارة بيــــــــــالسريوه اإلعداديةهايدى هانى حمدين ذكى محمد48059

ناجح185.5إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تابراهيم السيد محمد العتريس  الشربينى48060

ناجح198.5إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تابراهيم جمال فتحى عبدالحكيم بشير48061

ناجح226إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تابراهيم صابر محروس عبدالقادر متولي48062

ناجح241إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تاحمد ابراهيم محمد عبدالغفار ابراهيم48063

ناجح262إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تاحمد السيد عطيه هللا السيد ابوالمجد48064

ناجح235إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تاحمد السيد على السيد ماضى48065

ناجح237إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تاحمد الشربينى على محمد سرور48066

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تاحمد زكريا احمد السعداوى احمد48067

ناجح245إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تاحمد شعبان اليمانى عبدالجواد سعفان48068

ناجح202إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تاحمد صابر محمد شبل احمد48069

ناجح245إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تادم ياسر عرفات معوض السيد48070

ناجح206.5إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تادهم سامى سالم السعيد سالم48071

ناجح254إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تالسعودى يحي السعودى ابوالوفا متولى48072

ناجح259إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تالسيد ابراهيم السيد محمد حسين48073

ناجح255إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تالسيد جمال الدين سعد سعيد على48074

ناجح218.5إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تالسيد رضا اسماعيل ابراهيم اسماعيل48075

ناجح217إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تالسيد عماد السيد عبدالجواد السيد48076

ناجح230إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تامير غالى محمد السيدمحمد الزير48077

ناجح219إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تباسل ابراهيم محمد ابراهيم اسماعيل48078

ناجح238إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تبدر عبدالرحمن عبدهللا محمد مصباح48079

ناجح216إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تتامر حسنى صبرى هجرس الشربينى48080

ناجح207إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تحاتم طارق عبدالمعبود المنشاوى فرج48081

ناجح209إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تحسام على على محمد سرور48082

ناجح266إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تحمدى محمد حمدى محمد الراجحى48083
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ناجح224إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تخيرى طلبه خيرى طه السيد48084

ناجح230إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده ترضا رمضان محمد مصطفى الفيومى48085

ناجح213إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده ترضا محمد حسانين السيد محمد ابوالمجد48086

ناجح241إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده ترضا محمد عبدالغنى عثمان48087

ناجح248إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تسعد زغلول السيد محمد عويس48088

ناجح226إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تشريف شلبى السعيد سالم48089

ناجح248إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تصابر البدوى صابر بدوى مغازى48090

ناجح222إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تعادل عادل عبدالنبى مبارك عبدالقادر48091

ناجح255إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تعادل محمد رمضان السيد الشرقاوى48092

ناجح254إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تعاطف ناصر عبدالمطلب صادق متولى48093

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تعبدالرحمن احمد السعداوى رمضان محمد48094

ناجح244إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تعبدالرحمن احمد محمد صادق متولى48095

ناجح253إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تعبدالرحمن الحمادى محى السيد الزير48096

ناجح254إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تعبوده رضا غازى الشهاوى محمد48097

ناجح218إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تعلى السيد ابوالعز السيد محمد48098

ناجح226إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تعلى رزق محمد على رزق48099

ناجح213إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تعلى مسعد عبدالحكيم بشير عمار48100

ناجح197إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تعمر المتولى ابراهيم جاد السيد48101

ناجح148.5إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تعمرو باسم محمد عطا احمد48102

ناجح230إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تفؤاد السعيد السيد السعيد محمد48103

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تفؤاد خالد محمد صادق متولى48104

ناجح214إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تفارس صالح فكيه السيد اسماعيل48105

ناجح252إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تمحمد ابراهيم طه جادمحمد48106

ناجح234إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تمحمد اسعد عبدالمعبود المنشاوى فرج48107

ناجح214إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تمحمد الخضر احمد السعيد حجاج48108

ناجح261إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تمحمد السيد على السيد ماضى48109
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ناجح215.5إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تمحمد السيد منصور مصطفى الفيومى48110

ناجح194إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تمحمد الشوادفى محمد عبدالغفار اسماعيل الموجى48111

ناجح212إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تمحمد جمعه عبدالفضيل محمد بدوى48112

ناجح209إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تمحمد رضا جاد الششتاوى جاد48113

ناجح262إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تمحمد رضا حسانين السيد محمد ابوالمجد48114

ناجح200إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تمحمد سليمان محمد غازى سالم48115

ناجح259إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تمحمد عبدالسالم محمد ابواالسعاد شكر48116

ناجح185إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تمحمد عماد محمد غازى48117

ناجح231إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تمحمد مجدى السيد محمد ابراهيم48118

ناجح232.5إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تمحمد محجوب محمد السعيد محجوب48119

ناجح210.5إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تمحمد ممدوح عبدالحميد محمد قنديل48120

ناجح204إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تمحمد ياسر محمد على سليمان48121

ناجح222إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تمحمود جابر عيد السيد محمد48122

ناجح234إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تمحمود عبدالعزيز عبدالغفار ابوالمجد ابوالمجد48123

ناجح215إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تمحمود محمد محمود عبدهللا السيد48124

ناجح184إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تممدوح احمد احمد عبدالغفار غازى48125

ناجح234إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تموسى جمعه موسى سعد موسى48126

ناجح188.5إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تهادى سامى ابواالسعاد شكر سيف48127

ناجح231إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تهانى سالمه ابراهيم رمضان السايس48128

ناجح146إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تهشام عباس محمد محمد حسن48129

ناجح236إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تيوسف بدير مصطفى بدير محمد48130

ناجح249إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تيوسف فريد محمد ابراهيم مبروك48131

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تاسراء حسام سعد متولى محمد48132

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تاسراء هانى الشحات ابراهيم محمد48133

ناجح183.5إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تاسماء السيد محمد عمر عاصى48134

ناجح202إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تاسماء تامر عبدالجليل السيد الموجى48135
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ناجح172إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تاالء باسم محمد عطا احمد48136

ناجح249إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تالسيدة رافت نبيل محمد السيد الزير48137

ناجح259إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تالشيماء السيد ابراهيم احمد ابوالعال48138

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تاميره سالم رجب سالم حسن48139

ناجح206.5إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تايمان عبدالمنعم كمال سيد محمد48140

ناجح257إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تايناس زياده البدرى زياده ابراهيم48141

ناجح170.5إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تايه عبدالحكيم فتحى عبدالحكيم بشير48142

ناجح229إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تايه عبدالكريم عمر محمد عمر48143

ناجح255إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تايه عوض عبدالعاطى اسماعيل الموجى48144

ناجح261إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تبسمله السيد رجب على ابراهيم48145

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تحريه على السعيد على عبدالعال48146

ناجح243إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تحميده رضا محمد عبدالمجيد السيد48147

ناجح268إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تحنان ماضى السعيد السيد على ماضى48148

ناجح279إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تحنين طه محمد محمد لطفى48149

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تخلود عابد عبدالرازق محمد الخولي48150

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تخلود محمد ابراهيم السيد عبدالرازق48151

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تداليا عوض عبدهللا سالمه محمد48152

ناجح279إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تدعاء السيد على السيد عبدالعال48153

ناجح250إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تدعاء حسنى سليمان سالم الشهاوى48154

ناجح234.5إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تدالل محمد كامل عبدالفتاح منسى48155

ناجح262إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تدينا عطيه عبدالسميع عطيه عبدالجواد48156

ناجح224إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده ترانيا شعبان محمد محمد عيد48157

ناجح217إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده ترشا جميل اسماعيل ابراهيم اسماعيل48158

ناجح258إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تروان رضى عبدهللا اسماعيل محمد48159

ناجح262إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تروان عباس محمد عبدالسالم عبدالغفار48160

ناجح260إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تروان عماد عابدين محمد متولى48161
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ناجح231إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تساميه محمد عبدالرؤف حسن منسى48162

ناجح246إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تسعاد منير مراد عبدالحليم مصطفى48163

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تسلوى حموده السيد طه محمد48164

ناجح207إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تسوسن رضا ابراهيم احمد مصطفى48165

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تشهد عبدربه عبدالفتاح محمد لطفى48166

ناجح243إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تصباح ربيع مسعد عبدالحى السيد48167

ناجح261إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تعايده السعيد عبدالحميد سعيد على نور48168

ناجح249إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تفاطمة عمار محمد السيد محمد48169

ناجح231.5إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تماجدة يسرى حسن عطوه ابوالمجد48170

ناجح245إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تماجده عبدالمنعم كمال سيد محمد48171

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تمريم عبدالمنعم احمد مراد سراج الدين48172

ناجح257إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تمنة الحسينى فتحى السعيد محمد48173

ناجح252إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تمنة السيد فتح هللا عبدالحميد غازى48174

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تمنة هللا السعيد حسن محمد حسن48175

ناجح242إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تمنه السيد عبدهللا على حسن48176

ناجح201إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تمنه رضا السيد يوسف االجاوى48177

ناجح236.5إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تمنه على محمد امين الدسوقى48178

ناجح206إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تميار السيد عبدالحميد احمد بيلي48179

ناجح197إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تنادية عبدهللا عبدالحميد عبدالرحمن حسن48180

ناجح279إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تناديه كمال كمال حامد السيد48181

ناجح278.5إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تندى احمد عبدالرازق محمد الخولى48182

ناجح229.5إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تنرمين نعمان حامد عبدالمحسن محمد48183

ناجح215إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تنهى ابراهيم محمد مصطفى الفيومى48184

ناجح274.5إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تنهى خيرى عبدالغنى عثمان عبدالغنى48185

ناجح278.5إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تنور حمزه البيلى حمزه محمد48186

ناجح253إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تنورا السيد يونس سالم الشهاوى48187
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ناجح270.5إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تنورا ايمن الشحات ابراهيم على48188

ناجح227إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تهدى السعيد عبدالجليل محمد مبروك48189

ناجح244إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تهدى محمد على السيد على ماضى48190

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تهدى يسرى حسانين السيد محمد ابوالمجد48191

ناجح237.5إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده توردة عبدالحميد حسن عبدالحميد محمد الشيمى48192

ناجح197.5إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تيارا جمعه عبدهللا مصطفى الفيومى48193

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.منشيه الجرايده تياسمين ياسر عطيه على خليل48194

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.التزى تابراهيم عبدهللا اليمانى حامد عبدالجواد48195

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.التزى تاحمد محمد فؤاد محمد رزق48196

ناجح263إدارة بيــــــــــالا.التزى تاسامه عبدالهادى محجوب حسن ابوالوفا48197

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.التزى تالسيد فراج عبدالفتاح ابراهيم خطاب48198

ناجح262إدارة بيــــــــــالا.التزى تحامد حسن عوض عبدالمقصود48199

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.التزى تحسام اكرامى حسن فتح هللا محمد48200

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.التزى تحسام حماده عوض محمد حموده48201

ناجح251.5إدارة بيــــــــــالا.التزى تحسن علي محجوب حسن ابوالوفا48202

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.التزى ترضا السيد عبدالرؤف احمد سلوع48203

ناجح279إدارة بيــــــــــالا.التزى ترضا فكرى محمد على ابوالعنين48204

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.التزى تسامى عوض سامى بدير محمد متولى48205

ناجح232إدارة بيــــــــــالا.التزى تطه سامى طه على عطيه48206

ناجح268إدارة بيــــــــــالا.التزى تطه عاطف طه عبداللطيف عارف48207

ناجح186.5إدارة بيــــــــــالا.التزى تعبدالعاطى موسى عبدالعاطى االلفى موسى48208

ناجح255إدارة بيــــــــــالا.التزى تعزمى محمد حسين محمد حسين48209

ناجح236.5إدارة بيــــــــــالا.التزى تعلى ابراهيم فتح هللا احمد احمد بدوى48210

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.التزى تعلي خالد محمد السيد على48211

ناجح262إدارة بيــــــــــالا.التزى تعلى خليفه على عباس اسماعيل48212

ناجح264إدارة بيــــــــــالا.التزى تعلى محى الدين على عباس اسماعيل48213
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ناجح273إدارة بيــــــــــالا.التزى تعوض هللا عبدالمجيد محمد عبدالمجيد عوض هللا48214

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.التزى تلطفى اسامه لطفى عبدالحكيم محمد48215

ناجح203إدارة بيــــــــــالا.التزى تمحمد خالد عبدالغنى السيد سليمان48216

ناجح185إدارة بيــــــــــالا.التزى تمحمد صالح عوض عبدالعاطى عبدالعزيز48217

ناجح181إدارة بيــــــــــالا.التزى تمحمد عباس فؤاد عطوة محمد48218

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.التزى تمسعد غازى السعيد عبدالعال سعد48219

ناجح252إدارة بيــــــــــالا.التزى تمهاب مسعد حامد ابراهيم محمد48220

ناجح253إدارة بيــــــــــالا.التزى تمهند وليد فاروق محمد المغازى48221

ناجح255.5إدارة بيــــــــــالا.التزى تناجح على حسن محمد سعد48222

ناجح211إدارة بيــــــــــالا.التزى توليد عبدالواحد زكى ابراهيم طه48223

ناجح264إدارة بيــــــــــالا.التزى تاسراء باسم عبدالهادى حسن ابوالوفا48224

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.التزى تاسماء رضا جمال عبدالواحد محمود48225

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.التزى تاسماء محمد موسى ابراهيم موسى48226

ناجح266إدارة بيــــــــــالا.التزى تاميره عبدالحليم احمد احمد السيد48227

ناجح259إدارة بيــــــــــالا.التزى تايه محمد السيد موسى عوض هللا48228

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.التزى تحسينه عباس الشوادفى السيد عبدهللا48229

ناجح277إدارة بيــــــــــالا.التزى تحنان عبدالوهاب محمد عبدالوهاب48230

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.التزى تدينا عوض محمد حسن يوسف48231

ناجح243.5إدارة بيــــــــــالا.التزى ترندا فضل السيد عبدالهادى ابراهيم48232

ناجح264إدارة بيــــــــــالا.التزى تريهام رضا السيد العربى محمد ابوالعنينين48233

ناجح259إدارة بيــــــــــالا.التزى تسارة باسم عبدالهادى حسن ابوالوفا48234

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.التزى تشيماء ابراهيم محمد ابراهيم عبدالغفار48235

ناجح279إدارة بيــــــــــالا.التزى تشيماء حمدى على عباس اسماعيل48236

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.التزى تفاطمه رمضان ابراهيم حسن ابراهيم48237

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.التزى تفرحه اسماعيل سعد اسماعيل حسن48238

ناجح268.5إدارة بيــــــــــالا.التزى تمريم حمدى محمد عبدالحميد ابراهيم48239
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ناجح276إدارة بيــــــــــالا.التزى تملك على محمد عبدالمقصود عبداللطيف48240

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.التزى تمنار احمد ابراهيم محمد مناع48241

ناجح257إدارة بيــــــــــالا.التزى تندي ابراهيم صالح ابراهيم طه48242

ناجح275إدارة بيــــــــــالا.التزى تندى عطيه السيد حلمى محمود48243

ناجح247إدارة بيــــــــــالا.التزى تنورا عماد على غريب محمد48244

ناجح262إدارة بيــــــــــالا.التزى تنورهان ياسر عبدالحميد عباس اسماعيل48245

ناجح268إدارة بيــــــــــالا.التزى تهاله خالد فؤاد ابراهيم موسى48246

ناجح267إدارة بيــــــــــالا.التزى تهايدي رضا محمد علي ابوالعنين48247

ناجح278إدارة بيــــــــــالا.التزى تهدى هانى زغلول رشوان المرشدى48248

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.التزى تهنيه السيد غريب عمر محمد48249

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.التزى توردة محمود يوسف ابوالوفا االجاوى48250

ناجح258إدارة بيــــــــــالا.كوم شيخ العرب تاحمد محمد على عباس على48251

ناجح262إدارة بيــــــــــالا.كوم شيخ العرب تاكرم فوده عبدالرحيم عبدالفتاح عجور48252

ناجح265إدارة بيــــــــــالا.كوم شيخ العرب تالسيد ابراهيم عبدالشافى سليمان يوسف48253

ناجح207إدارة بيــــــــــالا.كوم شيخ العرب تالسيد رمضان السيد احمد محمد48254

ناجح240إدارة بيــــــــــالا.كوم شيخ العرب تالسيد شعبان السيد على سعد48255

ناجح199.5إدارة بيــــــــــالا.كوم شيخ العرب تالمعداوى عبدالسالم المعداوى عبدالسالم جمعه48256

ناجح269.5إدارة بيــــــــــالا.كوم شيخ العرب تشهاب حمدينو شهاب الدين عبدالعزيز موسى48257

ناجح264إدارة بيــــــــــالا.كوم شيخ العرب تعوض احمد عوض المغازى المنسى48258

ناجح182إدارة بيــــــــــالا.كوم شيخ العرب تعوض الشحات محمد رشوان المرشدى48259

ناجح260.5إدارة بيــــــــــالا.كوم شيخ العرب تمحمد ايمن محمد مختار قنديل48260

ناجح273إدارة بيــــــــــالا.كوم شيخ العرب تمحمد عبدالوهاب شهاب الدين عبدالعزيز موسى48261

ناجح235إدارة بيــــــــــالا.كوم شيخ العرب تمحمود جمال احمد برهام صالح48262

ناجح235إدارة بيــــــــــالا.كوم شيخ العرب تايمان على عبدالحى حامد على48263

ناجح249إدارة بيــــــــــالا.كوم شيخ العرب تبثينه ابراهيم حماد اسماعيل السيد48264

ناجح274إدارة بيــــــــــالا.كوم شيخ العرب تحميده عبدالغنى على حسن قال48265
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ناجح273إدارة بيــــــــــالا.كوم شيخ العرب تخلود شريف رشاد ابراهيم ابوالمعاطى48266

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.كوم شيخ العرب تخلود محمد السيد مصطفى موسى48267

ناجح258إدارة بيــــــــــالا.كوم شيخ العرب تدنيا عصام مسعود عبداللطيف عيسى48268

ناجح263إدارة بيــــــــــالا.كوم شيخ العرب تروميساء رشاد السعيد ابراهيم ابوالمعاطى48269

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.كوم شيخ العرب تساره عماد عبدهللا السيد بيلى48270

ناجح168.5إدارة بيــــــــــالا.كوم شيخ العرب تسميره محمد المغازى السيد خليل48271

ناجح264إدارة بيــــــــــالا.كوم شيخ العرب تسهيله عيد عباس على عباس48272

ناجح268إدارة بيــــــــــالا.كوم شيخ العرب تسومه حماده المتولى حبيب صبح48273

ناجح228إدارة بيــــــــــالا.كوم شيخ العرب تشهد احمد عبدالنعيم المتولى محمد48274

ناجح270.5إدارة بيــــــــــالا.كوم شيخ العرب تشهد السيد محمد حماد اسماعيل48275

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.كوم شيخ العرب تصفاء مجدى ابراهيم ابوزيد عبدالعال48276

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.كوم شيخ العرب تعال عبدالرحيم عزالدين عبدالرحمن حسن48277

ناجح269إدارة بيــــــــــالا.كوم شيخ العرب تكوثر اشرف عبدالمؤمن البشير السيد48278

ناجح270إدارة بيــــــــــالا.كوم شيخ العرب تليلى عبداللطيف سعد عبداللطيف الخولى48279

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.كوم شيخ العرب تمريم صالح فضل عبدالغنى برهام48280

ناجح271إدارة بيــــــــــالا.كوم شيخ العرب تمنال محمد جمال ابراهيم عبدالتواب48281

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.كوم شيخ العرب تندا رضا سيد احمد يوسف حجاج48282

ناجح272إدارة بيــــــــــالا.كوم شيخ العرب تهبه فتحى عباس على عباس48283

ناجح268إدارة بيــــــــــالا.كوم شيخ العرب تورده محمد فاروق محمد القضابى48284

ناجح166إدارة بيــــــــــالا.الجرايده تاسماء محمد عبدالفتاح حسن سليمان 48285

ناجح255إدارة الحامـــولالحامول بناتاسراء ابراهيم البيلى عبدالحميد البيلى48301

ناجح235إدارة الحامـــولالحامول بناتاسراء السعيد السيد السيد مصطفى48302

ناجح236إدارة الحامـــولالحامول بناتاسراء سعد محمد الشربيني السيد48303

ناجح268إدارة الحامـــولالحامول بناتاسراء محمود محمد الرفاعى الغنام48304

ناجح275إدارة الحامـــولالحامول بناتاسراء يوسف محمد يوسف حسن48306

ناجح263إدارة الحامـــولالحامول بناتاسماء ابراهيم السيد محمد غنيه48307
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ناجح252إدارة الحامـــولالحامول بناتاسماء احمد محمد عبدهللا على48308

ناجح277إدارة الحامـــولالحامول بناتاسماء بدير محمد عبدالهادى احمد48310

ناجح271إدارة الحامـــولالحامول بناتاسماء جمال سعد سليم متولى48311

ناجح277.5إدارة الحامـــولالحامول بناتاسماء حسن محمد عوض عبدالحافظ48312

ناجح220إدارة الحامـــولالحامول بناتاسماء على عبدالحليم المغازى البيلى48314

ناجح273إدارة الحامـــولالحامول بناتاسماء على عبدالغفار فرحات جابر48315

ناجح186.5إدارة الحامـــولالحامول بناتاسماء فريد عطية على عطيه48316

ناجح276إدارة الحامـــولالحامول بناتاالء احمد عبدهللا عبدالغفار حسين48317

ناجح264إدارة الحامـــولالحامول بناتاالء خالد محمد حامد احمد48318

ناجح239إدارة الحامـــولالحامول بناتاالء عبدالحكيم عبدالحى يوسف جاد48319

ناجح279إدارة الحامـــولالحامول بناتاالء علي علي البسطويسي الدسوقي48320

ناجح271إدارة الحامـــولالحامول بناتاالء مصطفى كامل قطب محمد48321

ناجح260إدارة الحامـــولالحامول بناتامال اسامه يوسف احمد ابوزيد48322

ناجح276إدارة الحامـــولالحامول بناتامانى ابواالسعاد محمد ابواالسعاد البيومى48323

ناجح276إدارة الحامـــولالحامول بناتاماني ذكريا جميل حسب هللا احمد48324

ناجح267إدارة الحامـــولالحامول بناتامانى كمال شحاته محمد الحبال48325

ناجح261إدارة الحامـــولالحامول بناتامل ماهر محمد يوسف بريك48326

ناجح268إدارة الحامـــولالحامول بناتامنية اسماعيل محمد عبدالعاطى48327

ناجح278.5إدارة الحامـــولالحامول بناتامنية محمد على النبوى علي48328

ناجح273إدارة الحامـــولالحامول بناتامنيه ابراهيم عيد عبدالحميد الدسوقى48329

ناجح278.5إدارة الحامـــولالحامول بناتامنيه ايمن على محمود ابراهيم48331

ناجح213إدارة الحامـــولالحامول بناتاميره حامد عثمان حامد على48332

ناجح220إدارة الحامـــولالحامول بناتاميره عبدالغنى محمد عبدالغنى48333

ناجح271إدارة الحامـــولالحامول بناتاميره عبدالمهيمن عبدالجواد عبدالفتاح عبدالفتاح48335

ناجح260إدارة الحامـــولالحامول بناتانجى جميل محمد عبدالغنى محمد48336

ناجح269إدارة الحامـــولالحامول بناتانجى عماد على محمد على48337
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ناجح271إدارة الحامـــولالحامول بناتاهداء عبدربة عوض حسين مرجان48338

ناجح184إدارة الحامـــولالحامول بناتاوليفيا خالد سيف بسطه جاد الكريم48339

ناجح277إدارة الحامـــولالحامول بناتاية محمد عوض عبدالقادر عوض48340

ناجح258إدارة الحامـــولالحامول بناتايمان اسعد عبدالحكيم سعد عبدالنبى48341

ناجح279إدارة الحامـــولالحامول بناتايمان السيد رجب عبدالغفار محمد48342

ناجح199إدارة الحامـــولالحامول بناتايمان عبدالوهاب احمد عصر خليفه48343

ناجح249إدارة الحامـــولالحامول بناتايمان كارم محمود ضيف غازي48344

ناجح277إدارة الحامـــولالحامول بناتايمان مصطفى كامل قطب محمد48345

ناجح276إدارة الحامـــولالحامول بناتايه توفيق محمد نصر العيسوى48346

ناجح276إدارة الحامـــولالحامول بناتايه رزق العدوى الشربينى الشربينى48347

ناجح279إدارة الحامـــولالحامول بناتايه سامح صالح عوض محمد النجار48348

ناجح278.5إدارة الحامـــولالحامول بناتايه شكرى منصور على محمد48349

ناجح237إدارة الحامـــولالحامول بناتايه عبدالحميد عبدالفتاح عوض النجار48350

ناجح270إدارة الحامـــولالحامول بناتايه محمد المتولى احمد احمد48351

ناجح270إدارة الحامـــولالحامول بناتبسملة عوض عبدالقادر عوض منصور48352

ناجح268إدارة الحامـــولالحامول بناتبسمله كريم ابوبكر اسماعيل احمد48353

ناجح269إدارة الحامـــولالحامول بناتبسمله محمد المتولى ابوالوفا السيد48354

ناجح277إدارة الحامـــولالحامول بناتبسمله محمد عبدالسميع على عوض48355

ناجح253إدارة الحامـــولالحامول بناتبسمله وائل كمال ابراهيم محمد منسى48356

ناجح275إدارة الحامـــولالحامول بناتبسمله وجيه جمعه يوسف عرفات48357

ناجح269إدارة الحامـــولالحامول بناتبوسى صابر ابراهيم المرسى السيد بدر48358

ناجح271إدارة الحامـــولالحامول بناتتسنيم اشرف محمد وجية48359

ناجح276إدارة الحامـــولالحامول بناتتقى احمد عبودة العشري48360

ناجح277إدارة الحامـــولالحامول بناتثريا حسام رمضان محمد ريحان48361

ناجح272إدارة الحامـــولالحامول بناتثريا طلبه محمد عبدهللا محمد48362

ناجح246إدارة الحامـــولالحامول بناتجنى رامى نبيل السيد محمد عرفه48363
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ناجح267إدارة الحامـــولالحامول بناتجني ياسر محمد فرج سعيد48364

ناجح263إدارة الحامـــولالحامول بناتحبيبة اشرف عوض على العيسوى48365

ناجح274إدارة الحامـــولالحامول بناتحبيبة جالل بكر انيس ابراهيم48366

ناجح279إدارة الحامـــولالحامول بناتحبيبة محمد مسعد عبدالهادى سرحان48367

ناجح278إدارة الحامـــولالحامول بناتحبيبه ابراهيم محمد عاطف سامى48368

ناجح239إدارة الحامـــولالحامول بناتحبيبه احمد ماهر احمد الطنطاوى48369

ناجح279إدارة الحامـــولالحامول بناتحبيبه اسامه محمد عباس ابوالرايات48370

ناجح277إدارة الحامـــولالحامول بناتحبيبه اشرف عبدالمنعم السيد احمد العيسوى48371

ناجح263إدارة الحامـــولالحامول بناتحبيبه السعودى على عبدهللا محمد48372

ناجح246إدارة الحامـــولالحامول بناتحبيبه السيد محى الدين السيد علي فرج هللا48373

ناجح279إدارة الحامـــولالحامول بناتحبيبه تامر عوض محمد على متولى48374

ناجح274إدارة الحامـــولالحامول بناتحبيبه ناجح عبدالمنصف على سعيد48375

ناجح177إدارة الحامـــولالحامول بناتحبيبه هشام على المرسى شاهين48376

ناجح277إدارة الحامـــولالحامول بناتحسنه مجدي فاروق ابوالوفا عبدالرحمن48377

ناجح262إدارة الحامـــولالحامول بناتحنين حماده السيد محمد زيان48378

ناجح276إدارة الحامـــولالحامول بناتحنين خالد عبدالعال عبدالحليم عبدال48379

ناجح199إدارة الحامـــولالحامول بناتحنين عادل فتوح الششتاوى احمد عامر48381

ناجح196إدارة الحامـــولالحامول بناتحنين محمد عبدالعزيز السعيد محمود48382

ناجح217إدارة الحامـــولالحامول بناتحنين محمد عبدالعظيم محمد االمام48383

ناجح272إدارة الحامـــولالحامول بناتحنين محمد على القال48384

ناجح271إدارة الحامـــولالحامول بناتحور بسيونى عبدالمعبود عبدالحليم جاد48385

ناجح260إدارة الحامـــولالحامول بناتخديجه محمد امين محمد عبدالمالك48386

ناجح245إدارة الحامـــولالحامول بناتخلود امير عبدالغفار شاهين على48387

ناجح260إدارة الحامـــولالحامول بناتداليا ابراهيم عطية عبدهللا بدر48388

ناجح241إدارة الحامـــولالحامول بناتدانية حمدى محمود احمد التلوانى48389

ناجح232إدارة الحامـــولالحامول بناتدعاء السعودى الصاوى السيد على الصاوى48390
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ناجح276إدارة الحامـــولالحامول بناتدعاء محمود محمد محمد خليل48392

ناجح189إدارة الحامـــولالحامول بناتدميانه جورج توفيق اسحق توفيق48393

ناجح228إدارة الحامـــولالحامول بناتدميانه عياد ذكى اسكندر ابراهيم48394

ناجح191إدارة الحامـــولالحامول بناتدانى الشحات محمد-دنيا الور48395

ناجح226إدارة الحامـــولالحامول بناتدنيا طارق عطيه سيد احمد المرسى48396

ناجح204إدارة الحامـــولالحامول بناتدنيا عبدالهادى عبدالنبى متولى جمعه48397

ناجح277إدارة الحامـــولالحامول بناتدنيا محمد مصطفى محمد الشربينى48398

ناجح242إدارة الحامـــولالحامول بناتدينا السيد احمد رجب محمد48399

ناجح276إدارة الحامـــولالحامول بناترؤى احمد تاج الدين عبدالجليل عبدالمحسن48400

ناجح276إدارة الحامـــولالحامول بناترانا رفيق عبدالحميد محمد ابراهيم48401

ناجح218إدارة الحامـــولالحامول بناترحمة رزق رزق رمضان رزق48402

ناجح197إدارة الحامـــولالحامول بناترحمة سامى البسيونى عثمان حسين48403

ناجح247.5إدارة الحامـــولالحامول بناترحمه احمد على ابراهيم عبدهللا48404

ناجح270.5إدارة الحامـــولالحامول بناترحمه البغدادى الصاوى البغدادى محمد48405

ناجح269إدارة الحامـــولالحامول بناترحمه عاصم سعيد طه يوسف48406

ناجح205إدارة الحامـــولالحامول بناترحمه محمد رمضان حامد عمر48407

ناجح238إدارة الحامـــولالحامول بناترحمه محمد عوض محمد48408

ناجح223إدارة الحامـــولالحامول بناترحمه محمود عبدالعاطى على احمد48409

ناجح262.5إدارة الحامـــولالحامول بناترحمه وليد ابراهيم احمد يوسف48410

ناجح243.5إدارة الحامـــولالحامول بناترغده جمعه عبدالقوى عبدالرؤف48411

ناجح269.5إدارة الحامـــولالحامول بناترنا عبدالرحمن محمد عبدهللا معوض48412

ناجح272إدارة الحامـــولالحامول بناترنيم احمد تاج الدين عبدالجليل عبدالمحسن48413

ناجح278إدارة الحامـــولالحامول بناتروان المعتز احمد البيلي ابراهيم48414

ناجح233.5إدارة الحامـــولالحامول بناتروان رضا حسن على حسونه48415

ناجح274إدارة الحامـــولالحامول بناتروان زكريا المنسى محمد الغيطانى48416

ناجح248إدارة الحامـــولالحامول بناتروان وائل موسى ابوالعينين محمد48417
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ناجح207إدارة الحامـــولالحامول بناتروضه وجيه عطيه محمد عطيه الغبور48418

ناجح265إدارة الحامـــولالحامول بناتروقيه وائل صبرى محمد متولى48419

ناجح265.5إدارة الحامـــولالحامول بناتريتاج محمد المحمودى متولى بدره48420

ناجح258.5إدارة الحامـــولالحامول بناتريناد احمد ابراهيم مرسى حسان48421

ناجح255إدارة الحامـــولالحامول بناتزينب على قاسم المغازى جاد48422

ناجح234إدارة الحامـــولالحامول بناتزينب محمد عبدهللا ابراهيم محمد48423

ناجح266إدارة الحامـــولالحامول بناتسارة حسن على المرسى محمد48424

ناجح247.5إدارة الحامـــولالحامول بناتسارة عبداللطيف سعد ابراهيم مرعى48425

ناجح271إدارة الحامـــولالحامول بناتسارة ياسر احمد حامد احمد48426

ناجح189.5إدارة الحامـــولالحامول بناتساره احمد عبدهللا عبدالغنى محمد48427

ناجح230إدارة الحامـــولالحامول بناتساره خالد صبحي العيسوي محمد48428

ناجح272إدارة الحامـــولالحامول بناتساره عيد على اسماعيل على48429

ناجح277إدارة الحامـــولالحامول بناتساره محمد السعيد رزق على48430

ناجح220إدارة الحامـــولالحامول بناتساره نعمت هللا جريس نعمت هللا جريس48431

ناجح273.5إدارة الحامـــولالحامول بناتساره هيثم الشربينى محمد الشربينى48432

ناجح171.5إدارة الحامـــولالحامول بناتسالى طلعت محمد حسين عيد48433

ناجح180إدارة الحامـــولالحامول بناتسالى عبدالوهاب عبدالعال عبداللطيف عبدالفتاح48434

ناجح268إدارة الحامـــولالحامول بناتسامية ماهر سامى متولى شحاته48435

ناجح195إدارة الحامـــولالحامول بناتسعاد احمد سمير احمد عوض48436

ناجح274إدارة الحامـــولالحامول بناتسلمى اسامه فؤاد بسيونى محمد عيسى48437

ناجح252.5إدارة الحامـــولالحامول بناتسلمى السيد محمد محمود خضر48438

ناجح269إدارة الحامـــولالحامول بناتسلمى امين عبدالسالم مصطفى معوض48439

ناجح268إدارة الحامـــولالحامول بناتسلمي تامر فوزى محمود يوسف48440

ناجح273إدارة الحامـــولالحامول بناتسلمي توفيق ابوالعز محمد صالح48441

ناجح274إدارة الحامـــولالحامول بناتسلمى سامح السيد حامد عطيه48442

ناجح276إدارة الحامـــولالحامول بناتسلمى وليد عبدالعاطى عبداللطيف عوض48443
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ناجح263إدارة الحامـــولالحامول بناتسما محمد ابراهيم محمد احمد48444

ناجح267.5إدارة الحامـــولالحامول بناتسما يونس كمال يونس على الدوانسى48445

ناجح178إدارة الحامـــولالحامول بناتسماء شاكر عبدالفتاح عبدالمنعم احمد48446

ناجح267إدارة الحامـــولالحامول بناتسماء عمرو المغازي جاد هللا محمد48447

ناجح264إدارة الحامـــولالحامول بناتسماح السيد محمد عبدالراضى محمد48448

ناجح212إدارة الحامـــولالحامول بناتسماح صابر حسين موسى48449

ناجح232إدارة الحامـــولالحامول بناتسمر السعودي ابراهيم عوض اسماعيل48450

ناجح252إدارة الحامـــولالحامول بناتسناء محمد حميده حامد محمد48451

ناجح176إدارة الحامـــولالحامول بناتسهام على السيد على الجندى48452

ناجح257إدارة الحامـــولالحامول بناتسهيلة بالل ابوالعال المرسى منصور48453

ناجح273إدارة الحامـــولالحامول بناتشروق طارق السعودى عبدالجواد عطيه48454

ناجح271إدارة الحامـــولالحامول بناتشروق وئام محمود عبدالمقصود محمد بدر48455

ناجح236إدارة الحامـــولالحامول بناتشمس رفعت السيد صبرى48456

ناجح272إدارة الحامـــولالحامول بناتشهد احمد ابراهيم عبدالفتاح48457

ناجح267إدارة الحامـــولالحامول بناتشهد احمد السيد احمد على48458

ناجح270إدارة الحامـــولالحامول بناتشهد اشرف فريد رمضان متولى48459

ناجح272إدارة الحامـــولالحامول بناتشهد السعيد محمد عبدهللا على48460

ناجح270إدارة الحامـــولالحامول بناتشهد السيد عبدالرافع محمد خضر48461

ناجح249إدارة الحامـــولالحامول بناتشهد جالل عبدالفتاح محمد ابومحمد48462

ناجح240إدارة الحامـــولالحامول بناتشهد حسام الدين حلمى محمد السعيد ابوشعيشع48463

ناجح263إدارة الحامـــولالحامول بناتشهد طارق سعد عبدالقادر قاسم48464

ناجح257إدارة الحامـــولالحامول بناتشهد طاهر عبدالمنعم عبدالحميد موسى48465

ناجح269إدارة الحامـــولالحامول بناتشهد عبدالجواد عبدالجواد السعيد حسن48466

ناجح253إدارة الحامـــولالحامول بناتشهد عصام على عبدالجليل48467

ناجح276إدارة الحامـــولالحامول بناتشهد عوض على عوض على48468

ناجح264إدارة الحامـــولالحامول بناتشهد غازي عبدالموجود مصطفي عبداللطيف48469
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ناجح246إدارة الحامـــولالحامول بناتشهد محمد محمود ابراهيم عطيه48471

ناجح188إدارة الحامـــولالحامول بناتشهد محمود سعيد محمود محمد48472

ناجح239إدارة الحامـــولالحامول بناتشهد وائل عبدالحميد عبداللطيف المرسى48473

ناجح261إدارة الحامـــولالحامول بناتشيماء ابوالغيط عبدالقوي عبدالرؤف سيد احمد48474

ناجح277إدارة الحامـــولالحامول بناتشيماء محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد48475

ناجح261.5إدارة الحامـــولالحامول بناتعائشه محمد عبدهللا السيد محمود48476

ناجح258إدارة الحامـــولالحامول بناتعبير حسين محمد المهدى عبدالقادر48477

ناجح250إدارة الحامـــولالحامول بناتعبير عبدالعزيز عبدالفتاح عبدالعزيز عوض48478

ناجح272إدارة الحامـــولالحامول بناتعزه عاصم حسن عبدالفتاح احمد الشرقاوى48479

ناجح250إدارة الحامـــولالحامول بناتعلياء فضل عبدالوكيل عبدهللا يوسف48480

ناجح232إدارة الحامـــولالحامول بناتفاتن رضا حسن عبدالجواد غازي48481

ناجح261إدارة الحامـــولالحامول بناتفاتن على عبدالسميع على عوض48482

ناجح261إدارة الحامـــولالحامول بناتفاطمة السعيد محمد السعيد غازى48483

ناجح242إدارة الحامـــولالحامول بناتفاطمة خالد احمد حنفى سعيد48484

ناجح251إدارة الحامـــولالحامول بناتفاطمة رضا رزق محمد عبدالجواد48485

ناجح255إدارة الحامـــولالحامول بناتفاطمه الزهراء محمد عبدالموجود محمود احمد48486

ناجح278إدارة الحامـــولالحامول بناتفاطمه عاصم مصطفى ابراهيم داود48487

ناجح265إدارة الحامـــولالحامول بناتفاطمه عصام صبرى عبدهللا غنيم48488

ناجح264إدارة الحامـــولالحامول بناتفرح اينال فؤاد عبدالعزيز اسماعيل48489

ناجح270إدارة الحامـــولالحامول بناتفرح شريف عبدالفتاح عبدالعزيز احمد الحديدى48490

ناجح250إدارة الحامـــولالحامول بناتفريده السيد نبيه السيد سالم48491

ناجح254إدارة الحامـــولالحامول بناتفوزيه جميل محمد السيد على المتبولى48492

ناجح276إدارة الحامـــولالحامول بناتكاترين وليم غبلاير ابراهيم غبلاير48493

ناجح276إدارة الحامـــولالحامول بناتكريمان وحيد السيد ابراهيم نور الدين48494

ناجح278إدارة الحامـــولالحامول بناتكريمة عاصم سعيد طه يوسف48495

ناجح232إدارة الحامـــولالحامول بناتكنزى عاصم بكر احمد محمد خليل48496
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ناجح264إدارة الحامـــولالحامول بناتلقاء محمد على محمد احمد48497

ناجح229إدارة الحامـــولالحامول بناتليالى رمضان عبدالجواد عبداللطيف عبدال48498

ناجح222إدارة الحامـــولالحامول بناتليلى مجاهد عباس احمد احمد48499

ناجح276إدارة الحامـــولالحامول بناتمارى جرجس جادهللا سعيد جاد هللا48500

ناجح275إدارة الحامـــولالحامول بناتمرام ايمن عبدالفتاح احمد غازى48501

ناجح276إدارة الحامـــولالحامول بناتمرام سالم عبدالعزيز السعيد سالم عميرة48502

ناجح279إدارة الحامـــولالحامول بناتمريم احمد السيداحمد مرزوق48503

ناجح279إدارة الحامـــولالحامول بناتمريم احمد زيدان احمد حماد48504

ناجح275إدارة الحامـــولالحامول بناتمريم احمد عبدالعزيز السعيد سالم48505

ناجح274إدارة الحامـــولالحامول بناتمريم البيلى عباس سويفى محمود48506

ناجح278إدارة الحامـــولالحامول بناتمريم ايمن نعيم سالمه هارون48507

ناجح275.5إدارة الحامـــولالحامول بناتمريم حامد حلمى حسن الشربينى48508

ناجح277إدارة الحامـــولالحامول بناتمريم رضا السيد عارف ابراهيم48509

ناجح278.5إدارة الحامـــولالحامول بناتمريم عوض الحسينى حسن ابوشامه48510

ناجح270.5إدارة الحامـــولالحامول بناتمريم كمال احمد عبدالمقصود احمد شعبان48511

ناجح276إدارة الحامـــولالحامول بناتمريم محمد مصطفى احمد محمد صدومه48512

ناجح269.5إدارة الحامـــولالحامول بناتملك حمادة احمد محمد البالوى48513

ناجح278إدارة الحامـــولالحامول بناتملك عبدالعظيم مسعد احمد احمد بارومه48514

ناجح272.5إدارة الحامـــولالحامول بناتمنار احمد محمد عبدهللا محمد48515

ناجح276إدارة الحامـــولالحامول بناتمنال احمد عبدالمحسن ابواالسعاد ابراهيم48516

ناجح269.5إدارة الحامـــولالحامول بناتمنال رضا سيد احمد موسى على48517

ناجح274إدارة الحامـــولالحامول بناتمنة هللا حمدي عبدالمنعم محمد البنا48518

ناجح275إدارة الحامـــولالحامول بناتمنة هللا محمد محمد عوض48519

ناجح272إدارة الحامـــولالحامول بناتمنة محمد السيد رمضان محمد48520

ناجح277.5إدارة الحامـــولالحامول بناتمنه هللا احمد السعيد عبدالعزيز السعيد48521

ناجح207إدارة الحامـــولالحامول بناتمنه هللا رياض فوزى عبدالعظيم المعداوى48522
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ناجح276إدارة الحامـــولالحامول بناتمنه هالل محمد سعد سعد48523

ناجح267إدارة الحامـــولالحامول بناتمنى رضا حسن عبدالجواد محمد48524

ناجح270إدارة الحامـــولالحامول بناتمى عادل عبدهللا عبدالعزيز جمعه48525

ناجح251.5إدارة الحامـــولالحامول بناتمى محمد عبدالسالم احمد رمضان48526

ناجح279إدارة الحامـــولالحامول بناتمى وليد فهيم احمد محمد48527

ناجح224.5إدارة الحامـــولالحامول بناتنجالء فتحى يونس السيد عبدهللا48528

ناجح274إدارة الحامـــولالحامول بناتنداء رضا جمعه يوسف عرفات48529

ناجح270إدارة الحامـــولالحامول بناتندي احمد حسن عبدالحميد محمد الشيمى48530

ناجح275إدارة الحامـــولالحامول بناتندى اشرف عبدالصادق حسن على48531

ناجح253إدارة الحامـــولالحامول بناتندى جابر سيد جابر السيد48532

ناجح258إدارة الحامـــولالحامول بناتندى حمادة بسيونى محمد علي48533

ناجح243.5إدارة الحامـــولالحامول بناتندى صبرى سمير محمود السيد48534

ناجح276إدارة الحامـــولالحامول بناتندى عيد نشات جاد محمد يسن48535

ناجح276إدارة الحامـــولالحامول بناتندى فكرى عطية محمد الدكرورى48536

ناجح278.5إدارة الحامـــولالحامول بناتندى محمد احمد البيلى ابراهيم48537

ناجح271إدارة الحامـــولالحامول بناتندى محمد على عثمان حسانين48538

ناجح275إدارة الحامـــولالحامول بناتندى محمد يوسف على العبادى48539

ناجح279إدارة الحامـــولالحامول بناتندى هانى يوسف معروف المرسى48540

ناجح268.5إدارة الحامـــولالحامول بناتنرمين رافت عبدالفتاح حسن المسيرى48541

ناجح254إدارة الحامـــولالحامول بناتنسرين جمال عبدالحليم المغازى البيلى48542

ناجح243.5إدارة الحامـــولالحامول بناتنسرين نصر سعد حافظ محمد48543

ناجح237إدارة الحامـــولالحامول بناتنسمه حماده ناجي عبدالسالم الشربيني48544

ناجح256إدارة الحامـــولالحامول بناتنسمه سامح الحسينى على محمد48545

ناجح275.5إدارة الحامـــولالحامول بناتنفين على محمد احمد منصور48546

ناجح273.5إدارة الحامـــولالحامول بناتنور الهدى عصام عبدالعزيز احمد عطيه48547

ناجح253إدارة الحامـــولالحامول بناتنور عصام عبدالبارى بدر عميره48548
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ناجح262.5إدارة الحامـــولالحامول بناتنور فؤاد حسن على حسونه48549

ناجح273إدارة الحامـــولالحامول بناتنورا ابراهيم ابراهيم صالح عبدالرحمن48550

ناجح184إدارة الحامـــولالحامول بناتنورا احمد محمد عوض محمد48551

ناجح262إدارة الحامـــولالحامول بناتنورا السيد يونس السيد على48552

ناجح279إدارة الحامـــولالحامول بناتنورا ايهاب على محمد موسى48553

ناجح277إدارة الحامـــولالحامول بناتنورا عبدالدايم ذكريا عبدالدايم حميده48555

ناجح275إدارة الحامـــولالحامول بناتنوران عادل عبدالواحد على الطنطاوى48556

ناجح198إدارة الحامـــولالحامول بناتنوران عالء الدين نادى مدنى جمعه48557

ناجح215إدارة الحامـــولالحامول بناتنورهان الرفاعى السيد محمد السيد48558

ناجح266إدارة الحامـــولالحامول بناتنورهان وجيه الوردانى على منصور48559

ناجح260إدارة الحامـــولالحامول بناتنورين عبدهللا عبدالسالم عاشور48560

ناجح273إدارة الحامـــولالحامول بناتنيرفانا نصر سعدهللا بارح48561

ناجح251إدارة الحامـــولالحامول بناتنيره ابراهيم عبدالهادى ابراهيم على سرور48562

ناجح263إدارة الحامـــولالحامول بناتهاجر احمد عبدالسالم محمد محمد مرعى48563

ناجح242إدارة الحامـــولالحامول بناتهاجر السيد رمضان شحاته خليل48564

ناجح277إدارة الحامـــولالحامول بناتهاجر سعد حسنى عبدالسالم عثمان48565

ناجح278إدارة الحامـــولالحامول بناتهاجر سمير على محمد على شامه48566

ناجح217إدارة الحامـــولالحامول بناتهاجر عبدالعزيز عبدالفتاح عبدالعزيز احمد48567

ناجح180إدارة الحامـــولالحامول بناتهاجر عبده محمد عبده ابراهيم48568

ناجح252إدارة الحامـــولالحامول بناتهاجر محمد احمد عبدالوهاب حامد48569

ناجح276إدارة الحامـــولالحامول بناتهاجر محمد شوقى عطا هللا ابراهيم48570

ناجح279إدارة الحامـــولالحامول بناتهاجر ناظم ذكي شعبان الكنانى48571

ناجح276إدارة الحامـــولالحامول بناتهاجر هشام عبدربه السيد محمود48572

ناجح249إدارة الحامـــولالحامول بناتهاله السيد احمد السيد حامد48573

ناجح260.5إدارة الحامـــولالحامول بناتهبه بيومى عابدين بيومى عابدين48574

ناجح269إدارة الحامـــولالحامول بناتهبه حامد عبدالحليم حامد الشربينى48575
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ناجح272إدارة الحامـــولالحامول بناتهبه هانى البسطويسى عبدالعال ابراهيم48577

ناجح258إدارة الحامـــولالحامول بناتهدير فتحى حامد احمد مناصيرى48578

ناجح271إدارة الحامـــولالحامول بناتهنا اكرامى ابراهيم احمد ابراهيم48579

ناجح268إدارة الحامـــولالحامول بناتهيام عزت محمد عز العرب عطيه48580

ناجح254إدارة الحامـــولالحامول بناتوفاء محمد السيد مختار ابوشاهين48581

ناجح260إدارة الحامـــولالحامول بناتوالء محمد السيد مختار ابوشاهين48582

ناجح267إدارة الحامـــولالحامول بناتيارا حمدى محمد احمد فتح هللا48583

ناجح275إدارة الحامـــولالحامول بناتيارا ممدوح السعيد محمد ابراهيم48584

ناجح277إدارة الحامـــولالحامول بناتياسمين احمد ماهر اللوزى48585

ناجح240إدارة الحامـــولالحامول بناتياسمين رزق رزق ابوزيد على48586

ناجح224إدارة الحامـــولالحامول بناتياسمين سمير رياض محمد الدكروري48587

ناجح275إدارة الحامـــولالحامول بناتياسمين كمال احمد عبداللطيف محمود48588

ناجح276إدارة الحامـــولالحامول بناتياسمين منصور محمد منصور محمد48589

ناجح261إدارة الحامـــولالحامول بناتياسمينه هانى جميل عبدالسميع محمد48590

ناجح258.5إدارة الحامـــولالحامول بناتيثرب رفيق رزق رمضان رزق48591

ناجح275إدارة الحامـــولالحامول بناتيمنى الحسن المحمودى متولى السيد48592

ناجح261إدارة الحامـــولالحامول بناتيوستينا جاد عزيز جاد سرور48593

ناجح259إدارة الحامـــولالحامول بنينابانوب ايمن مفيد تدرى هارون48594

ناجح219إدارة الحامـــولالحامول بنينابراهيم اشرف عبدالفتاح السيد رفاعي48595

ناجح198إدارة الحامـــولالحامول بنينابراهيم السعودى ابراهيم عوض اسماعيل48596

ناجح198إدارة الحامـــولالحامول بنينابراهيم انور السيد السيد محمد48598

ناجح194إدارة الحامـــولالحامول بنينابراهيم حسين ابراهيم عبدالقادر ابراهيم48599

ناجح266إدارة الحامـــولالحامول بنينابراهيم عبدالحليم انور عبدالوهاب حامد48600

ناجح267إدارة الحامـــولالحامول بنينابراهيم عبدالسالم محمود ابراهيم البرنوجى48601

ناجح213.5إدارة الحامـــولالحامول بنينابراهيم عبدالمنعم ابراهيم عبدالمنعم48602

ناجح214.5إدارة الحامـــولالحامول بنينابراهيم عطيه ابراهيم عطيه48603
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ناجح264.5إدارة الحامـــولالحامول بنينابراهيم محرم ابراهيم محرم طعيمه48604

ناجح276إدارة الحامـــولالحامول بنينابراهيم محمد خلف محمد محمد عبده48605

ناجح264.5إدارة الحامـــولالحامول بنينابراهيم وليد محمد محمد على48606

ناجح272.5إدارة الحامـــولالحامول بنينابوبكر وائل زغلول احمد احمد48607

ناجح271إدارة الحامـــولالحامول بنينابى احمد محب على محمد48608

ناجح265إدارة الحامـــولالحامول بنيناحمد ابراهيم بدر ابراهيم بدر48609

ناجح266إدارة الحامـــولالحامول بنيناحمد اكرامى عادل على احمد48610

ناجح252إدارة الحامـــولالحامول بنيناحمد السيد محمد عوض اسماعيل48611

ناجح188إدارة الحامـــولالحامول بنيناحمد تامر عبدالمعطى عبدالمعطى الششتاوى48612

ناجح276إدارة الحامـــولالحامول بنيناحمد جمال محمد العجيزى48613

ناجح265إدارة الحامـــولالحامول بنيناحمد حاتم محمد عز العرب عطيه48614

ناجح251إدارة الحامـــولالحامول بنيناحمد حسن عبدالمنعم محمد  خليفه48615

ناجح259إدارة الحامـــولالحامول بنيناحمد حسين زيدان مندور حسن48616

ناجح273إدارة الحامـــولالحامول بنيناحمد خالد صالح على البسطويسى48617

ناجح275إدارة الحامـــولالحامول بنيناحمد رضا المغازى المنسى محمد48618

ناجح266.5إدارة الحامـــولالحامول بنيناحمد رضا رشاد محمد احمد السايح48619

ناجح220.5إدارة الحامـــولالحامول بنيناحمد رضا فتحى على على48620

ناجح250إدارة الحامـــولالحامول بنيناحمد سالم محمد مسعود محمد48621

ناجح219إدارة الحامـــولالحامول بنيناحمد سامح يونس السيد عبدهللا48622

ناجح146إدارة الحامـــولالحامول بنيناحمد سمير السيد العزب48623

ناجح248إدارة الحامـــولالحامول بنيناحمد طارق السيد رمضان على48624

ناجح254إدارة الحامـــولالحامول بنيناحمد عادل صالح ابراهيم محمد48625

ناجح225إدارة الحامـــولالحامول بنيناحمد عادل عباس حسين عثمان48626

ناجح268إدارة الحامـــولالحامول بنيناحمد عادل عبدالفتاح احمد احمد48627

ناجح249إدارة الحامـــولالحامول بنيناحمد عبدالعاطى محمد عبدالعاطى حمدون48628

ناجح255.5إدارة الحامـــولالحامول بنيناحمد عبدالعزيز احمد على الطنطاوى48629
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ناجح274إدارة الحامـــولالحامول بنيناحمد على البيلى عبدالفتاح على حطب48631

ناجح226.5إدارة الحامـــولالحامول بنيناحمد على سليمان على سليمان48632

ناجح166إدارة الحامـــولالحامول بنيناحمد على عبداللطيف على حامد48633

ناجح245إدارة الحامـــولالحامول بنيناحمد فؤاد محمد دسوقى شاهين48634

ناجح221إدارة الحامـــولالحامول بنيناحمد مجدى ابراهيم عثمان حسانين48635

ناجح276.5إدارة الحامـــولالحامول بنيناحمد محمد احمد كامل عبدالرؤف ابوالفتوح مروان48636

ناجح274.5إدارة الحامـــولالحامول بنيناحمد محمد السيد عبدالحميد48637

ناجح278إدارة الحامـــولالحامول بنيناحمد محمد زينهم عبدالعزيز السيد على48639

ناجح247إدارة الحامـــولالحامول بنيناحمد محمد عبدالرؤف محمد احمد48640

ناجح278إدارة الحامـــولالحامول بنيناحمد محمد على مصطفى مصطفى48641

ناجح272إدارة الحامـــولالحامول بنيناحمد محمد على يوسف الجارحى48642

ناجح271إدارة الحامـــولالحامول بنيناحمد محمود سعد على سليمان48644

ناجح270إدارة الحامـــولالحامول بنيناحمد ياسر على احمد فرج48645

ناجح192إدارة الحامـــولالحامول بنينادم صابر الصاوى محمد امام48646

ناجح224.5إدارة الحامـــولالحامول بنينادهم السعيد سمير محمود السيد48648

ناجح260.5إدارة الحامـــولالحامول بنينادهم السعيد عبدالمنعم احمد حسن48649

ناجح259إدارة الحامـــولالحامول بنينادهم محمد ابراهيم صالح سليمان48651

ناجح237.5إدارة الحامـــولالحامول بنيناسامه ايهاب كمال احمد على48652

ناجح211إدارة الحامـــولالحامول بنيناسالم ياسر سمير احمد عوض48653

ناجح219إدارة الحامـــولالحامول بنيناسماعيل عبدالخالق اسماعيل محى الدين الخيرى48654

ناجح257إدارة الحامـــولالحامول بنيناكرم ممدوح فتحى منصور سيداحمد48655

ناجح182.5إدارة الحامـــولالحامول بنينالرفاعى السيد الرفاعى السيد الرفاعى48656

ناجح265إدارة الحامـــولالحامول بنينالسيد محمد السيد محمد محمد رضوان48658

ناجح194.5إدارة الحامـــولالحامول بنينالشربينى ايمن الشربينى محمد حسن48659

ناجح270إدارة الحامـــولالحامول بنينالمرسى جبر محمد السيد المرسى48660

ناجح208إدارة الحامـــولالحامول بنينامير ابراهيم المغازى بدير المغازى48662
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ناجح236إدارة الحامـــولالحامول بنينامير احمد محمود ابراهيم البرنوجى48663

ناجح238إدارة الحامـــولالحامول بنينامير صبرى شعبان عبدالعزيز محمدعطا48664

ناجح279إدارة الحامـــولالحامول بنينامين عالء عبدالتواب حسانين ابراهيم48665

ناجح183إدارة الحامـــولالحامول بنينانور احمد انور محمد متولى48666

ناجح210.5إدارة الحامـــولالحامول بنيناياد محمد محمود على محمد48667

ناجح254إدارة الحامـــولالحامول بنينايمن محمد البدراوى على سالمه48668

ناجح261.5إدارة الحامـــولالحامول بنينايهاب احمد صالح عوض النجار48669

ناجح252إدارة الحامـــولالحامول بنينبيشوي عادل هابيل ابراهيم يوسف48670

ناجح234.5إدارة الحامـــولالحامول بنينتامر ياسر احمد عبدالجواد ابوالنيل48671

ناجح249إدارة الحامـــولالحامول بنينجمال عبدالناصر ابراهيم ابواالسعاد ابراهيم48672

ناجح215إدارة الحامـــولالحامول بنينجمعه االمير جمعه عبدالعظيم ابراهيم48674

ناجح253إدارة الحامـــولالحامول بنينجوزيف اسعد غبلاير ابراهيم غبلاير48675

ناجح269إدارة الحامـــولالحامول بنينجون اسعد غبلاير ابراهيم غبلاير48676

ناجح264إدارة الحامـــولالحامول بنينحاتم ايهاب صالح عوض محمد النجار48677

ناجح212إدارة الحامـــولالحامول بنينحازم خالد احمد عطيه عنانى48678

ناجح229إدارة الحامـــولالحامول بنينحريص وائل حريص اسكندر فلتس48680

ناجح235.5إدارة الحامـــولالحامول بنينحسام ايمن شعبان رمضان الشنوانى48681

ناجح245.5إدارة الحامـــولالحامول بنينحسن رزق حسن رزق محمد48682

ناجح181إدارة الحامـــولالحامول بنينحسن محمد عبدالسالم على جمعه48683

ناجح186إدارة الحامـــولالحامول بنينحمدى عماد حمدى عبدالمجيد محمد48685

ناجح261إدارة الحامـــولالحامول بنينخالد احمد محمد حامد احمد48686

ناجح256إدارة الحامـــولالحامول بنينخالد محمد انور عبدالوهاب حامد48688

ناجح231.5إدارة الحامـــولالحامول بنينخالد ياسر محمد محمد حسانين48690

ناجح252إدارة الحامـــولالحامول بنينرضا عبدالفتاح سيد محمد عوض الموافى48692

ناجح234.5إدارة الحامـــولالحامول بنينرمضان رضا رمضان هندى الدسوقى48693

ناجح214.5إدارة الحامـــولالحامول بنينزياد ابراهيم راشد السيد راشد48694
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ناجح269إدارة الحامـــولالحامول بنينزياد ابراهيم محرز السيد توفيق48695

ناجح199إدارة الحامـــولالحامول بنينزياد محمد سعد حافظ محمد48696

ناجح273إدارة الحامـــولالحامول بنينزياد محمد عبدالحميد عبدالمنعم عبدالجواد48697

ناجح257.5إدارة الحامـــولالحامول بنينسامح وليد انيس معروف المرسى48698

ناجح210إدارة الحامـــولالحامول بنينسامى عادل السيد البسيونى شعيشع48699

ناجح267إدارة الحامـــولالحامول بنينسعد محمد سعد حسن على48700

ناجح210.5إدارة الحامـــولالحامول بنينشادى عماد خليل يوسف عبيد48701

ناجح181إدارة الحامـــولالحامول بنينصبحي اشرف صبحي العيسوي محمد العيسوي48703

ناجح179إدارة الحامـــولالحامول بنينصبرى مصطفى يونس السيد عبدهللا48705

ناجح166إدارة الحامـــولالحامول بنينطارق على ابراهيم ابواالسعاد ابراهيم48706

ناجح275إدارة الحامـــولالحامول بنينطارق وليد صابر محمد غانم48707

ناجح238إدارة الحامـــولالحامول بنينعادل جمال محمد السيد البجالتى48708

ناجح226إدارة الحامـــولالحامول بنينعادل سعد السيد محمود عنبر48709

ناجح223إدارة الحامـــولالحامول بنينعبدالجليل حماده عبدالجليل عبدالجواد عوض48710

ناجح266.5إدارة الحامـــولالحامول بنينعبدالحميد احمد عمر عطيه محمد48711

ناجح247إدارة الحامـــولالحامول بنينعبدالرازق عبدالدايم عبدالرازق على على48712

ناجح277إدارة الحامـــولالحامول بنينعبدالرحمن ابراهيم السعيد عوض اسماعيل48713

ناجح277إدارة الحامـــولالحامول بنينعبدالرحمن احمد عبدربه السيد محمود48714

ناجح170.5إدارة الحامـــولالحامول بنينعبدالرحمن اسعد السيد على السعيد محمد48715

ناجح264.5إدارة الحامـــولالحامول بنينعبدالرحمن خالد عبدالمقصود احمد الشحات48716

ناجح276.5إدارة الحامـــولالحامول بنينعبدالرحمن خالد فراج عبدالمقصود احمد48717

ناجح217.5إدارة الحامـــولالحامول بنينعبدالرحمن شكري يونس المرسى اسماعيل48718

ناجح262.5إدارة الحامـــولالحامول بنينعبدالرحمن عزت سعيد مصطفى حسن48719

ناجح243.5إدارة الحامـــولالحامول بنينعبدالرحمن عصام السيد نصر البوهى48720

ناجح257.5إدارة الحامـــولالحامول بنينعبدالرحمن على الورداني على محمد48721

ناجح245.5إدارة الحامـــولالحامول بنينعبدالرحمن عماد توحيد محمد عثمان48722
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ناجح275إدارة الحامـــولالحامول بنينعبدالرحمن فتحي الششتاوي علي ابراهيم عياد48723

ناجح274.5إدارة الحامـــولالحامول بنينعبدالرحمن محمد عبدالحميد السيد محمد على48724

ناجح260.5إدارة الحامـــولالحامول بنينعبدالرحمن محمود محمد البدراوى48725

ناجح267إدارة الحامـــولالحامول بنينعبدالرحمن مصباح ابراهيم البهى محمد48726

ناجح268.5إدارة الحامـــولالحامول بنينعبدالرحمن هاني احمد عبدالحميد شوشه عريضه48727

ناجح240.5إدارة الحامـــولالحامول بنينعبدالرحمن ياسر على عبدهللا محمد48728

ناجح262إدارة الحامـــولالحامول بنينعبدالرحمن يوسف ابراهيم احمد على حموده48729

ناجح271إدارة الحامـــولالحامول بنينعبدالسالم محمد عبدالسالم محمد مرعى48730

ناجح271.5إدارة الحامـــولالحامول بنينعبدالعزيز خالد ابراهيم السعيد سالم48731

ناجح141إدارة الحامـــولالحامول بنينعبدهللا احمد حسنى عبدالسالم احمد48733

ناجح247.5إدارة الحامـــولالحامول بنينعبدهللا رمضان محمد حفناوى الشهاوى48734

ناجح211إدارة الحامـــولالحامول بنينعبدهللا عبدالحميد محمود محمد عثمان48737

ناجح212إدارة الحامـــولالحامول بنينعبدهللا فايز عبدهللا محمد رضوان48738

ناجح264إدارة الحامـــولالحامول بنينعبدالمقصود عمرو عبدالمقصود معروف48739

ناجح220.5إدارة الحامـــولالحامول بنينعبدالمنعم عبدالجواد محمد عبدالجواد محمد48740

ناجح233إدارة الحامـــولالحامول بنينعبدالمنعم وائل عبدالمنعم فتحى عبدالسالم48741

ناجح236.5إدارة الحامـــولالحامول بنينعزت ابراهيم عزت ابواالسعاد ابراهيم48742

ناجح173.5إدارة الحامـــولالحامول بنينعزيز حنا جوده سرور48743

ناجح174.5إدارة الحامـــولالحامول بنينعلى اسامه على محمد البالوى48745

ناجح156.5إدارة الحامـــولالحامول بنينعلى حماده عبدالشافى عبدالغنى محمد48746

ناجح148.5إدارة الحامـــولالحامول بنينعلى حمدى عبدالحميد على محمد48747

ناجح219إدارة الحامـــولالحامول بنينعلى عبدالحليم حافظ السيد محمد48749

ناجح215إدارة الحامـــولالحامول بنينعلى عبدالحليم على محمد عبدالرازق48750

ناجح275إدارة الحامـــولالحامول بنينعلى عبدهللا على حامد ابراهيم48751

ناجح275إدارة الحامـــولالحامول بنينعلى عمرو على المغازى خليل48752

ناجح270إدارة الحامـــولالحامول بنينعلى محمد عبدالموجود رضوان محمد عبده48753
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ناجح227إدارة الحامـــولالحامول بنينعمار محمد فتحى عبدالنعيم48754

ناجح269إدارة الحامـــولالحامول بنينعمر اسالم رزق محمد ابوالفتوح48755

ناجح276إدارة الحامـــولالحامول بنينعمر رضا يسن عمر الكنانى البيلى48756

ناجح274إدارة الحامـــولالحامول بنينعمر على عبدالمجيد على سليمان48757

ناجح269إدارة الحامـــولالحامول بنينعمر علي مصطفي محمد منصور48758

ناجح271إدارة الحامـــولالحامول بنينعمر محمد السيد حامد عطاهللا48759

ناجح260إدارة الحامـــولالحامول بنينعمر محمد السيد عبدهللا48760

ناجح264إدارة الحامـــولالحامول بنينعمر ناصف محمد ناصف محمد48761

ناجح270إدارة الحامـــولالحامول بنينعمر نصر الدين منصور ابراهيم على48762

ناجح261إدارة الحامـــولالحامول بنينعمر وائل راشد عطيه عبدهللا48763

ناجح170إدارة الحامـــولالحامول بنينعمرو ماهر عبدالمقصود معروف مرسى48764

ناجح250إدارة الحامـــولالحامول بنينعمرو وليد عبدالغنى فرحات المتولى48765

ناجح193إدارة الحامـــولالحامول بنينعوض محمد حسن عوض عيد48766

ناجح196إدارة الحامـــولالحامول بنينفارس جرجس بهلول نصر الدين جوده48768

ناجح247إدارة الحامـــولالحامول بنينفارس جمال سعد ابوالعنين محمد48769

ناجح226إدارة الحامـــولالحامول بنينفاروق محمد فاروق عبدالعظيم على48770

ناجح267إدارة الحامـــولالحامول بنينفتحى رمضان احمد شريف على48771

ناجح249إدارة الحامـــولالحامول بنينكريم ابراهيم جمعه محمد على48772

ناجح229إدارة الحامـــولالحامول بنينكريم حماده سعد محروس عبدالواحد48774

ناجح269إدارة الحامـــولالحامول بنينكريم رضا ابوالزناتي ابوالخير على48775

ناجح249إدارة الحامـــولالحامول بنينكريم عبدالحليم حلمى حسن الشربينى48776

ناجح261إدارة الحامـــولالحامول بنينكريم فايز محمد عبدالمنعم خضر48777

ناجح237إدارة الحامـــولالحامول بنينكمال ايهاب كمال احمد على48779

ناجح242إدارة الحامـــولالحامول بنينكيرلس ناجح سرجيوس جيد48780

ناجح274إدارة الحامـــولالحامول بنينمؤمن مجدى سمير كمال محمد حجازى48781

ناجح222إدارة الحامـــولالحامول بنينمازن محمود محمد رمضان رزق48783
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ناجح187إدارة الحامـــولالحامول بنينمحب السيد محب محمد احمد48785

ناجح230إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد ابوالسعود حميده غيط عبدهللا48786

ناجح268إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد احمد عوض احمد ابراهيم48787

ناجح269إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد احمد محمد الشنهاب48788

ناجح239إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد احمد محمد مسعود محمد48789

ناجح260إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد احمد يسرى ابوشعيشع محمد48790

ناجح244إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد اشرف ابراهيم مصطفى حسين48791

ناجح244إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد السعيد محمد علي الجفال48792

ناجح270إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد السعيد محمد على عيد48793

ناجح235إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد المعداوى عبدالواحد احمد غازى48794

ناجح268إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد المهدى عبدالبارى المهدى عبدالبارى48795

ناجح243إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد ايهاب عبدالغنى عبدالمجيد محمد48796

ناجح250إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد تامر عبدالباري محمد عطيه48797

ناجح236إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد جمال الزمزمى احمد هيبه48798

ناجح244إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد جمعه الشحات عبدالحميد على48799

ناجح242إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد حلمى ابوالعز محمد صالح48800

ناجح274.5إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد دياب محمد على عبدهللا48801

ناجح278إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد رامى زكريا عبدالدايم حميده48802

ناجح265إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد رضا احمد احمد عطيه48803

ناجح268.5إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد رضا السيد عارف ابراهيم48804

ناجح262إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد رضا على حامد ابراهيم48805

ناجح254إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد شاكر فؤاد المنشاوي عبدالقادر48806

ناجح247إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد صابر يوسف قطب داود48807

ناجح260.5إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد طارق عبدالمنعم محمد البنا48809

ناجح261إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد طه طلعت طه البدراوى48810

ناجح221إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد عادل محمد ذكى غازى48811
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ناجح255إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد عبدالرحمن العيسوى عبدالرحمن العيسوى48812

ناجح259إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد عبدالهادى مسعد عبدالهادى سرحان48815

ناجح273إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد عبدالوهاب عبدالمعز عبدالوهاب عامر48816

ناجح201.5إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد عصام السيد علي48817

ناجح272إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد عالء عبده محمد االسالمبولى48818

ناجح276إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد على ابراهيم عبدالمعطى الزمر48819

ناجح189.5إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد على السعيد على سليمان48820

ناجح236.5إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد على السيد محمد سيد احمد القرضاوى48821

ناجح260إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد فؤاد محمد عباس محمد48823

ناجح196إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد لبيب سليم لبيب السيد48824

ناجح278إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد مجدي سالمه السيد الخولى48825

ناجح222إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد محمد حسن عبدالحميد الزينى48826

ناجح170.5إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد محمد عبدالحميد محمد احمد48828

ناجح247.5إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد محمد عبدالسميع على عوض48829

ناجح244.5إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد محمود رضا عبدالحميد عليوه48830

ناجح279إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد محمود عيد الشحات عبدالخالق48831

ناجح266إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد مسعد ابراهيم عطوه السيد48832

ناجح275.5إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد مصطفى فتحى محمد محمد شاهين48833

ناجح274إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد منذر عاشور عبدالعزيز ابراهيم48835

ناجح266.5إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد نصر محمد ابراهيم محمد خليفه48836

ناجح244.5إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد هانى فتحى ابراهيم حسن48837

ناجح261.5إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمد يسري عبدالقادر المرسي محمد48838

ناجح258.5إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمود احمد عبدهللا عبدالغفار حسين48839

ناجح249إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمود اشرف محمد حسن نصر48840

ناجح248.5إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمود جمعه السيد احمد محمد االبشانى48842

ناجح259.5إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمود ربيع رشاد الوردانى البيومى48843
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ناجح263.5إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمود رمضان بدير منصور رمضان48844

ناجح224إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمود عبدهللا عبدالحميد احمد على48845

ناجح276.5إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمود عثمان محمد عثمان يوسف48846

ناجح273إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمود محمد العبادى فهيم العبادى48848

ناجح256إدارة الحامـــولالحامول بنينمحمود هانى احمد ابراهيم محمد48849

ناجح222.5إدارة الحامـــولالحامول بنينمصطفى حماده عبدربه احمد رفاعى48850

ناجح228إدارة الحامـــولالحامول بنينمصطفى عبدالرؤف مجدى ابراهيم محمد48851

ناجح268.5إدارة الحامـــولالحامول بنينمصطفى عبدالعزيز سعيد عبدالعزيز عبدالسميع48852

ناجح267.5إدارة الحامـــولالحامول بنينمصطفى على عبدهللا احمد العنانى48853

ناجح250.5إدارة الحامـــولالحامول بنينمصطفى كامل ابوالعز محمد صالح48854

ناجح253إدارة الحامـــولالحامول بنينمصطفى محمد عبدالقادر عثمان مصطفى48855

ناجح259إدارة الحامـــولالحامول بنينمصطفى محمد عبدهللا عبدالغفار حسين48856

ناجح229.5إدارة الحامـــولالحامول بنينمصطفى محمد عبدالموجود محمد ابراهيم48857

ناجح272.5إدارة الحامـــولالحامول بنينمصطفى ياسر مصطفى محمد مصطفى48858

ناجح263.5إدارة الحامـــولالحامول بنينمعاذ صبحى الششتاوى على ابرهيم48859

ناجح245.5إدارة الحامـــولالحامول بنينمعاذ عماد عبدالهادى احمد عبدالعزيز48860

ناجح273إدارة الحامـــولالحامول بنينممدوح محمد ذكى عبدالعزيز عابدين48861

ناجح245.5إدارة الحامـــولالحامول بنينمنصور السعيد عبدالستار عبدالمجيد احمد48862

ناجح260.5إدارة الحامـــولالحامول بنينمهند محمد عبدالجواد رضوان محمد48863

ناجح225.5إدارة الحامـــولالحامول بنينمينا نصحى عطيه جرجس48864

ناجح205.5إدارة الحامـــولالحامول بنينمينا هانى صادق نعمه هللا جريس48865

ناجح264.5إدارة الحامـــولالحامول بنيننزار محمد عبدالسالم عبدالقادر عوض48866

ناجح173إدارة الحامـــولالحامول بنينهانى عبدالسميع عوض على عوض48867

ناجح172.5إدارة الحامـــولالحامول بنينوائل عرفه عبدهللا محمد احمد صالح48868

ناجح253إدارة الحامـــولالحامول بنينوليد محمد مصطفى محمد مصطفى48869

ناجح262.5إدارة الحامـــولالحامول بنينيسين احمد يسين عمر الكنانى48870
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ناجح201إدارة الحامـــولالحامول بنينيوسف ابراهيم على عنتر الرفاعى48871

ناجح270.5إدارة الحامـــولالحامول بنينيوسف حسن السيد محمد هالل48872

ناجح239إدارة الحامـــولالحامول بنينيوسف طه عبدالقادر عبداللطيف بريك48873

ناجح268.5إدارة الحامـــولالحامول بنينيوسف قدرى عبدالعزيز سعدالدين السيد48874

ناجح168.5إدارة الحامـــولالحامول بنينيوسف محمد فاروق الصياد اسماعيل48875

ناجح218.5إدارة الحامـــولالحامول بنينيوسف محمد محمد حسن عبدهللا48876

ناجح271.5إدارة الحامـــولالحامول بنينيوسف محمد يوسف على الطنطاوى48877

ناجح221.5إدارة الحامـــولالحامول بنينيوسف ناجى عطيه رياض السيد48878

ناجح259.5إدارة الحامـــولالحامول بنينيوسف هانى احمد قاسم محمد48879

ناجح259.5إدارة الحامـــولا.تريان تابراهيم ابراهيم حامد عبدهللا السودانى48880

ناجح188.5إدارة الحامـــولا.تريان تاحمد اسامه مصطفى محمد محمد48881

ناجح275.5إدارة الحامـــولا.تريان تاحمد حسين احمد حسين احمد48882

ناجح261.5إدارة الحامـــولا.تريان تاحمد رضا احمد الطنطاوي عطا48883

ناجح272إدارة الحامـــولا.تريان تاحمد رضا زكريا عبدالدايم حميده48884

ناجح273إدارة الحامـــولا.تريان تاحمد رمضان سعد محي رحيم48885

ناجح243إدارة الحامـــولا.تريان تاحمد صبرى ابوالغيط صبره الحديدى48886

ناجح190إدارة الحامـــولا.تريان تاحمد صبرى احمد عبدالمنعم48887

ناجح193إدارة الحامـــولا.تريان تاحمد عبدالعال محى الدين عبدالعال48888

ناجح267إدارة الحامـــولا.تريان تاحمد محمد الشافعى محمد ابوالنور48889

ناجح220إدارة الحامـــولا.تريان تاحمد محمود عطيه العوضى العيسوى48890

ناجح265.5إدارة الحامـــولا.تريان تاحمد هشام صالح عثمان محمد48891

ناجح273إدارة الحامـــولا.تريان تجمال رضا احمد الطنطاوي عطا48893

ناجح222إدارة الحامـــولا.تريان تحاتم الراعى عبدالستار محمد عيسى48894

ناجح264.5إدارة الحامـــولا.تريان تخالد احمد لطفي عبدالغفار السيد على48895

ناجح244إدارة الحامـــولا.تريان تخالد رفيق محمد عبدالباقى عبدالعال48896

ناجح275.5إدارة الحامـــولا.تريان تخالد محمد عبدالعزيز عبدالمولى ابراهيم48897
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ناجح214إدارة الحامـــولا.تريان ترسمي السيد عبدالمنعم بسيوني شندي48898

ناجح265إدارة الحامـــولا.تريان تزياد البسيوني السيد البسيوني شعيشع48899

ناجح215.5إدارة الحامـــولا.تريان تزياد الدسوقي محمود السيد محمود48900

ناجح257.5إدارة الحامـــولا.تريان تصالح مجدى محمد عمر خليل48901

ناجح269إدارة الحامـــولا.تريان تصفي الدين فضل السيد محمد متولى48902

ناجح275.5إدارة الحامـــولا.تريان تعبدالرحمن صالح السيد على48903

ناجح226إدارة الحامـــولا.تريان تعبدالرحمن هاني السيد محمد48904

ناجح239إدارة الحامـــولا.تريان تعبدالرحمن وائل محسن رمضان احمد48905

ناجح270.5إدارة الحامـــولا.تريان تعبدالفتاح عبدالمجيد عبدالفتاح عبدالمجيد حامد48906

ناجح218إدارة الحامـــولا.تريان تعبدهللا ايمن كمال ابراهيم المصرى48907

ناجح271.5إدارة الحامـــولا.تريان تعبدهللا جمال محمد علي سليمان48908

ناجح269إدارة الحامـــولا.تريان تعصام رجب عبدالرحمن ابواليزيد عبدالرحمن48909

ناجح271.5إدارة الحامـــولا.تريان تعمر محمد عبدالحميد عبداللطيف عبدالحميد48911

ناجح215.5إدارة الحامـــولا.تريان تعمر محمد عبدالغفار عبدربه السيد48912

ناجح241إدارة الحامـــولا.تريان تعمرو عبدالجواد السيد ابراهيم الشرباصي48914

ناجح265.5إدارة الحامـــولا.تريان تعمرو علي احمد احمد حسين48915

ناجح222إدارة الحامـــولا.تريان تفارس طارق السيد محمد عمر48916

ناجح275.5إدارة الحامـــولا.تريان تكريم احمد فؤاد عبدالعزيز رمضان48917

ناجح257.5إدارة الحامـــولا.تريان تكريم محمد على محمد ابراهيم48918

ناجح273.5إدارة الحامـــولا.تريان تمحمد احمد نبيل كمال ابراهيم48920

ناجح207.5إدارة الحامـــولا.تريان تمحمد السيد على السيد حسن48921

ناجح274.5إدارة الحامـــولا.تريان تمحمد طه احمد السيد احمد48922

ناجح238.5إدارة الحامـــولا.تريان تمحمد عبدالعال محى الدين عبدالعال عبدالعزيز48923

ناجح219إدارة الحامـــولا.تريان تمحمد عبدالناصر احمد ابوشعيشع علي48924

ناجح252.5إدارة الحامـــولا.تريان تمحمد عزت محمود عبدالعزيز حامد48925

ناجح224.5إدارة الحامـــولا.تريان تمحمد قطب محمد عبدهللا ابراهيم48926



كفرالشيخ16/06/2021

1693صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح266.5إدارة الحامـــولا.تريان تمحمد كريم مرعى عطا هللا48927

ناجح258إدارة الحامـــولا.تريان تمحمد مجدي السيد المهدي محمود48928

ناجح256إدارة الحامـــولا.تريان تمحمد وليد طاهر ذكى مسلم48929

ناجح231إدارة الحامـــولا.تريان تمحمد ياسر سعيد على سليمان48930

ناجح209.5إدارة الحامـــولا.تريان تمصطفى سعد ابراهيم عبدالحميد غالب48934

ناجح198إدارة الحامـــولا.تريان تيوسف شعبان جميل السيد محمد عاصي48936

ناجح270إدارة الحامـــولا.تريان تيوسف معتز رشاد يوسف محمد48937

ناجح276إدارة الحامـــولا.تريان تابتسام حسنى عبدالحميد ابراهيم متولى48938

ناجح268إدارة الحامـــولا.تريان تاسراء ابراهيم اسماعيل مصطفى اسماعيل48939

ناجح253.5إدارة الحامـــولا.تريان تاسراء سالم علي سالم علي48940

ناجح257إدارة الحامـــولا.تريان تاسراء صبحي ابراهيم محمد ابراهيم48941

ناجح263.5إدارة الحامـــولا.تريان تاسالم جمعه عطيه عوض شلبى48942

ناجح229.5إدارة الحامـــولا.تريان تاسماء صبحي عبدالحليم سيد احمد الدسوقى48943

ناجح264إدارة الحامـــولا.تريان تاسماء عالءالدين نبيه عبدالفتاح محمد48944

ناجح270إدارة الحامـــولا.تريان تاسماء محمد احمد مختار سليمان48945

ناجح198إدارة الحامـــولا.تريان تاسماء محمد عبدالبصير ابراهيم خليل48946

ناجح274.5إدارة الحامـــولا.تريان تاالء مصطفى احمد على السيد48947

ناجح275.5إدارة الحامـــولا.تريان تامنيه السيد عبدالعليم السيد المغازى48948

ناجح272إدارة الحامـــولا.تريان تامنيه حسام الدين السيد محمد متولى48949

ناجح276.5إدارة الحامـــولا.تريان تامنيه عليوة فوزي حسن عرفة48950

ناجح277إدارة الحامـــولا.تريان تاميره ابراهيم وجيه البيلى عبدالحميد48951

ناجح273إدارة الحامـــولا.تريان تاميره صالح فاروق مصطفى حسين48952

ناجح277إدارة الحامـــولا.تريان تايمان يحيى عبدالخالق اسماعيل السيد48953

ناجح269إدارة الحامـــولا.تريان تبسملة عمر عبدالغنى المهدى الشربينى48954

ناجح268إدارة الحامـــولا.تريان تبسمه حمدى عبدالعظيم محمد غريب48955

ناجح276إدارة الحامـــولا.تريان تبسنت احمد عبدالمنعم ابراهيم حسن صالح48956
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ناجح277إدارة الحامـــولا.تريان تبوسى احمد عبدالعظيم احمد احمد بارومه48957

ناجح257إدارة الحامـــولا.تريان تجهاد محمد عبدالحميد رمضان سعد48958

ناجح228إدارة الحامـــولا.تريان تحبيبه علي مصطفى ابوالوفا مصطفى48959

ناجح264إدارة الحامـــولا.تريان تحسناء محمد طلعت محمد منصور48960

ناجح252إدارة الحامـــولا.تريان تحنين محمد كامل عبدالمطلب48961

ناجح276إدارة الحامـــولا.تريان تخلود السيد فؤاد ابراهيم ابراهيم48962

ناجح275إدارة الحامـــولا.تريان تدنيا عبدالعزيز على ابراهيم محمد48963

ناجح227إدارة الحامـــولا.تريان تدنيا عبدالناصر عبدالعاطي صابر48964

ناجح270إدارة الحامـــولا.تريان تدينا الشحات منصور موسى شرف الدين48965

ناجح278إدارة الحامـــولا.تريان ترحمه عباس عزت عباس حسين48966

ناجح264إدارة الحامـــولا.تريان ترحمه نبيل عبدالجيد عبدالجواد عوض48967

ناجح273إدارة الحامـــولا.تريان ترضوى محمد احمد محمد يونس48968

ناجح269إدارة الحامـــولا.تريان تروان ابراهيم محمد حسنين ابراهيم48969

ناجح266إدارة الحامـــولا.تريان تروان حسن السعيد احمد الزنطى48970

ناجح222.5إدارة الحامـــولا.تريان تريهام شمس الدين مسعد محمد شمس الدين48971

ناجح262.5إدارة الحامـــولا.تريان تساره محمد عبدالشافي محمد على48972

ناجح277.5إدارة الحامـــولا.تريان تسلمى سامح حسن ابراهيم عبدالمعطى48973

ناجح233.5إدارة الحامـــولا.تريان تشريهان باسم مترى عبدهللا48974

ناجح264إدارة الحامـــولا.تريان تشهد طارق ابراهيم حسنين ابراهيم48975

ناجح271إدارة الحامـــولا.تريان تشهد محمد رشاد علي محمد48976

ناجح276إدارة الحامـــولا.تريان تعايده عماد شعبان رشاد ابوالمعاطى48977

ناجح271إدارة الحامـــولا.تريان تفاطمة حمادة عطافي جابر محمد48978

ناجح272إدارة الحامـــولا.تريان تفاطمه عبدالحميد عبدالنبى عبدالرحمن العيسوى48979

ناجح239.5إدارة الحامـــولا.تريان تمريم ماجد محمد عبدالنبى محمد48980

ناجح270إدارة الحامـــولا.تريان تمريم محمد علي عقل على48981

ناجح277إدارة الحامـــولا.تريان تملك تامر احمد ابراهيم على رزق48982
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ناجح261إدارة الحامـــولا.تريان تمنه هيثم محمد ناجى عنتر محمد ابوريه48984

ناجح251.5إدارة الحامـــولا.تريان تناهد هانى محمد عبدهللا عبدالباقى48985

ناجح270.5إدارة الحامـــولا.تريان تندي السيد اسماعيل على حمد48986

ناجح249إدارة الحامـــولا.تريان تندى فتحي فتحي احمد حسن48987

ناجح274إدارة الحامـــولا.تريان تندى محمد السيد عبدالجواد ابرهيم48988

ناجح245إدارة الحامـــولا.تريان تندى منير محمد البيلى ابراهيم48989

ناجح262.5إدارة الحامـــولا.تريان تندى نادر عبدالعزيز عبدهللا48990

ناجح259إدارة الحامـــولا.تريان تنرمين موسي السيد احمد موسي علي48991

ناجح275إدارة الحامـــولا.تريان تنور عبدالهادى محمد احمد غازى48992

ناجح263إدارة الحامـــولا.تريان تنورا كامل رمزى محمد عيسي48993

ناجح267إدارة الحامـــولا.تريان تنوران زين العابدين عبدهللا محمد عبدالغفار48994

ناجح274إدارة الحامـــولا.تريان تهاجر احمد حامد علي عبدالرحمن48995

ناجح268إدارة الحامـــولا.تريان تهاجر عصام سعد راشد السيد48996

ناجح252.5إدارة الحامـــولا.تريان تهاجر عالء السيد السعيد السيد48997

ناجح272إدارة الحامـــولا.تريان تهاجر فؤاد فؤاد محمد السيد48998

ناجح269إدارة الحامـــولا.تريان تهدى محمد احمد سيد احمد الجعيصي48999

ناجح275إدارة الحامـــولا.تريان تهدير اشرف ناجى عثمان عبدهللا49000

ناجح257.5إدارة الحامـــولا.تريان تهنا منتصر رمضان عبدالدايم ابراهيم49001

ناجح276.5إدارة الحامـــولا.تريان تهنا وليد الحسينى عبدالفتاح مجاهد49002

ناجح243إدارة الحامـــولا.تريان تهناء طارق ابراهيم يونس شيحه49003

ناجح261.5إدارة الحامـــولا.تريان تهند عبدالعاطى فهمى عبدالعاطى عبدالهادى49004

ناجح275إدارة الحامـــولا.تريان توسام رمضان السعيد حسن عرفة49005

ناجح235إدارة الحامـــولا.تريان تياسمين اشرف عزيز بشير49006

ناجح257إدارة الحامـــولا.العنتراوى تابراهيم حامد ابراهيم حامد ابراهيم49007

ناجح154إدارة الحامـــولا.العنتراوى تابراهيم سعد عبدالوهاب محمد احمد49008

ناجح273إدارة الحامـــولا.العنتراوى تاحمد البدراوى احمد موسى49010
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ناجح264إدارة الحامـــولا.العنتراوى تاحمد حمدي محمد اسماعيل على49012

ناجح190إدارة الحامـــولا.العنتراوى تاحمد خالد احمد محمد عبدالحميد49013

ناجح171.5إدارة الحامـــولا.العنتراوى تاحمد عالء غازى البحيرى السيد على49014

ناجح259إدارة الحامـــولا.العنتراوى تاحمد محمد احمد محمد عوض هللا49015

ناجح210.5إدارة الحامـــولا.العنتراوى تاحمد محمد السيد السيد سليمان49016

ناجح225إدارة الحامـــولا.العنتراوى تاحمد محمد الشحات محمد عبدهللا49017

ناجح161إدارة الحامـــولا.العنتراوى تتوكل وائل توكل بدير عبدالمنجى49019

ناجح201.5إدارة الحامـــولا.العنتراوى تجمال ابراهيم جمال ابراهيم عبدالنبى49020

ناجح199.5إدارة الحامـــولا.العنتراوى ترضا حسام محمد عبدالسميع ابراهيم49022

ناجح241إدارة الحامـــولا.العنتراوى تسمير رضا كمال حسن غازى49025

ناجح254إدارة الحامـــولا.العنتراوى تسمير محمد على حسن على49026

ناجح246إدارة الحامـــولا.العنتراوى تسيف وائل احمد محمد عوض49027

ناجح247.5إدارة الحامـــولا.العنتراوى تطارق محمد السيد محمود مجاهد49030

ناجح180إدارة الحامـــولا.العنتراوى تعبدالرحمن ابراهيم عبدالمجيد ابراهيم49031

ناجح274إدارة الحامـــولا.العنتراوى تعبدالعزيز سعد يحيى سعد نوح49032

ناجح270إدارة الحامـــولا.العنتراوى تعبداللطيف اسامه عبداللطيف السيد قطب49033

ناجح245إدارة الحامـــولا.العنتراوى تعبداللطيف مصطفى السيد محمد قطب شحاته49034

ناجح261إدارة الحامـــولا.العنتراوى تعبدهللا عماد حسين سعد عبدهللا49035

ناجح254إدارة الحامـــولا.العنتراوى تعصام رضا على عبدالجليل عبدالعاطى49036

ناجح252.5إدارة الحامـــولا.العنتراوى تعلى مؤمن على المعداوى على خليل49037

ناجح224.5إدارة الحامـــولا.العنتراوى تعمر رضا احمد حامد الخامى49038

ناجح259إدارة الحامـــولا.العنتراوى تعمرو خالد محمد ابراهيم بدر49039

ناجح217.5إدارة الحامـــولا.العنتراوى تفريد حماده ابراهيم الدياسطى49041

ناجح220إدارة الحامـــولا.العنتراوى تمحمد ابراهيم محمد ابراهيم متولى49042

ناجح262إدارة الحامـــولا.العنتراوى تمحمد جالل ابراهيم الجهالن عبدالرحيم49044

ناجح273إدارة الحامـــولا.العنتراوى تمحمد حسن السيد حسن على49045
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ناجح267.5إدارة الحامـــولا.العنتراوى تمحمد حسن محمد حسن محمد49046

ناجح158إدارة الحامـــولا.العنتراوى تمحمد رشاد الدسوقى خميس خليل49047

ناجح144إدارة الحامـــولا.العنتراوى تمحمد رضا محمد عبدالسميع ابراهيم49048

ناجح234إدارة الحامـــولا.العنتراوى تمحمد شريف محمد صادق محمد49049

ناجح248إدارة الحامـــولا.العنتراوى تمحمد عبدالخالق الشحات محمد عبدهللا49050

ناجح210إدارة الحامـــولا.العنتراوى تمحمد عبدالمعطي احمد ابراهيم احمد49051

ناجح212إدارة الحامـــولا.العنتراوى تمحمد عالء عبدالحميد برهام محمد49052

ناجح176.5إدارة الحامـــولا.العنتراوى تمحمد عمر مصطفى محمد محمود49053

ناجح254إدارة الحامـــولا.العنتراوى تمحمد محمد سعد احمد حسن49054

ناجح192إدارة الحامـــولا.العنتراوى تمحمد مصطفى السيد محمد قطب شحاته49055

ناجح165إدارة الحامـــولا.العنتراوى تمحمود احمد احمد عبدالفتاح بدر49057

ناجح206إدارة الحامـــولا.العنتراوى تمحمود سامح يحى ابوالعز سعيد49059

ناجح169.5إدارة الحامـــولا.العنتراوى تمحمود كمال عنتر عرفه السيد49060

ناجح213إدارة الحامـــولا.العنتراوى تمصطفى محمد مصطفى عبدالرازق مصطفى49062

ناجح243إدارة الحامـــولا.العنتراوى تهالل عاصم السيد محمد هالل49063

ناجح175.5إدارة الحامـــولا.العنتراوى توائل وليد ابوسريع عبدالمعطى صالح49064

ناجح187.5إدارة الحامـــولا.العنتراوى تيوسف محمد انور محمود عفيفى49065

ناجح205.5إدارة الحامـــولا.العنتراوى تيوسف وائل السعيد حسن على49067

ناجح261إدارة الحامـــولا.العنتراوى تاسماء محمد احمد محمد مصطفى49068

ناجح274إدارة الحامـــولا.العنتراوى تاسماء منتصر زغلول عباس القصبى49069

ناجح196إدارة الحامـــولا.العنتراوى تالهام عبدالحكيم البحيرى السيد على49070

ناجح271إدارة الحامـــولا.العنتراوى تامنية سمير عوض محمد راغب49072

ناجح262إدارة الحامـــولا.العنتراوى تاميرة حسن عبدالسميع شعبان محمد49073

ناجح246إدارة الحامـــولا.العنتراوى تاميره محمد عبدالرازق عوض محمد49074

ناجح207.5إدارة الحامـــولا.العنتراوى تاية عاصم محمد عبدالعال سعد49075

ناجح239إدارة الحامـــولا.العنتراوى تاية عبدالفتاح ابراهيم يوسف العتبانى49076
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ناجح277إدارة الحامـــولا.العنتراوى تايمان شريف محمود راغب المهدى49077

ناجح187إدارة الحامـــولا.العنتراوى تايمان محمد الشحات السيد عيسى49078

ناجح244.5إدارة الحامـــولا.العنتراوى تجميلة على حسن البحيرى خليل49079

ناجح195إدارة الحامـــولا.العنتراوى تحنان احمد عبدالحميد البيومى49080

ناجح274إدارة الحامـــولا.العنتراوى تحنين مسعود نعيم عثمان محمد49081

ناجح275.5إدارة الحامـــولا.العنتراوى تدنيا محمد الدسوقى خميس خليل49082

ناجح236.5إدارة الحامـــولا.العنتراوى تدينا رضا عبدالقادر عبدالحق متولى49083

ناجح275إدارة الحامـــولا.العنتراوى ترباب عبدالقادر ابراهيم عبدالقادر ابراهيم49085

ناجح269.5إدارة الحامـــولا.العنتراوى تسلسبيل محمد عبدالقادر يوسف عبدالعاطى49086

ناجح275إدارة الحامـــولا.العنتراوى تسما طارق رمضان ابراهيم عطيه49087

ناجح224إدارة الحامـــولا.العنتراوى تشروق احمد يوسف احمد ابراهيم49088

ناجح272إدارة الحامـــولا.العنتراوى تشروق عادل احمد يوسف عبدالسند49089

ناجح271إدارة الحامـــولا.العنتراوى تشهد رافت مسعد محمد ابراهيم49090

ناجح252إدارة الحامـــولا.العنتراوى تشهد يوسف على ابوالعنين احمد49091

ناجح252إدارة الحامـــولا.العنتراوى تعزه عمر عبداللطيف عبدالقادر ابراهيم49093

ناجح271إدارة الحامـــولا.العنتراوى تفاطمة رضا بدر طة ابراهيم بدر49094

ناجح214إدارة الحامـــولا.العنتراوى تفاطمه عبوده السعيد حاتم ابراهيم49095

ناجح278إدارة الحامـــولا.العنتراوى تالميس الشربينى عبدهللا الشربينى السيد49096

ناجح223.5إدارة الحامـــولا.العنتراوى تليلى عادل عبدالمقتدر ابراهيم العيسوى49097

ناجح153إدارة الحامـــولا.العنتراوى تليلى ياسر ابراهيم فرج احمد49098

ناجح258إدارة الحامـــولا.العنتراوى تمروه محمد عيد مصطفى ابراهيم49099

ناجح278.5إدارة الحامـــولا.العنتراوى تمنال مصباح فؤاد احمد يسف49101

ناجح269إدارة الحامـــولا.العنتراوى تنبيله عاصم السعيد حسن على49102

ناجح264.5إدارة الحامـــولا.العنتراوى تندى ابراهيم بدر طه ابراهيم49103

ناجح166.5إدارة الحامـــولا.العنتراوى تنورهان عاصم محمد عبدالعال سعد49105

ناجح262.5إدارة الحامـــولا.العنتراوى تهاجر السيد فتحى سعد مهدى49106
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ناجح237إدارة الحامـــولا.العنتراوى تهدى حماده عبدالعليم البحيرى السيد49107

ناجح225.5إدارة الحامـــولا.العنتراوى تهدى عبدالمنعم صالح عطيه حسن49108

ناجح263.5إدارة الحامـــولا.العنتراوى تهدير محمد يوسف سليمان السيد49109

ناجح267.5إدارة الحامـــولا.العنتراوى توالء حسام محمد عبدالسميع ابراهيم49110

ناجح253.5إدارة الحامـــولا.العنتراوى تياسمين عبدالعظيم ابراهيم اسماعيل احمد49111

ناجح221إدارة الحامـــولا.مصنع السكر تابوالوفا محمد عون ابراهيم49112

ناجح248.5إدارة الحامـــولا.مصنع السكر تاحمد اسامه سعد الدين بسيوني49113

ناجح254إدارة الحامـــولا.مصنع السكر تاحمد السيد جمعه ابراهيم49114

ناجح275إدارة الحامـــولا.مصنع السكر تاحمد محمد احمد محمد سليم49115

ناجح275إدارة الحامـــولا.مصنع السكر تاحمد محمد عبدهللا حسن عبدهللا49116

ناجح235إدارة الحامـــولا.مصنع السكر تاسامة محمد بدوى السيد49117

ناجح262.5إدارة الحامـــولا.مصنع السكر تاسلم هاني كمال مرسي سعد49118

ناجح274إدارة الحامـــولا.مصنع السكر تانس ايمن مصطفى مصطفى الشيخ49119

ناجح266إدارة الحامـــولا.مصنع السكر تحسام السيد ابوشعيشع فرج49120

ناجح164إدارة الحامـــولا.مصنع السكر ترضا السيد رضا يونس49121

ناجح208إدارة الحامـــولا.مصنع السكر تعبدالحميد السيد عبدالحميد عبدالباسط49122

ناجح157إدارة الحامـــولا.مصنع السكر تعبدالرحمن شمس الدين عون ابراهيم شمس الدين49123

ناجح264إدارة الحامـــولا.مصنع السكر تعلى فيصل سليمان سليمان نصير49124

ناجح243.5إدارة الحامـــولا.مصنع السكر تعمر رضا احمد ابراهيم شمس الدين49125

ناجح277.5إدارة الحامـــولا.مصنع السكر تعمر صالح زاهر السعيد49126

ناجح276إدارة الحامـــولا.مصنع السكر تكريم السيد ابراهيم احمد القرضاوي49127

ناجح273.5إدارة الحامـــولا.مصنع السكر تكريم محمد زكى محمد ابوزيد49128

ناجح279إدارة الحامـــولا.مصنع السكر تمحمد حسام عبدالوهاب محمد49129

ناجح274إدارة الحامـــولا.مصنع السكر تمحمد صبحي احمد عطيه49130

ناجح278إدارة الحامـــولا.مصنع السكر تمحمد طارق يحيى عبدهللا غازي49131

ناجح276إدارة الحامـــولا.مصنع السكر تمحمد عزت عبدالعزيز السعيد49132
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ناجح193إدارة الحامـــولا.مصنع السكر تمحمود اشرف عبدهللا عبدالسالم49133

ناجح250إدارة الحامـــولا.مصنع السكر تمعاذ رضا الشحات مصيلحى49134

ناجح269.5إدارة الحامـــولا.مصنع السكر تياسين عاطف سعيد يونس49135

ناجح265إدارة الحامـــولا.مصنع السكر تيوسف محمد السيد عبدالفتاح49136

ناجح275إدارة الحامـــولا.مصنع السكر تاالء طارق يحيى عبدهللا غازي49137

ناجح273إدارة الحامـــولا.مصنع السكر تالزهراء محمد طه عبدالعزيز بكرى49138

ناجح232.5إدارة الحامـــولا.مصنع السكر تامنية السيد محمد علي49139

ناجح278.5إدارة الحامـــولا.مصنع السكر تاميرة ايمن السيد عبدالحميد49140

ناجح272.5إدارة الحامـــولا.مصنع السكر تبسنت سعيد على عبدالنبي49141

ناجح268إدارة الحامـــولا.مصنع السكر تحبيبه محمد محمد طلحه49142

ناجح273إدارة الحامـــولا.مصنع السكر تحبيبه هشام السيد عبدالكريم49143

ناجح268إدارة الحامـــولا.مصنع السكر تزينه صالح سعدالدين عبدالرحيم49145

ناجح274إدارة الحامـــولا.مصنع السكر تشمس امجد سعيد عبدالموجود49146

ناجح269إدارة الحامـــولا.مصنع السكر تصابرين عبدالحليم خليل عبدالحليم49147

ناجح278إدارة الحامـــولا.مصنع السكر تعائشة ابراهيم يوسف محمد49148

ناجح210.5إدارة الحامـــولا.مصنع السكر تمروة عويضه احمد ابراهيم49149

ناجح228إدارة الحامـــولا.مصنع السكر تمريم رشدي عبدالحميد يوسف عبدالحميد49150

ناجح260إدارة الحامـــولا.مصنع السكر تمنة هللا سليمان عبده احمد49151

ناجح252إدارة الحامـــولا.مصنع السكر تمنه الطنطاوى الدساوى الطنطاوى49152

ناجح261.5إدارة الحامـــولا.مصنع السكر تمنه لطفى فتح هللا محمود على49153

ناجح272.5إدارة الحامـــولا.مصنع السكر تمى احمد السيد محمد49154

ناجح228إدارة الحامـــولا.مصنع السكر تنداء السيد صبحى السيد السيد غالى49155

ناجح266.5إدارة الحامـــولا.مصنع السكر تندي عصام مصطفي محمد49156

ناجح263إدارة الحامـــولا.مصنع السكر تهاجر فاروق السيد خليفة سليمان49157

ناجح256.5إدارة الحامـــولا.مصنع السكر تهيام سفيان مصطفى عيدهللا49158

ناجح278إدارة الحامـــولا.مصنع السكر تيارا تامر موسى محمد سليم49159
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ناجح167إدارة الحامـــولالقليعه اإلعداديةاحمد ابراهيم ابراهيم على مصطفى49160

ناجح220إدارة الحامـــولالقليعه اإلعداديةاحمد حسن علي حسن عوض49161

ناجح236إدارة الحامـــولالقليعه اإلعداديةاحمد سامح محمود محمد جبريل49162

ناجح217.5إدارة الحامـــولالقليعه اإلعداديةاسالم السيد يونس احمد يونس49163

ناجح201.5إدارة الحامـــولالقليعه اإلعداديةاسالم عبدالحميد عبدالمحسن عبدالحميد عطية49164

ناجح229إدارة الحامـــولالقليعه اإلعداديةحسين ايمن حسين سالمه حسين49166

ناجح260.5إدارة الحامـــولالقليعه اإلعداديةسامح احمد محمود محمد جبريل49167

ناجح252.5إدارة الحامـــولالقليعه اإلعداديةعبدالمقصود ابراهيم المرسى محمد حسن49168

ناجح208إدارة الحامـــولالقليعه اإلعداديةعبدالوهاب الشاملى عبدالوهاب محمد مرسى49169

ناجح169إدارة الحامـــولالقليعه اإلعداديةمحمد اسامة ماهر صالح عبدالحميد49173

ناجح169إدارة الحامـــولالقليعه اإلعداديةمحمد صبرى انيس الغريب مصطفى49174

ناجح174إدارة الحامـــولالقليعه اإلعداديةمصباح السيد مصباح عبدالكريم49175

ناجح269إدارة الحامـــولالقليعه اإلعداديةمصطفى يوسف محمد مصطفى عبدالعزيز49176

ناجح266إدارة الحامـــولالقليعه اإلعداديةاسراء طه مصطفى السيد على49177

ناجح236.5إدارة الحامـــولالقليعه اإلعداديةاسماء مختار ابوالعنين محمد ابوالعنين49178

ناجح221.5إدارة الحامـــولالقليعه اإلعداديةاسماء مصطفى اسماعيل السيد زايده49179

ناجح246إدارة الحامـــولالقليعه اإلعداديةالهام فتحى فاروق احمد49180

ناجح270إدارة الحامـــولالقليعه اإلعداديةحبيبه حماده عبدالجيد حسن ابوزيد49181

ناجح237إدارة الحامـــولالقليعه اإلعداديةدنيا احمد عبدالسالم محمد احمد49182

ناجح230إدارة الحامـــولالقليعه اإلعداديةرحمه محمد عبدالرازق طه حبيب49183

ناجح210إدارة الحامـــولالقليعه اإلعداديةساره السيد عزت مصطفى الحالج49184

ناجح268.5إدارة الحامـــولالقليعه اإلعداديةسميره حماده السيد محمد49185

ناجح257.5إدارة الحامـــولالقليعه اإلعداديةسوسن مصطفى محمود محمدجبريل49186

ناجح236إدارة الحامـــولالقليعه اإلعداديةشهد ابراهيم شكرى عبدالعزيز يوسف49187

ناجح248إدارة الحامـــولالقليعه اإلعداديةشهد هانى السعيد على احمد49188

ناجح234إدارة الحامـــولالقليعه اإلعداديةمريم عبدالسالم محمد عبدالسالم سالم49189
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ناجح234.5إدارة الحامـــولالقليعه اإلعداديةمنار طلبه عبدالعاطى حسين عبده49190

ناجح262.5إدارة الحامـــولالقليعه اإلعداديةمنه هللا رضى طلبه حسين عبدهللا49191

ناجح276إدارة الحامـــولالقليعه اإلعداديةمى محمد مصطفى عبدالفتاح ابراهيم49192

ناجح267إدارة الحامـــولالقليعه اإلعداديةنجفه صالح على عثمان على49193

ناجح216إدارة الحامـــولالقليعه اإلعداديةندا هانى مجاهد عبدالحميد على49194

ناجح273إدارة الحامـــولالقليعه اإلعداديةندى عبدهللا عبداللطيف محمود مصطفى49195

ناجح180إدارة الحامـــولالقليعه اإلعداديةنوال حسين محمد مسعد عبدالعزيز49196

ناجح256إدارة الحامـــولالقليعه اإلعداديةنورهان السيد ابراهيم عبدالرحمن49197

ناجح267إدارة الحامـــولالقليعه اإلعداديةنورهان حسن فوزى عطيه حسين49198

ناجح256.5إدارة الحامـــولالقليعه اإلعداديةهاجر ابراهيم فرج على سعد49199

ناجح229إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةابراهيم عمر جمعة محمود سليمان49200

ناجح259.5إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةاحمد السعيد السيد سلوم حميده49201

ناجح231إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةاحمد حاتم احمد عبدالرحيم احمد49202

ناجح241.5إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةاحمد زينهم زغلى محمد ماضى49203

ناجح227.5إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةاحمد عبدالسالم عبدالمقصود عبدالعزيز عويضه49204

ناجح214إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةاحمد محمود محمد رزق محمود49205

ناجح244إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةاحمد وليد احمد عبدالرحيم احمد49206

ناجح256إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةالسعيد سعد مصطفى على السواح49207

ناجح258إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةالسيد امجد ذكى شعبان الكنانى49208

ناجح181إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةالسيد رمضان السيد عبدالحميد49209

ناجح236.5إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةالسيد محمد السيد عبدالمنعم خضر49210

ناجح202إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةخالد وليد عبدالمعطى عبدالفتاح سلوم49213

ناجح248إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةخيرى خالد ابراهيم عبدالوهاب حمد49214

ناجح260.5إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةسعد عبدالدايم سلوم حميده49216

ناجح231إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةسليمان السيد محمود عبدالحميد العشرى49217

ناجح214إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةطه محمد طه عبدالقادر49218
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ناجح250إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةعبدالرحمن صالح فرحات يونس مرعى49219

ناجح259إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةعبدالرحمن محمد صالح الوردانى عبدالرحيم49220

ناجح249إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةعبدهللا ابراهيم الكرزونى خليل رضوان49221

ناجح262.5إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةعبدهللا السعيد مصطفى على السواح49222

ناجح253.5إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةعبدهللا عبدالعظيم حسن ابراهيم على سالم49223

ناجح255.5إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةعبدهللا مجدى ابراهيم محمود الحسانين49224

ناجح249إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةعبدهللا محمد على حمد صالح49225

ناجح238إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةعرابى احمد العرابى الحمادى البيومى49226

ناجح270إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةعلى تامر على طلبه المرسي49227

ناجح263إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةعلى رضا احمد السعيد محمد49228

ناجح258إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةعمرو على عبدالمقصود عبدالعزيز عويضه49229

ناجح254إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةفارس شريف عبدالمحسن عبدهللا حمد49230

ناجح222إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةفواذ شحاته الشحات شحاته49231

ناجح212إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةكريم ابراهيم المحضى ابراهيم49232

ناجح244إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةماجد عليوه فهمى الحمادى البيومى49233

ناجح258.5إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةمحمد احمد سعيد الدسوقى ابراهيم49234

ناجح259.5إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةمحمد السيد السيد عبدالغفار سيد احمد49235

ناجح227إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةمحمد سعد النبوى احمد عثمان49236

ناجح213إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةمحمد صالح محمد رمضان سعد49237

ناجح211إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةمحمد هيثم عبدالمحسن محروس على49239

ناجح253إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةمحمد ياسر محب عبدالعاطى بدير49240

ناجح254إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةمحمود سعد على صقر مرعى49241

ناجح265إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةمحمود عادل صالح حمد صالح49242

ناجح195إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةمحمود عبدالصادق محمود محمد49243

ناجح221إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةمصطفى احمد عبدالحميد مصطفى الصاوي49244

ناجح209إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةنادر احمد على عبدالكريم49245
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ناجح236إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةاحسان رضا ابراهيم محمد ابراهيم49246

ناجح252إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةاحالم على حسن عبده احمد49247

ناجح276إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةاسراء ابراهيم الصاوى البغدادي محمد49248

ناجح260إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةاسالم على ابراهيم محمد سالم49249

ناجح263.5إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةاسماء انس السعيد ابوالعز البيومى49250

ناجح268إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةاالء السيد عبدالعزيز عمر الجمال49251

ناجح268إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةامل فضل عبدالفتاح بدير احمد49252

ناجح258إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةايه محمد عطاهللا السيد البيومى49253

ناجح273إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةحبيبه حسام السيد المرسى جبر49254

ناجح226إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةحبيبه حميده زيدان عبدالونيس عبدهللا49255

ناجح255إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةحنان نسيم ابوغنام الدسوقى صالح49256

ناجح260إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةدينا عبدهللا محمد عبدهللا محمد49258

ناجح273إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةرانيا اشرف محمد البيومى السعداوى49259

ناجح245إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةرانيا محمد احمد عبده ابوزيد49260

ناجح260إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةرحمه حماده ابراهيم محمد الدمرداش49261

ناجح276إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةرنا اشرف محمد البيومى السعداوى49262

ناجح240إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةريم محمد رمضان عبدالرحيم السيد49263

ناجح275إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةسارة حميدة سلوم حميدة سلوم49264

ناجح242إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةسارة رضا محمد يوسف يوسف49265

ناجح244إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةساره رياض عبدهللا محمد اسماعيل49266

ناجح262إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةساره وجيه ذكى شعبان الكنانى49267

ناجح265إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةسلمى السيد زغلول ابواالسعاد البيومى49268

ناجح235إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةسماح علي محمد محمد جبر49269

ناجح262إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةسها محمد عبدهللا محمد49270

ناجح244إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةسهيله احمد عبدالمطلب محمود حمد49271

ناجح254إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةشهد بدير عبدالفتاح بدير احمد49272
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ناجح220إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةشهد محمد فؤاد الدسوقى ابراهيم49273

ناجح262إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةصفاء السيد على رزق محمد علي49274

ناجح250إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةعائشه احمد حسين عبدالنبي ابراهيم49275

ناجح257إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةعلياء الحسانين السيد الحسانين الحسانين49276

ناجح268إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةفاطمه عبدهللا السعيد ابوالعز البيومى49278

ناجح229إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةفاطمه محمد الهنداوى محمد الراجحى49279

ناجح234إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةمروه على طه صادق محمد49280

ناجح240إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةمريم عبدالعال على عبدالكريم عبدالكريم49282

ناجح259إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةمريم محمد البيومي السيد البيومي49283

ناجح232إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةمنة هللا مجدي شوقي الحسيني زايده49284

ناجح263إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةمنه ابراهيم محمد ماضى محمد49285

ناجح245إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةمنه هللا السيد محمد حسن عبدهللا عجور49286

ناجح241إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةمنى عماد السيد الحسنين الفار49287

ناجح255إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةنورا محمود بركات عبدالعزيز احمد49288

ناجح235إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةهنادي توفيق محمد محمد ابوالعنين49290

ناجح257إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةهند اسامه محمد محمد امام49291

ناجح253إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةهند صادق طه صادق محمد49292

ناجح252إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةوفاء محمد عبدالعزيز توفيق السيد49293

ناجح263إدارة الحامـــولزوبع اإلعداديةوالء الدسوقى السيد الشرقاوى الشرقاوى49294

ناجح263إدارة الحامـــولا.ابو شاهين تاحمد انور عبدالهادى ابراهيم على49295

ناجح264إدارة الحامـــولا.ابو شاهين تاحمد عادل عبدالحميد عطا هللا فرج49296

ناجح255إدارة الحامـــولا.ابو شاهين تاحمد عصام عبدالواحد عبدالقادر49297

ناجح256إدارة الحامـــولا.ابو شاهين تالمحمدى عبدالحليم المحمدى جوده زعير49298

ناجح274إدارة الحامـــولا.ابو شاهين تجمال عبدالقادر اسماعيل محمود اسماعيل49299

ناجح251إدارة الحامـــولا.ابو شاهين تحامد عبدالمنعم حامد الشاعر49300

ناجح243إدارة الحامـــولا.ابو شاهين تخالد على ابراهيم محمدعوض شمس الدين49302
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ناجح270إدارة الحامـــولا.ابو شاهين تعبدالحميد احمد عبدالحميد عطا هللا فرج49303

ناجح248إدارة الحامـــولا.ابو شاهين تعلى وليد عبدالعاطى على احمد49304

ناجح264إدارة الحامـــولا.ابو شاهين تعوض عبدالحليم لبوالعال محمد عوض49305

ناجح204إدارة الحامـــولا.ابو شاهين تفارس احمد محمود احمد49306

ناجح196إدارة الحامـــولا.ابو شاهين تماجد رضا زغلول عبدالعزيز49307

ناجح228إدارة الحامـــولا.ابو شاهين تمحمد عبدالباسط السيد على ابومسلم49309

ناجح259إدارة الحامـــولا.ابو شاهين تمحمد فتحى سليمان عبدالفتاح جمعه49310

ناجح230إدارة الحامـــولا.ابو شاهين تمحمود على مجاهد محمد الرفاعى49311

ناجح209إدارة الحامـــولا.ابو شاهين تمنصور السيد عطوه عبدالكريم49313

ناجح214إدارة الحامـــولا.ابو شاهين تاسراء عرفات عبدالمجيد على49314

ناجح205إدارة الحامـــولا.ابو شاهين تاسراء محمد محمد عبداللطيف عطوه49315

ناجح254إدارة الحامـــولا.ابو شاهين تاشجان ياسر ابراهيم عبدالحى سيد احمد49316

ناجح204إدارة الحامـــولا.ابو شاهين تاعتماد ناجح عزت عباس49317

ناجح191إدارة الحامـــولا.ابو شاهين تاالء ياسر جمعه عبداللطيف مصطفى49318

ناجح235إدارة الحامـــولا.ابو شاهين تامانى مصباح عبدالمطلب مصباح ابوالمعاطى49319

ناجح219إدارة الحامـــولا.ابو شاهين تتحيه شاكر عبدالبديع محمد محمد49320

ناجح187إدارة الحامـــولا.ابو شاهين تحبيبه محمد سعد محمد49321

ناجح225إدارة الحامـــولا.ابو شاهين تحنين ابراهيم على ابراهيم49322

ناجح215إدارة الحامـــولا.ابو شاهين تحنين وليد عبدالموجود مصطفى49323

ناجح218إدارة الحامـــولا.ابو شاهين تريم عبدالحميد المعداوى عطيه49324

ناجح275إدارة الحامـــولا.ابو شاهين تريماس هشام ابوالعال محمد عوض49325

ناجح258إدارة الحامـــولا.ابو شاهين تسماح على عبدالغفار السيد احمد49326

ناجح229إدارة الحامـــولا.ابو شاهين تسميحه عزت عبدالواحد عبدالقادر49327

ناجح227إدارة الحامـــولا.ابو شاهين تشهد حاتم عبدالقادر توفيق عبدالقادر49328

ناجح243إدارة الحامـــولا.ابو شاهين تشهد محمد النبوى الميرغنى عيسى49329

ناجح258إدارة الحامـــولا.ابو شاهين تفاطمه محمد عبدالقادر عبدالحى سيد احمد49330
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ناجح210إدارة الحامـــولا.ابو شاهين تفاطمه محمود متولى محمود49331

ناجح268إدارة الحامـــولا.ابو شاهين تملك كمال السيد عبداللطيف مصطفى49332

ناجح209إدارة الحامـــولا.ابو شاهين تمنة هللا ماهر عبدالقادر عبدالحى سيد احمد49333

ناجح243إدارة الحامـــولا.ابو شاهين تمياده عوض محمد عوض49334

ناجح207إدارة الحامـــولا.ابو شاهين تندى عبدالصادق حسن عبدالصادق49335

ناجح267إدارة الحامـــولا.ابو شاهين تنهله مالك طلبه على ابوالقمصان49337

ناجح271إدارة الحامـــولا.ابو شاهين تنورهان محمد السانوسى محمد على49338

ناجح190إدارة الحامـــولا.ابو شاهين تياسمين محمد عبدالفتاح غيضان49339

ناجح181إدارة الحامـــولا.الشهيد نشات مختار تابراهيم عبدالجواد ابراهيم عبدالجواد ابراهيم49341

ناجح208إدارة الحامـــولا.الشهيد نشات مختار تاحمد الصاوي المنشاوي الصاوي عمار49343

ناجح193إدارة الحامـــولا.الشهيد نشات مختار تاحمد عاطف سعد ابراهيم ابراهيم49344

ناجح262إدارة الحامـــولا.الشهيد نشات مختار تاحمد محمود عبدالرحيم احمد الفقى49345

ناجح237إدارة الحامـــولا.الشهيد نشات مختار تاحمد يس حسن على المقنع49346

ناجح183إدارة الحامـــولا.الشهيد نشات مختار تاسامه حماده الشحات عبدالعزيز اسماعيل49347

ناجح203إدارة الحامـــولا.الشهيد نشات مختار تالسيد محمد السيد عبدالسميع فرج49348

ناجح216إدارة الحامـــولا.الشهيد نشات مختار تجمال سعد محمد السعيد محمد49350

ناجح206.5إدارة الحامـــولا.الشهيد نشات مختار تحسن رضا عبداللطيف محمد الخولي49351

ناجح265إدارة الحامـــولا.الشهيد نشات مختار ترافت كمال الدين مصطفى سعده49352

ناجح250.5إدارة الحامـــولا.الشهيد نشات مختار تشريف وليد عبدالمنعم السيد حسن49354

ناجح261.5إدارة الحامـــولا.الشهيد نشات مختار تعبدالرحمن الشحات عبدهللا السيد المرسي49355

ناجح267إدارة الحامـــولا.الشهيد نشات مختار تعبدالرحمن شعيشع السيد محمد ابوشعيشع49356

ناجح252.5إدارة الحامـــولا.الشهيد نشات مختار تعبدالرحمن محمد عبدالمحسن حسن عطا49357

ناجح184إدارة الحامـــولا.الشهيد نشات مختار تعبدالرحمن محمد ياسين محمد علي49358

ناجح231إدارة الحامـــولا.الشهيد نشات مختار تعبدهللا عبدالمقصود المتولى عبدالمقصود محمد49360

ناجح274إدارة الحامـــولا.الشهيد نشات مختار تعلى عبدالمقصود عثمان عبدالمقصود49361

ناجح278إدارة الحامـــولا.الشهيد نشات مختار تفارس مسعد مسعد عبدالجليل الطنطاوي49362
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ناجح266.5إدارة الحامـــولا.الشهيد نشات مختار تمحمد السيد عبدهللا السيد المرسي49363

ناجح168إدارة الحامـــولا.الشهيد نشات مختار تمحمد الشحات ابراهيم حسن المقنع49364

ناجح266إدارة الحامـــولا.الشهيد نشات مختار تمحمد جميل ابراهيم على الفقى49365

ناجح239.5إدارة الحامـــولا.الشهيد نشات مختار تمحمد جهاد محمد محمد ابوالفتوح49366

ناجح181إدارة الحامـــولا.الشهيد نشات مختار تمحمد عبدهللا عبدالعزيز يوسف خليل49367

ناجح194.5إدارة الحامـــولا.الشهيد نشات مختار تمحمد محمود محمد محمود مرجان49369

ناجح226.5إدارة الحامـــولا.الشهيد نشات مختار تمحمد مدحت السيد الطنطاوى شعيشع49370

ناجح178إدارة الحامـــولا.الشهيد نشات مختار تمحمد مصباح حسن محمود عبدالمولى49371

ناجح236.5إدارة الحامـــولا.الشهيد نشات مختار تمحمد ناجى محمد عبدالدايم هاشم49372

ناجح185.5إدارة الحامـــولا.الشهيد نشات مختار تمحمود رضا عبداللطيف محمد الخولي49373

ناجح266إدارة الحامـــولا.الشهيد نشات مختار تمعتز مصطفي عبدالباسط مصطفي موسى49375

ناجح228إدارة الحامـــولا.الشهيد نشات مختار تاسماء مصطفي صبحي عبدالحميد السيد49377

ناجح265.5إدارة الحامـــولا.الشهيد نشات مختار تسارة رجب عبدالعزيز يوسف خليل بتت49378

ناجح252.5إدارة الحامـــولا.الشهيد نشات مختار تسارة عبدالباسط خليل يوسف خليل49379

ناجح274إدارة الحامـــولا.الشهيد نشات مختار تشروق رضا نبيه الشربيني ابوشعيشع49380

ناجح271إدارة الحامـــولا.الشهيد نشات مختار تشهد رضا سعد الشربيني الرفاعي49381

ناجح269إدارة الحامـــولا.الشهيد نشات مختار تماريا مجدي حسني عبدالملك واصف49382

ناجح270إدارة الحامـــولا.الشهيد نشات مختار تمايبل عادل حسني عبدالملك واصف49383

ناجح261إدارة الحامـــولا.الشهيد نشات مختار تملك مدحت مصطفى محمد سعده49384

ناجح264إدارة الحامـــولا.الشهيد نشات مختار تمنه تامر مصطفي محمد49385

ناجح244إدارة الحامـــولا.الشهيد نشات مختار تنادره ابوالعال مصباح ابوالعال محمد49386

ناجح270إدارة الحامـــولا.الشهيد نشات مختار تندي ابراهيم علي ابراهيم الفقي49387

ناجح277إدارة الحامـــولا.الشهيد نشات مختار تنورهان احمد محمد عبدالغفار بالل49388

ناجح267إدارة الحامـــولا.الشهيد نشات مختار تهاجر سعد بكر محمد علي49389

ناجح202.5إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تابراهيم محمد طه ابراهيم سليمان49390

ناجح249إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تاحمد عبدالهادى محمد ابوالعزم سالمه49391
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ناجح264إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تاحمد محمود احمد حسن عبدالخالق49392

ناجح205إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تاسالم اشرف عبدالعال السيد49393

ناجح220.5إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين ترائد حماده محمد عبدالمنعم عبدالقادر49394

ناجح232.5إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين ترضا محمد السيد السيد ابراهيم49395

ناجح259.5إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تطه سلطان عبدالرازق ابوشعيشع على49396

ناجح275إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تعبدالحميد ابراهيم عبدالحميد ابراهيم احمد49397

ناجح273إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تعبدالرحمن محمد السيد احمد ابراهيم49399

ناجح271إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تعبدهللا مجدى محمد الصاوى البيومى49400

ناجح241.5إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تعلى ابراهيم السعيد حامد السعيد قنديل49401

ناجح253إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تعمر عبدالعزيز مصطفى حسن عبدالخالق49402

ناجح275.5إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تمحمد اسامه جمال مسعد ابوالعنين49403

ناجح279.5إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تمحمد السعيد محمد السيد المرسى49404

ناجح156إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تمحمد جمعه عبدالكريم احمد49405

ناجح278إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تمحمد رزق محمد احمد المرسى49406

ناجح267إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تمحمد مجدى محمد الصاوى البيومى49407

ناجح166إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تمحمد نور محمد السيد49408

ناجح277إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تمحمد هشام فاروق محمد عرفة49409

ناجح248إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تمحمود احمد السيد احمد القناوى49410

ناجح279إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تمحمود احمد محمد ابراهيم احمد49411

ناجح260إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تمحمود وليد صالح صالح نصر49412

ناجح276إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تاسماء اسامه جمال مسعد ابوالعنين49413

ناجح267إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تاالء خالد محمد السعيد سليمان49414

ناجح274.5إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تامنيه محمد محمد السيد محمد49415

ناجح269.5إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تاميره البيلى محمد السيد محمد49416

ناجح254إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تاميره عاطف عيسى عبدالحى عيسى49417

ناجح242إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تايه محمد مصطفى غازى العدوى49418
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ناجح266إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تايه ممدوح النبوى محمد السيد49419

ناجح279.5إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تبسمله محمد محمد محمد49420

ناجح269إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تبسمه امين عبدالعاطى ابراهيم49421

ناجح268إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تبشرى رضا محمد محمود العدل49422

ناجح268إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تتقوى احمد محمد يوسف شمس الدين49423

ناجح266إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تتهانى احمد ابراهيم محمود احمد49424

ناجح277.5إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تجده مسعود ابراهيم عبدالرازق ابوشعيشع49425

ناجح278إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تجنى احمد محمد يوسف شمس الدين49426

ناجح279.5إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تحسناء ممدوح محمد السيد محمد49427

ناجح279إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تدنيا احمد السيد عبدالعزيز بدير49428

ناجح264إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تدينا اشرف الشحات عبدالعاطى على49429

ناجح217.5إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين ترحمه رضا سيد عبدالحميد الشاذلى49430

ناجح273إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين ترقية مجدى المتولى الشربينى متولى49431

ناجح229إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تروضه عبدالغنى السعودى عبدالغنى49432

ناجح269إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تزينب اسامه محمد ابراهيم احمد49433

ناجح274إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تساندى ابراهيم السيد محمد الشربينى49434

ناجح252إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تسلمى ابوالفتوح محمد ابوالفتوح محمد49435

ناجح271إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تشروق الشربينى المتولى الشربينى49436

ناجح274إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تشمس محمد السيد عبدالعزيز بدير49437

ناجح272إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تشمس محمد نصر السيد49438

ناجح270إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تشهد احمد عبدالحكيم عبدالحليم احمد49439

ناجح278إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تشهد اسماعيل السيد احمد ابراهيم49440

ناجح274إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تمنةهللا يوسف البيلى رمضان محمد رمضان49442

ناجح267إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تمنه هللا محمد محمود ابوالفتوح عثمان49443

ناجح271إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تمى محمد مسعد محمود العدل49444

ناجح159إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تندى زكريا رزق ابوالعنين49445
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ناجح265إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تهاجر زاهر حلمى احمد اسماعيل49446

ناجح279.5إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تهاجر فكرى الشحات على البيلى49447

ناجح215إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تهايدى وائل عيس عبدالحى49448

ناجح272.5إدارة الحامـــولا.محمد شمس الدين تيمنى مجدى يحى السعدنى على49449

ناجح241إدارة الحامـــولا.غرب البنوان تاحمد حلمى محمد سليمان ابوشعيشع49450

ناجح276إدارة الحامـــولا.غرب البنوان تاحمد خليل انور خليل صديق49451

ناجح248إدارة الحامـــولا.غرب البنوان تالسيد رامى السيد حسن محمد49452

ناجح262إدارة الحامـــولا.غرب البنوان تجاد ابراهيم جاد االمام بيومي49453

ناجح169إدارة الحامـــولا.غرب البنوان تحاتم محمد ابراهيم ابوالوفا محمد49454

ناجح225إدارة الحامـــولا.غرب البنوان ترضا ياسر ابوالفتوح فريد عمر49455

ناجح251إدارة الحامـــولا.غرب البنوان تسعد السيد سعد السيد غازى49456

ناجح267إدارة الحامـــولا.غرب البنوان تعبدالرحمن حماده محمد ابراهيم المتولي49457

ناجح276إدارة الحامـــولا.غرب البنوان تعبدالرحمن فتحى فتحى الصديق الطنطاوي49458

ناجح278إدارة الحامـــولا.غرب البنوان تعمرو عوض عطيه سالم ابراهيم49459

ناجح276إدارة الحامـــولا.غرب البنوان تمحمد سمير الشحات ابراهيم ابوالوفا49461

ناجح243إدارة الحامـــولا.غرب البنوان تمحمد عبدالنبى محمد عبدالنبى ابوالفتوح49462

ناجح277إدارة الحامـــولا.غرب البنوان تمحمد عالء خليفة شعبان فرج49463

ناجح277.5إدارة الحامـــولا.غرب البنوان تمحمد عماد عبدالفتاح محمد حسن49464

ناجح269إدارة الحامـــولا.غرب البنوان تمحمد مصطفى محمد عزب مصطفي49465

ناجح262إدارة الحامـــولا.غرب البنوان تمحمود رضا ابراهيم السيد ابوزيد49466

ناجح246إدارة الحامـــولا.غرب البنوان تمصطفى اسعد رجب شعبان خليفه49467

ناجح273إدارة الحامـــولا.غرب البنوان تمصطفى عطية محمد محمود محمد49468

ناجح243إدارة الحامـــولا.غرب البنوان تمصطفى محمد محمد طلبه ابراهيم49469

ناجح251إدارة الحامـــولا.غرب البنوان تاسراء شعبان فؤاد سراج الدين محمد49470

ناجح246إدارة الحامـــولا.غرب البنوان تاسماء زيدان يونس عامر يونس49471

ناجح237إدارة الحامـــولا.غرب البنوان تاسماء محمود محمد طلبه ابراهيم49472
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ناجح205إدارة الحامـــولا.غرب البنوان تامل ابوالعنين محمد سعد سعد49473

ناجح227إدارة الحامـــولا.غرب البنوان تداليا احمد عبدالحى عبدالجواد قيبع49474

ناجح275إدارة الحامـــولا.غرب البنوان ترباب امجد محمد حسن حسن49475

ناجح277.5إدارة الحامـــولا.غرب البنوان ترحمة صالح خليفة شعبان خليفة49476

ناجح235إدارة الحامـــولا.غرب البنوان ترضا فرج هللا خيرهللا السوادنى49477

ناجح218إدارة الحامـــولا.غرب البنوان تسحر محى عطيه محمد احمد49478

ناجح199إدارة الحامـــولا.غرب البنوان تشهد محمد صابر سعيد السيد49479

ناجح229إدارة الحامـــولا.غرب البنوان تشيماء حسن عبدالرحمن متولى حسن49480

ناجح272إدارة الحامـــولا.غرب البنوان تغاده محمد فؤاد سراج الدين حموده49481

ناجح277.5إدارة الحامـــولا.غرب البنوان تمنة سمير الشحات ابراهيم ابوالوفا49482

ناجح262إدارة الحامـــولا.غرب البنوان تمنى حمادة عوض احمد حسام الدين49483

ناجح241إدارة الحامـــولا.غرب البنوان تندى نصر ابوزيد ابوشعيشع على49484

ناجح258إدارة الحامـــولا.غرب البنوان تيارا احمد محمد حسن عامر49485

ناجح224إدارة الحامـــولا.غرب البنوان تياسمين سامح عبدالنيى حسن علي49486

ناجح269إدارة الحامـــولا.السحايت تابراهيم اشرف حامد عبدهللا محمد49487

ناجح265إدارة الحامـــولا.السحايت تابراهيم حمدى ابراهيم سليمان جمعه49488

ناجح198إدارة الحامـــولا.السحايت تابراهيم محمد عبدالعظيم عبدهللا السكري49489

ناجح278إدارة الحامـــولا.السحايت تاحمد السيد اسماعيل علي اسماعيل49490

ناجح274إدارة الحامـــولا.السحايت تاحمد عبدهللا ابوالعنين محمد السيد سلوع49491

ناجح221إدارة الحامـــولا.السحايت تاسالم حمدى محمد طاهر السيد49493

ناجح267إدارة الحامـــولا.السحايت تالسيد حمودة السيد حمودة السيد49495

ناجح209إدارة الحامـــولا.السحايت تالسيد صبري شكري السيد العدوي49496

ناجح260إدارة الحامـــولا.السحايت تحمدى البحراوى محمد طاهر السيد49497

ناجح173إدارة الحامـــولا.السحايت تحمدي ياسر ابراهيم سليمان جمعه49498

ناجح271إدارة الحامـــولا.السحايت تخيرى حسن عبدالحميد البغدادى علي49499

ناجح201إدارة الحامـــولا.السحايت ترضا مسعد عبدالرافع عبدالتواب ابوالعنين49500
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ناجح265.5إدارة الحامـــولا.السحايت ترمضان حماية رمضان حجازي علي49501

ناجح275إدارة الحامـــولا.السحايت تزياد حسن على محمد عبده49502

ناجح275إدارة الحامـــولا.السحايت تشريف عماد خميس حسن السيد49505

ناجح177.5إدارة الحامـــولا.السحايت تصالح مدحت صالح الطنطاوي علي49507

ناجح150.5إدارة الحامـــولا.السحايت تعبدالرحمن هاني احمد على الجفال49509

ناجح233إدارة الحامـــولا.السحايت تعبدهللا العدلى محمد محمد البدراوي49510

ناجح263إدارة الحامـــولا.السحايت تعبدهللا علي الصاوي السيد علي جمعه49511

ناجح220.5إدارة الحامـــولا.السحايت تعلى احمد محمد سالم49512

ناجح253إدارة الحامـــولا.السحايت تعلى حسن السيد حمودة49513

ناجح268.5إدارة الحامـــولا.السحايت تعمر محمد زغلول محمد البدراوي49516

ناجح196إدارة الحامـــولا.السحايت تفؤاد صبرى فؤاد فؤاد احمد علي49517

ناجح238.5إدارة الحامـــولا.السحايت تفتحى محمد طه يونس طه49518

ناجح211إدارة الحامـــولا.السحايت تكربم محمد محمد فوزي ابراهيم49519

ناجح220.5إدارة الحامـــولا.السحايت تمحمد احمد سعد على الجفال49520

ناجح208.5إدارة الحامـــولا.السحايت تمحمد اشرف محمد امين السيد49521

ناجح217.5إدارة الحامـــولا.السحايت تمحمد السعيد عبدالغفار السعيد جمعه49522

ناجح230.5إدارة الحامـــولا.السحايت تمحمد رضا صالح الطنطاوي علي49525

ناجح267.5إدارة الحامـــولا.السحايت تمحمد سالم المحمدي عبدالعزيز خدا49526

ناجح251إدارة الحامـــولا.السحايت تمحمد عبدالواحد عبدالتواب محمد سعد49527

ناجح270إدارة الحامـــولا.السحايت تمحمد علي السيد علي اسماعيل49528

ناجح228.5إدارة الحامـــولا.السحايت تمحمد عيد رضوان عيد علي49529

ناجح176إدارة الحامـــولا.السحايت تمحمد وليد عبدالواحد علي احمد49530

ناجح219.5إدارة الحامـــولا.السحايت تمصطفي حافظ محمد حافظ محمد49532

ناجح278إدارة الحامـــولا.السحايت تمعاذ احمد عبدالجواد البسيونى زيدان49533

ناجح221إدارة الحامـــولا.السحايت تناصر محمد غنام محمد شدو49535

ناجح170إدارة الحامـــولا.السحايت تهانى عصام محمد السيد49536
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ناجح274.5إدارة الحامـــولا.السحايت تهاني ياسر محمد عبدالغني يوسف49537

ناجح180إدارة الحامـــولا.السحايت تيوسف السيد سامى المتولى حسن49538

ناجح276إدارة الحامـــولا.السحايت تاسراء محمد احمد محمد احمد49539

ناجح273إدارة الحامـــولا.السحايت تايه محمد يوسف احمد عبدالفتاح49541

ناجح229.5إدارة الحامـــولا.السحايت تايه مصطفى مرسي محمد مرسي49542

ناجح279إدارة الحامـــولا.السحايت تبسملة المعصراوي محمد احمد عمر49543

ناجح226.5إدارة الحامـــولا.السحايت تحكمت عبدالرازق محمد ابراهيم علي49544

ناجح279.5إدارة الحامـــولا.السحايت تخديجة حسام محمود محمد مرسي49546

ناجح237.5إدارة الحامـــولا.السحايت ترحمه احمد السعيد محمد مرسي49547

ناجح270.5إدارة الحامـــولا.السحايت ترحمه صالح الهاللي ابوزيد محمد49548

ناجح232إدارة الحامـــولا.السحايت ترحمه عبدالمنعم السيد مصطفي محمد49549

ناجح271إدارة الحامـــولا.السحايت تروال حسام شفيق حجازى علي49551

ناجح241إدارة الحامـــولا.السحايت تزينب ابراهيم حسين حسن السيد49552

ناجح258إدارة الحامـــولا.السحايت تسحر السيد شكري السيد العدوي49553

ناجح218إدارة الحامـــولا.السحايت تسعاد محمد ابراهيم حسن ابراهيم العزب49554

ناجح265إدارة الحامـــولا.السحايت تسماح شاكر سليمان عبدالمقصود سليمان49555

ناجح266إدارة الحامـــولا.السحايت تسهيله محمد زغلول محمد البدراوي49556

ناجح277إدارة الحامـــولا.السحايت تسومه علي السيد على اسماعيل49557

ناجح277إدارة الحامـــولا.السحايت تشهد سامح موسى ابوالعنين محمد49558

ناجح261إدارة الحامـــولا.السحايت تشهد عالء عباس جاد المرسي49559

ناجح278إدارة الحامـــولا.السحايت تشهد فايد فتحى عبدالجواد علي49560

ناجح276إدارة الحامـــولا.السحايت تشهد محمد السعيد عبدالحميد ابراهيم49561

ناجح219إدارة الحامـــولا.السحايت تفاطمة معتز نعيم هاشم حسن49562

ناجح271إدارة الحامـــولا.السحايت تكاميليا زين الدين ابوزيد محمد حمزه49563

ناجح242إدارة الحامـــولا.السحايت تلبني ناجح يونس علي ابراهيم49564

ناجح220إدارة الحامـــولا.السحايت تمريم خالد محمود حامد عبدالرحمن49565
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ناجح270.5إدارة الحامـــولا.السحايت تمريم زينهم عبدالرحمن طلبه شاهين49566

ناجح279.5إدارة الحامـــولا.السحايت تمريم محمد السعيد محمد غازي49567

ناجح274.5إدارة الحامـــولا.السحايت تمريم محمد طه عيد علي49568

ناجح246إدارة الحامـــولا.السحايت تمنار رضا ابراهيم محمد حسن49569

ناجح209.5إدارة الحامـــولا.السحايت تنورهان ابوالمجد محمود ابوالمجد سمري49571

ناجح233إدارة الحامـــولا.السحايت تهاجر طاهر فتحي عبدالجواد كيوان49572

ناجح278إدارة الحامـــولا.السحايت تهدي البيلي يوسف احمد عبدالفتاح49573

ناجح250إدارة الحامـــولا.السحايت تهناء ماهر السيد محمد فهيم49574

ناجح190إدارة الحامـــولا.السحايت توفاء اشرف شفيق مصطفى محمد49575

ناجح185.5إدارة الحامـــولا.السحايت توفاء عبدالواحد فتحي يوسف علي49576

ناجح275.5إدارة الحامـــولا.السحايت تيارا علي راشد جمعة مجاهد49577

ناجح267إدارة الحامـــولا.السحايت تيمنى محمد محمد حافظ محمد49578

ناجح273إدارة الحامـــولا.السحايت تيمنى مصطفى حسن المرشدى49579

ناجح175.5إدارة الحامـــولا.شرق البنوان تجمال يونس محمد يونس49580

ناجح274إدارة الحامـــولا.شرق البنوان تعبدهللا مصطفى عبدهللا الدسوقى49581

ناجح171.5إدارة الحامـــولا.شرق البنوان تمجدى انور ابراهيم ابراهيم49582

ناجح238إدارة الحامـــولا.شرق البنوان تساره عبدالجيد نصار عبدالجيد49584

ناجح278.5إدارة الحامـــولا.شرق البنوان تفاطمة محمد السعداوى رمضان49585

ناجح272إدارة الحامـــولا.شرق البنوان تنجاح مصطفى عبدهللا الدسوقي49586

ناجح241إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةاحمد بسيوني فوزي بسيوني محمد49588

ناجح215إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةاحمد بكر جاد حسن عطيه49589

ناجح193إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةاحمد محمد محمد يوسف اسماعيل49590

ناجح176.5إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةالسيد سالمة السيد ابراهيم ابوالمكارم49591

ناجح173.5إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةحمادة فتحي عبدالعاطي محمد احمد49592

ناجح268إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةعبدهللا فريد عبدالحميد الصاوي بشير49596

ناجح209.5إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةعمر عوض محمد محمد مبروك49599
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ناجح276إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةعمر مختار غازي عبدالمقصود محمد49600

ناجح176.5إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةعمرو ايمن فضل محمد خليل49601

ناجح253.5إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةفارس محمد عبدالحميد عبدالستار قاسم49602

ناجح245.5إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةكامل حسن لطفي كامل عبدهللا49603

ناجح246إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةمجدي خالد عبدالحميد الصاوي بدير49604

ناجح248.5إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةمحمد احمد عبدالهادى احمد عبدالهادى49605

ناجح215إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةمحمد السيد محمد يوسف اسماعيل49606

ناجح243إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةمحمد رضا عبدالعزيز محمد الشربيني49607

ناجح152.5إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةمحمد رمضان محمد السيد ابوالعنين49608

ناجح246.5إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةمحمد عادل محمد ناجي السيد49609

ناجح262إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةمحمد وجيه غازي عبدالمقصود محمد جالل49610

ناجح222.5إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةمحمود عادل عبدالحميد محمد عبدالحميد49611

ناجح257إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةمحمود محمد عبدالحي احمد عنبر49612

ناجح262.5إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةمصطفى محمود سالمة السيد محمود49613

ناجح161إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةيحى حمدى عبدالباسط احمد ابوالعز49614

ناجح274إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةاسراء محمد رفعت الدسوقي المرسي49615

ناجح261.5إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةاسراء نبيه ممدوح عبدالهادي صالح49616

ناجح254إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةاسماء السيد بدير عبدالعال عاشور49617

ناجح265إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةاسماء محمد عبدالهادى احمد عبدالهادى49618

ناجح270.5إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةالزهراء محمود متولي محمود حسن سليمان49619

ناجح168.5إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةاماني محمد عبدالحميد شناف49620

ناجح274إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةامل عبدالوهاب السيد محمد49621

ناجح219إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةاميرة عادل لطفي كامل49622

ناجح228إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةايه ابراهيم السيد ابراهيم ابوالمكارم49623

ناجح244إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةايه عصام رزق محمد البدويهي49624

ناجح264إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةبسنت الشحات محمد المغازي الطويل49625
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ناجح254.5إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةخلود جمعة علي ابراهيم حموده49626

ناجح172.5إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةدنيا رضا جمعة ابراهيم طلبه49627

ناجح170إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةدينا عبدالعزيز جمعة عبدالعزيز جمعة49629

ناجح276إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةسارة انور عيد الرفاعي حسن49630

ناجح264إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةسارة علي فهيم عبدالفتاح حامد49631

ناجح271إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةسلمى هشام محمد حمودة السيد49632

ناجح258.5إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةسمر رمضان علي محمد السيد49633

ناجح274إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةشهد ايمن محمد احمد الدسوقي49635

ناجح269إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةشهد تامر صابر محمد عبدهللا49636

ناجح180.5إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةشهد خالد السيد محمود حسانين49637

ناجح220إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةصباح كرم بركات سالمة حسن49639

ناجح244إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةغاده اسامه حامد عبدالوهاب49640

ناجح231.5إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةغدير على محمود على محمود49641

ناجح165.5إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةمريم السعداوي عبدالعظيم محمد السعداوي49642

ناجح267.5إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةمنار الهاللي رزق ابراهيم السيد49643

ناجح269إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةمنار عثمان عبداللطيف احمد ادريس49644

ناجح260.5إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةمنار يوسف محمد يوسف السيد49645

ناجح246.5إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةمنه هللا السيد حامد علي سلوع49646

ناجح191.5إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةمها البحراوي جمعة عبدالعزيز البنا49647

ناجح237.5إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةندى السيد ابوزيد محمد ابراهيم49648

ناجح252.5إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةندى جالل محمود علي محمود49649

ناجح205.5إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةهاجر كامل لطفي كامل عبدهللا49651

ناجح181إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةهناء صبحي السيد احمد عطا ابراهيم49652

ناجح182إدارة الحامـــولالعزبة السمراء اإلعداديةهيام رضا عبدربه يوسف49653

ناجح160إدارة الحامـــولا.قوته تاحمد الشحات احمد الشربيني العرابى49655

ناجح164إدارة الحامـــولا.قوته تالسعيد عبدهللا السعيد السيد احمد49657
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ناجح166إدارة الحامـــولا.قوته تعبدالعزيز خالد احمد عدالفتاح البلقاسى49664

ناجح166.5إدارة الحامـــولا.قوته تيوسف اشرف حامد عبدالقادر قرقر49666

ناجح267إدارة الحامـــولا.قوته تبثينه منصور صالح منصور خليفه49668

ناجح213.5إدارة الحامـــولا.قوته تعبير الشحات على محمد عبدالعزيز49670

ناجح223إدارة الحامـــولا.قوته تفاطمة فتحى جميل السيد على49671

ناجح188إدارة الحامـــولا.قوته تندا هانى عبدالهادى السيد احمد49672

ناجح160إدارة الحامـــولا.قوته تنورهان جمعه على محمد عبدالعزيز49673

ناجح156.5إدارة الحامـــولأ.الشبورة تاسالم سعد عبدالجليل علي49675

ناجح154إدارة الحامـــولأ.الشبورة تحسن السيد عبده محمود السيد49676

ناجح168إدارة الحامـــولأ.الشبورة تراشد السيد راشد محمد عبدالعزيز49677

ناجح161.5إدارة الحامـــولأ.الشبورة تعبدهللا البدراوي عبدالعزيز البدراوي49678

ناجح167إدارة الحامـــولأ.الشبورة تعبدهللا وليد عبدالسميع محمد ندا49679

ناجح167.5إدارة الحامـــولأ.الشبورة تمحمد رمضان عبدالحميد البيلى عبدالعزيز49680

ناجح151.5إدارة الحامـــولأ.الشبورة توحيد السيد السيد عبدالحافظ عبدالواحد49681

ناجح203.5إدارة الحامـــولأ.الشبورة تاسراء جمعة العشري مصباح شعبان49682

ناجح238إدارة الحامـــولأ.الشبورة تاسماء عالء محمد علي عبدالجليل49683

ناجح252.5إدارة الحامـــولأ.الشبورة تدعاء عوض راشد محمد49684

ناجح273إدارة الحامـــولأ.الشبورة تدعاء وليد محمد محمود على49685

ناجح267إدارة الحامـــولأ.الشبورة تدنيا ياسر راشد محمد عبدالعزيز49686

ناجح195إدارة الحامـــولأ.الشبورة ترحاب سامي محمد عبدالغني احمد49687

ناجح198.5إدارة الحامـــولأ.الشبورة ترحمة عبدهللا عبدالعزيز البدراوي عبدالعزيز49688

ناجح166.5إدارة الحامـــولأ.الشبورة تساره حماده محمد محمد رشوان49689

ناجح222إدارة الحامـــولأ.الشبورة تشهد احمد مسعد محمد علي49690

ناجح173.5إدارة الحامـــولأ.الشبورة تصباح جمعة يوسف عبدالجيد ابوالخير49691

ناجح265إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةاحمد ابراهيم بدير سعد بدير49693

ناجح192.5إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةاحمد ابراهيم يوسف احمد ابراهيم الكنانى49694
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ناجح270.5إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةاحمد حاتم عبدالحكيم احمد ناصف49695

ناجح274.5إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةاحمد صبحى احمد عيسى احمد49696

ناجح177.5إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةاحمد عزت محمد محمد خليل49697

ناجح216إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةاحمد ماهر حسين سعيد عبدالعال49699

ناجح277.5إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةاحمد محمد رمضان سيد احمد محمد49700

ناجح275إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةاحمد محمد سمير حامد غازى49701

ناجح260إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةاحمد محمد عبدهللا الشناوى49702

ناجح277إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةاحمد محمود احمد محمود محمد49703

ناجح260إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةادهم عمرو انور عبدالحميد على49704

ناجح239.5إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةاسامه سعد زغلول البيلى منصور49705

ناجح276إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةاسالم محمد صابر ابراهيم السيد49706

ناجح274إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةالسعيد خالد السعيد صادق محمود49707

ناجح197إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةالسيد وائل السيد احمد ابراهيم49708

ناجح274إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةامير عصام زغلول البيلي منصور محمد49709

ناجح215.5إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةحسام محمد عمر عبدالمقصود عمار49710

ناجح214إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةحسن رضا وجيد محمد ابراهيم49711

ناجح242إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةخالد سعيد عبدالحميد على ابوزيد49712

ناجح272إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةخالد صالح خليفة حسن احمد49713

ناجح208إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةرضا السيد السعيد السيد برهام49714

ناجح235إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةرضا ايمن عبدالسميع السيد عبدالسميع49715

ناجح229إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةزياد عصام احمد عبدالرازاق احمد49716

ناجح275إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةزياد مبروك شوقى السيد صقر49717

ناجح253إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةسامر ماجد سليم بشرى جرجس نصار49718

ناجح272إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةسيف اسماعيل اسماعيل ابراهيم السيد49719

ناجح233إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةعبدالحميد محمد عبدالحميد محمد حسن49720

ناجح263إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةعبدالرحمن على عيد على ابراهيم49721
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ناجح276إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةعبدالرحمن محمود عبدالعظيم كالوي احمد49722

ناجح237إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةعبدهللا عبدالعال صالح محمد حسين49723

ناجح277إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةعبدهللا عالء عبدهللا السيد السيد49724

ناجح232إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةعبدهللا محمد عبدالحميد محمد حسن49725

ناجح211.5إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةعبدربه على عبدربه ابراهيم على49726

ناجح216إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةعثمان احمد احمد ابراهيم49727

ناجح222إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةعصام السيد بيومى عبدالحميد محمد49728

ناجح254.5إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةعلى محمد على مبروك شريف49729

ناجح270إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةعماد عاطف مكرم يوسف زخارى49730

ناجح212إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةعمر احمد عبدالعظيم محمد على عبدالخالق49731

ناجح268إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةعمر حسام عبدالعزيز محمد على49732

ناجح257.5إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةعمر عبدالحميد عبدهللا عبدالحميد خطاب49733

ناجح251إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةفارس محمد على جمال الدين حسن49734

ناجح267إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةمجدى ابراهيم ابراهيم جابر محمد49735

ناجح244إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةمحمد اسامة عبدالسالم عبدالمجيد عثمان49736

ناجح260إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةمحمد السيد محمود السيد محمد49737

ناجح275إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةمحمد امام يوسف محمد هجرس49738

ناجح224إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةمحمد حمدى شعبان محمد محمد49739

ناجح206.5إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةمحمد رجب بدير محمد ابراهيم49740

ناجح190إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةمحمد رضا عبداللطيف عبدالدايم حسن متولى49741

ناجح214.5إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةمحمد رضا عبدالونيس ابوشعيشع عبدالمتجلى49742

ناجح187.5إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةمحمد ضاحى ابراهيم محمد عيد49743

ناجح272إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةمحمد عبدالحكيم عبدالعزيز السعيد عبدالعال49744

ناجح271إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةمحمد عبدالفتاح عثمان عبدالفتاح عثمان49746

ناجح185إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةمحمد عماد عبدالعزيز محمود محمد49747

ناجح216.5إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةمحمد ماجد محمد سليمان محمد49748
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ناجح252إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةمحمد هانى ابوالفتوح عبدالجليل موسى49750

ناجح235.5إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةمحمود البسيونى انور عبدالحميد على49751

ناجح235.5إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةمحمود حسن عبدالمجلى محمود جابر49752

ناجح191إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةمحمود رمضان عبدالعظيم محمود محمد49753

ناجح264إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةمحمود عبدالحميد عبدهللا محمد يوسف49754

ناجح229.5إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةمحمود عبدالكريم محمود علي محمود49755

ناجح233إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةمحمود عثمان غريب محمد الخضرى49756

ناجح243إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةمحمود عالء احمد محروس موسى49757

ناجح202.5إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةمحمود على عوض عبدهللا على49758

ناجح249إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةمحمود عماد محمد محمود خليفة49759

ناجح268.5إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةمحمود محمد فتحى محمود عبدالعزيز49760

ناجح252إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةمحمود وائل عبدالرازق محمود يوسف49761

ناجح247إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةمحمود ياسر عبدالعظيم عبدالعال على49762

ناجح250إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةمصطفى صفوان محمد محمد على49763

ناجح207.5إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةمصطفى ناصر رجب عوض نور الدين49764

ناجح263إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةمعاذ حماد محمد طه محمد49765

ناجح210إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةمندور سعد سعد مندور موسى49766

ناجح224.5إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةمهند السيد عبدالمعبود السيد عبدالرحمن49767

ناجح245إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةنادر السيد العطافي السيد سعد49768

ناجح197إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةنور محمد شعبان السيد احمد49769

ناجح274إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةيوسف اسماعيل اسماعيل ابراهيم السيد49770

ناجح262.5إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةيوسف حمادة فهمى عبدالرحمن محمد49771

ناجح257.5إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةيوسف مجدى يوسف عزيز جورجى49772

ناجح267إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةيوسف محمود محمد عبدالحميد عفيفى49773

ناجح274إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةاسراء الشحات السيد بسيونى احمد عواد49774

ناجح259.5إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةاسراء محروس احمد عبدالقوى حسن حماد49775
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ناجح245.5إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةاسماء عبدالفتاح حسين عبدربه عبدهللا49776

ناجح225.5إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةاسماء محمد عبدالونيس ابوشعيشع عبدالمتجلى49777

ناجح274.5إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةامل ضاحي عبدالمولي احمد ابراهيم49778

ناجح253.5إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةاميره محمود محمد محمد الجوهرى ابوالروس49779

ناجح265إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةاية ابراهيم معروف عبدالعظيم سعد49780

ناجح278إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةاية مصطفى عطية الهادى مصطفى السيد احمد49781

ناجح255.5إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةبسمة خضراوى احمد عبدالعزيز موسى49782

ناجح278إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةبسملة عالء احمد عبدالعظيم ابراهيم49783

ناجح271.5إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةحبيبة ايمن محمد عبدهللا الشناوى49784

ناجح277إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةحبيبة هانى عبدالعزيز عبدالعزيز الخضراوى49785

ناجح275إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةحبيبه حماده عبدالسميع احمد حسن49786

ناجح278.5إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةحبيبه سعيد عبدالفتاح احمد الجوهرى49787

ناجح269.5إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةحنين اشرف عبدالرازق محمود هجرس49788

ناجح268إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةخديحة عبدالعزيز محمد احمد عبدالرحمن49789

ناجح276.5إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةدينا محمود عبدالحميد محمود محمد49790

ناجح242.5إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةدينا هشام محمد محمد صالح49791

ناجح274إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةرنا طه حامد طه على49792

ناجح273إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةروضه عبدالرازق احمد مصطفى غازى49793

ناجح269إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةريم شعبان محمد عبدالعال لولح49794

ناجح273.5إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةزينب اشرف حسن عبدالدايم حسن متولى49795

ناجح265إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةزينب ياسين محمود عطية ابراهيم49796

ناجح272إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةسعاد محمد احمد السيد السيد49797

ناجح271إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةسلمى عبدالعزيز اسماعيل ابراهيم السيد49798

ناجح278إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةسندس محروس احمد محروس موسى49799

ناجح254.5إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةشروق محمد عبدالوهاب محمدالمغازى49800

ناجح252إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةشرين محمد عبدالوهاب محمدالمغازى49801
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ناجح271إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةشهد خليفة محمد امين عبدالحفيظ49802

ناجح265إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةشهد صالح مسعود عبدالوهاب اسماعيل49803

ناجح274إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةشهد غازى شعبان محمد احمد49804

ناجح253إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةشهد محمد شلبى محمد عبدالخالق49805

ناجح261إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةشهد محمد عبدالحليم عبدالعزيز حماد49806

ناجح271إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةشهد محمد عبدالحميد محمد عبدهللا49807

ناجح270إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةشهد محمود عبدالهادى محمد ابراهيم49808

ناجح277إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةشهد ناصر سعد محمد عمر49809

ناجح201.5إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةعزة عبدالسميع احمد محمد عبدالعزيز49810

ناجح176إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةعزه السيد صالح عبدهللا صالح49811

ناجح210إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةعلياء حمدى محمد العيسوى منصور49812

ناجح245إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةفاطمة احمد شعبان السيد احمد السيد49813

ناجح277إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةفاطمة عالء خليفة حسن احمد49814

ناجح279إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةفاطمة على عبدالرحمن على عمار49815

ناجح230إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةفاطمة محمود احمد عبدالعزيز موسى49816

ناجح275إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةفاطمه على محمود على محمد49817

ناجح272إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةفاطمه محمد عبده عبدالغفار محمد49818

ناجح261إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةفايزة يوسف عبدالحميد عبدالسميع احمد49819

ناجح268إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةمريم حسين على مندور موسى49820

ناجح241إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةمريم محمد عبدالعاطى ابوالفتوح محمد49821

ناجح274إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةمنة هللا ايمن محمد مصطفى شلبى49822

ناجح222إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةمنه ابراهيم عبداللطيف عبدالفتاح ابراهيم49823

ناجح278إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةمنه ناصف حسين احمد ناصف49824

ناجح279إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةمنى محمد محمد متولى احمد49825

ناجح275إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةندى محمد فاروق طه سالمة49826

ناجح276إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةنشوى اشرف عبدالمحسن صادق محمود49827
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ناجح278إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةنور حمادة بدير على محمد49828

ناجح270إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةنورا محمود حمدى محمود المغازى49829

ناجح271إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةهاجر احمد محمود عطيه ابراهيم49830

ناجح268إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةهاجر رمضان السيد احمد سعيد49831

ناجح276إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةهاجر محمد عبدالرحمن على عمار49832

ناجح250إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةهاجر ياسر احمد حسين مرسى حسن49833

ناجح196إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةهبه على بسيونى على شلبى49834

ناجح274إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةهبه محمد توفيق محمد الشرقاوى49835

ناجح261إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةهيام وليد محمد على شلبى49836

ناجح262إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةيارا حسام السيد عبدالعظيم عبدالعزيز49838

ناجح245إدارة الحامـــولالمناوفه اإلعداديةيارا شعبان ابراهيم محمد عيد49839

ناجح252إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى تاحمد ايمن خاطر عبدالفتاح خاطر49841

ناجح203إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى تاحمد عاطف غازى عبدالعاطى مجاهد49843

ناجح224.5إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى تاحمد فخرى عبدالحميد ابراهيم شحاته49844

ناجح272إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى تاسامة عيد السيد يوسف يوسف49845

ناجح249إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى تامير زين شوقى محمد حامد49847

ناجح267إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى تحامد جالل احمد عبدالرحمن شحاته49848

ناجح236إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى تشوقى فريد شوقى محمد حامد49850

ناجح272إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى تعبدالحميد جمال عبدالحميد متولى شحاته49851

ناجح266إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى تعبدالقادر ايمن عبدالقادر عبدالعظيم عمار49852

ناجح219إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى تعبدهللا باسم السيد عبدهللا رجب49853

ناجح277إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى تعبدهللا ماهر عبدالمجيد ابراهيم سليمان49854

ناجح188إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى تعبدالمحسن رافت مصطفى عبدالمنعم لولح49855

ناجح274إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى تعلى سعيد على عبدالخالق عبدهللا49856

ناجح196إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى تمحمد ابوالسعود عبدالغنى محمد عبدالغنى49858

ناجح258إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى تمحمد السيد بليغ عبدالغنى يوسف49859
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ناجح222إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى تمحمد ايهاب البيلى قاسم يوسف49860

ناجح227إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى تمحمد برنس الخضيرى بسيونى احمد49861

ناجح274إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى تمحمد ياسر ابراهيم عبدالمجيد الصعيدى49863

ناجح256إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى تمصطفى السيد ابراهيم على ابراهيم الجزار49864

ناجح191إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى تمصطفى سامى يوسف محمد عبدالهادى49865

ناجح272إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى تيوسف احمد حسن على الجزار49866

ناجح276إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى تاسماء محمد عبداللطيف غازى محمد49867

ناجح192إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى تاميمه احمد على سليمان مجاهد49868

ناجح269إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى تايه ممدوح طاهر احمد البيلى49869

ناجح278إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى تبسمله عثمان عبدالهادى امام مكى49870

ناجح264إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى تحبيبه السيد على يوسف المغازى49871

ناجح279إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى تخلود بهجت ابراهيم عبدالمجيد الصعيدى49872

ناجح274إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى تداليا ايمن عبدالعزيز حامد على49873

ناجح232إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى تدنيا عالء ابراهيم اسماعيل ابراهيم49874

ناجح273إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى ترحاب ايمن عبدالقادر عبدالعظيم عمار49875

ناجح277إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى ترحمة شمس الدين غازى على ابراهيم49876

ناجح243إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى ترحمه عصام محمود محمد سليمان49877

ناجح277إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى ترحمه هانى عطيه السيد عمار49878

ناجح271إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى تروان رضوان يونس حامد بدير49879

ناجح267إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى تسارة اسامة عبدالعظيم عبدالهادى السيد49880

ناجح247إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى تشروق راضى ابوالفتوح احمد عوضى49881

ناجح250إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى تشرين اسامة السيد يوسف يوسف49882

ناجح272إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى تشيماء رضا محمد عبدالسميع امام49883

ناجح271إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى تعلياء السعيد ابراهيم محمود السيد رزق49884

ناجح270إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى تمريم حسان عبدهللا رجب على49885

ناجح273إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى تمريم عبدهللا على عبدالدايم محمد49886
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ناجح273إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى تمنه هللا سامح نعيم حسن الجزار49887

ناجح272إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى تنجاه تامر ابراهيم عبدالمجيد عبدالرحمن49888

ناجح243إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى تندا عبدالفتاح عطيه السيد عمار49889

ناجح198إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى تنسمة وائل عبدالخالق محمد عامر49890

ناجح279إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى تنورهان وليد وحيد محمود شحاته49891

ناجح277إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى تنورين احمد جالل عبدالرحمن احمد49892

ناجح276إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى تهبه عبدالمحسن مصطفى عبدالمنعم لولح49893

ناجح276إدارة الحامـــولا.العشريه الصغرى تياسمين رضا طاهر احمد البيلى49895

ناجح181إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةاحمد السيد عبدالبارى عبدالفتاح49896

ناجح215إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةاحمد ايمن بدر عبدالحفيظ محمد49898

ناجح267.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةاحمد بكر بكر محمد الجمل49899

ناجح261إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةاحمد حافظ عبدالعزيز عبداللطيف حافظ49900

ناجح268إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةاحمد حسين عبدالمعطى محمد المرسي49901

ناجح246إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةاحمد رضا فتح هللا ابوالعطا اسماعيل49902

ناجح192إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةاحمد شحاته على غالى49903

ناجح266إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةاحمد عبدالبديع احمد محمد عوض49904

ناجح277إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةاحمد عبدالعزيز محمد حجازى49905

ناجح271إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةاحمد عبداللطيف المعداوى عبداللطيف49906

ناجح276إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةاحمد عبدالوهاب محمد ابوشعيشع49908

ناجح257إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةاحمد فخرى عبدالمقصود عبدالعزيز49909

ناجح271إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةاحمد محمد حسن احمد شبانه49910

ناجح268إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةاحمد محمد سمير ابراهيم محمد49911

ناجح271إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةاحمد يوسف عبدالبارى عبدالرحمن موسى49912

ناجح279إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةاسامه احمد محمد احمد محمود49913

ناجح278إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةاسماعيل السيد اسماعيل عبدالحميد عبدالوهاب49914

ناجح184إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةاشرف مصطفى عطيه ابراهيم محمد49915
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ناجح272إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةاكرم محمد عبدالمعطى محمود هالل49916

ناجح263إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةالسيد رضا السيد المرسى احمد49917

ناجح228إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةالسيد محمد مصطفى عبدالغنى السيد49918

ناجح245إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةالشحات عبدالعزيز الكحالوى عبدالعزيز علي49919

ناجح217إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةالشحات مجدى عبدالرحمن عبدالحميد احمد بدر49920

ناجح229إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةتامر عبدالحكيم عبدالبارى عبدالفتاح49921

ناجح270إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةجمال اشرف جمال محمد احمد خسامالدين49922

ناجح168إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةجمال السيد عبدالحميد على49923

ناجح253إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةحسام احمد عبدالحميد احمد محمد49924

ناجح257إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةحسن السيد عبدالصمد السيد فرحات49925

ناجح274إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةحسن خضر حسن علي اسماعيل49926

ناجح262إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةحسن محمد فتحى حسن عيسى49927

ناجح267إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةحمدى مصباح عبدالحميد عبدالهادى حسن49928

ناجح249إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةحموده احمد محمد احمد حموده49929

ناجح216إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةرضا عبدالشافى زهير عبدالشافى احمد49930

ناجح227إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةرضا لطفى محروس عبدالفضيل عبدالرحمن49931

ناجح276إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةزياد حاتم الدسوقى احمد الغيطى49932

ناجح263إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةزياد صابر محمد صابر49933

ناجح253إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةسامح السيد عبدالرحمن عبدالفضيل عبدالرحمن49934

ناجح220إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةسامح يوسف عبدالستار عطا محمد عرفة49935

ناجح180إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةصالح احمد صالح امين محمد49936

ناجح238إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةعاصم محمد عبدالغنى عبدالعال طه عبدالعال49937

ناجح236إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةعبدالحميد محمد عبدالحميد الذاهى ذكي49938

ناجح275إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةعبدالرحمن السيد محمد الطحاوى محمد الشريف49939

ناجح268إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةعبدالرحمن رضا سيد احمد حسن حواء49940

ناجح279إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةعبدالرحمن هيثم الحسينى القصبى حسن49941
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ناجح208إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةعبدهللا اشرف عبدهللا عبدالخالق ابوالمعاطي49942

ناجح273إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةعبدهللا الحمادى السعيد عبدالعزيز49943

ناجح195إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةعالء محمد صبحى حسن الشافعي49944

ناجح279إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةعلى احمد احمد محمد احمد حمودة49945

ناجح251إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةعلى صالح على ابراهيم الطباخ49946

ناجح174إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةعلي طلبه احمد علي احمد49947

ناجح189إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةعلى عبدالقادر سمير السيد مصطفى49948

ناجح271إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةعلى محب على السيدعبدالقادر49949

ناجح271إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةعلى نياز على الباز علي49950

ناجح246إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةعماد احمد محمود عبدالحميد محمد علي49951

ناجح249.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةعماد حمدى السيد محمد مصطفى49952

ناجح273إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةعمار شاكر حلمى محمد علي49953

ناجح271.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةعمرو محمد عبدالحميد عبدالشافى يوسف49954

ناجح266.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةعمرو محمد عبدالعظيم عبدهللا ابراهيم49955

ناجح266.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةغازى عبداللطيف احمد عبدالحميد عبداللطيف49957

ناجح256.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةغنيم احمد غانم احمد سراج الدين49958

ناجح269إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةفايد ابراهيم البسيونى ابراهيم49959

ناجح228.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةفريد صالح مصطفى الدسوقى مصطفى49960

ناجح267إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةفوزى عالء  الدين على احمد علي49961

ناجح236إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةكريم اشرف بكر الشناوى49962

ناجح214إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةماجد احمد فهمى احمد جالل49963

ناجح264.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمازن محمد حسين محمد العزب49964

ناجح223.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةماهر صالح ماهر صالح عبدالحميد49965

ناجح189إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمجدى السعيد رافت عبدالجواد49966

ناجح257.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمجدى صبرى السيد صبرى البسطويسى49967

ناجح231.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمحمد ابراهيم يوسف مرسى ابراهيم49968
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ناجح253.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمحمد احمد عباس ابراهيم شريف49969

ناجح242إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمحمد احمد فهمى احمد جالل49970

ناجح264إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمحمد احمد محمد عطاهللا زايد49971

ناجح259.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمحمد احمد محمد متولى السعدني ابراهيم49972

ناجح207إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمحمد احمد معوض عبدالحميد49973

ناجح266إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمحمد اشرف عبدالعزيز علي مصطفى ابراهيم49974

ناجح229إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمحمد اشرف عبدالعزيز نافع بركه49975

ناجح252إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمحمد اشرف عبدالقادر مصطفى49976

ناجح276إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمحمد الشهاوي غريب بدير عبدالوهاب49977

ناجح260إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمحمد ايمن على جمعه البسيوني49978

ناجح223إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمحمد رضا عبدالمنعم محمد سيد احمد49980

ناجح273إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمحمد عبداللطيف محمد ابوشعيشع على49981

ناجح206.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمحمد كامل السيد عباس السيد49983

ناجح219إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمحمد محروس محمد السيد احمد49984

ناجح257.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمحمد مسعد عبدالقادر السيد مصطفى49985

ناجح213إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمحمد مصطفى ابراهيم صالح عبدالوهاب49986

ناجح271إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمحمد مصطفى شحتو رمضان مصطفى49987

ناجح258إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمحمد هانى محمد طه49988

ناجح273إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمحمد وائل السيد على احمد علي حمودة49989

ناجح250إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمحمد وحيد محمود السيد عبدة طلحة49990

ناجح262إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمحمد يوسف الياس عبدالفتاح بدر49991

ناجح264.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمحمد يوسف محمد عبدالواحد ابراهيم عبده49992

ناجح260إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمحمود احمد ماهر عبدالجواد محمد49993

ناجح276إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمحمود المحمدى احمد محمد رشاد49994

ناجح271إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمحمود بسام ابراهيم السيد المرسى الشريف49995

ناجح278إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمحمود رضا الطحاوى محمد الطحاوي49996
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ناجح215إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمحمود رضا عقل محمد عقل49997

ناجح228.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمحمود عبدالعزيز عطيه عبدالحميد طلحة49998

ناجح251إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمحمود عبدالفتاح محمد حسن ابوالمجد49999

ناجح246.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمصطفى عادل على مصطفى بدر50001

ناجح264.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمصطفى عبدالغنى مصطفى عبدالغنى السيد50002

ناجح271إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمصطفى على مصطفى ابراهيم علي50004

ناجح262.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمصطفى محمد احمد السيد موسى50005

ناجح263إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةنجم الدين حمدى ابراهيم احمد احمد50006

ناجح268.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةنصر الدين ابراهيم السيدعلى عبداللطيف حسين50007

ناجح267.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةيوسف مصطفى اسماعيل عبدالخالق اسماعيل50008

ناجح276إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةاسراء رضا فاروق محمد سيد احمد50010

ناجح259.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةاسراء سمير عبدالعظيم عيسى سالمه50011

ناجح265.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةاسراء عبدالعزيز ابراهيم محمد ابراهيم50012

ناجح276إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةاسراء عبداللطيف عبدالهادي السيدعلى الكيالنى50013

ناجح279إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةاسراء محمد احمد رجب زايد50014

ناجح194.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةاسراء مصطفي سعد محمدابراهيم50015

ناجح233.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةاسالم حسن السيد حسن محمد الخضرى50016

ناجح246إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةاسماء اسعد غريب احمد السيداحمد50017

ناجح276.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةافنا ن شاكر حلمى محمدعلى50018

ناجح272إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةاال ء ابراهيم ابوالفضل ابوالوفا عبدالراضى50019

ناجح279إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةاالء ايمن عبدالغفار احمد فرج50020

ناجح254إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةاالء محمد محمد ابوشعيشع نجم50021

ناجح274إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةاالء نصر الدين عبدهللا ابراهيم محمد نصر الدين50022

ناجح270.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةالصفا وجيه على محمد عبده50023

ناجح267إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةامانى وائل احمد ابراهيم محمد مسعود50024

ناجح277إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةامل خالد اسماعيل ابوزيد على مرعى50025
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ناجح265إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةامنية ابراهيم عطيه ابراهيم محمد50026

ناجح243إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةامنية السيد عبدهللا عبدهللا العيسوى50027

ناجح270إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةامنيه مصطفى عبدالعزيز محمد موسى50028

ناجح265إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةاميره محمد البدراوى محمد رضوان50030

ناجح259إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةايات ايمن على السيد على50031

ناجح265إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةاية بسام عبدهللا عبدهللا محمد بكر50032

ناجح266إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةايه السيد عبدالفتاح احمد عوض50033

ناجح274إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةايه المتولى عبدالهادى متولى عقل50034

ناجح235إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةايه رضا عبدالمقصود محمد غازى50035

ناجح274إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةبسملة ماجد اسماعيل عوض محمد50036

ناجح270إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةبسنت سعد عقل محمد عقل50037

ناجح273إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةبسنت محمد عبدالعال محمد البهنسي50038

ناجح269إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةحبيبة عبدالوهاب على ابراهيم محمد50039

ناجح267إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةحبيبة مصطفى على مصطفى على50040

ناجح277.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةحبيبه ذكى مصطفى ذكى مصطفى50041

ناجح279إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةحبيبه عبدالحميد اسماعيل عبدالحميد50042

ناجح251.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةحنان محمد مسعد السيد محمد50043

ناجح273.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةحنين سليمان سليمان محمد سليمان50044

ناجح270إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةحوراء حمدي علي مصطفي بدر50045

ناجح229.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةدنيا اشرف علي جمعه البسيونى50046

ناجح276إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةدنيا الشامى بدر الشامى على50047

ناجح250إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةدنيا عبدهللا عبدالعظيم عبدالحميد عبدهللا50048

ناجح274إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةرحمة محمد على بدير المرسى50049

ناجح277إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةرحمة يحيى فتحى الباز الدسوقى50050

ناجح274إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةرحمه كرم فهمي زكي عبدالفتاح50051

ناجح273إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةردينه بسام السيد عبدالقوي محمد50052
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ناجح277إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةرشا عماد كرم خير هللا ابوزيد50053

ناجح265إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةرنيم السيد عبدالحليم عبدالعال عبدالهادى50054

ناجح274إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةروان حسام الدين محمد الدسوقى محمد50055

ناجح269إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةروان ماهر الشحات احمد على50056

ناجح268إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةروان محمد عطية محمد محفوظ50057

ناجح276إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةروان محمود محمد محمود غازى50058

ناجح270.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةريهام محمد محمود احمد حسن50059

ناجح243.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةزينب زغلول عبدالمقصود محمد احمد50060

ناجح279.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةساره احمد علي عبدالحميد عبدالوهاب50061

ناجح268إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةساره الهادي صبره عبدالحي السيد50062

ناجح268إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةساره توفيق عبدالمنعم توفيق محمد50063

ناجح275إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةساره حسنى احمد عوض الرفاعى50064

ناجح273إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةساره رضا محمد ابوالعطا عطية50065

ناجح273إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةساره فريد زكي السيد احمد50066

ناجح262إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةساره محمد السيد متولي على50067

ناجح278إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةسلمى يحي زكي علي ابوعيانه50068

ناجح236.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةسلوى سعد على غريب متولى50069

ناجح269إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةسهام مصطفى السيد نصرالدين احمد50070

ناجح268إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةشروق جالل عبدالعاطي السيد متولى50071

ناجح270.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةشروق جمال سعد محمد ابراهيم50072

ناجح270.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةشريفه يوسف الطحاوى احمد الشناوى50073

ناجح274.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةشريهان السيد عبدالرحمن عبدالحميد احمد بدر50074

ناجح277إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةشهد السيد عزت عبدالحميد على50075

ناجح277إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةشهد صفوت محمد محمود محمد50076

ناجح277إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةشهد عبدالحميد حسن محمد موسى50077

ناجح274إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةشهد عبدالرحيم محمد محمد عبدالرحيم50078
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ناجح278.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةشهد عبدالعزيز عبداللطيف على مصطفى50079

ناجح273إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةشهد محمد عبدالحميد احمد حموده50080

ناجح264.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةشيماء ابوالفتوح عبدالبديع ابوالفتوح السيد50081

ناجح268.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةشيماء عبداللطيف السيد عبداللطيف محمد50082

ناجح275إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةعزيزة محمد توفيق محمد مصطفى50083

ناجح272إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةعلياء محمد ابراهيم محمد شريف50084

ناجح257إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةفاتن محمد عبده عبدالغفار خليل50085

ناجح272إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةفاطمه الشربينى احمد الشربينى احمد50086

ناجح273إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةفاطمه مصطفى البسيونى مصطفى مصطفى50087

ناجح270.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةكاريمان خالد محمد احمد عبدالغنى50088

ناجح274إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةكريمه على ابراهيم جمعه50089

ناجح278إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمروة االمير محمد ابراهيم ابوالمعاطى50090

ناجح278إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمريم السعيد عبدالباقي محمد مصطفى50091

ناجح279إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمريم رضا ابراهيم محمد غريب50092

ناجح275إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةملك احمد السيدمحمد عبدهللا50093

ناجح267إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمنار فؤاد على غنيم سراج الدين50094

ناجح275إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمنال شاكر عبدالفتاح ابراهيم محمد50095

ناجح241إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمنال عبدالناصر محمد بدوى حسام الدين50096

ناجح246.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمنه الشحات صالح خير هللا ابوزيد50097

ناجح268إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمنه هللا ابراهيم محمد ابوالعطا عطية50098

ناجح270إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمنه هللا سمير محمد المعداوى يوسف50099

ناجح269إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمنه محمود حسن ابراهيم محمد50100

ناجح267.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمنى حمدى صبرى البسطويسى ابوزيد50101

ناجح257.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمى محمد مصباح عبدالخالق50102

ناجح269.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةمياده محمد منير عبدالحميد50103

ناجح275.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةميرفت محمد سعد ابراهيم احمد50104
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ناجح268.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةنادية على عبدهللا عبدالعزيز مجاهد50105

ناجح279إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةندى كرم صالح خير هللا ابوزيد50106

ناجح245.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةندى محمد احمد عبادة علي50107

ناجح278.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةندى محمد عبدالوهاب محمود غانم50108

ناجح272إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةنرمين علي احمد الرفاعي خفتجي احمد غزال50109

ناجح268إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةنعمه السعيد احمد السعيد عبدالرحيم50110

ناجح252إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةنعمه رياض محمد عبدالقوى ابوزيد50111

ناجح278إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةنورا احمد احمد موسى احمد50112

ناجح269إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةنورا عبداللطيف احمد عبدالحميد عبداللطيف50113

ناجح268إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةنورا علي محمد يوسف50114

ناجح279.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةنورهان احمد عبده عبدالفتاح ابراهيم50115

ناجح278إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةنورهان شحاته يوسف عبدالفتاح50116

ناجح278إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةنورهان عبدالبديع يسين احمد حامد50117

ناجح267.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةهاجر محمد عبدالحليم مصطفي ابوزيد50118

ناجح277إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةهاجر مصطفى احمد على السيد حمودة50119

ناجح277إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةهدى يوسف ابراهيم جمعه على البسيونى50120

ناجح270إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةهناء ابراهيم احمد علي غازي50121

ناجح262.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةهناء محمد محمد غريب50122

ناجح272إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةهنادى اسماعيل عبدالقادر بدير حسن50123

ناجح278.5إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةهند محمد عبدالباري عبدالرحمن50124

ناجح257إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةيارا هشام محمد عبداللطيف حسين50125

ناجح269إدارة الحامـــولالكفر الشرقى اإلعداديةياسمين محمد الشحات احمد على50126

ناجح266إدارة الحامـــولا.النشاوى تابراهيم محمد عبداللطيف ابراهيم50127

ناجح247إدارة الحامـــولا.النشاوى تاحمد رضا احمد اسماعيل حسن50128

ناجح272إدارة الحامـــولا.النشاوى تاحمد على محمد عبدالوهاب عبدالعزيز50129

ناجح222إدارة الحامـــولا.النشاوى تاحمد محمد علي حسن حسن50131
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ناجح270إدارة الحامـــولا.النشاوى تاحمد ممدوح عبدالغني الشربيني50132

ناجح262إدارة الحامـــولا.النشاوى تحسام رضا فتحي عبدالوهاب50134

ناجح226.5إدارة الحامـــولا.النشاوى تحسن ذكى عبدالقادر بدير حسن50135

ناجح237.5إدارة الحامـــولا.النشاوى تحمدان الشحات حمدان محمد ابوالعز50136

ناجح212.5إدارة الحامـــولا.النشاوى تخالد جمال محمد الدمرداش محمد50137

ناجح240.5إدارة الحامـــولا.النشاوى تعبدالرحمن احمد محمود ابراهيم حرب50139

ناجح275إدارة الحامـــولا.النشاوى تعبدالرحمن السيد عبدالرحمن محمد شاهين50140

ناجح266.5إدارة الحامـــولا.النشاوى تعبدالرحمن محمد محمود عبدالسالم احمد50141

ناجح226إدارة الحامـــولا.النشاوى تعبداللطيف ابراهيم عبداللطيف ابراهيم محمد50142

ناجح268.5إدارة الحامـــولا.النشاوى تعبدهللا ابراهتم محمد العرابي مخلوف50143

ناجح277إدارة الحامـــولا.النشاوى تعبدالوهاب احمد عبدالوهاب عبدالعزيز ناجى50144

ناجح275إدارة الحامـــولا.النشاوى تمحمد السيد موسي محمدابراهيم50145

ناجح265.5إدارة الحامـــولا.النشاوى تمحمد حمادة عبدالقادر بدير50146

ناجح217.5إدارة الحامـــولا.النشاوى تمحمد رضا حمدان محمد ابوالعز50147

ناجح237إدارة الحامـــولا.النشاوى تمحمود نبيل جمعة السيد على على50148

ناجح274إدارة الحامـــولا.النشاوى تايمان علي عبدالرءوف الشافعي50150

ناجح240إدارة الحامـــولا.النشاوى تبسمة احمد محمود ابراهيم حرب50151

ناجح272.5إدارة الحامـــولا.النشاوى تحبيبة محمد عبدالفتاح عبدالمتجلي50152

ناجح278إدارة الحامـــولا.النشاوى تروان رضا السيد حسن عبدالقادر50153

ناجح260إدارة الحامـــولا.النشاوى تشهد شريف عبدالفتاح عبدالمتجلي50154

ناجح273إدارة الحامـــولا.النشاوى تشهد عبدالدايم عبدالعزيز علي50155

ناجح272إدارة الحامـــولا.النشاوى تشيماء غانم سعد غانم50156

ناجح275إدارة الحامـــولا.النشاوى تصفاء مجدى السيد المتولي منصور50157

ناجح279إدارة الحامـــولا.النشاوى تمريم محمد احمد الشافعي50158

ناجح249.5إدارة الحامـــولا.النشاوى تمها محمد عبدالفتاح عبدالمتجلي50159

ناجح218.5إدارة الحامـــولا.النشاوى تنجوى حسنى عبدهللا على حسن العطار50160
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ناجح280إدارة الحامـــولا.النشاوى تندى محمد محمد حسن50161

ناجح265إدارة الحامـــولا.النشاوى تهبه على حسن علي50162

ناجح275إدارة الحامـــولا.النشاوى تهدى فتحى يسرى عثمان الشافعى50163

ناجح274إدارة الحامـــولا.الوحدة تاحمد عبدالعزيز السيد السيد50165

ناجح229.5إدارة الحامـــولا.الوحدة تاحمد علي عمر محمد50166

ناجح251.5إدارة الحامـــولا.الوحدة تاحمد محمد توفيق محمد مبارك50167

ناجح255.5إدارة الحامـــولا.الوحدة تاحمد محمد رزق ابراهيم50168

ناجح267إدارة الحامـــولا.الوحدة تاسالم حسنى عبدالعزيز ابراهيم زعفران50169

ناجح267.5إدارة الحامـــولا.الوحدة تاسالم محمد عبدالباسط على50170

ناجح266إدارة الحامـــولا.الوحدة تالسيد ابراهيم حسن حسين50171

ناجح260إدارة الحامـــولا.الوحدة تالسيد محمد القصبى عبدالمجيد خليفه50172

ناجح188إدارة الحامـــولا.الوحدة تحسام على ضيف هللا الشحات50173

ناجح251.5إدارة الحامـــولا.الوحدة تحسن اشرف حسن محمد العرابى50174

ناجح256إدارة الحامـــولا.الوحدة تحسن السيد حسن حسين50175

ناجح263إدارة الحامـــولا.الوحدة تسامح جبارة على جبارة50176

ناجح277إدارة الحامـــولا.الوحدة تسيف الدين محمد السيد على محمد50177

ناجح264إدارة الحامـــولا.الوحدة تطه احمد طه محمد50178

ناجح186.5إدارة الحامـــولا.الوحدة تعبدالرحمن صالح علي المرسي50179

ناجح271إدارة الحامـــولا.الوحدة تعبدالرحمن عزيز ناجي محمود50180

ناجح273إدارة الحامـــولا.الوحدة تعبدالرحمن محمد محمد عبدالمولى شحاته50181

ناجح229.5إدارة الحامـــولا.الوحدة تعبدهللا السيد السباعى مجاهد50182

ناجح199إدارة الحامـــولا.الوحدة تعلي السيد محمد السيد50183

ناجح252إدارة الحامـــولا.الوحدة تعمرو ابراهيم نصر هللا الخضراوي50184

ناجح270إدارة الحامـــولا.الوحدة تعمرو رضا صابر المتولى50185

ناجح248إدارة الحامـــولا.الوحدة تكريم احمد عبداللطيف عبدالمولي50186

ناجح217إدارة الحامـــولا.الوحدة تمجدى محمود رياض متولى النجار50187
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ناجح244إدارة الحامـــولا.الوحدة تمحمد احمد محمد احمد قايد50188

ناجح262إدارة الحامـــولا.الوحدة تمحمد السيد محمد عبدالمعطي50189

ناجح258إدارة الحامـــولا.الوحدة تمحمد حمادة محمد اسماعيل محمد50190

ناجح277إدارة الحامـــولا.الوحدة تمحمد سامح المتولي السيد50191

ناجح248إدارة الحامـــولا.الوحدة تمحمد عبدالباسط صابر المتولى50192

ناجح264.5إدارة الحامـــولا.الوحدة تمحمد مدحت بشير حسن50193

ناجح278إدارة الحامـــولا.الوحدة تمحمد مصباح محمد احمد50194

ناجح257إدارة الحامـــولا.الوحدة تمحمد مصطفي ماهر عبدالحق حامد50195

ناجح242إدارة الحامـــولا.الوحدة تمحمود جمال رشاد عبدالرازق50196

ناجح269.5إدارة الحامـــولا.الوحدة تمحمود عالء عبدالرؤوف محمد صالح50197

ناجح272.5إدارة الحامـــولا.الوحدة تمحمود محمد بديع الزمان شحاته الجمل50198

ناجح277إدارة الحامـــولا.الوحدة تمعاذ عبدالقادر السيد المغازي50199

ناجح275إدارة الحامـــولا.الوحدة تمهند حماده يوسف ابوالفتوح الصاوى50200

ناجح228.5إدارة الحامـــولا.الوحدة تنادر السعيد محمد عطوه50201

ناجح259إدارة الحامـــولا.الوحدة تهانى شاكر فرج محمد50202

ناجح206إدارة الحامـــولا.الوحدة تيوسف حسن بشير حسن50204

ناجح192.5إدارة الحامـــولا.الوحدة تيوسف حسن يوسف محمد الغرباوى50205

ناجح268إدارة الحامـــولا.الوحدة تاسماء ابراهيم صابر الزاهي50206

ناجح269.5إدارة الحامـــولا.الوحدة تاسماء محمد فراج السعيد50207

ناجح231.5إدارة الحامـــولا.الوحدة تاالء حسب ابراهيم محمد50208

ناجح254إدارة الحامـــولا.الوحدة تاالء نبيل عبداللطيف حامد50209

ناجح253إدارة الحامـــولا.الوحدة تاميره مادح محمد عطيه50210

ناجح247إدارة الحامـــولا.الوحدة تايمان ابراهيم محمد عبدالعزيز50211

ناجح241.5إدارة الحامـــولا.الوحدة تايه عادل محمد علي درويش50212

ناجح241إدارة الحامـــولا.الوحدة تايه فضل يونس يونس يحي50213

ناجح188.5إدارة الحامـــولا.الوحدة تايه لطيف يحي ابرهيم50214
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ناجح257إدارة الحامـــولا.الوحدة تايه محمد زكريا الشربينى50215

ناجح275إدارة الحامـــولا.الوحدة تحبيبة سامح علي جبارة50217

ناجح262إدارة الحامـــولا.الوحدة تحنين الغزالى السيد محمد جبر50218

ناجح257إدارة الحامـــولا.الوحدة تحنين انور السيد احمد محمد50219

ناجح264.5إدارة الحامـــولا.الوحدة تداليا اسماعيل عبدالعزيز عبدالفتاح50220

ناجح264إدارة الحامـــولا.الوحدة تدنيا محمد عاطف محمد زيدان50221

ناجح263إدارة الحامـــولا.الوحدة ترحاب عاطف السيد عبدالسميع50222

ناجح259إدارة الحامـــولا.الوحدة ترحمه ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم العشماوى50223

ناجح264إدارة الحامـــولا.الوحدة تروان طارق محمد توفيق50224

ناجح261إدارة الحامـــولا.الوحدة تزينب عبدهللا عبدالسالم كامل البيلى50225

ناجح263إدارة الحامـــولا.الوحدة تسارة رضا ابراهيم السيد50226

ناجح263إدارة الحامـــولا.الوحدة تساره جمعه مصطفى البسيونى50227

ناجح187إدارة الحامـــولا.الوحدة تسلوي انور محمد ابراهيم50228

ناجح274إدارة الحامـــولا.الوحدة تسماح احمد البدراوي بدران50229

ناجح248إدارة الحامـــولا.الوحدة تسهيله فتحي سالمه السيد50230

ناجح259.5إدارة الحامـــولا.الوحدة تشهد نبيل عبدالمحسن ابراهيم50231

ناجح260إدارة الحامـــولا.الوحدة تشيماء عزت ابراهيم محمد50232

ناجح269إدارة الحامـــولا.الوحدة تضحى وائل صبحى مختار50233

ناجح265إدارة الحامـــولا.الوحدة تعطيات جمال احمد السيد يوسف50234

ناجح276إدارة الحامـــولا.الوحدة تفاطمة عبدالحكيم على محمد علي درويش50235

ناجح263.5إدارة الحامـــولا.الوحدة تفاطمه عبدالوهاب فاروق عبدالوهاب50236

ناجح268إدارة الحامـــولا.الوحدة تمريم عبدهللا عبدالسالم كامل50237

ناجح271إدارة الحامـــولا.الوحدة تمريم علي محمود علي50238

ناجح251إدارة الحامـــولا.الوحدة تمنار ماجد محمود السيد النفرى50239

ناجح268إدارة الحامـــولا.الوحدة تمنة شكري عبدالعال محمد50240

ناجح266إدارة الحامـــولا.الوحدة تمنه هللا محمود حسن محمود ابوزيد50241
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ناجح270إدارة الحامـــولا.الوحدة تمنه رضا فتحي ابراهيم50242

ناجح268إدارة الحامـــولا.الوحدة تميسون عبدهللا البيلي عبدهللا50243

ناجح260إدارة الحامـــولا.الوحدة تنجالء عبدالعزيز فتحى احمد محمد50244

ناجح271إدارة الحامـــولا.الوحدة تندى رجائى السيد عبدالرحيم بسيونى50245

ناجح259إدارة الحامـــولا.الوحدة تنرمين ايمن محمد السيد50246

ناجح268إدارة الحامـــولا.الوحدة تنغم ابوالفتوح احمد محمد بيومى50247

ناجح258إدارة الحامـــولا.الوحدة تنور تامر الغريب ابوالوفا برهام50248

ناجح270إدارة الحامـــولا.الوحدة تنورهان عبدهللا عبدالسالم كامل البيلى50249

ناجح265.5إدارة الحامـــولا.الوحدة تهيام عادل محمد احمد50250

ناجح266إدارة الحامـــولا.الوحدة تيارا طارق عبدالفتاح السيد50251

ناجح275إدارة الحامـــولا.الوحدة تياسمين طارق احمد عبدالللطيف غانم50252

ناجح277إدارة الحامـــولا.الوحدة تياسمين محمد السيد محمد50253

ناجح261إدارة الحامـــولا.الوحدة تياسمين هاني فاروق الششتاوي50254

ناجح277.5إدارة الحامـــولالزعفران بناتابتهاج حسن سيد احمد عبدهللا سيد احمد50255

ناجح279إدارة الحامـــولالزعفران بناتاسماء الخضراوى نصرهللا الخضراوى السيد50256

ناجح274.5إدارة الحامـــولالزعفران بناتاسماء مصباح بدير شرف الدين ابراهيم50257

ناجح277إدارة الحامـــولالزعفران بناتاالء ابراهيم عبدالحليم السيد على50258

ناجح278.5إدارة الحامـــولالزعفران بناتاالء المتولي صابر المتولي على النجار50259

ناجح278إدارة الحامـــولالزعفران بناتاالء عبدالمنعم ابراهيم فراج محمد فراج50260

ناجح275.5إدارة الحامـــولالزعفران بناتاالء محمد شحاتة المعداوى راضى50261

ناجح279إدارة الحامـــولالزعفران بناتالزهراء منصور محمد السيد نمله50263

ناجح272إدارة الحامـــولالزعفران بناتامل محمد على احمد عبدالرحيم50264

ناجح278إدارة الحامـــولالزعفران بناتاميره رزق ابراهيم عيسى خليفه50265

ناجح270إدارة الحامـــولالزعفران بناتايه السيد الصديق ابراهيم ابراهيم50266

ناجح254.5إدارة الحامـــولالزعفران بناتايه السيد عبدالسالم خيرى محمد50267

ناجح276.5إدارة الحامـــولالزعفران بناتايه بركات محمد اسماعيل محمد50268
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ناجح243إدارة الحامـــولالزعفران بناتايه رضا عبدالهادى احمد خليل50269

ناجح257إدارة الحامـــولالزعفران بناتايه على فتحى على عبدالحميد50270

ناجح274إدارة الحامـــولالزعفران بناتايه فتحى عبدالصمد السيد احمد50271

ناجح260إدارة الحامـــولالزعفران بناتبسمله تامر محمد الشتاوي محمد50272

ناجح278.5إدارة الحامـــولالزعفران بناتتسنيم السيد عبدالعزيز المرسى شحاته50273

ناجح271إدارة الحامـــولالزعفران بناتتوحه المعداوى السيد عبدهللا المعداوى العجمى50274

ناجح271إدارة الحامـــولالزعفران بناتجمانه محمد السعيد فراج محمد فراج50275

ناجح238.5إدارة الحامـــولالزعفران بناتجيهان مجدى عبدالفتاح بدير سليمان50276

ناجح275إدارة الحامـــولالزعفران بناتحسناء حسام عبدهللا حسين احمد50277

ناجح277إدارة الحامـــولالزعفران بناتحنين سامح محمد السيد ابراهيم50278

ناجح278إدارة الحامـــولالزعفران بناتحنين عبدالفتاح على حسن يوسف50279

ناجح275إدارة الحامـــولالزعفران بناتحنين مصباح احمد على الشناوى50280

ناجح277إدارة الحامـــولالزعفران بناتدنيا محمد ابوالوفا عبدالفتاح ابوالوفا50281

ناجح260إدارة الحامـــولالزعفران بناتدينا وائل غنيم ابراهيم غنيم50282

ناجح276إدارة الحامـــولالزعفران بناتراحيل صالح محمد عبدالمنصف يوسف50283

ناجح276إدارة الحامـــولالزعفران بناتراوية المتولى عبدالجواد المتولى عبدالجواد50284

ناجح269إدارة الحامـــولالزعفران بناترحاب السعيد ابراهيم السعيد ابراهيم الناغى50285

ناجح274إدارة الحامـــولالزعفران بناترحمه حمدي عزت ابراهيم الحنفى50286

ناجح278إدارة الحامـــولالزعفران بناترحمه صبحى نصر السعيد موسى مراد50287

ناجح273إدارة الحامـــولالزعفران بناترما محمد على محمد ابوالفرج50288

ناجح277إدارة الحامـــولالزعفران بناترناد ابراهيم الدسوقى شرف الدين ابراهيم50289

ناجح277إدارة الحامـــولالزعفران بناترهف ابوالفرج علي ابوالفرج50290

ناجح253إدارة الحامـــولالزعفران بناتروان السعيد ابراهيم السعيد ابراهيم الناغى50291

ناجح279إدارة الحامـــولالزعفران بناتروان نشات عيد عبدالغفار محمود50292

ناجح257.5إدارة الحامـــولالزعفران بناتروميساء السيد عبدهللا عمر عبدهللا50293

ناجح278.5إدارة الحامـــولالزعفران بناتريهام على السيد على البابلى50294
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ناجح262إدارة الحامـــولالزعفران بناتزهره على محمد حسب على50295

ناجح273إدارة الحامـــولالزعفران بناتزينب السيد احمد يونس خليل50296

ناجح278.5إدارة الحامـــولالزعفران بناتسارة محسن محمد السعيد حسن50297

ناجح270إدارة الحامـــولالزعفران بناتساره عبدالمعطى حسن المعداوى العجمى50298

ناجح275.5إدارة الحامـــولالزعفران بناتساره كرم سادات السيد السيد50299

ناجح272إدارة الحامـــولالزعفران بناتساره ياسر محمد محمود البلتاجى50300

ناجح264إدارة الحامـــولالزعفران بناتسريه على لطفى محمد مخيمر50301

ناجح274إدارة الحامـــولالزعفران بناتسلمى طه عبدالهادى طه راشد50302

ناجح274إدارة الحامـــولالزعفران بناتسما السيد محمد خليفه البسطويسى50303

ناجح235إدارة الحامـــولالزعفران بناتسماح بدير احمد بدير اسماعيل50304

ناجح278إدارة الحامـــولالزعفران بناتسمر صابر السيد احمد عيد50305

ناجح279.5إدارة الحامـــولالزعفران بناتسميره السيد عبدالعزيز السيد على50306

ناجح237إدارة الحامـــولالزعفران بناتشروق احمد شكري احمد محمد50307

ناجح274إدارة الحامـــولالزعفران بناتشروق عماد سمير محمد السيد حسونه50308

ناجح274إدارة الحامـــولالزعفران بناتشروق مجدى ابراهيم مصطفى ابوزيد50309

ناجح279.5إدارة الحامـــولالزعفران بناتشهد السعيد عبدالهادى المرسى عبده50310

ناجح269إدارة الحامـــولالزعفران بناتشهد رضا السيد محمد محمود غازى50311

ناجح276إدارة الحامـــولالزعفران بناتشهد عبدالستار حسن االمام العرقسوس50312

ناجح273إدارة الحامـــولالزعفران بناتصابرين صبحى احمد محمودمحمد50313

ناجح269إدارة الحامـــولالزعفران بناتعال عماد محمد فؤاد حامد50314

ناجح278إدارة الحامـــولالزعفران بناتعلياء احمد عبدالسالم جمعه ابراهيم50315

ناجح278إدارة الحامـــولالزعفران بناتفاطمة عبدالرازق احمد الشربيني محمد50316

ناجح274إدارة الحامـــولالزعفران بناتفاطمة هيثم البسيوني عبدالغني محمود50317

ناجح270إدارة الحامـــولالزعفران بناتفاطمه شادي ابراهيم عبدالعظيم عبدالعزيز50318

ناجح264إدارة الحامـــولالزعفران بناتمحاسن السيد عبدالرحمن السيد احمد50319

ناجح274إدارة الحامـــولالزعفران بناتمريم جمال عبدالحى البسطويسى عبدال50320
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ناجح251إدارة الحامـــولالزعفران بناتمريم حسن رمضان مصباح السيد50321

ناجح277إدارة الحامـــولالزعفران بناتمريم عبدالحميد سليمان محمد ابراهيم50322

ناجح278إدارة الحامـــولالزعفران بناتمريم ماجد السيد محمد ابراهيم البيلي50323

ناجح277إدارة الحامـــولالزعفران بناتمريم محمد حامد سالم التالوى50324

ناجح270إدارة الحامـــولالزعفران بناتملك حماده ششتاوي حامد محمد50325

ناجح278.5إدارة الحامـــولالزعفران بناتملك مجدى محمد خليفه البسطويسى50326

ناجح260إدارة الحامـــولالزعفران بناتمنار علي ابراهيم علي ابراهيم50327

ناجح271إدارة الحامـــولالزعفران بناتمنه هللا محمد على محمد على50328

ناجح276إدارة الحامـــولالزعفران بناتمنه بسطويسى ممدوح عنتر بسطويسى50329

ناجح272إدارة الحامـــولالزعفران بناتمنه شريف الشناوى حامد عوض50330

ناجح273إدارة الحامـــولالزعفران بناتمنه عماد محمد فؤاد حامد50331

ناجح268إدارة الحامـــولالزعفران بناتمنى محمد عطاهللا احمد البسطويسي50332

ناجح267إدارة الحامـــولالزعفران بناتمها سالم سالم معوض حشاد50333

ناجح267إدارة الحامـــولالزعفران بناتمها سعد نصر السيد مراد50334

ناجح274إدارة الحامـــولالزعفران بناتنادين رضا محمود العدوى ابراهيم50335

ناجح247إدارة الحامـــولالزعفران بناتناديه محمد محمد عبداللطيف ابراهيم50336

ناجح268إدارة الحامـــولالزعفران بناتنبيله مصلحى خلف هللا ابواليزيد ابراهيم50337

ناجح275إدارة الحامـــولالزعفران بناتندا جميل حلمى سالمة ابراهيم50338

ناجح274إدارة الحامـــولالزعفران بناتندا رضا محمود العدوى ابراهيم50339

ناجح276إدارة الحامـــولالزعفران بناتهاجر صبحى فريد عبدالسالم العربى50340

ناجح261إدارة الحامـــولالزعفران بناتهاجر محمد عبدالعزيز البيلي سالمة50341

ناجح278إدارة الحامـــولالزعفران بناتهيا حمدى محمد محمد احمد واصل50342

ناجح279إدارة الحامـــولالزعفران بناتوالء عبداللطيف عبدالفتاح غانم خليفه50343

ناجح247إدارة الحامـــولالزعفران بناتيارا احمد طه عبدالرازق ابراهيم50344

ناجح277إدارة الحامـــولالزعفران بناتيارا حسين احمد محمد ابراهيم50345

ناجح277إدارة الحامـــولالزعفران بناتياسمين احمد عبدالعزيز السيد عرفه50346
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ناجح269إدارة الحامـــولالزعفران بناتياسمين اسامه عبدالعال على الرفاعي50347

ناجح259إدارة الحامـــولالزعفران بناتياسمين موسى عبدالفتاح ابوالوفا سالمة50348

ناجح279إدارة الحامـــولالزعفران بناتيمنى صبرى السيد محمد عبدهللا50349

ناجح267إدارة الحامـــولا.فلاير تابراهيم محمد عبدالرحيم ابراهيم واصل50350

ناجح263إدارة الحامـــولا.فلاير تابراهيم هانى ابراهيم احمد عبدربه50351

ناجح208إدارة الحامـــولا.فلاير تاحمد ابراهيم السيد ابراهيم عبده50352

ناجح175إدارة الحامـــولا.فلاير تاحمد السيد مصطفى السيد منصور50353

ناجح242إدارة الحامـــولا.فلاير تاحمد محمد متولى محمد حموده50354

ناجح260إدارة الحامـــولا.فلاير تاسماعيل شريف اسماعيل يوسف ابراهيم50355

ناجح254إدارة الحامـــولا.فلاير تالسعيد قرنى السعيد ابراهيم عبده50356

ناجح246إدارة الحامـــولا.فلاير تالشربينى قرنى السعيد ابراهيم عبده50357

ناجح239إدارة الحامـــولا.فلاير تجمال يحيى عزيز طلبه محمد50358

ناجح250إدارة الحامـــولا.فلاير تسعيد محمد سعيد محمد نصر احمد50359

ناجح261إدارة الحامـــولا.فلاير تصالح محمد صالح عبدالوهاب50360

ناجح239.5إدارة الحامـــولا.فلاير تعبدالرحمن انور محمد محمد على50361

ناجح227إدارة الحامـــولا.فلاير تعبدالعزيز السعيد عبدالعزيز عبدالاله قوطه50362

ناجح201إدارة الحامـــولا.فلاير تعبدالمنعم ماهر عبدالمنعم عبدهللا مرجان50363

ناجح264إدارة الحامـــولا.فلاير تعزت صالح زينهم السيد وهبه50364

ناجح197إدارة الحامـــولا.فلاير تعمرو خالد فاروق عبدالفتاح بدر50365

ناجح262إدارة الحامـــولا.فلاير تفارس هشام محمد بدير عبدالفتاح50366

ناجح187إدارة الحامـــولا.فلاير تفتحى سمير مصطفى ابراهيم الحفناوى50367

ناجح270إدارة الحامـــولا.فلاير تفتحى عبدهللا فتحى احمد محمد50368

ناجح233إدارة الحامـــولا.فلاير تمحمد السيد احمد السيد ابوالحسن50369

ناجح250إدارة الحامـــولا.فلاير تمحمد ايمن عبدالحميد عبدالفتاح بدر50370

ناجح269إدارة الحامـــولا.فلاير تمحمد حسنى محمد عيد ابراهيم سليمان50371

ناجح270إدارة الحامـــولا.فلاير تمحمد طارق نصر محمد نصر احمد50372
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ناجح210.5إدارة الحامـــولا.فلاير تمحمد عبدالعليم عبدالفتاح عبدالعليم حافظ50373

ناجح261إدارة الحامـــولا.فلاير تمحمود كمال سعد عبدالعزيز متولى50375

ناجح192إدارة الحامـــولا.فلاير تيوسف شوقى عبدالستار يوسف محمد50376

ناجح279إدارة الحامـــولا.فلاير تامال عبدالسالم مجاهد سالم الحناوى50377

ناجح239إدارة الحامـــولا.فلاير تايمان ابراهيم عبدالعاطى عوض خطاب50378

ناجح236إدارة الحامـــولا.فلاير تبسمه جميل رشدى عبدالفتاح بدر50379

ناجح244.5إدارة الحامـــولا.فلاير تحنين نصر احمد السليط احمد50380

ناجح275إدارة الحامـــولا.فلاير تدنيا احمد محمد مرسى غازى50381

ناجح269إدارة الحامـــولا.فلاير ترحاب رشاد عبدالوهاب ابراهيم رزق50382

ناجح270إدارة الحامـــولا.فلاير ترحاب وليد كمال حسب هللا حامد50383

ناجح261إدارة الحامـــولا.فلاير ترحمه موسى عبدالوهاب محمد مندور50384

ناجح209إدارة الحامـــولا.فلاير تروميساء محمد محمود زكى السيد50385

ناجح277إدارة الحامـــولا.فلاير تشروق عالء ابراهيم مصباح عيد50387

ناجح274إدارة الحامـــولا.فلاير تشروق ممدوح احمد ابراهيم راشد50388

ناجح277إدارة الحامـــولا.فلاير تشهد عبدالفتاح محمد فتوح ابراهيم الشيخ50389

ناجح265إدارة الحامـــولا.فلاير تشهد محمد محمد عبدالكريم50390

ناجح252إدارة الحامـــولا.فلاير تفتحيه ايهاب محمد فتوح ابراهيم50391

ناجح270إدارة الحامـــولا.فلاير تمرفت محمد فوزى عبدالسالم عبدالحليم50392

ناجح276إدارة الحامـــولا.فلاير تمنال موسى احمد ابراهيم عبده50393

ناجح275إدارة الحامـــولا.فلاير تنورا عبدالخالق عبدالخالق عبدالسالم الغلبان50394

ناجح276إدارة الحامـــولا.فلاير تهبه مبروك البسيونى احمد سيداحمد50395

ناجح267إدارة الحامـــولا.ناصراالم تابراهيم مختار ابراهيم محمد شعير50396

ناجح218إدارة الحامـــولا.ناصراالم تاحمد اسماعيل عبدالموجود ابراهيم اسماعيل50397

ناجح255.5إدارة الحامـــولا.ناصراالم تاحمد السيد مسعود عبدالمجيد كريم50398

ناجح228.5إدارة الحامـــولا.ناصراالم تاحمد رضا فاروق السيد الدسوقى50399

ناجح210إدارة الحامـــولا.ناصراالم تاحمد شريف السيد محمد رجب احمد50400
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ناجح268إدارة الحامـــولا.ناصراالم تاسالم بكر السعودى العوضى الحسانين50401

ناجح256إدارة الحامـــولا.ناصراالم تاسالم محمود محمد عبدالهادى يوسف50402

ناجح239إدارة الحامـــولا.ناصراالم تالسيد اشرف فاروق السيد الدسوقى50404

ناجح250إدارة الحامـــولا.ناصراالم تالسيد سالم محمد رباح محمد50405

ناجح269إدارة الحامـــولا.ناصراالم تالسيد محمد السيد محمد احمد الحضرى50406

ناجح271.5إدارة الحامـــولا.ناصراالم تجمال حماده عبدالحى البسطويسى عبدالوهاب50407

ناجح266.5إدارة الحامـــولا.ناصراالم تحازم حمدى عبدالرحيم عبدالرحمن محمد50408

ناجح270إدارة الحامـــولا.ناصراالم تحسن ماجد السيد على الكرداوى50409

ناجح227إدارة الحامـــولا.ناصراالم تخالد عيسي عبدالستار محمد عيسي50410

ناجح278إدارة الحامـــولا.ناصراالم تخالد فوزى المرسي عبدهللا عطيه50411

ناجح261إدارة الحامـــولا.ناصراالم تزياد اشرف ممدوح عبدالجواد الدمراوى50412

ناجح222.5إدارة الحامـــولا.ناصراالم تصبحى محمد كمال عثمان السيد50413

ناجح248إدارة الحامـــولا.ناصراالم تصبرى يوسف سالمة على عبدالخالق50414

ناجح268.5إدارة الحامـــولا.ناصراالم تعادل عاطف محمد عبدالحميد بدوي50415

ناجح265.5إدارة الحامـــولا.ناصراالم تعبدالرازق رياض عبدالرازق السيد ابراهيم50416

ناجح262.5إدارة الحامـــولا.ناصراالم تعبدالرحمن السيد احمد عبدالرحمن محمد50417

ناجح272إدارة الحامـــولا.ناصراالم تعبدالرحمن عادل محمد عبدالحميد بدوى50418

ناجح276إدارة الحامـــولا.ناصراالم تعبدالرحمن عاطف حمزة ابراهيم على50419

ناجح276إدارة الحامـــولا.ناصراالم تعبدالعزيز ابراهيم محمود ابراهيم شاهين50420

ناجح261إدارة الحامـــولا.ناصراالم تعلى عبدالنبى عبداللطيف توفيق نصر50422

ناجح239إدارة الحامـــولا.ناصراالم تعمار رضا محمد شرف الدين ابراهيم50423

ناجح250إدارة الحامـــولا.ناصراالم تعمار عبدالفتاح عبدالوهاب محمد سالم50424

ناجح262إدارة الحامـــولا.ناصراالم تعمرو الحسينى عبدالمنجد الحسينى النفرى50425

ناجح244إدارة الحامـــولا.ناصراالم تكمال الدين السيد عبدالعظيم محمد الشناوى50426

ناجح252.5إدارة الحامـــولا.ناصراالم تمؤمن اسعد مصباح محمد محمد قدره50427

ناجح261إدارة الحامـــولا.ناصراالم تمجدى طاهر سعد عبدهللا مجاهد50428
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ناجح242إدارة الحامـــولا.ناصراالم تمحمد احمد فتحى محمد ابراهيم خليفه50429

ناجح259.5إدارة الحامـــولا.ناصراالم تمحمد السعيد عبدالهادى عبدالجواد على50430

ناجح239.5إدارة الحامـــولا.ناصراالم تمحمد شريف محمد عبدالسيد شحاتة50431

ناجح271إدارة الحامـــولا.ناصراالم تمحمد صبحى عبدالعزيز المرسى شحاته50433

ناجح267إدارة الحامـــولا.ناصراالم تمحمد عبدهللا ابوالمعاطى عبدهللا عبدالحافظ50434

ناجح263إدارة الحامـــولا.ناصراالم تمحمد وائل السيد محمد السيد50435

ناجح255.5إدارة الحامـــولا.ناصراالم تمحمد وائل ماهر اسماعيل الشربينى50436

ناجح275إدارة الحامـــولا.ناصراالم تمحمد وحيد فوزى طلحة محمد50437

ناجح273.5إدارة الحامـــولا.ناصراالم تمحمد وليد المعداوى عبدالعزيز االجه50438

ناجح270إدارة الحامـــولا.ناصراالم تمحمد ياسر محمد متولى محمد درويش50439

ناجح247إدارة الحامـــولا.ناصراالم تمحمود احمد محمد السباعى ابوالعزم50440

ناجح185.5إدارة الحامـــولا.ناصراالم تمحمود عتمان محمود محمد عتمان50441

ناجح256إدارة الحامـــولا.ناصراالم تمعاذ شاكر عبدالباري السيد اسماعيل50443

ناجح272.5إدارة الحامـــولا.ناصراالم تناجى محمد معوض عطية محمد50444

ناجح198إدارة الحامـــولا.ناصراالم تهانى فايد حمدى فايد محمود50445

ناجح211.5إدارة الحامـــولا.ناصراالم تهانى كمال عاطف عبدالحى بسطويسى50446

ناجح226.5إدارة الحامـــولا.ناصراالم توائل حمادة عبدالحكيم محمد سيد احمد50447

ناجح230إدارة الحامـــولا.ناصراالم توليد عبدالمنعم البيومى امبابى شحاته50448

ناجح256إدارة الحامـــولا.ناصراالم توليد محمد ابراهيم محمد السباعى50449

ناجح257إدارة الحامـــولا.ناصراالم توليد هشام محمد احمد ابراهيم الزفتاوى50450

ناجح269.5إدارة الحامـــولا.ناصراالم تاسراء زاهر السيد محمد اسماعيل50451

ناجح278.5إدارة الحامـــولا.ناصراالم تاسراء عيد السيد على شحاته50452

ناجح221.5إدارة الحامـــولا.ناصراالم تاسراء محمد محمد السعيد الصاوى50453

ناجح277إدارة الحامـــولا.ناصراالم تاسراء هشام عبدالغنى ابراهيم مصطفى50454

ناجح272إدارة الحامـــولا.ناصراالم تامنية متولى محمود متولى الحمام50455

ناجح277إدارة الحامـــولا.ناصراالم تاميره محمد محمد السيد نمله50456
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ناجح254إدارة الحامـــولا.ناصراالم تانتصار السعيد مختار عيسى خليفه50457

ناجح263إدارة الحامـــولا.ناصراالم تانجى على احمد زيدان بريك50458

ناجح275إدارة الحامـــولا.ناصراالم تايمان السعيد محمد حسن عبدالرحيم50459

ناجح270إدارة الحامـــولا.ناصراالم تايمان ياسر عرفات السيد ابراهيم50460

ناجح276.5إدارة الحامـــولا.ناصراالم تايه فوده محمد فوده محمد50461

ناجح269إدارة الحامـــولا.ناصراالم تايه محمد ذكى عبدالعليم كسبه50462

ناجح277إدارة الحامـــولا.ناصراالم تحبيبه ايهاب البيلى عبدالمعطى عطوه50463

ناجح278إدارة الحامـــولا.ناصراالم تحسناء ابراهيم محمد عبدالحفيظ عليان50464

ناجح278إدارة الحامـــولا.ناصراالم تحنان محمد العزب احمد القصير50465

ناجح265.5إدارة الحامـــولا.ناصراالم تحنين عباس ابوالعنين عباس جعفر50466

ناجح272إدارة الحامـــولا.ناصراالم تحنين عبدالفتاح احمد عبدالفتاح شمس الدين50467

ناجح277.5إدارة الحامـــولا.ناصراالم تحياة رضا ابراهيم عبدالسالم جمعه ابراهيم50468

ناجح269.5إدارة الحامـــولا.ناصراالم ترانيا احمد اسماعيل حسانين اسماعيل50469

ناجح273إدارة الحامـــولا.ناصراالم ترحاب مجدي كمال عبدالهادي هاشم50470

ناجح256إدارة الحامـــولا.ناصراالم تروان السيد على عبدالعزيز السيد على عبدالحميد50471

ناجح270إدارة الحامـــولا.ناصراالم تروضه احمد سعد محمدمحمد50472

ناجح270إدارة الحامـــولا.ناصراالم تساره عبدالقادر محمود سعد عبدالقادر50473

ناجح279.5إدارة الحامـــولا.ناصراالم تساره ناجى عبدالعزيز مرسى نواره50474

ناجح235إدارة الحامـــولا.ناصراالم تسعديه جالل السيد محمد ابوالعطا50475

ناجح266إدارة الحامـــولا.ناصراالم تسميره عمر عبدالجواد عمر لبده50476

ناجح251إدارة الحامـــولا.ناصراالم تسميره فوزى محمد سالم مدين50477

ناجح276إدارة الحامـــولا.ناصراالم تسناء سامح نبيه عبدالسالم جمعه50478

ناجح274إدارة الحامـــولا.ناصراالم تشروق عيد عبداللطيف عبدالحميد على50479

ناجح267إدارة الحامـــولا.ناصراالم تشروق هانى عبداللطيف صالح المتولى50480

ناجح250إدارة الحامـــولا.ناصراالم تشرين محمد محمد ابراهيم على50481

ناجح277إدارة الحامـــولا.ناصراالم تشهد مجدى عبدالحى البسطويسى عبدالوهاب50482
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ناجح274إدارة الحامـــولا.ناصراالم تكاريمان تامر طلعت عبدالهادى على50483

ناجح275إدارة الحامـــولا.ناصراالم تمريم ايمن عبدالبديع مصطفى سليمان50484

ناجح273إدارة الحامـــولا.ناصراالم تمريم على محمد محمود على50485

ناجح271إدارة الحامـــولا.ناصراالم تمريم وائل السيد محمد السيد50486

ناجح263.5إدارة الحامـــولا.ناصراالم تملك عبدالرحمن عبدالرحمن محمد الطنطاوى50487

ناجح267.5إدارة الحامـــولا.ناصراالم تملك محمد احمد عبدالفتاح سعد50488

ناجح274إدارة الحامـــولا.ناصراالم تمنه السيد سالمه ابراهيم سالمه50489

ناجح268إدارة الحامـــولا.ناصراالم تمنه السيد عبدالحميد على عبدالحميد50490

ناجح274.5إدارة الحامـــولا.ناصراالم تمنه هللا وائل فاروق محمد احمد الدقن50491

ناجح279إدارة الحامـــولا.ناصراالم تمها احمد السيد احمد اسماعيل50492

ناجح271.5إدارة الحامـــولا.ناصراالم تميرنا عبدالقادر محمد مصطفى فرغل50493

ناجح274إدارة الحامـــولا.ناصراالم تندا حمدى احمد عاشور جالل50494

ناجح278إدارة الحامـــولا.ناصراالم تندى ناجى محمد محمود موسى50495

ناجح278إدارة الحامـــولا.ناصراالم تنرمين عبدهللا حمدى على محمد50496

ناجح279إدارة الحامـــولا.ناصراالم تنسيبه احمد على على المعداوى فوده50497

ناجح266إدارة الحامـــولا.ناصراالم تنهى مجاهد ياسين محمود على50498

ناجح269.5إدارة الحامـــولا.ناصراالم تهاجر علي محفوظ البيلي المعداوي50499

ناجح276إدارة الحامـــولا.ناصراالم تهاله نادر توكل الغريب حسن50500

ناجح269إدارة الحامـــولا.ناصراالم توالء وليد فاروق عبده ابراهيم شعبان50501

ناجح278إدارة الحامـــولا.ناصراالم تياسمين رضا رمضان هاشم50502

ناجح270.5إدارة الحامـــولا.ناصراالم تياسمين منير البسطويسى محمد بالط50503

ناجح277إدارة الحامـــولا.ناصراالم تيمنى عادل بركات احمد سيد احمد50504

ناجح272إدارة الحامـــولا.عزبة صالح تاحمد ابراهيم رجب احمد50505

ناجح264إدارة الحامـــولا.عزبة صالح تاحمد جابر عبداللطيف جابر50506

ناجح207إدارة الحامـــولا.عزبة صالح تاحمد راضى السيد حسن50507

ناجح266إدارة الحامـــولا.عزبة صالح تادهم ايهاب السيد حسن على شتا50508
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ناجح219.5إدارة الحامـــولا.عزبة صالح تانس توفيق توفيق ابراهيم عطية50509

ناجح268إدارة الحامـــولا.عزبة صالح تحسن محمد رمضان السيد50510

ناجح266إدارة الحامـــولا.عزبة صالح تخالد محمد السيد الدرديرى50511

ناجح237.5إدارة الحامـــولا.عزبة صالح ترامي عزت يوسف محمد50512

ناجح271إدارة الحامـــولا.عزبة صالح تعبدالرحمن شوقي غانم احمد سراج الدين50513

ناجح255.5إدارة الحامـــولا.عزبة صالح تعلى احمد على شرف الدين50514

ناجح270إدارة الحامـــولا.عزبة صالح تعمرو شريف عبدالقادر ابراهيم50515

ناجح245إدارة الحامـــولا.عزبة صالح تكريم محمد جالل على50516

ناجح245.5إدارة الحامـــولا.عزبة صالح تمحمد مهدى جمعة توفيق50517

ناجح243.5إدارة الحامـــولا.عزبة صالح تمعاذ توفيق توفيق ابراهيم عطيه50518

ناجح276إدارة الحامـــولا.عزبة صالح تامانى محمد احمد عيسى50519

ناجح275إدارة الحامـــولا.عزبة صالح تامل محمد عبداللطيف جابر50520

ناجح277إدارة الحامـــولا.عزبة صالح تامنيه فارس توفيف محمد50521

ناجح263.5إدارة الحامـــولا.عزبة صالح تحبيبة محمود محمود عبدالحليم50522

ناجح277إدارة الحامـــولا.عزبة صالح تسلوى جميل ابراهيم عبدالفتاح50523

ناجح278إدارة الحامـــولا.عزبة صالح تلينا الشحات فريد صالح50524

ناجح279إدارة الحامـــولا.عزبة صالح تمنه هللا السعيد محمد احمد50525

ناجح279إدارة الحامـــولا.عزبة صالح تميرفت فايز رجب محمد50526

ناجح229.5إدارة الحامـــولا.عزبة صالح تهانم يوسف محمد احمد50527

ناجح278إدارة الحامـــولا.عزبة صالح تياسمين هانى رمضان البيلى50528

ناجح156إدارة الحامـــولا.الخمسين تابراهيم شحاته ابراهيم عبدالعاطى50529

ناجح228إدارة الحامـــولا.الخمسين تاحمد جميل على عبدالغفار بالل50530

ناجح175.5إدارة الحامـــولا.الخمسين تاحمد خالد البسيونى عبدهللا محمد50531

ناجح213.5إدارة الحامـــولا.الخمسين تاحمد رضا سيد احمد ابوزيدحسن50532

ناجح261إدارة الحامـــولا.الخمسين تاحمد عبدالمقصود الحسانين محمد الحسانين50533

ناجح208إدارة الحامـــولا.الخمسين تاحمد علي حسن ابراهيم50534
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ناجح221.5إدارة الحامـــولا.الخمسين تاحمد محمود احمد ابراهيم الدهمشى50536

ناجح257إدارة الحامـــولا.الخمسين تاحمد نبيل احمد عزام50537

ناجح189إدارة الحامـــولا.الخمسين تالبيلى المليجى محمد المليجى المنوفى50538

ناجح153.5إدارة الحامـــولا.الخمسين ترضا على سعد محمد حسنين50539

ناجح203.5إدارة الحامـــولا.الخمسين تسالم عبدالعزيز سالم على50541

ناجح254.5إدارة الحامـــولا.الخمسين تشعبان عبدالنبى عبدالسالم اسماعيل محمد50542

ناجح196إدارة الحامـــولا.الخمسين تطارق عبدالمنعم على عبدالغفار بالل50543

ناجح209.5إدارة الحامـــولا.الخمسين تعلى محمد على محمد على50545

ناجح219.5إدارة الحامـــولا.الخمسين تفارس اسماعيل عبدالهادي محمد عبدالخالق50546

ناجح260.5إدارة الحامـــولا.الخمسين تفارس حاتم السيد المغازي50547

ناجح223إدارة الحامـــولا.الخمسين تمحمد رضا احمد عبدالجواد مجاهد50548

ناجح246.5إدارة الحامـــولا.الخمسين تمحمد شعبان محمد مصطفى50551

ناجح206إدارة الحامـــولا.الخمسين تمحمد عاطف احمد ابراهيم50552

ناجح176إدارة الحامـــولا.الخمسين تمحمد عبدالمعبود على على عبدالواحد50553

ناجح223.5إدارة الحامـــولا.الخمسين تمحمد ياسر عبدالرسول حامدالنجار50554

ناجح261إدارة الحامـــولا.الخمسين تمحمود على سعد محمدعبدالخالق50555

ناجح204إدارة الحامـــولا.الخمسين تمحمود يسرى محمد محمودعبدالمقصود50556

ناجح205إدارة الحامـــولا.الخمسين تمراد السيد مراد المكاوىعلى50557

ناجح176إدارة الحامـــولا.الخمسين تمصطفى عمرو عبدالحميد مصطفى ابوالمعاطى50558

ناجح215إدارة الحامـــولا.الخمسين تاسراء عبدالرحيم عطيه السيد عبدهللا50559

ناجح265إدارة الحامـــولا.الخمسين تالشيماء هنداوي محمد المعداوي50560

ناجح205إدارة الحامـــولا.الخمسين تامل ناصر السيد احمد محمد50561

ناجح228.5إدارة الحامـــولا.الخمسين تايات اسماعيل عبدالسالم اسماعيل  محمد50562

ناجح220.5إدارة الحامـــولا.الخمسين تخضره احمد سليمان احمد عبدهللا50563

ناجح233إدارة الحامـــولا.الخمسين تدنيا ابراهيم عبدالسالم اسماعيل محمد50564

ناجح227إدارة الحامـــولا.الخمسين تدنيا البحراوى مصطفى غازى على50565
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ناجح233.5إدارة الحامـــولا.الخمسين تسماح عبدالموجود عبدالرازق ابراهيم50567

ناجح235.5إدارة الحامـــولا.الخمسين تموزه محمد مصطفى غازى على50568

ناجح273.5إدارة الحامـــولا.الخمسين تندا وليد على عبدالوهاب50569

ناجح273إدارة الحامـــولالزعفران بنيناحمد ابراهيم فايز ابراهيم50570

ناجح272إدارة الحامـــولالزعفران بنيناحمد اسامة محمد عبدالعزيز حسن50571

ناجح269إدارة الحامـــولالزعفران بنيناحمد اسامه اسماعيل محمد50572

ناجح270إدارة الحامـــولالزعفران بنيناحمد السيد عبدالشهيد مصطفى50573

ناجح264إدارة الحامـــولالزعفران بنيناحمد الشحات ابراهيم محمود عياد50574

ناجح148إدارة الحامـــولالزعفران بنيناحمد رضا احمد السيد اسماعيل50575

ناجح261.5إدارة الحامـــولالزعفران بنيناحمد سامح محمود محمد50576

ناجح275.5إدارة الحامـــولالزعفران بنيناحمد سعد محمود البندارى محمد50577

ناجح245.5إدارة الحامـــولالزعفران بنيناحمد محمد احمد محمد50578

ناجح267إدارة الحامـــولالزعفران بنيناحمد محمد عبدالحى محمد عتمان50579

ناجح268.5إدارة الحامـــولالزعفران بنيناحمد محمد مصباح بركات50580

ناجح268إدارة الحامـــولالزعفران بنيناحمد محمود رياض ابوالمعاطى50581

ناجح278.5إدارة الحامـــولالزعفران بنيناحمد مصطفى عبدالرازق المعداوى السعدنى50583

ناجح270إدارة الحامـــولالزعفران بنيناحمد نشات فوزى عبدالسالم ابوالغيط50584

ناجح274إدارة الحامـــولالزعفران بنيناحمد نعيم الحسانين رمضان50585

ناجح267.5إدارة الحامـــولالزعفران بنيناحمد هانى على عبدالحميد50586

ناجح271إدارة الحامـــولالزعفران بنيناحمد وائل عبدالفتاح متولى مغازي50587

ناجح254.5إدارة الحامـــولالزعفران بنيناشرف وليد وجيه السيد عشرين50588

ناجح251.5إدارة الحامـــولالزعفران بنينامير ابراهيم محمد ابراهيم كشكه50589

ناجح257.5إدارة الحامـــولالزعفران بنينانس رمضان عبدالحميد عبدالمجيد50590

ناجح262إدارة الحامـــولالزعفران بنينانور الشربيني عبدالعزيز عبدالحميد50591

ناجح151إدارة الحامـــولالزعفران بنينانور محمد حسن سيد احمد حسن50592

ناجح268.5إدارة الحامـــولالزعفران بنينايمن مصطفى عبدالهادى حامد50593
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ناجح202إدارة الحامـــولالزعفران بنينباسل محمد السيد ابراهيم50594

ناجح262إدارة الحامـــولالزعفران بنينبسيونى عمرو البسيونى عبدالغنى50595

ناجح263.5إدارة الحامـــولالزعفران بنينحسن محسن ابوشعيشع محمد50596

ناجح274.5إدارة الحامـــولالزعفران بنينحماده احمد عبدالحى البسطويسى50597

ناجح171.5إدارة الحامـــولالزعفران بنينحمدى السعيد سعد السيد50598

ناجح228.5إدارة الحامـــولالزعفران بنينحمدي محمود سالمة يوسف سعيد50599

ناجح278إدارة الحامـــولالزعفران بنينرضا عالء الدين العزب احمد50600

ناجح251إدارة الحامـــولالزعفران بنينرضا محمد المتولي محمد50601

ناجح274إدارة الحامـــولالزعفران بنينسامح السيد محمد امين50602

ناجح162إدارة الحامـــولالزعفران بنينسمير احمد محمد خطاب50603

ناجح260.5إدارة الحامـــولالزعفران بنينسمير محمد سمير عبدهللا العشرى50604

ناجح242.5إدارة الحامـــولالزعفران بنينصالح سامح صالح غالى محمد50605

ناجح258إدارة الحامـــولالزعفران بنينطارق سامح عبدالهادي طه راشد50606

ناجح262إدارة الحامـــولالزعفران بنينعادل محمد عادل السيد50607

ناجح256.5إدارة الحامـــولالزعفران بنينعاطف احمد ذكى على50608

ناجح244إدارة الحامـــولالزعفران بنينعبدالرحمن حمادة حامد احمد عياد50609

ناجح279إدارة الحامـــولالزعفران بنينعبدالرحمن خالد محمد قاسم50610

ناجح266إدارة الحامـــولالزعفران بنينعبدالرحمن خيرى جمعة محمد50611

ناجح234إدارة الحامـــولالزعفران بنينعبدالرحمن عاطف بهجت عبدالحليم50612

ناجح206إدارة الحامـــولالزعفران بنينعبدالرحمن عبدالحميد عبدالقادر عبدالحميد50613

ناجح262إدارة الحامـــولالزعفران بنينعبدالرحمن ماهر ذكى محمد50614

ناجح217إدارة الحامـــولالزعفران بنينعبدالرحمن محمد عبدالرحمن عبدالواحد سعدالدين50615

ناجح230إدارة الحامـــولالزعفران بنينعبدالرحمن محمود عبدهللا ابراهيم50616

ناجح255.5إدارة الحامـــولالزعفران بنينعبدهللا عبدالرحمن بدران بدير50617

ناجح263إدارة الحامـــولالزعفران بنينعثمان احمد عثمان احمد50618

ناجح220إدارة الحامـــولالزعفران بنينعلى احمد عبدالرحيم احمد عبدالرحيم50619
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ناجح263إدارة الحامـــولالزعفران بنينعلى رضا السيد ابراهيم على50620

ناجح250إدارة الحامـــولالزعفران بنينعمرو منير جمال احمد عياد50621

ناجح273إدارة الحامـــولالزعفران بنينفارس ياسر جمعه عطوه50622

ناجح269إدارة الحامـــولالزعفران بنينفتحى امين سعد يوسف50623

ناجح209إدارة الحامـــولالزعفران بنينكريم ابراهيم السيد متولى50624

ناجح210إدارة الحامـــولالزعفران بنينكريم اشرف السيد السعيد صقر50625

ناجح270إدارة الحامـــولالزعفران بنينكريم وائل عبدالشهيد مصطفى50626

ناجح261إدارة الحامـــولالزعفران بنينمؤمن حامد ابوالعينين عياد50627

ناجح264إدارة الحامـــولالزعفران بنينمؤمن محمد على عبداللطيف50628

ناجح263إدارة الحامـــولالزعفران بنينمازن امجد فهمى احمد50629

ناجح269إدارة الحامـــولالزعفران بنينمحمد ابراهيم السيد محمود50630

ناجح267إدارة الحامـــولالزعفران بنينمحمد ابراهيم محمد عزت50631

ناجح252إدارة الحامـــولالزعفران بنينمحمد االمام محمد االمام50632

ناجح178إدارة الحامـــولالزعفران بنينمحمد السعيد زغلول السعيد50633

ناجح175إدارة الحامـــولالزعفران بنينمحمد السيد عبدالطيف حموده50635

ناجح266إدارة الحامـــولالزعفران بنينمحمد السيد عيد االمام50636

ناجح254إدارة الحامـــولالزعفران بنينمحمد المرسي عبدالرحمن المرسي50637

ناجح257إدارة الحامـــولالزعفران بنينمحمد باسم يحى محمد على50638

ناجح179إدارة الحامـــولالزعفران بنينمحمد ثروت عرفات غازى اسماعيل50639

ناجح256إدارة الحامـــولالزعفران بنينمحمد حسنين فواد علي50640

ناجح266إدارة الحامـــولالزعفران بنينمحمد خليفه عبدالفتاح خليفه50641

ناجح241إدارة الحامـــولالزعفران بنينمحمد رضا ابراهيم السيد البحيرى50642

ناجح245إدارة الحامـــولالزعفران بنينمحمد رضا محمد عوض50643

ناجح214إدارة الحامـــولالزعفران بنينمحمد سالم السيد محمود منتصر50644

ناجح260إدارة الحامـــولالزعفران بنينمحمد سعد عبدالرؤف محمد الدسوقي50645

ناجح269إدارة الحامـــولالزعفران بنينمحمد صبرى عبدهللا محمد البسطويسى50646
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ناجح260إدارة الحامـــولالزعفران بنينمحمد طلبه محمد طلبه عبدالرحمن50647

ناجح163إدارة الحامـــولالزعفران بنينمحمد عبدالنعيم موسى محمود الدسوقى50648

ناجح216إدارة الحامـــولالزعفران بنينمحمد عالء الغضبان حسن50649

ناجح237إدارة الحامـــولالزعفران بنينمحمد فريد عبدهللا محمد50650

ناجح238إدارة الحامـــولالزعفران بنينمحمد متولى محمد متولى50651

ناجح255إدارة الحامـــولالزعفران بنينمحمد محمد فاروق حسن50652

ناجح269.5إدارة الحامـــولالزعفران بنينمحمد محمود محمد السيد50653

ناجح255.5إدارة الحامـــولالزعفران بنينمحمد مصباح احمد احمد50654

ناجح270.5إدارة الحامـــولالزعفران بنينمحمد مظهر طه على شيحه50655

ناجح270إدارة الحامـــولالزعفران بنينمحمود احمد انور السيدابوالفتوح50656

ناجح266إدارة الحامـــولالزعفران بنينمحمود السعيد جميل ابراهيم50657

ناجح255إدارة الحامـــولالزعفران بنينمحمود السيد بدير على يوسف50658

ناجح253إدارة الحامـــولالزعفران بنينمحمود بسيوني لطفى محمد مخيمر50659

ناجح273إدارة الحامـــولالزعفران بنينمحمود فكرى انيس عطوة ابوالمعاطى50660

ناجح267.5إدارة الحامـــولالزعفران بنينمحمود مجدى محمد الصاوى عبدالنبى50661

ناجح255.5إدارة الحامـــولالزعفران بنينمروان ماجد فهمى احمد50662

ناجح268.5إدارة الحامـــولالزعفران بنينممدوح سامح ممدوح على حسن50663

ناجح240.5إدارة الحامـــولالزعفران بنينهيثم محمد عطية على50664

ناجح255إدارة الحامـــولالزعفران بنينيحى زكريا عبداللطيف السيد الشامي50666

ناجح216إدارة الحامـــولالزعفران بنينيوسف اسماعيل احمد بدير اسماعيل50667

ناجح251إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةابراهيم السيد عبدالقادر عبدالهادي50668

ناجح252إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةابراهيم ناجح الدسوقي عبدالحميد50669

ناجح249.5إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةاحمد جمال البسيوني محمود50670

ناجح260إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةاحمد حسن عبدربة حسن50671

ناجح254إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةاحمد قدرى ابراهيم احمد ابراهيم50672

ناجح243إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةاحمد مجدى فاروق السيد50673
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ناجح258.5إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةاحمد ياسر احمد عبدالجليل50674

ناجح238إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةاحمد يوسف احمد مصطفى50675

ناجح223إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةاشرف حسن عبدالصادق حسن50676

ناجح233إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةالسعيد عبدهللا السعيد عبدهللا السيد50677

ناجح258إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةجمعه محمود السعيد عبدهللا السيد50678

ناجح261.5إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةخالد ايمن السيد ابراهيم50679

ناجح247إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةعبدالحميد ربيع عبدالحميد احمد50680

ناجح209.5إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةعبدالرحمن ابراهيم احمد ابراهيم50681

ناجح246.5إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةعبدالرحمن السيد السعيد ابراهيم50682

ناجح234.5إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةعبدالرحمن عصام انور عبدالجواد50683

ناجح214إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةعبدالرحمن علي احمد يوسف50684

ناجح255إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةعبدهللا مصطفى ابراهيم محمد50686

ناجح205إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةعمرو رضا محمد امام50687

ناجح225إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةفتوح ياسر ابوالفتوح ابراهيم متولى50688

ناجح247إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةمحمد ابراهيم الدسوقي عبدالحميد50689

ناجح253.5إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةمحمد احمد انور السيد50690

ناجح237إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةمحمد السيد علي السيد50691

ناجح212إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةمحمد حماده عبدالقادر عبدالقادر50692

ناجح214إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةمحمد خالد فرج عبدالرحمن50693

ناجح201.5إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةمحمد رضا احمد مصطفى50694

ناجح238.5إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةمحمد سامح احمد السيد50695

ناجح249.5إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةمحمد عادل رجب عبدالهادي50696

ناجح195.5إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةمحمد علي محمد حمزة50697

ناجح265إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةمحمد وائل محمد محمد50698

ناجح269.5إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةمحمود طالل مصطفى السيد50700

ناجح246إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةمعاذ عاطف محمد محمد50701
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ناجح276.5إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةمعاذ عمرو محمد عبدهللا50702

ناجح264إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةمهند سامح محمد محمد50703

ناجح266.5إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةيوسف احمد محمد السيد50704

ناجح272إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةاسراء رضا السيد محمد50705

ناجح275إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةاالء كمال الرفاعي محمد50706

ناجح279إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةامنية عبدالخالق السيد علي50707

ناجح250إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةانعام صالح محمد جاد هللا50708

ناجح274إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةاية فوزي محمد عبدالرازق50709

ناجح274.5إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةايمان عاصم عبدالحميد مصباح50710

ناجح273إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةايمان عبدالقادر ابراهيم المهدي50711

ناجح272إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةبسمله احمد محمد يوسف50712

ناجح254إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةحنين عبدالعظيم عبدالمنعم عبدالعظيم50713

ناجح271.5إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةدنيا وليد صالح عطا50714

ناجح259.5إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةدينا مسعود محمد محمود50715

ناجح249إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةرحمة حسام علي السيد50716

ناجح259إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةسما كمال عبدالجليل نوفل50717

ناجح229إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةشهد محمد الشحات عبدالحميد50718

ناجح229.5إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةعبير مسعد السعودى عبدالهادى جمعه50719

ناجح255.5إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةعال اسامه نجيب محمد50720

ناجح241.5إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةفتحية يوسف طلبة يوسف50721

ناجح230.5إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةمنة هللا احمد محمود علي50722

ناجح271إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةمنه جمال ابراهيم محمد50723

ناجح267إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةميادة مصطفى محمد محمد50724

ناجح267.5إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةنورا عادل امين عبدالغني50725

ناجح252.5إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةنورهان سامي نجيب محمد50726

ناجح256.5إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةهاجر ابراهيم فتوح ابراهيم50727
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ناجح232إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةهناء شعبان عبدالرحمن احمد50728

ناجح232.5إدارة الحامـــولزيدان اإلعداديةياسمين محمد علي محمد50729

ناجح226.5إدارة الحامـــولا.الشهيد محمد عبدالنبى تاحمد السيد عبدالمعطي علي50730

ناجح182إدارة الحامـــولا.الشهيد محمد عبدالنبى تاحمد رشدي العرابي المرسي50731

ناجح255إدارة الحامـــولا.الشهيد محمد عبدالنبى تاحمد عاصم يحي عطية50732

ناجح227إدارة الحامـــولا.الشهيد محمد عبدالنبى تاحمد وائل السيد احمد50733

ناجح194.5إدارة الحامـــولا.الشهيد محمد عبدالنبى تاسامه احمد متولي على50734

ناجح211.5إدارة الحامـــولا.الشهيد محمد عبدالنبى تالسيد رضا السيد حامد50735

ناجح265إدارة الحامـــولا.الشهيد محمد عبدالنبى تامين فتحى امين محمد50736

ناجح216.5إدارة الحامـــولا.الشهيد محمد عبدالنبى تعاطف حماده نبيل فوزي50738

ناجح187.5إدارة الحامـــولا.الشهيد محمد عبدالنبى تعبدالرحمن حماده عبدالواحد السيد50739

ناجح245إدارة الحامـــولا.الشهيد محمد عبدالنبى تعبدهللا حسن بدير بدير50740

ناجح235إدارة الحامـــولا.الشهيد محمد عبدالنبى تعبدالناصر السيد عبدالقادر مرغلي50741

ناجح203.5إدارة الحامـــولا.الشهيد محمد عبدالنبى تعبده وائل ابراهيم ابوالفتوح50742

ناجح250إدارة الحامـــولا.الشهيد محمد عبدالنبى تكريم منير محى الين زيدان50743

ناجح239.5إدارة الحامـــولا.الشهيد محمد عبدالنبى تمحمد شريف عبدالجليل غازي50744

ناجح237إدارة الحامـــولا.الشهيد محمد عبدالنبى تمحمد محمد ابواليزيد عبدالجواد50745

ناجح239إدارة الحامـــولا.الشهيد محمد عبدالنبى تمحمد نبيه عبدالقادر مرغنى50746

ناجح250إدارة الحامـــولا.الشهيد محمد عبدالنبى تمحمد هاني سالم محمد50747

ناجح204إدارة الحامـــولا.الشهيد محمد عبدالنبى تمحمود امين عبدالفتاح محمد50748

ناجح173.5إدارة الحامـــولا.الشهيد محمد عبدالنبى توليد نصر عبداللطيف محمد الشربجى50749

ناجح269إدارة الحامـــولا.الشهيد محمد عبدالنبى تاسراء عالء الدين عبدالرازق السيد50750

ناجح278.5إدارة الحامـــولا.الشهيد محمد عبدالنبى تاسماء محمد احمد بدير50751

ناجح276إدارة الحامـــولا.الشهيد محمد عبدالنبى تامنيه مجدي ابراهيم ابراهيم50752

ناجح268.5إدارة الحامـــولا.الشهيد محمد عبدالنبى تايمان يوسف محمد علي50753

ناجح268إدارة الحامـــولا.الشهيد محمد عبدالنبى تحميده السيد عبدالرازق السيد50754
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ناجح265إدارة الحامـــولا.الشهيد محمد عبدالنبى تشروق حمدي عبدالحكيم احمد50755

ناجح268إدارة الحامـــولا.الشهيد محمد عبدالنبى تشروق فرج علي الطحاوي50756

ناجح257إدارة الحامـــولا.الشهيد محمد عبدالنبى تغاليه حامد محمد فوزي50758

ناجح264إدارة الحامـــولا.الشهيد محمد عبدالنبى تفاطمه السيد على رمضان معروف50759

ناجح265إدارة الحامـــولا.الشهيد محمد عبدالنبى تمروه مصطفى السيد احمد50760

ناجح265إدارة الحامـــولا.الشهيد محمد عبدالنبى تمنة هللا مصطفى عبدالوهاب50761

ناجح241.5إدارة الحامـــولا.الشهيد محمد عبدالنبى تناني مجدي السيد يوسف50763

ناجح261.5إدارة الحامـــولا.الشهيد محمد عبدالنبى تنورهان كمال يحى عطيه50765

ناجح267إدارة الحامـــولا.الشهيد محمد عبدالنبى تنورهان مجدي احمد متولي50766

ناجح242.5إدارة الحامـــولا.الشهيد محمد عبدالنبى تهاجر سرور طلبه ابوالعنين50767

ناجح277.5إدارة الحامـــولا.الشهيد محمد عبدالنبى تهبه طاهر البسيوني محمد50768

ناجح261.5إدارة الحامـــولا.القلينى تابراهيم ممدوح سعد غازى محمد50769

ناجح241إدارة الحامـــولا.القلينى تابراهيم ياسر ابراهيم عبدالواحد احمد50770

ناجح257إدارة الحامـــولا.القلينى تاحمد ابراهيم صابر السيد سالم احمد50771

ناجح253إدارة الحامـــولا.القلينى تاحمد مصباح صادق يوسف مرسى50772

ناجح235إدارة الحامـــولا.القلينى تاسالم يوسف لطفى محمد مسلم50774

ناجح265.5إدارة الحامـــولا.القلينى تالسيد حمادة محمد عبدالواحد احمد50775

ناجح250إدارة الحامـــولا.القلينى تتامر محمد ابراهيم عبداللطيف االمير50776

ناجح185إدارة الحامـــولا.القلينى تحامد البحراوى حامد عوض شلبى50777

ناجح254.5إدارة الحامـــولا.القلينى تسالم على محمد على محمد50778

ناجح242إدارة الحامـــولا.القلينى تصبرى ممدوح صبرى عبدالرحيم حباظه50780

ناجح244إدارة الحامـــولا.القلينى تعاطف جالل احمد احمد البسيونى50781

ناجح205.5إدارة الحامـــولا.القلينى تعبدالرحمن اشرف عبدالسالم عبدهللا عاشور50782

ناجح225إدارة الحامـــولا.القلينى تعبدالرحمن محمد السيد على عبدالهادى على50783

ناجح253.5إدارة الحامـــولا.القلينى تعبدالرحمن هانى محمد عبدالحميد حسين50784

ناجح254.5إدارة الحامـــولا.القلينى تعبدالعزيز عبدالعاطى عبدالعزيز محمد50785
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ناجح237إدارة الحامـــولا.القلينى تعبدهللا محمود نعمان سليمان عبدالعزيز50787

ناجح230.5إدارة الحامـــولا.القلينى تعالء بسيوني توكل علي ابوالعطا50788

ناجح177.5إدارة الحامـــولا.القلينى تكريم محمد عبدالواحد محمد عبدالواحد50790

ناجح237إدارة الحامـــولا.القلينى تمازن ميمى صبرى عبدالرحيم حباظه50791

ناجح203.5إدارة الحامـــولا.القلينى تمحمد احمد السعيد محمد عبدالواحد50792

ناجح228إدارة الحامـــولا.القلينى تمحمد اسعد جمعة حجازي حجازى50793

ناجح185.5إدارة الحامـــولا.القلينى تمحمد السعيد ابراهيم عبدالواحد احمد50794

ناجح165.5إدارة الحامـــولا.القلينى تمحمد حاتم متولى عبدالنبى متولى50795

ناجح234إدارة الحامـــولا.القلينى تمحمد رضا مصطفى السيد على المهدى50796

ناجح264إدارة الحامـــولا.القلينى تمحمد رضا نصر محمد فضل50797

ناجح209.5إدارة الحامـــولا.القلينى تمحمد عبدالحكيم محمد عبدالحليم جاد50798

ناجح264.5إدارة الحامـــولا.القلينى تمحمد عبدالحى احمد محمود الشرقاوى50799

ناجح260.5إدارة الحامـــولا.القلينى تمحمد عبدالواحد السيد عبدالواحد محمد50800

ناجح272.5إدارة الحامـــولا.القلينى تمحمد مدحت ابراهيم عبدالغنى عنتر50801

ناجح234إدارة الحامـــولا.القلينى تمحمد هانى عبدالمدبر على محمد50803

ناجح249.5إدارة الحامـــولا.القلينى تمحمود احمد محمد عبدالعزيز بالل50804

ناجح271إدارة الحامـــولا.القلينى تمحمود وليد عبدالباسط السعيد معوض50806

ناجح243إدارة الحامـــولا.القلينى تيوسف ناصر صالح محمد عبدالواحد50807

ناجح272إدارة الحامـــولا.القلينى تاسماء ايمن بسيونى عبدالمنعم احمد50808

ناجح277إدارة الحامـــولا.القلينى تاسماء حمدى محمود يوسف سعد50809

ناجح271إدارة الحامـــولا.القلينى تاسماء نجاح طاهر محمد جناد50810

ناجح269إدارة الحامـــولا.القلينى تاشرقت احمد عبدالسميع محمد جادو50811

ناجح251إدارة الحامـــولا.القلينى تامل عبدالهادى محمد عبدالهادى50812

ناجح260.5إدارة الحامـــولا.القلينى تايه رمضان محمد البيلى50813

ناجح270إدارة الحامـــولا.القلينى تبسنت السيد احمد محمد يوسف ابراهيم50814

ناجح268.5إدارة الحامـــولا.القلينى تدعاء محمد السيد السيد عبدالحميد50815
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ناجح276إدارة الحامـــولا.القلينى تدنيا عالء عبدالفتاح يوسف الشرنوبى50816

ناجح219إدارة الحامـــولا.القلينى تدينا المعداوى محمد على سالم50817

ناجح211إدارة الحامـــولا.القلينى ترحمة طاهر شوقى محمد مسلم50818

ناجح251إدارة الحامـــولا.القلينى ترنا ايمن محمد غازى محمد50819

ناجح276إدارة الحامـــولا.القلينى تروميساء محمد سعد محمد عثمان50820

ناجح278إدارة الحامـــولا.القلينى ترويدا يسن صابر السيد سالم50821

ناجح269إدارة الحامـــولا.القلينى تسارة ياسر صالح السعيد محمد50822

ناجح233إدارة الحامـــولا.القلينى تسمر ياسين محمد ابوالهدى السيد على50823

ناجح264إدارة الحامـــولا.القلينى تشهد السيد محمد احمد حسين50824

ناجح250إدارة الحامـــولا.القلينى تشيماء محمد ابراهيم محمد عبدالخالق50825

ناجح267إدارة الحامـــولا.القلينى تصابرين محمود اليسد احمد محمد يوسف50826

ناجح262إدارة الحامـــولا.القلينى تعبير صابر على عبدالرازق عبدالحميد50827

ناجح277إدارة الحامـــولا.القلينى تعزة عماد الدين محمد محمد ابراهيم50828

ناجح263إدارة الحامـــولا.القلينى تعلياء رضا نجاح محمد محمد50829

ناجح206إدارة الحامـــولا.القلينى تعلياء عماد الهادى عبدالعزيز صالح50830

ناجح266إدارة الحامـــولا.القلينى تمنه هللا ابراهيم محمد السيد نصر50831

ناجح262إدارة الحامـــولا.القلينى تمنه هللا اسامه صبرى السيد محمد50832

ناجح259إدارة الحامـــولا.القلينى تمنى احمد مسعد احمد السيد50833

ناجح256إدارة الحامـــولا.القلينى تميادة احمد السيد احمد محمد يوسف50834

ناجح212إدارة الحامـــولا.القلينى تندا عبدالحليم محمد عبدالحليم عاشور50835

ناجح240إدارة الحامـــولا.القلينى تندا محروس احمد احمد كريكر50836

ناجح264.5إدارة الحامـــولا.القلينى تندى ابراهيم محمد السيد نصر50837

ناجح273إدارة الحامـــولا.القلينى تنورهان ابراهيم القصبي عبدالعزيزالقصبى50838

ناجح260إدارة الحامـــولا.القلينى تنورهان على احمد على على50839

ناجح173إدارة الحامـــولأ. االبحر  تحاتم جمال عبدهللا يونس50841

ناجح152إدارة الحامـــولأ. االبحر  تخليل حمدى خليل احمد50842
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ناجح254.5إدارة الحامـــولأ. االبحر  ترامى رضا كامل السيد احمد50843

ناجح218.5إدارة الحامـــولأ. االبحر  تزياد السيد السيد يوسف يوسف50844

ناجح194إدارة الحامـــولأ. االبحر  تصالح نادر مختار المغازى بركات50845

ناجح192.5إدارة الحامـــولأ. االبحر  تطارق عصام عبدهللا عوضين50846

ناجح154إدارة الحامـــولأ. االبحر  تمحمد مصباح السيد محمد50848

ناجح182إدارة الحامـــولأ. االبحر  تمصطفى محمود قطب عبدالعال50849

ناجح189.5إدارة الحامـــولأ. االبحر  تمعتز احمد عوض احمد50850

ناجح166إدارة الحامـــولأ. االبحر  تشيماء عبده عبدالرازق ابراهيم على50853

ناجح254.5إدارة الحامـــولأ. االبحر  تفرحة عماد عبدالمنعم السيد50854

ناجح249إدارة الحامـــولأ. االبحر  تليلى عبدالسالم حامد موسى50855

ناجح267إدارة الحامـــولأ. االبحر  تمنه هللا ابراهيم رمضان عبدالجواد50856

ناجح255.5إدارة الحامـــولأ. االبحر  تمى السيد قطب عبدالعال سعد50857

ناجح226إدارة الحامـــول اإلعدادية20قريه اشرف محمد المغاورى سيد احمد عمار50861

ناجح204.5إدارة الحامـــول اإلعدادية20قريه خالد محمد محمد شعيب50864

ناجح203إدارة الحامـــول اإلعدادية20قريه سيف منصور علي رزق هللا50865

ناجح158.5إدارة الحامـــول اإلعدادية20قريه صالح عباس صالح صابر عبدالعاطي50866

ناجح171.5إدارة الحامـــول اإلعدادية20قريه عادل ذكي ذكي عبدالعال ابراهيم50867

ناجح175إدارة الحامـــول اإلعدادية20قريه فتحى محمد فتحى عبدالحميد المرشدي50870

ناجح185.5إدارة الحامـــول اإلعدادية20قريه فرج محمد على عبدالعزيز عنتر50871

ناجح200إدارة الحامـــول اإلعدادية20قريه محمد البدوي الشحات البدوي السيد محمد50872

ناجح173.5إدارة الحامـــول اإلعدادية20قريه محمد السيد يوسف ابراهيم عبده50873

ناجح180إدارة الحامـــول اإلعدادية20قريه محمد صبري عبادة يوسف غازي50874

ناجح227إدارة الحامـــول اإلعدادية20قريه محمد فوزي علي عيد بدر50876

ناجح226.5إدارة الحامـــول اإلعدادية20قريه محمد محمود الشحات محمد ابوالعز50878

ناجح178إدارة الحامـــول اإلعدادية20قريه محمود عبدهللا محمود غازى محمد50880

ناجح202إدارة الحامـــول اإلعدادية20قريه محمود غنام محمد غنام محمد50881
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ناجح226.5إدارة الحامـــول اإلعدادية20قريه محمود محمد محمود منصور ابراهيم50882

ناجح199إدارة الحامـــول اإلعدادية20قريه مصطفي كامل احمد السيد مصطفى50883

ناجح273إدارة الحامـــول اإلعدادية20قريه امنية ابراهيم سالم الديشي سليملن50887

ناجح214.5إدارة الحامـــول اإلعدادية20قريه اميرة محسن احمد ابراهيم الششتاوي50888

ناجح209.5إدارة الحامـــول اإلعدادية20قريه ايمان عالء السيد يونس احمد50889

ناجح247إدارة الحامـــول اإلعدادية20قريه حنين السيد محمد ابراهيم عبدالسالم50890

ناجح243.5إدارة الحامـــول اإلعدادية20قريه داليا ابراهيم عبدالهادي عقل محمد50891

ناجح215إدارة الحامـــول اإلعدادية20قريه دعاء جمعه عبدالحكيم حامد حسان50892

ناجح209إدارة الحامـــول اإلعدادية20قريه دينا السيد سعد محمد عوض50893

ناجح229إدارة الحامـــول اإلعدادية20قريه رحمة ابراهيم يوسف السيد يوسف شعله50894

ناجح225إدارة الحامـــول اإلعدادية20قريه روضة شريف احمد الشافعي عتمان50895

ناجح198إدارة الحامـــول اإلعدادية20قريه سارة رضا العرفي علي سيد احمد50896

ناجح231إدارة الحامـــول اإلعدادية20قريه شروق احمد عبداللطيف عوض عبداللطيف50899

ناجح247إدارة الحامـــول اإلعدادية20قريه شهد محمد عثمان صبحي عثمان50901

ناجح250إدارة الحامـــول اإلعدادية20قريه شهد محمود عبدالعزيز غازي عوض50902

ناجح270إدارة الحامـــول اإلعدادية20قريه عبير مصطفي موسي علي مصطفى50904

ناجح246إدارة الحامـــول اإلعدادية20قريه مريم علي علي ابراهيم علي50905

ناجح208إدارة الحامـــول اإلعدادية20قريه نجاح توفيق حسان توفيق حسان50907

ناجح178إدارة الحامـــول اإلعدادية20قريه نجاه محمد احمد محمد علي متولي50908

ناجح206إدارة الحامـــول اإلعدادية20قريه نجوي سامح عبدهللا توفيق احمد50909

ناجح191إدارة الحامـــول اإلعدادية20قريه ندي عزمي نجاح الذاهي سليمان50910

ناجح265إدارة الحامـــول اإلعدادية20قريه نهى عبده علي ابراهيم علي النجار50911

ناجح209إدارة الحامـــول اإلعدادية20قريه نورهان احمد السيد يوسف شعله50912

ناجح270إدارة الحامـــول اإلعدادية20قريه وسام حسن فوزي حسن عرفه50914

ناجح255إدارة الحامـــول اإلعدادية20قريه ياسمين احمد عبداللطيف عبدالرازق البيومي50915

ناجح177إدارة الحامـــولا. ت53قريه اسماعيل محمد اسماعيل عباس اسماعيل50917
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ناجح213إدارة الحامـــولا. ت53قريه عبدهللا عطافي عبدالرحمن عطافي عبدهللا50919

ناجح193إدارة الحامـــولا. ت53قريه عنتر محمد عنتر عبدالحفيظ المحربي50920

ناجح188إدارة الحامـــولا. ت53قريه مؤمن عبدالواحد محمد عبدالواحد الكيالني50921

ناجح197إدارة الحامـــولا. ت53قريه محمد عزت ابراهيم رمضان ابراهيم50923

ناجح209إدارة الحامـــولا. ت53قريه محمد مدحت عبدالمنعم حسين محمد50924

ناجح160إدارة الحامـــولا. ت53قريه نجاح جمال نجاح الدرينى  محمد50926

ناجح207إدارة الحامـــولا. ت53قريه ابتسام عالء ابراهيم غازى50927

ناجح202إدارة الحامـــولا. ت53قريه احالم عبدهللا محمد فهيم عطيه50928

ناجح235.5إدارة الحامـــولا. ت53قريه اسراء حماده رمضان بالل50929

ناجح212إدارة الحامـــولا. ت53قريه االء واجد سليمان محمد ابراهيم50930

ناجح270إدارة الحامـــولا. ت53قريه حنان محمد عبدالعليم صديق محمد50931

ناجح243إدارة الحامـــولا. ت53قريه دنيا احمد فوزى محمد على50932

ناجح210إدارة الحامـــولا. ت53قريه دنيا رافت محمد فهيم عطيه50933

ناجح195إدارة الحامـــولا. ت53قريه سناء اشرف رمضان عبداللطيف50934

ناجح206إدارة الحامـــولا. ت53قريه شهد محمد احمد محمد على50935

ناجح186إدارة الحامـــولا. ت53قريه شهد محمد السيد سعد ابراهيم50936

ناجح232إدارة الحامـــولا. ت53قريه عايده السيد متولى متولى محمد50937

ناجح192إدارة الحامـــولا. ت53قريه فاطمه محمود البيومي محمد حسن50938

ناجح200إدارة الحامـــولا. ت53قريه منة هللا محمد عبدالفتاح على ابراهيم50939

ناجح191إدارة الحامـــولا. ت53قريه ندى رمضان ابراهيم رمضان جمال الدين50940

ناجح233إدارة الحامـــولا. ت53قريه ندى محمد رمضان عبدالهادى المالكى50941

ناجح200إدارة الحامـــولا. ت53قريه نورهان حسين عبدالقوي السيد برهام50942

ناجح209إدارة الحامـــولا. ت53قريه نورهان وليد ضيف احمد محمد50943

ناجح246إدارة الحامـــولا. ت53قريه ياسمين الشحات يوسف مصطفى50944

ناجح235إدارة الحامـــولا. ت53قريه ياسمين رضوان ابراهيم رمضان ابراهيم50945

ناجح206إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه ابراهيم الحنفى ابراهيم البشير السيد50946
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ناجح183إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه ابراهيم خالد على عبدالعاطى دياب50947

ناجح184إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه ابراهيم سمير السيد سعد ريحان50948

ناجح222إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه ابراهيم شمس الدين على جمعه شمس الدين50949

ناجح218إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه ابراهيم محمد ابراهيم غازى ابوريشه50950

ناجح197إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه ابراهيم محمد لطفى محمد جوده50951

ناجح208إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه ابراهيم محمود ابراهيم على ابراهيم50952

ناجح205إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه احمد السيد غازى غازى على50953

ناجح254إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه احمد صفوت محمد عبدهللا الشامى50955

ناجح254.5إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه احمد محمد الشهاوى محمد خيرهللا50956

ناجح198إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه احمد محمد حسن محمد ابراهيم50957

ناجح209إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه احمد محمد عبدالبارى عبدالحميد المسيرى50958

ناجح238.5إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه السيد ياسر السيد عبدالرحمن حسن50959

ناجح189.5إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه شعبان عبدالعزيز شعبان محمود على50961

ناجح208.5إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه عبدالخالق عوض عبدالخالق احمدعبدالخالق50962

ناجح213.5إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه عبدالفتاح محمد محمد سعد عمر50964

ناجح203إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه عبدهللا ابراهيم عبدهللا محمد خليفه50965

ناجح191.5إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه عبدهللا احمد عبدهللا عبدالعزيز على50966

ناجح216إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه عبدهللا سرور عبدهللا محمد سرور50967

ناجح192.5إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه عبدالناصر عطيه عبدهللا عبدالصمد50969

ناجح221.5إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه عالء طارق على عبدهللا الشامى50970

ناجح233.5إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه على صالح ابراهيم صالح على50971

ناجح200إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه فارس السيد عبدالمعبود السيدمحمد50972

ناجح236.5إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه فارس عماد شاكر حسن منصور50973

ناجح185إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه محمد احمد ابراهيم احمد عبدالوهاب50974

ناجح235.5إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه محمد السيد فتحى على عبدالهادى50975

ناجح260.5إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه محمد انور ابراهيم الحسانين محمد50976
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ناجح234.5إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه محمد رضا سرحان سيداحمدسرحان50977

ناجح214إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه محمد شحاته محمد شحاته سالمه50978

ناجح237.5إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه محمد عبدالعزيز محمود رضوان على50979

ناجح189إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه محمد عبداللطيف على عبدالمقصود السيد50980

ناجح249.5إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه محمد عبدالوهاب عبدالبارى السيد على اغا50981

ناجح240إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه محمد محمود رجائى ابوالعز محمد50982

ناجح255إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه محمد هانى محمود احمد عداروس50983

ناجح175.5إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه محمود على الجوهرى محجوب سالم50985

ناجح210إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه ياسر ايمن فكرى عنتر موسى50987

ناجح241إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه ياسر صالح محمد عبدالحميد عبدالسالم50988

ناجح256إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه ياسين عنتر ماهر رمضان ابوالفتوح50989

ناجح206إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه يوسف حامد بسيونى محمدالنحال50990

ناجح259إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه اسراء ابراهيم ابواليزيد مرسى ابراهيم50991

ناجح189إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه اسماء سعد محمد سليمان ابراهيم50992

ناجح256.5إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه اسماء عبدالناصر على عبده محمد هليل50993

ناجح219.5إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه اسماء محمد محمد عبدالجواد الحلوانى50994

ناجح261.5إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه االء عصام سرحان سيداحمدسرحان50995

ناجح258إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه ايمان السيد محمد اسماعيل ابراهيم50996

ناجح224إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه ايه اسماعيل ماهر محمود محمد50997

ناجح234إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه ايه هانى رمضان محمد يوسف50998

ناجح235إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه دنيا سمير حميده محمد الدرداح50999

ناجح224.5إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه دينا بسيونى عنتر رمضان ابوالفتوح51000

ناجح272إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه دينا محرم ابراهيم محرم محمود51001

ناجح194إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه سحر السيد محمد محمد عبدالواحد51002

ناجح271إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه شهد شريف فؤاد محمد رشاد51003

ناجح271إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه شهد عنتر عنتر احمد العنانى51004
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ناجح271إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه شيماء الدسوقى رزق يوسف محمد51005

ناجح227إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه عزه عبدالحميد محمد عبدالحميد عبدالسالم51006

ناجح258إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه عزه على الشحات على على51007

ناجح268إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه علياء يونس عوض هللا يونس محمد51008

ناجح267.5إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه فاطمه ايهاب محمود احمد عداروس51009

ناجح221إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه فاطمه رضا عبدالعزيز ابراهيم51010

ناجح231إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه مروه ابراهيم مصباح احمد حسين51011

ناجح205إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه مروه محمد فتحى عبدالباقى احمد51012

ناجح257إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه مريم رمضان ربيع ابراهيم ابوزيد51013

ناجح246.5إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه مريم محمد ممدوح محمود محمد51014

ناجح242إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه منار عبدالسالم عثمان الشبراوى صادق51015

ناجح250إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه منى محمد رجائى ابوالعز محمد51017

ناجح197إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه ندا صابر على عبدالحميد عبدالمجيد51018

ناجح254.5إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه ندى عالء احمد محمد احمد51020

ناجح218إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه نهى وائل احمد سعدمحمد51021

ناجح251.5إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه نورهان مسعد مخيمر محمد سرور51022

ناجح238.5إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه هاجر رضا حجازى خضرالقصبى51023

ناجح265.5إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه هاجر محمد محمد على رجب51024

ناجح250إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه هدى عويضه عبدالعاطى عويضه خليفه51025

ناجح262إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه هدير ياسر سعد البيومى محمد51026

ناجح210.5إدارة الحامـــول اإلعدادية69قريه ياسمين سالمه حسين سالمه سليمان51027

ناجح192إدارة الحامـــولا. ت54قريه احمد ابراهيم محمد احمد جمعه51028

ناجح212إدارة الحامـــولا. ت54قريه على رمضان على عبدالحميد غازى51031

ناجح210إدارة الحامـــولا. ت54قريه ماجد محمد صالح محمد عبدالواحد51032

ناجح233.5إدارة الحامـــولا. ت54قريه محمد السعيد نصر محمد فضل51033

ناجح168.5إدارة الحامـــولا. ت54قريه محمد السيد السعيد السيد ابراهيم51034
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ناجح175إدارة الحامـــولا. ت54قريه محمد سامح محمد علي الحسيني51036

ناجح190.5إدارة الحامـــولا. ت54قريه محمد سعد محمد احمد جمعه51037

ناجح197.5إدارة الحامـــولا. ت54قريه محمد عوض عبدالفتاح محمد عبدالفتاح51038

ناجح270إدارة الحامـــولا. ت54قريه محمود مصباح احمد حسن محمد51039

ناجح178إدارة الحامـــولا. ت54قريه يوسف حماده يوسف محمد ابراهيم51040

ناجح273إدارة الحامـــولا. ت54قريه ايمان احمد الزاهي محمد يوسف51041

ناجح250.5إدارة الحامـــولا. ت54قريه بسمه محمد محمد جالل عبدالحميد51042

ناجح190إدارة الحامـــولا. ت54قريه خلود خالد رجب عبدالسالم محمد51043

ناجح252إدارة الحامـــولا. ت54قريه شروق عبدهللا السيد عوض شلبى51044

ناجح213إدارة الحامـــولا. ت54قريه شيرين عبدالعزيز عطيه عبدالعزيز الديسطى51045

ناجح232إدارة الحامـــولا. ت54قريه صباح الشحات حسن حسن51046

ناجح234إدارة الحامـــولا. ت54قريه غاليه احمد سعد عبدهللا الدياسطى51047

ناجح263إدارة الحامـــولا. ت54قريه فاطمه ابراهيم محمد ابراهيم محمد خليفة51048

ناجح265.5إدارة الحامـــولا. ت54قريه مديحه محمد عبدهللا على رمضان51049

ناجح257إدارة الحامـــولا. ت54قريه مريم ايمن طلعت محمد يوسف51050

ناجح228إدارة الحامـــولا. ت54قريه نورا خميس فازع الكيالنى51051

ناجح192إدارة الحامـــولا. ت54قريه ياسمين احمد اسماعيل عبدالسميع ابراهيم51052

ناجح259إدارة الحامـــولا. ت54قريه ياسمين عبدالمجيد السعيد عطيه  النيلي51053

ناجح188إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةابراهيم السيد ابراهيم بسيونى51054

ناجح276إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةاحمد ابراهيم مصطفى المغازى ابراهيم51055

ناجح265.5إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةاحمد اسالم فريح مصطفى الناشى51056

ناجح271إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةاحمد توفيق السعيد احمد ابوالعز51057

ناجح268إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةاحمد جالل محمد محمد عنانى51058

ناجح274إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةاحمد خالد الكحالوى كامل عبداللطيف51059

ناجح272.5إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةاحمد سعد السيد على محمد51060

ناجح232.5إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةاحمد عبدالعزيز محمد ابراهيم مصطفى51061
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ناجح217.5إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةاحمد عوض محمد شباره51062

ناجح182إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةاحمد محمود عبدالهادى محمود سعده51063

ناجح234.5إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةادهم محمد امبابى عبدالحميد امبابى51064

ناجح276إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةانور السيد محمد عبدالقادر الشربف51066

ناجح272إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةايمن منصور فريد منصور غازى51067

ناجح272إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةبدر الباز محمد الباز رضوان51068

ناجح190إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةجالل صالح محفوظ خليل المحمودى51069

ناجح202إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةحسن صالح محمد حسن الزهار51070

ناجح248إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةحسن محمد عزالرجال محمد حسن51071

ناجح263.5إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةحماده السيد سمير الدسوقى ابوالعينين51072

ناجح269إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةحمزة عبدالحميد حمزة ابراهيم متولى51073

ناجح178إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةرابح وسام فوزى محمد ابراهيم51074

ناجح265إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةزياد مبروك عبدالغفار عبدالعال51075

ناجح230.5إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةعاصم محمد محمود مصطفى حسن51077

ناجح276إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةعبدالرحمن جمال عبدالعظيم زكى عمر51078

ناجح266إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةعبدهللا محمد عبدالعاطى صاير عبدهللا51079

ناجح255إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةعلى مجدى على حامد سالم51080

ناجح276إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةعمار ياسر ثمبه فتح  حسن51081

ناجح237.5إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةعمر رجائى كمال الدين سيد احمد51082

ناجح216إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةفارس السيد محمد السيد عبدهللا51083

ناجح259إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةفارس رضا فاروق حامد جادو51084

ناجح239إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةكمال عبدالسميع عبدالونيس محمد المغازى51085

ناجح272إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةمجدى محمد عبدالفتاح عبدالمجيد حامد51086

ناجح275.5إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةمحمد ابراهيم صالح السيد ابراهيم51087

ناجح267إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةمحمد المعداوى رمضان الحمادى شباره51088

ناجح261إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةمحمد ايهاب محمد حسن شاهين51089
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ناجح260إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةمحمد جمعه عبدهللا احمد محمد51090

ناجح269إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةمحمد حامد محمد احمد طرطير51091

ناجح232.5إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةمحمد حماده عباس على مصطفى51092

ناجح196.5إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةمحمد رفعت غانم السيد احمد سالم51093

ناجح195إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةمحمد عبدهللا رزق عبداللطيف عفيفى51094

ناجح246إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةمحمد محمد سلوع جمعه ابراهيم51095

ناجح273إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةمحمد مصطفى ابوغنام يونس البحيرى51096

ناجح181إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةمحمد يوسف محمد محمد الدسوقى51097

ناجح157إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةمحمود احمد نده محمد عيسى51098

ناجح269إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةمحمود المعداوى رمضان الحمادى شباره51099

ناجح277.5إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةمحمود عبدالعزيز رزق عبداللطيف عفيفى51100

ناجح271.5إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةمحمود محمد عوض محمد غازى51101

ناجح218إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةمصطفى احمد عبدالسميع على السيد51102

ناجح200إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةمصطفى جهاد مصطفى احمد كامل51103

ناجح260إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةمصطفى حازم مصطفى احمد كامل51104

ناجح262إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةهانى الشحات جمعه مصطفى الشبح51105

ناجح269إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةيوسف ابراهيم محمد رزق على51106

ناجح270إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةيوسف عبدالمطلب يوسف عبدالعظيم السيد51107

ناجح254.5إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةيوسف عمرو محمد جادو سالم51108

ناجح207إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةاسماء المتولى رزق الطنطاوى متولى51109

ناجح249إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةاسماء وائل ابراهيم احمد محمد51110

ناجح214إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةاالء عوض رمزى حافظ احمد51111

ناجح266إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةاالء محمد عبدالفتاح محمود غازى51112

ناجح202إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةالطاهره عبدالمقصود عبدهللا عبدالمقصود عوض51113

ناجح154إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةامال حميدة ابراهيم عبدالسالم ابراهيم51114

ناجح226إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةامل عبداللطيف عبدالطيف عفيفيى نوير51115
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ناجح272إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةامنية مجدى عبدالسميع على غازى51116

ناجح239إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةايمان كمال محمد المغازى فوده51117

ناجح198إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةايه ابراهيم عبدالعاطى المعدواى51118

ناجح266إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةايه احمد محمد جمعه عامر51119

ناجح233إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةايه محمد زرق ابراهيم الغنيمى51120

ناجح279إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةبسملة معتز صابر عبدالمقصود عوض51121

ناجح278إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةبسمله رضا احمد محمود غازى51122

ناجح249إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةحبيبه هشام سعد يونس ابوالعنين51123

ناجح271.5إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةحنين ايمن احمد محمد الشربينى51124

ناجح263.5إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةخديجة عبدالرحمن احمد عبدالرحمن محمد51125

ناجح256إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةخلود حمادة السيد احمد سليمان51126

ناجح274إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةدنيا مسلم نصير مسلم عبدالقوى51127

ناجح277إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةدينا حسام كمال احمد عبدهللا51128

ناجح172إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةدينا عبداللطيف عوض عبداللطيف51129

ناجح269إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةرحمة مجدى محمد السيد احمد51130

ناجح274إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةرحمه ابراهيم عبدالونيس المتولى الطنطاوى51131

ناجح176.5إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةرحمه السيد البدراوى على المرسى51132

ناجح241إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةرحمه السيد على عبدالعزيز عبدالفتاح51133

ناجح271إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةرحمه المعداوى احمد عبدالرحمن محمد51134

ناجح271إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةرحمه محمد حسن رزق الدسوقى51135

ناجح279إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةرحمه مختار عبدالعاطى البازمحمد51136

ناجح275إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةرقية جمال على يوسف الدياسطى51137

ناجح278إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةروان احمد محروس محمد ابراهيم51138

ناجح276إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةسارة السيد ابراهيم المغازى ابرهيم51139

ناجح266إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةسحر صالح سليمان حسين على51140

ناجح262إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةسعاد سعد سعد احمد محمد51141
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ناجح271إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةسعدية سيد احمد السيد مصطفى السيد51142

ناجح270إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةسميحة عطوة عوض عطوة بدوى51143

ناجح179إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةشهد نشات عبدالحميد محمد عبدالحميد51144

ناجح272إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةصفاء حمادة عبدالعليم ابراهيم المغازى51145

ناجح242إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةفاطمة السيد عبدالونيس خليل51146

ناجح256إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةفاطمة محمود مصطفى محمد سالم51147

ناجح267.5إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةفاطمه رضا عبده محمد عبده51148

ناجح271إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةفرحه وائل عادل ابراهيم محمد51149

ناجح236إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةقمر عبداللطيف عبداللطيف عفيفى نوير51150

ناجح271إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةليلى حماده محمد حامد ابراهيم51151

ناجح276إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةملك حماده مرسى حسين مرسى51152

ناجح279إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةمنى محمد محمد عبدالمقصود شاهين51153

ناجح268إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةمى محمود احمد محمود ابراهيم51154

ناجح261إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةندا رضا محمود سليمان سليمان51155

ناجح269إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةنسمة الزهار عطية عبداللطيف الزهار51156

ناجح232إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةنورا البيومى محمد محمد عبدالقادر51157

ناجح265إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةنورهان المغازى عبدربه المغازى حسن51158

ناجح279إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةنورهان محمد عبدالقادر محمد الشربينى51159

ناجح229إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةهاجر اشرف ابراهيم مصطفى الزهار51160

ناجح273إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةهاجر محمود محمد محمد خالد51161

ناجح265إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةهدى الباز بدر البازمحمد51162

ناجح279إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةوالء عابد عبدالحميد الطنطاوى متولى51163

ناجح270إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةوالء عالء الحمادى السيد يويسف51164

ناجح241إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةيارا السيد محمد السيد عبدهللا51165

ناجح209إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةياسمين البسطويسى رجب محمد البسطويسى51166

ناجح276إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةياسمين رضا عبده محمد عبده51167
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ناجح263إدارة الحامـــولكوم الحجر اإلعداديةياسمين عبدالعزيز سعد يونس ابوالعينين51168

ناجح226إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح تاحمد حسن عبدالوهاب محمد عبده51169

ناجح190إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح تاحمد صالح عبدالمعبود عبدالغفارالدياسطى51170

ناجح268إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح تاحمد طلعت فتحى ابراهيم حسن51171

ناجح274إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح تاحمد عبدالحميد عبدالرحمن حسن محمد51172

ناجح266إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح تاحمد عبدالعاطى رجب عبدالهادى السيد51173

ناجح267إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح تاحمد فوزى على محمد على51174

ناجح265إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح تاحمد كارم محمود السيد محمود51175

ناجح247إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح تاسماعيل عصام يوسف اسماعيل جمعه51176

ناجح267إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح تالسيد احمد السيدعلي ابوالعنين مصطفى51177

ناجح276إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح تجمال غازى محمد محمد على51178

ناجح277إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح تحمدى صالح محمود احمد محمود51179

ناجح274إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح تسامى سامح محمد محمدالدرداح51180

ناجح262إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح تطه نشات طه على شيحه51181

ناجح194إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح تعادل محمد عادل عبدالحي عباس51182

ناجح274إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح تعبدالرحمن ابراهيم محمود السيد محمود51183

ناجح266إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح تعبدهللا عالء ابوالمعاطى محمد بسيونى51184

ناجح215إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح تعبدالناصر وجيه السيد عبدالناصرالسيد51185

ناجح236إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح تعرفة عاطف عرفة محمد شحاته51186

ناجح263إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح تعلى محمود علي محمدعلى51187

ناجح275إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح تعمرو عادل عبدالفتاح نبية محمد51188

ناجح237إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح تفارس سرور سويلم عفيفى عفيفى51189

ناجح171إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح تمحمد احمد علي احمد محمد51190

ناجح269إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح تمحمد المعداوى زينهم احمد سالم51191

ناجح277إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح تمحمد ايمن عبدالفتاح عبدالونيس يوسف51192

ناجح275إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح تمحمد تامر عبدالخالق ابراهيم حسن صالح51193



كفرالشيخ16/06/2021

1773صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح260إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح تمحمد صالح عبدالمعبود عبدالغفارالدياسطى51194

ناجح200.5إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح تمحمد عبدالباسط عبدالونيس محمدخلف هللا51195

ناجح273إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح تمحمد عزت امجد العفيفي سالمه51196

ناجح267إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح تمحمد علي حسن محمد خميس51197

ناجح262إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح تمحمد معتز محمد امجدالعفيفى51198

ناجح254إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح توسيم وائل مصباح ابراهيم محمد51199

ناجح271إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح تيحيى حمادة جميل طه احمد سرور51200

ناجح261إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح تامال السيد مسعود عوضين على51201

ناجح271إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح تايه هالل صبرى ابراهيم محمود51202

ناجح271إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح تبسملة شاكر حسن ابراهيم محمد51203

ناجح260.5إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح تحبيبة السيد محمد محمدشحاته51204

ناجح236.5إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح تروان ابراهيم محمود السيد محمود51205

ناجح273إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح تشهد سامح محمد محمدعلى51206

ناجح220.5إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح تشيماء عبدالباسط عبدالونيس محمدخلف هللا51207

ناجح254.5إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح تعزيزة حسن المرسي ابراهيم محمد51208

ناجح262إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح تعصمت السيد عبدهللا السيد محمود51209

ناجح248إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح تعفاف محمود عبدالسالم السيد احمد51210

ناجح278إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح تندا ابراهيم احمد الزيني عطيه51211

ناجح261إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح تنشوى نشات حسن ابراهيم محمد51212

ناجح201.5إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح تنورهان عصام بدير ابراهيم محمد الفقى51213

ناجح249إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح تياسمين عبدالقادر عبدالمجيد محمد على51214

ناجح263.5إدارة الحامـــولا.الشهيد ماجد صالح تياسمين محمد محمود احمد محمود51215

ناجح262.5إدارة الحامـــولا.االبعاديه تابراهيم صالح صالح المغازي سليمان51216

ناجح245إدارة الحامـــولا.االبعاديه تاحمد احمد ذكي عبدالباري السيد51217

ناجح256.5إدارة الحامـــولا.االبعاديه تاحمد ايمن على عبدالغفار على51218

ناجح275.5إدارة الحامـــولا.االبعاديه تاحمد سعد جاد الرب محمد السيد51219
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ناجح273إدارة الحامـــولا.االبعاديه تاحمد على اسماعيل على طايل51220

ناجح276إدارة الحامـــولا.االبعاديه تاحمد على فايز على عبدالغفار51221

ناجح258إدارة الحامـــولا.االبعاديه تاحمد لطفى فؤاد السيد على عامر51222

ناجح275إدارة الحامـــولا.االبعاديه تاحمد محمد خليفه مبارك خليفه51223

ناجح278إدارة الحامـــولا.االبعاديه تاسالم ايهاب عادل جادالرب محمد51224

ناجح266.5إدارة الحامـــولا.االبعاديه تالسيد بدوى المغازى على عامر51225

ناجح269.5إدارة الحامـــولا.االبعاديه تتاج الدين سعد مصطفى حسين حسن51226

ناجح277إدارة الحامـــولا.االبعاديه تحاتم ماجد عبدهللا السيد موسى51227

ناجح265.5إدارة الحامـــولا.االبعاديه تحسام الذكى السيد المغازى سليمان51228

ناجح269.5إدارة الحامـــولا.االبعاديه ترضا الطحاوى السعيد الطحاوى51229

ناجح259.5إدارة الحامـــولا.االبعاديه تزياد رمضان صابر الجعفرى محمد51230

ناجح267.5إدارة الحامـــولا.االبعاديه تسرور ابراهيم جبارة احمد جبارة51231

ناجح247إدارة الحامـــولا.االبعاديه تسيف نعيم شعبان عبدالسالم محمد51232

ناجح276إدارة الحامـــولا.االبعاديه تصابر محمد سليم سيد احمد بالل51233

ناجح274إدارة الحامـــولا.االبعاديه تصبحى محمد محمود خالف عفيفى51234

ناجح263.5إدارة الحامـــولا.االبعاديه تصالح عطيه محمد عبدالسالم محمد51235

ناجح273إدارة الحامـــولا.االبعاديه تطارق السيد سالم سيد احمد بدر51236

ناجح259.5إدارة الحامـــولا.االبعاديه تعابدين سالمه محمد عبدالسالم محمد51237

ناجح275إدارة الحامـــولا.االبعاديه تعاطف عبداللطيف عبده محمد عبده51238

ناجح275إدارة الحامـــولا.االبعاديه تعبدالرحمن احمد عطا هللا محمد ابراهيم51239

ناجح277.5إدارة الحامـــولا.االبعاديه تعبدهللا السيد على على محمد51240

ناجح272إدارة الحامـــولا.االبعاديه تعبدهللا الشحات احمد احمد محمد51241

ناجح272إدارة الحامـــولا.االبعاديه تعبدهللا حارس اسماعيل على طايل51242

ناجح265.5إدارة الحامـــولا.االبعاديه تعبدهللا هيبه ابراهيم هيبه احمد51243

ناجح265إدارة الحامـــولا.االبعاديه تعلى عيسى حسن احمدعلى51244

ناجح273.5إدارة الحامـــولا.االبعاديه تفوزى عبدالعزيز فوزى عبدالعزيزعلى51245
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ناجح267إدارة الحامـــولا.االبعاديه تمحمد ايهاب محمد محمد مرسى51246

ناجح274.5إدارة الحامـــولا.االبعاديه تمحمد بسيونى رمضان على غانم51247

ناجح262إدارة الحامـــولا.االبعاديه تمحمد خيرى عبدالعزيز سالم حجازى51248

ناجح249إدارة الحامـــولا.االبعاديه تمحمد ذكى فوزى عطيه51249

ناجح266إدارة الحامـــولا.االبعاديه تمحمد رضا عباس عبدالمنعم عبدهللا51250

ناجح265إدارة الحامـــولا.االبعاديه تمحمد رضا عبدالمحسن السيد االمبابى51251

ناجح271إدارة الحامـــولا.االبعاديه تمحمد سعد محمد حسين حسبو51252

ناجح267إدارة الحامـــولا.االبعاديه تمحمد على عالم ابراهيم حراز51253

ناجح267إدارة الحامـــولا.االبعاديه تمحمد مصطفى يوسف عبدالقادر كركور51254

ناجح275إدارة الحامـــولا.االبعاديه تمحمود احمد محمد على الشربينى51255

ناجح245إدارة الحامـــولا.االبعاديه تمصطفى محمد عبدالنبى امام عباس51256

ناجح265إدارة الحامـــولا.االبعاديه تيوسف عبدالراضي نبيه محمدشاكر51257

ناجح274إدارة الحامـــولا.االبعاديه تاسماء طارق احمد محمد احمد51258

ناجح232إدارة الحامـــولا.االبعاديه تاميمه السيد عبدالعظيم بدوى محمد51259

ناجح253إدارة الحامـــولا.االبعاديه تايمان عماد غازى غريب حسن51260

ناجح268إدارة الحامـــولا.االبعاديه تايمان وجيد احمد محمد ابوالدهب51261

ناجح269إدارة الحامـــولا.االبعاديه تايه سادات حسن الفولى فضل هللا51262

ناجح262إدارة الحامـــولا.االبعاديه تبسملة عبدالناصر علي كنانة اسماعيل51263

ناجح270إدارة الحامـــولا.االبعاديه تبسيونية عبدالعزيز فوزى عبدالعزيز على51264

ناجح264إدارة الحامـــولا.االبعاديه تحبيبة مدحت رمضان صابر الجعفرى51265

ناجح272إدارة الحامـــولا.االبعاديه تحبيبه سامح محمد محمود زيادة51266

ناجح273إدارة الحامـــولا.االبعاديه تحماس رضا السيد السيد البديوى51267

ناجح275إدارة الحامـــولا.االبعاديه تحنان كمال صالح حسين صالح51268

ناجح272إدارة الحامـــولا.االبعاديه تحنان محمد رزق محمد عبدالخالق51269

ناجح266إدارة الحامـــولا.االبعاديه تحنين هيكل السيد شهاب الدين السيد51270

ناجح274إدارة الحامـــولا.االبعاديه تحياه رائد السيد محمد المغازى سليمان51271
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ناجح274إدارة الحامـــولا.االبعاديه تدينا ابراهيم عبدالحليم محمد السيد51272

ناجح219إدارة الحامـــولا.االبعاديه تدينا جمال شعبان عبدالبارى السيد51273

ناجح234إدارة الحامـــولا.االبعاديه ترحمه منير محمود خالف عفيفى51274

ناجح270إدارة الحامـــولا.االبعاديه تروقية بسيونى محمد عبدالمجيد البسيونى اسماعيل51275

ناجح276إدارة الحامـــولا.االبعاديه تزهرة رضا ذكى مصطفى الزهار51276

ناجح221إدارة الحامـــولا.االبعاديه تسحر جالل يوسف عبدالقادر عثمان51277

ناجح274إدارة الحامـــولا.االبعاديه تسحر عمرو السيد قطاوى على51278

ناجح274إدارة الحامـــولا.االبعاديه تسلسبيل مؤمن باهلل مرسى السيد محمد مرسى51279

ناجح252إدارة الحامـــولا.االبعاديه تسماح حسنى عبداللطيف حسن عطوه51280

ناجح265إدارة الحامـــولا.االبعاديه تشهد الخطيب احمد على غانم51281

ناجح265إدارة الحامـــولا.االبعاديه تشيماء ممدوح عبدالنبى امام عباس51282

ناجح256إدارة الحامـــولا.االبعاديه تفاطمة حسن محمد نصر العيسوى51283

ناجح270إدارة الحامـــولا.االبعاديه تفاطمه السعيد عبدالعزيز عبداللطيف سرور51284

ناجح276إدارة الحامـــولا.االبعاديه تملك على عبدالسالم على غانم51285

ناجح266إدارة الحامـــولا.االبعاديه تمنه هللا محمد شحاته محمد محمد51286

ناجح271إدارة الحامـــولا.االبعاديه تمنى ايمن محمد محمود محمد قاسم51287

ناجح260إدارة الحامـــولا.االبعاديه تنرمين وليد سعد حجازى سعد51288

ناجح270إدارة الحامـــولا.االبعاديه تنعيمه ابراهيم طلعت المتولى ابراهيم51289

ناجح274إدارة الحامـــولا.االبعاديه تنوال خليفة يونس محمود محمد51290

ناجح270إدارة الحامـــولا.االبعاديه تنورهان رافت جالل ابراهيم يوسف51291

ناجح268إدارة الحامـــولا.االبعاديه تهاجر ابراهيم مبروك عبدالسالم احمد51292

ناجح273إدارة الحامـــولا.االبعاديه تهاجر سالمه بسيونى ابراهيم عبدالعزيز51293

ناجح273إدارة الحامـــولا.االبعاديه تهاجر منتصر رمضان عبدالبارى السيد51294

ناجح276إدارة الحامـــولا.االبعاديه تهاجر نميرى هالل يوسف هيبه51295

ناجح274إدارة الحامـــولا.االبعاديه تهدير هيكل السيد شهاب الدين السيد51296

ناجح271إدارة الحامـــولا.االبعاديه توفاء صالح بدراوى موسى محمد51297
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ناجح274إدارة الحامـــولا.االبعاديه توالء مظهر عبدالمنعم السيد موسى51298

ناجح276إدارة الحامـــولا.االبعاديه تياسمين سالمه احمد طلعت سيد احمد دياب51299

ناجح278إدارة الحامـــولا.االبعاديه تياسمين عبيد صابرين عبدالكريم جباره51300

ناجح203إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةابراهيم السعيد ابراهيم محمد شاكر51301

ناجح218إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةابراهيم محمد على عبدالعزيز سليمان51302

ناجح225إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةاحمد اشرف زكى عبدالرحمن محمد51303

ناجح228إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةاحمد صالح محمد الشحات الصاوى51306

ناجح265إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةاحمد عبدالجواد عبدالجواد سيد احمد عيد51307

ناجح190إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةاحمد عبدالعظيم بدر طه ابراهيم  بدر51308

ناجح230إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةاسالم عبدالوهاب مختار عبدالفتاح محمد51309

ناجح222إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةاسالم محمد مسعد عبدالعزيزعلى51310

ناجح233إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةجمال محمد سعد احمد جبارة51312

ناجح210إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةحسنى اسامه حسن طه حسن51313

ناجح228إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةحسين حماده عبدالجليل عبدالحميد امبابى51315

ناجح198إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةخالد عز الدين محمد الحسانين51316

ناجح256إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةدومة احمد محمد على عبدالرازق51317

ناجح250إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةرضا خليفه عبدالرازق السيد موسى51318

ناجح239إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةرمضان رضا عبدالسالم عبدالهادي عليمى51319

ناجح254إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةعبدالرحمن قطب ابراهيم متولى شوشة51320

ناجح243إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةعلى احمد محمد عبدالعزيز على51321

ناجح242إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةعمار رضا ذكى عطيه مصطفى51322

ناجح208إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةمحمد ابراهيم عبدالهادى يوسف محمد51323

ناجح227إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةمحمد اشرف يوسف ابوالعنين ابراهيم51324

ناجح235إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةمحمد ثابت البطل احمد يوسف الموجى51325

ناجح229إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةمحمد رضا محمد حسن موسى51326

ناجح263إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةمحمد على احمد حامد محمد51327
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ناجح197إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةمحمد على حسن احمد االشرم51328

ناجح274إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةمحمد علي خليفه فايد خليفه51329

ناجح237إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةمحمد محمود الشحات عبدالعال51330

ناجح228إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةمصطفى هاشم مصطفى عبدالعزيز حجازى51331

ناجح253إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةمصطفى وليد مسعد السيد يوسف51332

ناجح270إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةوليد محمد سيد احمد محمد عطيه51333

ناجح269إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةاسراء اليمانى حسن اليمانى العواد51334

ناجح248إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةاسراء على سرور دومه على51335

ناجح264إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةاسماء الشحات فتحى على فت51336

ناجح260إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةاسماء سامح قنفود السعيد ابوالعنين51337

ناجح271إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةالسيده محمد مقبل ابراهيم الكرداوى51338

ناجح216إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةالطاهرة حماده عوض عبدالحميد امبابى51339

ناجح223إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةايه رمضان مجاهد احمد احمد51340

ناجح256إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةبسمه المغازى عبدالدايم المغازى ابراهيم51341

ناجح252إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةحبيبه حامد احمد حامد محمد51342

ناجح246إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةداليا محمد محمود مبروك عثمان51343

ناجح267إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةروان فرحات فرحات عبدهللا جمعه51344

ناجح270إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةسحر عبدهللا السعيد عبدهللا المطرى51345

ناجح253إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةسعديه ماهر السعيد الزاهى51346

ناجح274إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةشروق احمد سمير محمود عقيل51347

ناجح232إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةشرين رضا محمد التابعى حسن51348

ناجح266إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةشرين هانى حسنى محمود شعبان51349

ناجح273إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةشوق عبده ابراهيم طلبه عبده51350

ناجح267إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةشيماء ابراهيم ابراهيم عبدالجواد ابراهيم51351

ناجح227إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةشيماء منير محمد ابراهيم المغازى51352

ناجح268إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةصباح محمد احمد محمد ابراهيم51353
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ناجح270إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةفايزة عبداللطيف عبدهللا محمد زيدان51354

ناجح274إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةمريم احمد يونس دومه عبدالرازق51355

ناجح263.5إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةمريم مصطفي عبدالعليم محمد عطيه51356

ناجح273إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةمريم يونس حمد على دومه51357

ناجح276إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةمنة هللا ايمن ممدوح على ابراهيم51358

ناجح265إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةمنه هللا مبروك ابراهيم محمد شلبى51359

ناجح259إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةندى الزغبى عبدالحميد عبدالعال51360

ناجح272إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةندى السيد سعد السيد السيد51361

ناجح277إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةنورهان مظهر نبيل ابراهيم سليمان51362

ناجح274إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةهاله محمد فرحات معوض51363

ناجح270إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةهدى عبدالمنعم صالح عبدالغفار الديب51364

ناجح215إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةهدير طارق احمد يوسف الموجى51365

ناجح269إدارة الحامـــولصبرى القاضى اإلعداديةوردة محمد صدقى عبدالشافى ابوالسعود51366

ناجح270إدارة الحامـــولأ. طرطير تعبدهللا عصام عبدالمجيد الحسينى51367

ناجح255إدارة الحامـــولأ. طرطير تعلى رضا عبدالخالق ابوصالح51368

ناجح273إدارة الحامـــولأ. طرطير تاسماء عبدهللا عبدهللا حجازي51369

ناجح275إدارة الحامـــولأ. طرطير تامال محمد عبدالراضى السيد سالمه51370

ناجح267إدارة الحامـــولأ. طرطير تريتاج رضا حمدى ابراهيم51371

ناجح229إدارة الحامـــولأ. طرطير تفاطمه محمد عبدالغنى محمد ابراهيم51372

ناجح272إدارة الحامـــولأ. طرطير تميرفت محمد صالح عبدالخالق ابوصالح51373

ناجح271.5إدارة الحامـــولأ. طرطير تنجاح حسينى سالمان بخيت فريد51374

ناجح274إدارة الحامـــولأ. طرطير تهدى عبدالغنى عبدالحميد الكيالنى عبدالنبى51375

ناجح272إدارة الحامـــولأ. طرطير توردة حسين عبدهللا احمد51376

ناجح261إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرابراهيم حمدى حامد احمد عبدالعال51377

ناجح237إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرابراهيم رضا مروان طه االلفي51378

ناجح256إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرابراهيم طارق عبدهللا احمد محمد51379
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ناجح229.5إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصراحمد ابراهيم عبدالجليل عبدهللا محمود51380

ناجح258إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصراحمد جمعة مصطفى رزق عثمان51381

ناجح207.5إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصراحمد شكرى احمد محمود عبدالسميع51382

ناجح229.5إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصراحمد كمال المنتصر محمد السيد51383

ناجح227.5إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصراحمد محمد ابوشعيشع محمد المرسى51384

ناجح261.5إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصراحمد محمد بكر عبدالجيد محمد51385

ناجح257.5إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرالسيد فتوح السيد ابوالفتوح ابوشعيشع51386

ناجح184.5إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرالسيد ممدوح بسطويسى ممدوح بسطويسى51387

ناجح188.5إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرالضاحى عطية محمد السيد يوسف51388

ناجح209.5إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرالقيم اشرف احمد الشربينى عبدالكريم51389

ناجح235.5إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصررفيق محمد عبدالمنصف عبدالعزيز الخولى51390

ناجح206.5إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرزياد عبدالنبى السيد على سليم51391

ناجح193.5إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرشريف احمد مصطفى السيد بسطويسى51392

ناجح195.5إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرشوقى غريب شوقي غريب عمارة51393

ناجح271.5إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرصبحى فاروق صبحى اسماعيل حسن51394

ناجح241إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرعبدهللا عباس عبدهللا السيد احمد متولي51395

ناجح199إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرعبدالمنصف عبدالقادر عبدالمنصف عبدالعزيز الخولي51396

ناجح278إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرعثمان الشحات عثمان رزق عثمان51397

ناجح259.5إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرعمار سعد بدير احمد محمد51398

ناجح244إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصركريم مصطفى عبدهللا محمد حسن51399

ناجح197إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرمحمد احمد حسن احمد حسن51400

ناجح237إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرمحمد احمد عبدهللا محمد حسن51401

ناجح212إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرمحمد احمد مسعد الطنطاوى متولى51402

ناجح252إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرمحمد حمادة عبدالجليل عبدهللا محمود51403

ناجح255إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرمحمد حمادة محمد السيد يوسف51404

ناجح248.5إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرمحمد خليل عبدالخالق محمد عمارة51405



كفرالشيخ16/06/2021

1781صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح224إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرمحمد رضا عبدالهادى عطيه محمد51406

ناجح254إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرمحمد شكرى احمد محمود عبدالسميع51407

ناجح255إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرمحمد عبدهللا مصطفى عوض سيد احمد51408

ناجح195إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرمحمد كمال موسي احمد ابوعيشة51409

ناجح263إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرمحمد متولى عبدالصادق ابراهيم البدويهى51410

ناجح268إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرمحمد وليد محمد ابراهيم على51411

ناجح249إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرمحمود السيد محمد الشحات محمود51412

ناجح220إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرمحمود خالد سيد احمد محمود ابراهيم51413

ناجح234إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرمحمود غريب شوقى غريب عمارة51414

ناجح263إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرمحمود محمد عبدالخالق عمارة يوسف51415

ناجح164إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرمصطفى السيد الصاوى المغازى ابراهيم51416

ناجح250إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرمصطفى سعد السعيد عبدالفتاح نجم51417

ناجح257إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرمصطفى محمود محمد محمد ابراهيم51418

ناجح243إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصراسراء عاطف محمد عبدالنبى محمد جبر51419

ناجح255إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصراسماء فاضل عبدالسميع حسن على51420

ناجح208إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصراسماء وليد ابراهيم السيد خليل51421

ناجح194إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرام هاشم عباس عنتر عباس الجوهري51423

ناجح243إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرامانى محمد سعد محمد الشيخ51424

ناجح267إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصراميرة اسامة محمود محمد عبدالعزيز51425

ناجح274إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصراميرة عاطف على المعداوى محمد على51426

ناجح262إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصراية السيد على مبروك منصور51427

ناجح184إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصراية عبدالمنعم عنتر عباس عمر51428

ناجح266إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرايه ابراهيم عبدالحميد احمد عبدالحميد51429

ناجح269إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصردنيا محمد سعيد ا لسعيد      ابوالعنين51430

ناجح263إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصردينا ابراهيم محمد على ابراهيم51431

ناجح264إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصررحمة فوزى انور محمد فرغلى51432
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ناجح264إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصررشا وليد مخلوف طه حمد51433

ناجح255إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرسارة احمد التهامى التهامى على51434

ناجح242إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرسماح فتوح علي حمودة محمد51435

ناجح254إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرشروق احمد محمد قطاوى علي غنيم51436

ناجح270.5إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرشهد عاصم السيد محمد عبدالمولى ابراهيم51437

ناجح250إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرصباح عبدالرحمن حلمى عبدالجواد سمرى51438

ناجح266إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرضحى محمد زكى حامد المليجى51439

ناجح262إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرفاتن رضا عبدالحى محمد البيلى51440

ناجح269إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرفرحة احمد محمد مصطفى عبدالمطلب51441

ناجح247إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرفرحة محمد ناجح محمود جوهر51442

ناجح235إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرمريم احمد كامل محمد فت51443

ناجح205إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرمنة ابراهيم الشحات محمد ابراهيم51444

ناجح249.5إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرمنة احمد محمد عبده محمد51445

ناجح271إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرمنه هللا وائل عبدربه السعيد البسيونى51446

ناجح204إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرندى متولى عبدالصادق ابراهيم البدويهي51447

ناجح235إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرندى محمد فؤاد محمد احمد51448

ناجح222إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرندى يوسف محمد السيد يوسف51449

ناجح274إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرنورهان رضا محمد محمود عبدالسميع51450

ناجح262.5إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرنورهان عبدالنبى بسطويسى ممدوح بسطويسي51451

ناجح277إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرهالة البحراوى السيد السيد على51452

ناجح229إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرهانم هانى محمود الرفاعى احمد51453

ناجح242إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرهبة احمد محمد احمد عبدالعليم51454

ناجح238إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرهناء محمد على عبدالمنعم محمد51455

ناجح265إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرهنادى ايمن محمد السيد عبدالعال51456

ناجح265إدارة الحامـــول اإلعدادية17النصرياسمين محمد فتوح عبدالرحمن الشريف51457

ناجح270.5إدارة الحامـــولا. المنصور ت75قرية ابراهيم احمد رجب احمد الروينى51458
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ناجح232إدارة الحامـــولا. المنصور ت75قرية احمد ابراهيم بدير محمد متولى51459

ناجح230إدارة الحامـــولا. المنصور ت75قرية احمد رضا عبدالعزيز علي راجح51461

ناجح220إدارة الحامـــولا. المنصور ت75قرية احمد عبدالعزيز جمال عبدالمنعم محمد51462

ناجح266إدارة الحامـــولا. المنصور ت75قرية امجد السيد حسين محمد احمد51463

ناجح208إدارة الحامـــولا. المنصور ت75قرية جمال جالل السيد محمد السيد51464

ناجح219إدارة الحامـــولا. المنصور ت75قرية حسن السعيد ابوشعيشع عبدالمنعم الحداد51465

ناجح237إدارة الحامـــولا. المنصور ت75قرية خالد المرسى رجب مجاهد المالح51466

ناجح244إدارة الحامـــولا. المنصور ت75قرية فارس محمد فكرى محمدعزب51468

ناجح265إدارة الحامـــولا. المنصور ت75قرية محمد خضر بسيونى عبدالدايم خضر51471

ناجح205إدارة الحامـــولا. المنصور ت75قرية محمد رضا شعبان حميدة عبدالقادر51472

ناجح221إدارة الحامـــولا. المنصور ت75قرية محمد سمير عبدالحميد محمد ابراهيم51473

ناجح223إدارة الحامـــولا. المنصور ت75قرية محمد عادل بدير محمد متولى51474

ناجح205إدارة الحامـــولا. المنصور ت75قرية محمد عصام حسن السيد محمد51475

ناجح207إدارة الحامـــولا. المنصور ت75قرية محمد عوض ابراهبم المغازى51476

ناجح244إدارة الحامـــولا. المنصور ت75قرية محمود رضا عبدالعزيز علي راجح51477

ناجح243إدارة الحامـــولا. المنصور ت75قرية محمود ناجى عاطف محمدمرسي51478

ناجح247إدارة الحامـــولا. المنصور ت75قرية معاذ محمد عبدالعاطى محمدموسي51479

ناجح222.5إدارة الحامـــولا. المنصور ت75قرية يوسف احمد محمد حسين عزب51480

ناجح242إدارة الحامـــولا. المنصور ت75قرية اسراء جمعة السيد قاسم الرويني51481

ناجح227.5إدارة الحامـــولا. المنصور ت75قرية امنية السيد احمد السيد شمس الدين51482

ناجح255إدارة الحامـــولا. المنصور ت75قرية ايمان السيد عطيه عبدالمجيدمنصور51483

ناجح224إدارة الحامـــولا. المنصور ت75قرية ايمان ايمن خميس مسعود محمد51484

ناجح261إدارة الحامـــولا. المنصور ت75قرية ايه جميل السيد محمد  السيد عوف51485

ناجح258إدارة الحامـــولا. المنصور ت75قرية بسنت اشرف سعد محمد الطواب51486

ناجح259إدارة الحامـــولا. المنصور ت75قرية خلود رضا صالح حبيب رمضان51487

ناجح266إدارة الحامـــولا. المنصور ت75قرية رانيا محمد عبدالعزيز عبدالمنعم محمد51488
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ناجح265إدارة الحامـــولا. المنصور ت75قرية رشا عبدالناصر عبدالمنصف عبدالفتاح ابراهيم51489

ناجح269إدارة الحامـــولا. المنصور ت75قرية سهيلة اشرف سعد محمدالطواب51490

ناجح256إدارة الحامـــولا. المنصور ت75قرية منة ابراهيم محمد عبدالعزيز علي51491

ناجح208إدارة الحامـــولا. المنصور ت75قرية نادية مصباح محى الدين محمد احمد51492

ناجح242.5إدارة الحامـــولا. المنصور ت75قرية نورا عمرو عوض فرج عبدالرازق51493

ناجح202إدارة الحامـــولا. المنصور ت75قرية نورهان محمد السيد محمد ابوالفتوح51494

ناجح256إدارة الحامـــولا. المنصور ت75قرية نورهان مصباح شكري عبدالهادى عبدالهادى51495

ناجح269إدارة الحامـــولا. المنصور ت75قرية نيرمين السيد عاطف محمد مرسي51496

ناجح263إدارة الحامـــولا. المنصور ت75قرية هاجر عصام عبدالعزيز السيد بسيوني51497

ناجح194إدارة الحامـــولا. المنصور ت75قرية هالة عبدالحميد محمد عبدالحميد ابوزيد51498

ناجح242إدارة الحامـــولا. المنصور ت75قرية هانم احمد مصطفى سعد عبدالجيد51499

ناجح234إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه ابراهيم السيد محمد عبدالغنى51500

ناجح269.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه ابراهيم عاطف عبدالموجود الشربينى51501

ناجح229.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه ابراهيم محمد احمد محمد51502

ناجح278إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه احمد ابراهيم احمد ابراهيم51503

ناجح266.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه احمد اسماعيل رزق ابوصالح51504

ناجح196إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه احمد السيد عبدالحى محمد51505

ناجح234.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه احمد السيد محمد عيد51506

ناجح227إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه احمد خميس عبدالحميد ابراهيم51508

ناجح273إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه احمد زكريا احمد يوسف51509

ناجح216.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه احمد فرج صبحى بدير51510

ناجح196.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه احمد محمد عبدالحميد محمد51511

ناجح253.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه السيد احمد عبدالحى عبدالقادر51513

ناجح233.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه السيد رضا السيد السعيد51514

ناجح177.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه حسين محمود ابراهيم ابراهيم51515

ناجح260.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه حمادة ابراهيم محمد السيد51516
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ناجح206.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه رضا محمود عطية جبر51517

ناجح248.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه زياد السيد محمد عبدالمولى51519

ناجح171.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه سيد فارس سيد حمزة الشريف51520

ناجح185.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه صالح عبدالرازق السعيد احمد طه ابوالروس51521

ناجح203.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه عبدالحميد عبدالرحمن السيد عبدالحميد51523

ناجح222إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه عبدالرحمن ابراهيم حلمى عبدالغنى51524

ناجح186.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه عبدالرحمن الرفاعى الشحات عبدالهادى51525

ناجح207إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه عبدالرحمن محمد عبدالكريم عبدالرحمن51526

ناجح196.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه عبدالعزيز عادل عبدالفتاح عبدالشافى51527

ناجح225.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه على السيد على السيد51528

ناجح190.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه عماد عمرو على ابراهيم محمد51529

ناجح206إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه عمار مصبح نجيب ابراهيم51530

ناجح258إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه عمرو جمال عبدالمعطى عبده ابوسكين51532

ناجح256.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه عمرو عبدالجليل السنوسى خليفة51533

ناجح207إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه كريم وليد عبدالحى امين51534

ناجح233إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه كمال ابراهيم كمال مصطفى51535

ناجح244.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه مؤمن حمادة عبدالوهاب ابراهيم51536

ناجح219إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه ماهر عبدالحليم عبدالرسول عيد51537

ناجح177إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه محمد السيد الشحات المتولى51538

ناجح250إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه محمد جمال محمد غازى51539

ناجح242.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه محمد رضا محمد ابراهيم محمد51540

ناجح251إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه محمد سامى منصور فتحى51541

ناجح251إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه محمد شعبان عيد السيد فرج هللا51542

ناجح248.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه محمد طلحه محمد عبدالحليم51543

ناجح256إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه محمد عبدالهادى على عوض51544

ناجح234.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه محمود السعيد حلمى احمد محمد51545
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ناجح261إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه محمود زكريا احمد يوسف51546

ناجح251إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه محمود مصطفى متولى دياب51547

ناجح241إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه مصطفى محمد شحاتة متولى51549

ناجح264إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه مصطفى نور الدين مصطفى مهدى51550

ناجح155إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه منصور رمضان ممدوح عبدالفتاح ابوعجيله51551

ناجح169إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه يوسف شعبان عطيه عبدالمعطى51552

ناجح230.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه يوسف محمد السيد صابر51553

ناجح258.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه ابتسام محمد نصحى محمد51554

ناجح245إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه اسراء رضا السيد جاد51555

ناجح207إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه اسماء ابراهيم السعيد محمد ابراهيم51556

ناجح245إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه اسماء محمد على المرغلى51557

ناجح235.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه االء محمد عبدالحى عبدالقادر51558

ناجح250.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه امال جمال عبدالواحد السيد51559

ناجح272إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه امنيه مهدى مصطفى مهدى51560

ناجح237إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه ايمان ابراهيم على عبدة51561

ناجح261.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه ايمان عالم عبدالمعطى ابوهانى51562

ناجح229.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه ايه السيد السيد عبدالحميد51563

ناجح270.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه تيسير سالمه السيد عبدالعزيز51564

ناجح268إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه حنين كريم على محمد51565

ناجح238.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه خلود على احمد معداوى51566

ناجح256.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه دعاء السيد اسماعيل ابوصالح الشربجى51567

ناجح235.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه دنيا سمير محمد غازى51568

ناجح254.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه راوية رضا محمد جابر51569

ناجح270.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه رحمه احمد السيد عبدالعزيز51570

ناجح271إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه رحمه مصطفى زكريا محمود51571

ناجح165.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه سارة ابراهيم الشحات عبدالغنى51572
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ناجح226.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه ساميه سعد فوزى ابراهيم51573

ناجح245.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه سعاد نصر احمد محمد51574

ناجح264إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه سمحه محمود سعد المعداوى51575

ناجح274.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه سهام جمال محمد فريداحمد51577

ناجح241.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه شروق الشحات ابوزيد ذكى51578

ناجح241.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه شهد ابراهيم عبدالعزيز محمد51579

ناجح259.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه شهد احمد السيد جادالحق51580

ناجح216إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه عزه عبدالفتاح مبروك عبدالفتاح عبدهللا51581

ناجح169إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه عفاف ماهر عبدهللا احمد حافظ51582

ناجح275إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه فاطمه عطيه رفعت عطيه51583

ناجح174إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه فاطمه ماهر عبدهللا احمد حافظ51584

ناجح253.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه كريمة ابراهيم عبدالمجيد محمد51585

ناجح255.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه ماجده صبحى يوسف عيد51586

ناجح250.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه مريم محمد سالمه محمد51587

ناجح269إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه منه وليد ابراهيم على51588

ناجح174إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه نرمين محمود ابراهيم ابراهيم51590

ناجح240.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه نور عماد على ابراهيم51591

ناجح206إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه نورا محمد الشحات عبدالنبى51592

ناجح221.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه نورهان ابواالسعاد سعد ابراهيم علي51593

ناجح256إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه هاجر الشحات محمد السيد51594

ناجح258.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه هاجر تامر عبدالحميد عبدالرحيم51595

ناجح265إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه هاجر مجاهد ابراهيم محمد51596

ناجح266.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه هدير مجاهد ابراهيم محمد51597

ناجح258.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه هنية على سالمة محمد51598

ناجح236.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه والء العربى محمد شفيق51599

ناجح246.5إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه ياسمين على سعد محمود51600
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ناجح239إدارة الحامـــول اإلعدادية36قريه ياسمين مبارك حمودة مبارك سالم51601

ناجح244إدارة الحامـــول ع12فصول قريه احمد ابراهيم عبدالنبي السيد51602

ناجح263إدارة الحامـــول ع12فصول قريه اسالم حماده رشاد عبدالدايم البرعى51603

ناجح250إدارة الحامـــول ع12فصول قريه جمال احمد محمود احمد51605

ناجح218إدارة الحامـــول ع12فصول قريه حماده ايهاب ممدوح يسين صديق51606

ناجح212.5إدارة الحامـــول ع12فصول قريه رضا الرفاعى الهادى الرفاعى المرسى51607

ناجح169.5إدارة الحامـــول ع12فصول قريه سالم بدير رباع سليمان سالم51608

ناجح186إدارة الحامـــول ع12فصول قريه سعد محمد سعد عبدهللا غازي51609

ناجح209.5إدارة الحامـــول ع12فصول قريه سالم سالم سالمه سالم رباع51610

ناجح224إدارة الحامـــول ع12فصول قريه عبدالحى سامى عبدالحى على عبدالهادى51611

ناجح243.5إدارة الحامـــول ع12فصول قريه عبدالرحمن سامح السيد احمدعبدالمتجلى51612

ناجح157.5إدارة الحامـــول ع12فصول قريه فارس سليم سليم عبدالعال51613

ناجح211.5إدارة الحامـــول ع12فصول قريه فارس محمد محمد عبدالقادر محمد51614

ناجح242إدارة الحامـــول ع12فصول قريه فارس محمود عبدالعزيز عباس51615

ناجح210إدارة الحامـــول ع12فصول قريه محمد احمد صبحى مصطفى ابراهيم51616

ناجح197إدارة الحامـــول ع12فصول قريه محمد السيد عبدهللا عبدالعاطى محمد51617

ناجح197إدارة الحامـــول ع12فصول قريه محمد المتولى بالل المتولى51618

ناجح187.5إدارة الحامـــول ع12فصول قريه محمد حسن صابر ابراهيم الجمل51619

ناجح224.5إدارة الحامـــول ع12فصول قريه محمد صابر محمد عبدالعزيز عطا51620

ناجح174.5إدارة الحامـــول ع12فصول قريه مصطفى محمد ابوشعيشع محمود عبدالفتاح51621

ناجح169إدارة الحامـــول ع12فصول قريه اميره ماجد محمد عبدالقادر محمد51622

ناجح258.5إدارة الحامـــول ع12فصول قريه ايه مصطفى ابوزيد ابراهيم ابوزيد51623

ناجح271إدارة الحامـــول ع12فصول قريه حبيبه محمد بسيونى ابراهيم الجمل51625

ناجح244إدارة الحامـــول ع12فصول قريه حنين زايد زايد عبدالقوى ابراهيم51626

ناجح162.5إدارة الحامـــول ع12فصول قريه شيماء محمود سعد محمودالسعودى51627

ناجح184.5إدارة الحامـــول ع12فصول قريه صباح حامد السعيد فتح هللا جبر51628
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ناجح232إدارة الحامـــول ع12فصول قريه صفاء جمعه سعد رجب عبدالجواد51629

ناجح191إدارة الحامـــول ع12فصول قريه فاطمه حميدوا ابراهيم زكى ابوالعنين51630

ناجح266.5إدارة الحامـــول ع12فصول قريه مريم السيد ابراهيم محمد على51631

ناجح211إدارة الحامـــول ع12فصول قريه مريم عطا محمد عبدالعزيز عطا51632

ناجح185إدارة الحامـــول ع12فصول قريه مى ياسر فتحى السيد السيد غنيم51634

ناجح203.5إدارة الحامـــول ع12فصول قريه نورا عبدالغفار سليمان السيد الكرداوى51637

ناجح268إدارة الحامـــول ع12فصول قريه نورهان عبدالسالم ابراهيم محمد على شحاته51638

ناجح268إدارة الحامـــول ع12فصول قريه وفاء محمد السيد عبدالوهاب محمد51639

ناجح254إدارة الحامـــولا. ت77قرية احمد ابراهيم عبدالمبدى ابراهيم محمد51640

ناجح226إدارة الحامـــولا. ت77قرية احمد السيد حسين مصطفى جعفر51641

ناجح268إدارة الحامـــولا. ت77قرية احمد عبدالهادي عيسى يوسف عيسى51642

ناجح189.5إدارة الحامـــولا. ت77قرية احمد على سالم على سالم51643

ناجح220إدارة الحامـــولا. ت77قرية احمد وائل محمد عبدالعاطي محمد51644

ناجح221.5إدارة الحامـــولا. ت77قرية اسالم نصر السيد نصر علي51645

ناجح228.5إدارة الحامـــولا. ت77قرية اسالم هالل ابراهيم ابراهيم51646

ناجح247إدارة الحامـــولا. ت77قرية امير بسام شوقى فتحى فرج هللا51647

ناجح222إدارة الحامـــولا. ت77قرية حسن عماد محمد حسن الفقى51648

ناجح269إدارة الحامـــولا. ت77قرية خالد ابراهيم على ابراهيم السيد51649

ناجح189.5إدارة الحامـــولا. ت77قرية رضا صالح محمد فريج عبدالنبي51650

ناجح163إدارة الحامـــولا. ت77قرية رياض عبدالرحمن محمد السيد51651

ناجح194إدارة الحامـــولا. ت77قرية زياد محروس سالم رمضان محمد51652

ناجح186إدارة الحامـــولا. ت77قرية شعبان محمد على على العشرى51653

ناجح240إدارة الحامـــولا. ت77قرية عادل عماد ابراهيم ابراهيم الفيومى51654

ناجح259إدارة الحامـــولا. ت77قرية عبدالرحمن محمد عبدالحميد محمد ابراهيم51655

ناجح224إدارة الحامـــولا. ت77قرية محمد شريف مصطفى السعيد محمد ناصر51657

ناجح271إدارة الحامـــولا. ت77قرية محمد عبدالمنعم محمد عبدالدايم متولى51658
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ناجح244إدارة الحامـــولا. ت77قرية محمد وليد محمد عبدالعاطى محمد51659

ناجح220إدارة الحامـــولا. ت77قرية محمد يوسف سعد يوسف سعد51660

ناجح243إدارة الحامـــولا. ت77قرية محمود احمد محمد فريج عبدالنبي51661

ناجح230إدارة الحامـــولا. ت77قرية محمود خالد عبدالمنعم محمد سيداحمد51662

ناجح232إدارة الحامـــولا. ت77قرية محمود رسالن طلبه احمد قطب51663

ناجح272إدارة الحامـــولا. ت77قرية محمود سليمان سالم على سالم51664

ناجح256إدارة الحامـــولا. ت77قرية محمود عبدالرؤف عبدالقادر محمد عون51665

ناجح249إدارة الحامـــولا. ت77قرية اسماء محمد السيد سليمان محمد51666

ناجح234إدارة الحامـــولا. ت77قرية االء شريف عبدالعظيم احمد قطب51667

ناجح231إدارة الحامـــولا. ت77قرية السيده احمد سالم محمد بحيرى51668

ناجح266إدارة الحامـــولا. ت77قرية امانى هانى االمام ناصر حسن51669

ناجح241إدارة الحامـــولا. ت77قرية جميله الحسانين المنسى الحسانين محمد51670

ناجح262.5إدارة الحامـــولا. ت77قرية حبيبه صبحى على عبدالمقصود السيد51671

ناجح261إدارة الحامـــولا. ت77قرية حنان رشاد سالم ابراهيم عامر51673

ناجح233إدارة الحامـــولا. ت77قرية حنان سعيد فاروق السيد سليم51674

ناجح259إدارة الحامـــولا. ت77قرية رحمه شحاته على محمد شحاته51675

ناجح239إدارة الحامـــولا. ت77قرية ريهام عطبة السيد غازى ابراهيم51676

ناجح277إدارة الحامـــولا. ت77قرية ساره خيرى السعيد السيد سعد51677

ناجح271إدارة الحامـــولا. ت77قرية سالى احمد عبدالعاطى عبدالعزيز محمد51678

ناجح235.5إدارة الحامـــولا. ت77قرية سعاد ابراهيم احمد محمد ابوالنجا51679

ناجح272إدارة الحامـــولا. ت77قرية سهيله سعيد طه الدسوقى سعاد51680

ناجح232إدارة الحامـــولا. ت77قرية شيماء عبدالرحمن محمد السيد جناح51681

ناجح220إدارة الحامـــولا. ت77قرية غزالن رمضان عبدالفضيل قرنى51683

ناجح278إدارة الحامـــولا. ت77قرية فاطمه بدر محمد عبدالدايم متولى51684

ناجح257إدارة الحامـــولا. ت77قرية فاطمه محمد السيد مسلم سليمان51685

ناجح194.5إدارة الحامـــولا. ت77قرية لمياء سعد على محمد الشاملى51686



كفرالشيخ16/06/2021

1791صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح251إدارة الحامـــولا. ت77قرية مريم حمدينو عبدالعظيم احمد قطب51687

ناجح265إدارة الحامـــولا. ت77قرية مريم فتحى على عبدالمقصود السيد51688

ناجح250.5إدارة الحامـــولا. ت77قرية منه اسماعيل عبده محمد ابراهيم51689

ناجح275إدارة الحامـــولا. ت77قرية منه السيد احمد باز غنام51690

ناجح258إدارة الحامـــولا. ت77قرية ندى هيسم عالم الحسانين محمد51691

ناجح278إدارة الحامـــولا. ت77قرية هاجر محمد عبدالباعث احمد علي51692

ناجح275إدارة الحامـــولا. ت77قرية هدى حامد محمد احمد عبدالعال51693

ناجح227.5إدارة الحامـــولا. ت77قرية ياسمين عيد ابراهيم عبدالسالم51694

ناجح265إدارة الحامـــولا. ت77قرية ياسمين محمد سليمان سالم سالمه51695

ناجح223إدارة الحامـــولا. ت78قريه احمد ابراهيم كيالني عبدالقادر السانوسي51696

ناجح248إدارة الحامـــولا. ت78قريه احمد رضا محمود نصر يوسف51697

ناجح252إدارة الحامـــولا. ت78قريه احمد رمزي محمد محمد الشامي51698

ناجح214إدارة الحامـــولا. ت78قريه سعد احمد سعد السيد ابراهيم مغنم51701

ناجح249.5إدارة الحامـــولا. ت78قريه عادل جمعة عبدالنبي عوض سالمه51702

ناجح233إدارة الحامـــولا. ت78قريه محمد بيلى عبدالرازق على بيلى51703

ناجح215.5إدارة الحامـــولا. ت78قريه محمد خليفه عبدالمطلب عبدالعزيز عبدالمطلب51704

ناجح210إدارة الحامـــولا. ت78قريه محمد وجيه السعيد علي زيدان51705

ناجح211إدارة الحامـــولا. ت78قريه مسعد الدمرداش عطية هللا عباده ابراهيم51706

ناجح186إدارة الحامـــولا. ت78قريه معاذ خالد سالم هاشم احمد51707

ناجح196إدارة الحامـــولا. ت78قريه يسري الدسوقي هارون مصطفي51708

ناجح220إدارة الحامـــولا. ت78قريه اسراء ابراهيم محمد عبدالعزيز السيد51709

ناجح203إدارة الحامـــولا. ت78قريه اسماء ابراهيم بدير عيد51710

ناجح204.5إدارة الحامـــولا. ت78قريه امينه رجب السيد الصاوي برهام51711

ناجح234.5إدارة الحامـــولا. ت78قريه جهاد سعد حسن ابراهيم الجمال51712

ناجح245.5إدارة الحامـــولا. ت78قريه حنان شوقي عبدالدايم ابراهيم سالم51713

ناجح200إدارة الحامـــولا. ت78قريه رانيا ابراهيم عبدالهادي ابراهيم سالم51714
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ناجح241إدارة الحامـــولا. ت78قريه سارة محمد عبدالمطلب عبدالعزيز عبدالمطلب51715

ناجح249.5إدارة الحامـــولا. ت78قريه سلوي نوراالسالم احمد حامد عبدالحافظ51716

ناجح242إدارة الحامـــولا. ت78قريه سمر وليد سالم هاشم احمد51717

ناجح195إدارة الحامـــولا. ت78قريه سونيه السيد ابراهيم السيد محمد سليم51718

ناجح244.5إدارة الحامـــولا. ت78قريه فاطمه سمير ابراهيم عبدالمنعم الفنه51719

ناجح255.5إدارة الحامـــولا. ت78قريه فيفي جمعه انور جمعه علي51720

ناجح203.5إدارة الحامـــولا. ت78قريه منار رمضان محمد اسماعيل ابوزيد51721

ناجح262إدارة الحامـــولا. ت78قريه منه عبدالمؤمن صالح عبدالمؤمن علي51722

ناجح218إدارة الحامـــولا. ت78قريه نجالء فتحي عبدالستار محمد سليمان51723

ناجح243.5إدارة الحامـــولا. ت78قريه ندي رضا عبدالمنصف رمضان محمد51724

ناجح230إدارة الحامـــولا. ت78قريه نورهان جمعه بسيوني محمد عيد51725

ناجح248إدارة الحامـــولا. ت78قريه ياسمين محمد عبدالرازق على بيلى51726

ناجح272.5إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةاحمد ايهاب عبدالمنعم عبدالفتاح الصاوي51727

ناجح242.5إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةاحمد جمعه سالم حافظ سويلم51728

ناجح262إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةاحمد زغلول احمد محمد عبدالعال51729

ناجح276إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةاحمد سامح بكير احمد بكير51730

ناجح240.5إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةاحمد فرحات محمد ابراهيم على51731

ناجح263.5إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةاحمد محمد احمد عبدالمجيد هالل51732

ناجح264.5إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةاحمد محمد حسنى عبدالحميد محمود51733

ناجح273.5إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةاحمد ياسر عبدهللا على على51734

ناجح243.5إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةاسالم رمضان عيد على سلومه51735

ناجح261إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةالبحراوى محمد خليفه خليفه سلوم51736

ناجح271إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةالحسيني محمد الحسيني محمد علي51737

ناجح267.5إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةالشربيني محمد الشربيني طه الشربينى51738

ناجح240.5إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةبالل محمد حسن ابراهيم الجمال51739

ناجح263.5إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةجمعه عبدالهادى جمعه حميده عبدالقادر51740
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ناجح216إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةحسين خالد فتحى بدير السيد51741

ناجح272إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةرحيم ابراهيم خميس هارون خميس51742

ناجح258.5إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةزياد كرم السيد محمدعطاهللا51743

ناجح224.5إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةسامى حسن حسن حسانين51744

ناجح268إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةسعد يونس سعد يونس سعد51745

ناجح275إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةسلمان عوض حمد الرفاعى عيد51746

ناجح216إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةعبدالحميد موسى عبدالحميد موسى شحاته51747

ناجح260.5إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةعبدالعزيز ايمن عبدالعزيز ابراهيم خميس51748

ناجح256إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةعبدالمجيد محمود محمد محمود السمور51749

ناجح270إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةعلى ابراهيم على سلومه جمعه51750

ناجح272إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةعلى ابراهيم يونس عبدالعظيم معاطى51751

ناجح216إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةفارس محمد حسين عبدهللا هيكل51752

ناجح254إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةفايد محمد خليفه فايد خليفه51753

ناجح265إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةقصى عالء الدين عطاهللا ابراهيم حميده51754

ناجح249إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةلؤى عطيه حميده طه محمد51755

ناجح272إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةمحمد اشرف مسعود على محمد51756

ناجح245إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةمحمد اشرف مندور محمد يوسف51757

ناجح272إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةمحمد البدرى فوزى البدرى على51758

ناجح272إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةمحمد السيد لطفى السيد محمد51759

ناجح274إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةمحمد ايمن حمد موسى ابراهيم51760

ناجح231إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةمحمد خليل احمد عبدالمجيد هالل51761

ناجح256إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةمحمد عادل رمزى محمد الطنطاوى51762

ناجح265إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةمحمد عماد محمد حميده سلوم51763

ناجح270إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةمحمد فرج عبدالجواد حميده عبدالجواد51764

ناجح248إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةمحمد محمد الحسينى حسن السيد51765

ناجح245إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةمحمد محمود محمد موسى حارس51766
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ناجح265إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةمحمد هشام محمد ابراهيم سلوم51767

ناجح277إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةمحمود حميده عطوه حميده عطوه51768

ناجح271إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةمحمود هانى محمد محمود خميس51769

ناجح266إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةمصطفى البحراوى العلوانى عوض عطوه51770

ناجح273إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةمصطفى محمد حمد الرفاعى عيد51771

ناجح247إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةمعاذ اشرف سعد ابراهيم على51772

ناجح269إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةهشام ياسر عباس حجازى سعد51773

ناجح271إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةوائل حسنين عبدهللا محمد حسنين51774

ناجح253إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةياسر خليفه جمعه خليفه خليفه51775

ناجح264إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةيحيا زكريا ابوالمعاطى يحى عبدالعزيز51776

ناجح277إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةاسماء ابراهيم البسيونى ابراهيم عبدهللا51777

ناجح276.5إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةاسماء احمد عبدالعزيز عبدالعاطي عبدالعزيز51778

ناجح274إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةاسماء عبدهللا ابراهيم السيد غازى51779

ناجح278إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةاسماء محمد عبدهللا معوض محمد51780

ناجح271إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةاسماء مصطفى خليفه فايد خليفه51781

ناجح269إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةاسمه جمعه عبدالحميد عويضه ابراهيم51782

ناجح276إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةاالء محمد احمد محمد عبدالعال51783

ناجح276إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةاالء منير عبدالشافي يوسف جاد51784

ناجح279إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةامنيه ابوالوفا محمد عبدالعليم صالح51785

ناجح279.5إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةايمان هشام عبدالحميد عبدالحميد الهوارى51786

ناجح275إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةايه سامى يحى سليمان ابراهيم51787

ناجح278إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةبسمه البحراوى حسن محمد على51788

ناجح275إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةتسنيم محمد احمد يحي عبدالعزيز51789

ناجح279إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةتسنيم محمد محمد سادات المرسى51790

ناجح279.5إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةحبيبه احمد عبدالبارى عبدالبارى على51791

ناجح274إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةحنين عبدالوكيل خميس رمضان ابراهيم51792
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ناجح279.5إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةحنين متولى محمد نبيل عبدالسميع51793

ناجح253إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةدنيا يوسف حامد يوسف شندى51794

ناجح252إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةرحانه على سعد محمد سعد51795

ناجح278.5إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةروضه وائل احمد احمد محمد51796

ناجح278.5إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةساره عوض السيد موسى احمد51797

ناجح267إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةسلمى هشام احمد عبدالمجيد هالل51798

ناجح278.5إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةشروق هانى جمعه عبدالمقصود عبدالهادى51799

ناجح276إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةشهد انور خير الدين غنيم مبروك51800

ناجح257إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةشهد خالد االمير شمدين السمان51801

ناجح264.5إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةشهد محمد عبدالحميد عبدالعزيز محمد51802

ناجح230إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةغاده الشاذلى عبدالجليل عبدالحميد عويضه51803

ناجح265إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةفاطمه اسماعيل محمد عطيه اسماعيل51804

ناجح246إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةفاطمه عبدهللا ابراهيم السيد ابراهيم51805

ناجح258إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةمرفت محمود محمد فريد احمد51806

ناجح257.5إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةمريم محمد خليفة حسن محمد51807

ناجح240إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةمريم محمد عبدالفتاح ابراهيم محمد51808

ناجح267إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةمريم منصور عليوه رمضان خميس51809

ناجح264إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةملك يونس حميده يونس حمد51810

ناجح268إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةمنال هانى رجب احمد غازى51811

ناجح276إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةمنة هللا احمد شوقى اسماعيل عبدالمقصود51812

ناجح275إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةمى معتز كريم جمعه رمضان51813

ناجح245.5إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةنجوى احمد عبدالمعطى صابرعطيه51814

ناجح256إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةندا عبدالمحسن الشحات عبدالرازق البيلي51815

ناجح267إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةهاجر محمد علي سالم حسنين51816

ناجح210إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةهبه لول محمد حسن جمعه51817

ناجح267إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةهبه محمد محمد محمد السويدى51818
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ناجح267إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةهنا ياسر عباس حجازى سعد51819

ناجح266إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةهند احمد صالح عبدالعاطى51820

ناجح265إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةهند سرور محمد عبدالحميد مبارك51821

ناجح264إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةياسمين اسامه سماح عبدالمعبود يونس51822

ناجح264إدارة الحامـــولاصالح الحامول اإلعداديةياسمين سامح فتحى ابوزيد51823

ناجح216إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تاحمد اسامة عيسى مصطفى51824

ناجح264إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تاحمد عالء محمد عيد51825

ناجح264إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تاحمد محمد صبري السيد ابراهيم51827

ناجح188إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تالسيد هاني سيد حمزة السيد51828

ناجح169إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تانس حماده عبدالمجيد عبدالجليل51829

ناجح248إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تعبدالرحمن اشرف علي محمد51833

ناجح264إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تعبدالرحمن بسيوني زكريا احمد51834

ناجح208إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تعبدالرحمن محمد محمد اسماعيل51835

ناجح192إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تعبدالمنعم احمد ابراهيم احمد اللبيشي51836

ناجح197إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تعزت محمد عزت على51837

ناجح262إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تمحمد احمد زكي عبدالحميد51839

ناجح257إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تمحمد احمد عبدالفضيل عبدالعظيم51840

ناجح211إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تمحمد احمد مصطفى عبدالجواد51841

ناجح275إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تمحمد حامد عبدالعاطي بركات فرج51842

ناجح225إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تمحمد سمير فرج زكي احمد51843

ناجح194إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تمحمد علي محمدين مهدي محروس51844

ناجح228إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تمحمد عماد حمدي عبدالهادي ابوحجازي51845

ناجح229إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تمحمد مجدي محمد صبري محمد51846

ناجح243إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تمحمد هشام صابر محمد51847

ناجح236إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تمحمود عماد علي علي ابوالبقا51848

ناجح227.5إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تممدوح محمد مختار السيد51849
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ناجح231إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تنور عبدالمولى عزت عطيه51850

ناجح229إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تهادي محمد احمد يوسف سالمة51851

ناجح265إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تيوسف رجب محمود محمد بسيوني51852

ناجح244.5إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تيوسف رضا شندي عبدالجليل51853

ناجح185إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تيوسف عطيه يوسف عطيه51854

ناجح229.5إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تيوسف نصر عزت عطيه51855

ناجح273إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تاحالم فتحي صبري محمد51856

ناجح246.5إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تاسماء عبدالهادي خليفة مصطفى ابوالبقا51857

ناجح263.5إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تاسماء محمد محمد حبيب رمضان51858

ناجح262إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تاالء ياسر عبدالحميد سليمان51859

ناجح247.5إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تالهام قاسم محمد عبدالغني يوسف51860

ناجح274إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تاميره خالد عاطف عبدالعظيم51861

ناجح271إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تخديجة خالد جمال الدين محمد محمد51862

ناجح268إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تدعاء محمود مصطفى ابراهيم51863

ناجح272إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول ترحمة عزت شندي عبدالجليل51864

ناجح263إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تشروق اسامة فتحي زكي51865

ناجح261إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تشروق نشات ماهر السيد51866

ناجح275إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تشهد حسن عبدالرازق المصيلحي51867

ناجح254.5إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تشهد شعبان عطيه نصر51868

ناجح254إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تشهد عبدالهادي رياض العوضي51869

ناجح270إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تعائشة خالد محمد خليل عبدالرحمن51870

ناجح264.5إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تفاطمة احمد عبدالفتاح عبدهللا داود51871

ناجح258.5إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تفاطمة سعد لطفي سعد الغبور51872

ناجح260إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تفاطمه احمد ابراهيم احمد51873

ناجح267.5إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تفتحية جالل محمد عبدالنبي51874

ناجح270إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تفريده ابراهيم علي احمد51875
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ناجح271إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تكامليا محمد السعيد حامد51876

ناجح270إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تماجده مدحت عبدالحميد محمد51877

ناجح265.5إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تمنه كمال احمد عبدالعزيز51878

ناجح271إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تندا عوني محمد عبدالصادق51879

ناجح225إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تندى الشحات البهى عبدالبارى محمد51880

ناجح275إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تنسمه محمد محمد عبدالصادق51881

ناجح273.5إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تهاجر محمد جمال الدين محمد51882

ناجح254إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تهدير مصطفى خليفة مصطفى ابوالبقا51883

ناجح262إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تهناء احمد محمود حلمي51884

ناجح266إدارة الحامـــولا.اصالح الحامول تيارا رمضان البيومي السيد51885

ناجح237.5إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تابراهيم انور احمد محمد ابراهيم51886

ناجح227.5إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تابراهيم حسين محمد احمد حسن51887

ناجح228.5إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تابراهيم لطفى صالح لطفى51888

ناجح176إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تاحمد بكر عبدالعظيم حسنين محمد51889

ناجح171إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تاحمد محمد صابر المرسى السيد51890

ناجح250إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تاحمد محمود رفعت على محمد51891

ناجح151إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تاشرف محمد يوسف عطوه احمد51892

ناجح204.5إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تالسيد المرسي السيد المرسي السيد51893

ناجح188إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تبالل وائل معوض محمد عيد51895

ناجح163إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه ترجب جمعه رجب مصطفى فايد51897

ناجح213.5إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه ترمضان العوضى عبدالفتاح رمضان على51899

ناجح164.5إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تشحاتة رضا شحاتة ابراهيم51901

ناجح257إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تصالح محمد صالح السيد صالح51902

ناجح178إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تعبدالرحمن جمعه صالح السيد صالح51905

ناجح257إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تعبدالعزيز السيد محمد سالم اسماعيل51906

ناجح231إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تعبدالعزيز محمود عبدالعزيز محمود محمد51907
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ناجح195.5إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تعبدهللا محمد محمد لطفي محمد51908

ناجح218إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تعالء عبدهللا على بدير احمد على51909

ناجح179.5إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تعلي السيد عطية جمعة حبيب51910

ناجح183إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تعلى عرفه محمد احمد سالم51911

ناجح182.5إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تفارس منصور عنتر منصور ابراهيم51915

ناجح173.5إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تكمال احمد كمال احمد ابراهيم51917

ناجح230إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تمحمد احمد المتدوه يوسف ابوزيد51921

ناجح155إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تمحمد السيد عبدالحميد محمد السيد51924

ناجح145إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تمحمد السيد عمر محمد عمر51925

ناجح189إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تمحمد حماده على محمد خميس51926

ناجح236إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تمحمد رضا زيدان علي الحلوانى51927

ناجح181.5إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تمحمد صبرى محمد حسن عامر51928

ناجح148إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تمحمد صالح ابراهيم حسن عبدهللا51929

ناجح228إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تمحمد كمال شوقى عبدالحميد شحاته51932

ناجح244.5إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تمحمد وائل عبدالعزيز محمود محمد51933

ناجح155إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تمحمود احمد محمد شعبان احمد51934

ناجح216إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تمعاذ مسعود فتحى احمد مصطفى51936

ناجح177إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تموسى جمال محمد موسى ابراهيم51938

ناجح189إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تاسماء السيد محمد فتحي البرعي51940

ناجح171إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تاسماء خالد على شحاته الشربينى51941

ناجح212إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تاسماء عيسى عبدالحميد شحاته51942

ناجح205إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تاسماء محمد السيد عبدالمجيد على51943

ناجح187إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تاميرة الشحات احمد مصطفى جمعة51945

ناجح236إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تايناس محمد على السيد محمد51948

ناجح217إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تايه مصطفى محمد ابراهيم مصطفى51949

ناجح259إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه ترحاب محمد عبدالعزيز محمود محمد51951
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ناجح217.5إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه ترحمه محمد احمد محمد احمد51952

ناجح178إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تسارة ممدوح الشناوى عبداللة شعيشع51953

ناجح210إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تساميه دياب خطاب عبدالهادى محمد51954

ناجح194.5إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تسعاد سالم عبدالقادر سلومه51955

ناجح260.5إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تسماء عبدالعزيز عمر عبدالعزيز عبدالحميد51956

ناجح212إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تسناء انيس عبدالخالق الصاوى ابوالنجا51958

ناجح222.5إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تشروق اشرف عبدهللا المهدى المسلمانى51959

ناجح235.5إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تشهد جالل عبدالسالم السيد51961

ناجح268.5إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تشهد هانى جابر السعيد ابراهيم51962

ناجح176إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تشيماء دعبس يونس محمود محمد51963

ناجح180إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تعزيزة عدالن سلومه سالم سلومه51964

ناجح185.5إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تفاطمة عمر عبدالعزيز احمد السيد51966

ناجح194إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تفاطمة محمد احمد ابوالعينين البكراوى51967

ناجح187إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تفاطمه احمد الشربينى السيد51968

ناجح238.5إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تفاطمه احمد حمدى ابراهيم بسيونى51969

ناجح215إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تفرحه مسعد يونس محمود الصمور51970

ناجح168إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تناديه احمد عوض محمد عوض خميس51972

ناجح211إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تناهد عهدى عباس محمد عبدالوهاب51973

ناجح234إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تنبيلة ماهر صالح محمد حماده51974

ناجح248إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تهاجر محمد محمد جمعه محمد51977

ناجح192إدارة الحامـــولا.ناصر الشرقيه تهبه محمد احمد ابوالعنين البكراوى51978

ناجح190إدارة الحامـــولا.العمرانيـــــــة تابراهيم حسن محمد عبدالعاطى51980

ناجح220إدارة الحامـــولا.العمرانيـــــــة تاحمد السيد بسيونى الصاوى51981

ناجح182إدارة الحامـــولا.العمرانيـــــــة تاحمد عصام حسب هللا عبدالموجود51982

ناجح204إدارة الحامـــولا.العمرانيـــــــة تالسيد الدسوقى ابراهيم عبدالفتاح51984

ناجح246.5إدارة الحامـــولا.العمرانيـــــــة تخالد محمد حسين احمد51985
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ناجح206.5إدارة الحامـــولا.العمرانيـــــــة تسعد كارم ابراهيم عبدالقادر51986

ناجح215.5إدارة الحامـــولا.العمرانيـــــــة تطلعت محمد ابراهيم محمد51987

ناجح255إدارة الحامـــولا.العمرانيـــــــة تعبدالحميد محمد عوض المغازى51988

ناجح219إدارة الحامـــولا.العمرانيـــــــة تعبدالناصر حسين عبدالناصر حسين51989

ناجح182.5إدارة الحامـــولا.العمرانيـــــــة تفارس ماجد نجاح محمد51990

ناجح221إدارة الحامـــولا.العمرانيـــــــة تمحمد جوده حسب هللا عبدالموجود51993

ناجح191.5إدارة الحامـــولا.العمرانيـــــــة تمحمد حماده محمد احمد خضر51994

ناجح212إدارة الحامـــولا.العمرانيـــــــة تمحمد عبدالحميد صبحى عبدالحميد51995

ناجح184.5إدارة الحامـــولا.العمرانيـــــــة تاسراء صالح محمد مصطفى51997

ناجح231إدارة الحامـــولا.العمرانيـــــــة تاسماء رضا طه طه51998

ناجح191إدارة الحامـــولا.العمرانيـــــــة تاسماء شعبان متولى البيلى51999

ناجح207.5إدارة الحامـــولا.العمرانيـــــــة تاسماء مجدى جميل صادق52000

ناجح267إدارة الحامـــولا.العمرانيـــــــة تايمان اشرف رشاد سعد52001

ناجح219إدارة الحامـــولا.العمرانيـــــــة تايه الرفاعى محمد مصطفى52002

ناجح257إدارة الحامـــولا.العمرانيـــــــة تبسمله محمود احمد ابراهيم52003

ناجح203إدارة الحامـــولا.العمرانيـــــــة تجيهان السيد رشاد عقل52004

ناجح262إدارة الحامـــولا.العمرانيـــــــة تحنان حسين عبدالجواد حسين52005

ناجح204.5إدارة الحامـــولا.العمرانيـــــــة تحنان محمد عبدهللا محمد52006

ناجح206إدارة الحامـــولا.العمرانيـــــــة تزينب السيد احمد عبدالجليل52008

ناجح194إدارة الحامـــولا.العمرانيـــــــة تسعيده محمد حسب هللا عبدالموجود52010

ناجح177.5إدارة الحامـــولا.العمرانيـــــــة تصباح حسن على على52012

ناجح196.5إدارة الحامـــولا.العمرانيـــــــة تعبير رضا عبدالعاطى متولى52014

ناجح202إدارة الحامـــولا.العمرانيـــــــة تعزه حماده عبده محمد طه52015

ناجح233إدارة الحامـــولا.العمرانيـــــــة تعطيات احمد محمد محمود52016

ناجح234.5إدارة الحامـــولا.العمرانيـــــــة تمنه خالد المعداوى ابراهيم52017

ناجح229إدارة الحامـــولا.العمرانيـــــــة تمنى حسن السيد ابوالمجد52018
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ناجح174إدارة الحامـــولا.العمرانيـــــــة تندى احمد السيد محمد52019

ناجح176إدارة الحامـــولا.العمرانيـــــــة تياسمين محمد سالم احمد52020

ناجح247.5إدارة الحامـــولا.الثمانين تابراهيم احمد ابراهيم احمد52021

ناجح211إدارة الحامـــولا.الثمانين تابراهيم السيد ابراهيم على52022

ناجح205إدارة الحامـــولا.الثمانين تابراهيم محمود احمد محمود52023

ناجح269إدارة الحامـــولا.الثمانين تابراهيم هندى ابراهيم هندى52024

ناجح277إدارة الحامـــولا.الثمانين تاحمد السيد ابراهيم هندى52025

ناجح244إدارة الحامـــولا.الثمانين تاحمد السيد فتحى عبده52026

ناجح206إدارة الحامـــولا.الثمانين تاحمد حسن احمد توفيق52027

ناجح251.5إدارة الحامـــولا.الثمانين تاحمد حمدى جميل محمد52028

ناجح206إدارة الحامـــولا.الثمانين تاحمد شعبان مصطفى عبدالسالم52030

ناجح245.5إدارة الحامـــولا.الثمانين تاحمد محمد احمد ابراهيم52031

ناجح246.5إدارة الحامـــولا.الثمانين تاحمد محمد عبدالظاهر عبدالحليم52032

ناجح248إدارة الحامـــولا.الثمانين تاسالم محمد رفعت محمد52034

ناجح257إدارة الحامـــولا.الثمانين تالسعيد رافت السعيد عالم52035

ناجح258إدارة الحامـــولا.الثمانين تالسيد محمد عبدالحى عبداللطيف52036

ناجح240.5إدارة الحامـــولا.الثمانين تجالل رضا جالل عطية52037

ناجح248إدارة الحامـــولا.الثمانين تجميل جمعه جميل محمد52038

ناجح232.5إدارة الحامـــولا.الثمانين تخالد ذكى صابر حسن52039

ناجح170إدارة الحامـــولا.الثمانين ترافت الصاوي متولي الصاوي52041

ناجح250إدارة الحامـــولا.الثمانين ترمضان الشافعى سعد محمد52042

ناجح260إدارة الحامـــولا.الثمانين تسامي عطية حمودة عطية52043

ناجح245.5إدارة الحامـــولا.الثمانين تسعد مسعد محمد محمد52044

ناجح251إدارة الحامـــولا.الثمانين تسمير عبدالمنعم احمد البحيرى52045

ناجح262إدارة الحامـــولا.الثمانين تشادى محمد صبحى السيد52046

ناجح274.5إدارة الحامـــولا.الثمانين تعبدالرحمن السيد على صابر52047
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ناجح260.5إدارة الحامـــولا.الثمانين تعبدالرحمن وليد فوزي المتولي52048

ناجح222إدارة الحامـــولا.الثمانين تعبدهللا لطفى توفيق مشرف52050

ناجح255.5إدارة الحامـــولا.الثمانين تعبدهللا محمد رمضان احمد52051

ناجح182إدارة الحامـــولا.الثمانين تعزت فادى عزت على52052

ناجح265إدارة الحامـــولا.الثمانين تعلى هشام على يوسف52054

ناجح237.5إدارة الحامـــولا.الثمانين تعمر بسيونى عبدالشافى بسيونى52055

ناجح226.5إدارة الحامـــولا.الثمانين تعمرو خالد محمد ابراهيم52056

ناجح210إدارة الحامـــولا.الثمانين تعمرو هانى عبدالفتاح طلبه52057

ناجح157.5إدارة الحامـــولا.الثمانين تمحمد ابراهيم محمد عبدالعال52060

ناجح250إدارة الحامـــولا.الثمانين تمحمد احمد فوزى احمد52061

ناجح254.5إدارة الحامـــولا.الثمانين تمحمد البحراوى محمد عبدالكريم52062

ناجح264إدارة الحامـــولا.الثمانين تمحمد السعيد محمد حسين نصر52064

ناجح189.5إدارة الحامـــولا.الثمانين تمحمد بكر عبدالمقصود المرسى52065

ناجح159.5إدارة الحامـــولا.الثمانين تمحمد حسن السيد احمد52066

ناجح265إدارة الحامـــولا.الثمانين تمحمد حمادة محمد ذكي52067

ناجح190إدارة الحامـــولا.الثمانين تمحمد رضا عبدالعاطى عبدالواحد52068

ناجح204إدارة الحامـــولا.الثمانين تمحمد سامح ابراهيم محمدين52069

ناجح276إدارة الحامـــولا.الثمانين تمحمد عاطف ابراهيم محمد52070

ناجح198إدارة الحامـــولا.الثمانين تمحمد عبدالحميد وهدان محمد52071

ناجح176.5إدارة الحامـــولا.الثمانين تمحمد عبدالعزيز شحاته عبدالعزيز52072

ناجح215.5إدارة الحامـــولا.الثمانين تمحمد عبدة حسن يوسف52074

ناجح207إدارة الحامـــولا.الثمانين تمحمد على عزت على52075

ناجح255إدارة الحامـــولا.الثمانين تمحمد هانى الشافعى سعد52078

ناجح255إدارة الحامـــولا.الثمانين تمحمد وائل على حسن52079

ناجح200.5إدارة الحامـــولا.الثمانين تمصباح سعد صالح سعد52082

ناجح265إدارة الحامـــولا.الثمانين تمصطفى صابر مصطفى محمد52083
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ناجح193إدارة الحامـــولا.الثمانين تمصطفى محمود معوض فهمى52085

ناجح246إدارة الحامـــولا.الثمانين تاسراء رافت عبدالعزيز عبدالحميد52088

ناجح255إدارة الحامـــولا.الثمانين تاسراء شعبان طه سعيد52089

ناجح242إدارة الحامـــولا.الثمانين تاسراء عالء عبدالعزيز محمد المتولي52090

ناجح179إدارة الحامـــولا.الثمانين تاسراء غازى على محمد52091

ناجح270إدارة الحامـــولا.الثمانين تاسماء ابراهيم بدايه محمد سادات52092

ناجح264.5إدارة الحامـــولا.الثمانين تاسماء ابراهيم محمد عبدالكريم52093

ناجح244إدارة الحامـــولا.الثمانين تاسماء احمد رفعت محمد52094

ناجح190.5إدارة الحامـــولا.الثمانين تاسماء السعيد محمود عبدالجواد52095

ناجح274إدارة الحامـــولا.الثمانين تاسماء رضا ابراهيم المغازي52096

ناجح238إدارة الحامـــولا.الثمانين تاسماء عبدالعزيز غازى عبدالعزيز52097

ناجح243.5إدارة الحامـــولا.الثمانين تاسماء عبدالعليم محمود المغازي52098

ناجح274إدارة الحامـــولا.الثمانين تاسماء عبدهللا عبدهللا عبدالسالم احمد52099

ناجح227إدارة الحامـــولا.الثمانين تاسماء محمد السيد بكري52100

ناجح255إدارة الحامـــولا.الثمانين تاسماء محمد فوزى الدسوقى52101

ناجح168.5إدارة الحامـــولا.الثمانين تالسيده عطا سعد محمود52102

ناجح221.5إدارة الحامـــولا.الثمانين تاميره السيد حسن السيد52103

ناجح180إدارة الحامـــولا.الثمانين تاميره السيد نبيه ابراهيم52104

ناجح268.5إدارة الحامـــولا.الثمانين تاميره محمد عبدالرازق عبدالجواد52105

ناجح259.5إدارة الحامـــولا.الثمانين تاميره محمد مرعى محمد حسن52106

ناجح199إدارة الحامـــولا.الثمانين تايمان ابراهيم بسيونى عبدالرسول52107

ناجح272إدارة الحامـــولا.الثمانين تايه اسماعيل محمد يوسف52108

ناجح208.5إدارة الحامـــولا.الثمانين تبسمله مفرح سليمان فرحات52109

ناجح182إدارة الحامـــولا.الثمانين تجيهان عزت عبدالوهاب سعد52111

ناجح210إدارة الحامـــولا.الثمانين تحنين محمود رمضان عبدالواحد52112

ناجح270إدارة الحامـــولا.الثمانين تخلود ابراهيم عبدالوهاب احمد52113
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ناجح225إدارة الحامـــولا.الثمانين تخلود خالد محمد محمد52114

ناجح254إدارة الحامـــولا.الثمانين تدنيا اشرف جمعة محمد ابراهيم52116

ناجح222.5إدارة الحامـــولا.الثمانين تدنيا حسن ممدوح حسن52117

ناجح236إدارة الحامـــولا.الثمانين تدنيا فكرى محمد السيد52118

ناجح235إدارة الحامـــولا.الثمانين تدينا عبدهللا صابر حسن52119

ناجح266.5إدارة الحامـــولا.الثمانين ترغدة علي طلبه عبدالحافظ52122

ناجح264.5إدارة الحامـــولا.الثمانين تريهام عيد السيد عبدالحميد52124

ناجح261إدارة الحامـــولا.الثمانين تساره سعيد محمد سعيد52125

ناجح271إدارة الحامـــولا.الثمانين تسميحه حسان ابراهيم حسان52127

ناجح185إدارة الحامـــولا.الثمانين تسناء فريد صالح السيد مفتاح52128

ناجح272إدارة الحامـــولا.الثمانين تسهيله رضا رفعت احمد52129

ناجح271إدارة الحامـــولا.الثمانين تشروق بركات ابراهيم محمد52130

ناجح250.5إدارة الحامـــولا.الثمانين تشروق صبحى عبدالمنعم محمد52131

ناجح237.5إدارة الحامـــولا.الثمانين تشمس رضا سعد حسين52132

ناجح253إدارة الحامـــولا.الثمانين تشهد السعيد ابراهيم احمد52133

ناجح264إدارة الحامـــولا.الثمانين تشهد بركات ابراهيم محمد52134

ناجح260.5إدارة الحامـــولا.الثمانين تشهد حلمى حسن حلمى52135

ناجح223إدارة الحامـــولا.الثمانين تشهد سعد محمد عبدالغفار52136

ناجح238.5إدارة الحامـــولا.الثمانين تشهد عبدالباسط عبدالصمد عبدالصمد52137

ناجح255إدارة الحامـــولا.الثمانين تشيماء محمد غازي محمد52139

ناجح274إدارة الحامـــولا.الثمانين تعفاف اشرف نبيه محمد شلبى52140

ناجح219إدارة الحامـــولا.الثمانين تعلياء محمد السيد السيد52142

ناجح239إدارة الحامـــولا.الثمانين تفاطمة محمد على على52143

ناجح238إدارة الحامـــولا.الثمانين تفاطمه السيد السيد اسماعيل52144

ناجح270إدارة الحامـــولا.الثمانين تفاطمه هانى زغلول احمد52145

ناجح256إدارة الحامـــولا.الثمانين تمرفت رزق ابراهيم محمد52146
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ناجح254إدارة الحامـــولا.الثمانين تمروه خالد عزت ابراهيم52147

ناجح193إدارة الحامـــولا.الثمانين تمريم خالد حسن محمود52148

ناجح271إدارة الحامـــولا.الثمانين تمريم وليد عبدالرحمن ابراهيم52149

ناجح273إدارة الحامـــولا.الثمانين تمنه عصام محمود كمال52150

ناجح238.5إدارة الحامـــولا.الثمانين تمنى عنتر عبدالنبى محمد52151

ناجح248إدارة الحامـــولا.الثمانين تمياده حماده الشوادفى عبداللطيف52152

ناجح251إدارة الحامـــولا.الثمانين تناديه محمد عبدالرحمن ابراهيم52153

ناجح236إدارة الحامـــولا.الثمانين تنانسى ابراهيم محمد عامر52154

ناجح239إدارة الحامـــولا.الثمانين تنبيله السيد محمد السيد52155

ناجح238.5إدارة الحامـــولا.الثمانين تنجالء فتحى السعيد طه52156

ناجح254إدارة الحامـــولا.الثمانين تندا عبدالحليم غازى عبدالعزيز52157

ناجح237إدارة الحامـــولا.الثمانين تندا مصطفي عبدالتواب الشاملى52158

ناجح255.5إدارة الحامـــولا.الثمانين تنرمين عرفة محمد محمود مرسال52159

ناجح244.5إدارة الحامـــولا.الثمانين تنورا محمد شكرى صالح52160

ناجح246.5إدارة الحامـــولا.الثمانين تنورا يوسف محمد ادريس52161

ناجح211.5إدارة الحامـــولا.الثمانين تنورهان المتولى السعيد طه52162

ناجح227.5إدارة الحامـــولا.الثمانين تنورهان جمعه عبدالعاطى على52163

ناجح179.5إدارة الحامـــولا.الثمانين تهاجر اسامه عبدالعاطى عبدالواحد52164

ناجح186.5إدارة الحامـــولا.الثمانين تهاجر السيد احمد حسان52165

ناجح270إدارة الحامـــولا.الثمانين تهاجر حسن عماد حسن52166

ناجح277إدارة الحامـــولا.الثمانين تهاجر هانى ابراهيم محمد52167

ناجح246إدارة الحامـــولا.الثمانين تهناء عاصم عبدالرحمن ابراهيم52169

ناجح185إدارة الحامـــولا.الثمانين توفاء شعبان صالح السيد52170

ناجح241إدارة الحامـــولا.الثمانين توفاء ماهر رشاد محمد52171

ناجح259إدارة الحامـــولا.الثمانين تيارا حماده جميل السيد52172

ناجح242.5إدارة الحامـــولا.الثمانين تياسمين رضا محمد سادات52173
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ناجح186إدارة الحامـــولا.تعاون اول تاحمد على سعد الغريب غازى52174

ناجح257.5إدارة الحامـــولا.تعاون اول تالسعيد اسحاق جرس نعمة هللا52175

ناجح187إدارة الحامـــولا.تعاون اول تالسيد احمد محمود عبدالعليم52176

ناجح268.5إدارة الحامـــولا.تعاون اول تالشربينى وجيه الشربينى احمد52178

ناجح192إدارة الحامـــولا.تعاون اول تامير عبدالمقصود على عبدالرحيم52179

ناجح210.5إدارة الحامـــولا.تعاون اول تانس وليد هاشم عبدالمحسن52180

ناجح248.5إدارة الحامـــولا.تعاون اول تجمال وليد جمال عزت محمد52181

ناجح185.5إدارة الحامـــولا.تعاون اول تحجازى موسى حجازى ابوالغيط52182

ناجح199إدارة الحامـــولا.تعاون اول تسيف عماد صبرى صالح52184

ناجح189.5إدارة الحامـــولا.تعاون اول تشادى عماد سمير ابوالفتوح52185

ناجح181إدارة الحامـــولا.تعاون اول تشعبان ايمن عامر عبدالنبى52186

ناجح191.5إدارة الحامـــولا.تعاون اول تعبدالرازق ابراهيم عبدالرازق ابراهيم52187

ناجح221إدارة الحامـــولا.تعاون اول تعبدهللا جمال السيد محمد52188

ناجح252إدارة الحامـــولا.تعاون اول تعلى محمد على سالمه52189

ناجح199إدارة الحامـــولا.تعاون اول تعمار محمد محمود نجم52190

ناجح229إدارة الحامـــولا.تعاون اول تكريم سامى محمد محمد52191

ناجح199.5إدارة الحامـــولا.تعاون اول تكريم عماد قطب فرج بكر52192

ناجح276إدارة الحامـــولا.تعاون اول تلطفى عاطف جرس نعمه هللا52193

ناجح218.5إدارة الحامـــولا.تعاون اول تمحمد عبدالناصر فتحى السيد52194

ناجح234.5إدارة الحامـــولا.تعاون اول تمحمد مجدى احمد المنسى52195

ناجح176إدارة الحامـــولا.تعاون اول تمحمد وليد محمد حامد موسى52196

ناجح251.5إدارة الحامـــولا.تعاون اول تمحمد وليد هاشم عبدالمحسن52197

ناجح193.5إدارة الحامـــولا.تعاون اول توحيد محمد محمد حسن ابراهيم52198

ناجح243.5إدارة الحامـــولا.تعاون اول تاسراء اسماعيل موسى يوسف52199

ناجح207.5إدارة الحامـــولا.تعاون اول تاسماء رجب احمد محمد52200

ناجح194إدارة الحامـــولا.تعاون اول تاسماء غريب محمود الغريب52201



كفرالشيخ16/06/2021

1808صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح243إدارة الحامـــولا.تعاون اول تاالء محمد على عيد52202

ناجح222إدارة الحامـــولا.تعاون اول تامنيه السيد عبدالفتاح عبدالحميد علي52203

ناجح262.5إدارة الحامـــولا.تعاون اول تايه اسماعيل محمود الغريب52204

ناجح173إدارة الحامـــولا.تعاون اول ترشا حماده محمد محمد52205

ناجح194.5إدارة الحامـــولا.تعاون اول تشروق محمود سعد عبدهللا52206

ناجح236إدارة الحامـــولا.تعاون اول تعائشه محمد حسن محمود حسين52207

ناجح245.5إدارة الحامـــولا.تعاون اول تغاده اسامه عبدالحميد محمد52208

ناجح206إدارة الحامـــولا.تعاون اول تفاطمه سمير محمد عبدالمقصود حسن52209

ناجح248إدارة الحامـــولا.تعاون اول تهاجر محمود محمد عبدالغفار52211

ناجح254إدارة الحامـــولا.تعاون اول توالء السيد عبدالعزيز السيد52212

ناجح212.5إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية احمد ابراهيم الشحات محمد طلخان52213

ناجح263إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية احمد السيد السيد المرسي52214

ناجح254.5إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية احمد سامح محمد عبده52215

ناجح210.5إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية اسامه السيد رشاد ابراهيم52216

ناجح242.5إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية اسالم عصام الطنطاوي عبده البادي52217

ناجح182إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية اسالم على رشاد العتبانى52218

ناجح203.5إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية اسالم محمد ابراهيم محمد عبدالحميد52219

ناجح209.5إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية السيد محمد فكرى عبدهللا52220

ناجح218.5إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية الشربينى عبدالحميد الشربينى عبدالحميد المتولى52221

ناجح277.5إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية امجد محمد عبدالرؤف احمد52222

ناجح276.5إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية امير محمد عبدالرؤف احمد52223

ناجح159.5إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية حامد شريف عبدالحافظ عبدالحافظ52224

ناجح279إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية حسن محسن حسن عبدالحميد52225

ناجح242.5إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية حمدى عماد حمدى محمد52227

ناجح262.5إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية طارق سامح السعيد عوض52230

ناجح246إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية عبدالرحمن الزكى عبدالعال محمد52231
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ناجح175.5إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية عبدالرحمن شريف عبدالرحمن احمد عبدالرحمن52232

ناجح238إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية عبدهللا عبدالعظيم عبدهللا محمد52234

ناجح262إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية عبدهللا يونس مصباح عبدالغنى عبدالجواد52235

ناجح203إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية عماد السيد رمضان على52236

ناجح271إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية محمد ابوالسعود عبدالموجود حسن على52237

ناجح268إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية محمد احمد عارف محمد سليمان52239

ناجح171.5إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية محمد البحراوى عبدالمجيد على52240

ناجح263.5إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية محمد السيد احمد عبدالهادى52241

ناجح174إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية محمد حميده على حسن52242

ناجح246.5إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية محمد زكي ابراهيم محمد52243

ناجح194إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية محمد عبدالتواب محمد ابراهيم سالم52244

ناجح255إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية محمد على فتحى احمد52245

ناجح261.5إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية محمد معوض حسين احمد مرسى52246

ناجح236إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية محمود اشرف محمد مشرف ابراهيم52247

ناجح277إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية مصطفى احمد محمد محمد يونس52248

ناجح160.5إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية هانى ممدوح مسعود احمد52249

ناجح188إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية احالم السيد الكومي احمد52250

ناجح260إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية اسراء عبدالناصر فرج رابعة52251

ناجح234إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية اسماء السيد ابراهيم سالمه52252

ناجح266إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية امال السيد فكرى عبدهللا52253

ناجح243.5إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية ايه محمد عبدالجواد عوض52255

ناجح262إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية ايه محمد عبدالرؤف عبدالمنعم52256

ناجح264إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية ايه ممدوح السيد الصديق شحاته52257

ناجح201إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية بسمه فتوح احمد حمزه52258

ناجح219إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية تغريد عالء الزاهى جابر52259

ناجح274إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية حبيبه هانى شعبان عبدالمنعم الشافعى52260
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ناجح205إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية دعاء ياسر على عبده52261

ناجح220إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية دينا حسن السيد السيد عبدهللا52263

ناجح187إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية رانيا محمود احمد محمد عياد52264

ناجح275إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية روان صالح عثمان حسين البسيونى52265

ناجح272إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية زينب محمد عبدالرازق على52266

ناجح192إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية ساره محمد الشربينى سالمه السيد52267

ناجح239إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية شهد ابراهيم السيد عوض محمد52268

ناجح238إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية شهد عبدالمنعم عبدالدايم محمد52269

ناجح186إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية شيماء نبيل محمد عبدالجيد52270

ناجح217إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية عزة محمد الزاهي ابراهيم52271

ناجح204إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية فاطمه الذكى عبدالعال محمد52273

ناجح188إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية فاطمه نصر على المهدى محمود52274

ناجح279إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية فاطمه هشام عبداللطيف عبدالرازق52275

ناجح198إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية مروه السيد عبدالغنى محمود52276

ناجح267إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية مريم الشحات الشحات محمود جمعه52277

ناجح264إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية مريم امبابى السعيد ابراهيم احمد52278

ناجح255إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية منار السيد السيد حامد52280

ناجح257إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية منار ياسر عبدالقادر حسانين52281

ناجح245إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية منه محمد رجب عبدهللا52282

ناجح160إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية مى ابراهيم عبدالحميد محمد السقا52283

ناجح223إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية مى حماده محمد مشرف ابراهيم52284

ناجح147إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية مياده راشد اسماعيل محمد عطا52286

ناجح267إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية نسمه ناحج الشحات محمود جمعه52288

ناجح276إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية نهاد محمد عبدهللا عبدالعال52289

ناجح235إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية هاجر سامى السيد حمزه52291

ناجح236إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية هاجر سعد احمدعلى احمد52292
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ناجح208إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية هاجر ماهر السيد القصبى52293

ناجح200إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية يارا مصطفى على مصطفى52294

ناجح254إدارة الحامـــول الجديدة اإلعدادية7قرية ياسمين ابراهيم منير السيد براوى52295

ناجح269إدارة الحامـــولالمدينة المنورة  ت أاحمد سمير محمد احمد الصعيدى52296

ناجح265إدارة الحامـــولالمدينة المنورة  ت أاحمد محمد عبدالحى  متولى رضوان52297

ناجح193إدارة الحامـــولالمدينة المنورة  ت أاحمد محمد محمود محمد القاضى52298

ناجح248إدارة الحامـــولالمدينة المنورة  ت أعبدهللا محمد مصطفي محمد ربيع52299

ناجح197إدارة الحامـــولالمدينة المنورة  ت أعلى احمد محمد محمد الصباغ52300

ناجح271.5إدارة الحامـــولالمدينة المنورة  ت أعلى السيد عوض محمد  مجحوب52301

ناجح274إدارة الحامـــولالمدينة المنورة  ت أمحمد جمعة احمد داود52303

ناجح216.5إدارة الحامـــولالمدينة المنورة  ت أمحمد حمدى فتحى القط52304

ناجح255إدارة الحامـــولالمدينة المنورة  ت أمحمد رجب عبدالحى مصطفي داود52305

ناجح185.5إدارة الحامـــولالمدينة المنورة  ت أمحمد عبدالرحيم الحسني عبدالرحيم نعناعة52306

ناجح161إدارة الحامـــولالمدينة المنورة  ت أمحمد عماد على محمد الصروى52307

ناجح168.5إدارة الحامـــولالمدينة المنورة  ت أمحمد ياسر عبدالرحمن مصطفي محمد52308

ناجح177إدارة الحامـــولالمدينة المنورة  ت أمحمود عبدالخبير محمود محمد يوسف القاضي52309

ناجح221إدارة الحامـــولالمدينة المنورة  ت أاسراء عز الرجال محمد عبدالرحمن  يهنسى52310

ناجح268إدارة الحامـــولالمدينة المنورة  ت أاسماء محمد محمد حسن شداد52311

ناجح248.5إدارة الحامـــولالمدينة المنورة  ت أاية جمال محمد يوسف  القط52312

ناجح265إدارة الحامـــولالمدينة المنورة  ت أاية رمضان رجب عبدالرحمن  البنا52313

ناجح168إدارة الحامـــولالمدينة المنورة  ت أبسمله صالح محمد فريد52314

ناجح273.5إدارة الحامـــولالمدينة المنورة  ت أحبيبة محمود احمد حسين52316

ناجح208إدارة الحامـــولالمدينة المنورة  ت أروضة فوزى الحسينى عبدالرحيم نعناعه52317

ناجح256.5إدارة الحامـــولالمدينة المنورة  ت أزينب عبدالرازق عبدالحى حسن ابراهيم52318

ناجح272إدارة الحامـــولالمدينة المنورة  ت أساره محمود فتحى محمد القط52319

ناجح266.5إدارة الحامـــولالمدينة المنورة  ت أسامية محمد ابراهيم يوسف احمد52320
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ناجح254.5إدارة الحامـــولالمدينة المنورة  ت أنجاة عبدالناصر ابراهيم حسن ابراهيم52321

ناجح171.5إدارة الحامـــولالمدينة المنورة  ت أهاجر حسام محمود محمد يوسف52322

ناجح159إدارة الحامـــولا. ت11قريه ابراهيم حسنى شعبان المرسى عطية52323

ناجح150إدارة الحامـــولا. ت11قريه احمد الشربيني السيد الشربينى العرابى52325

ناجح240.5إدارة الحامـــولا. ت11قريه اسالم ايمن رمضان سليمان52327

ناجح237إدارة الحامـــولا. ت11قريه السيد احمد محمد الشربينى عرابى52328

ناجح175.5إدارة الحامـــولا. ت11قريه حمدى توفيق حمدى السيد موسى52330

ناجح213إدارة الحامـــولا. ت11قريه عبدالرحمن محمد فهمى على على52334

ناجح159إدارة الحامـــولا. ت11قريه عبدالرحمن منير السيد عبدالمقصود على52335

ناجح198.5إدارة الحامـــولا. ت11قريه عبدالسميع هانى عبدالسميع لطفى المهدى52336

ناجح172إدارة الحامـــولا. ت11قريه محمود ابراهيم مرضى عبدالمجيد خليفة52339

ناجح192إدارة الحامـــولا. ت11قريه محمود السيد العدوى ابراهيم احمد52340

ناجح222.5إدارة الحامـــولا. ت11قريه ممدوح خالد عبدهللا الشحات الشحات52342

ناجح261إدارة الحامـــولا. ت11قريه اسماء السيد فاضل محمد محمد هالل52344

ناجح201إدارة الحامـــولا. ت11قريه اسماء عبدالرحمن طلبه السيد عبدالحليم52345

ناجح203.5إدارة الحامـــولا. ت11قريه اسماء عبدالعظيم فهمى عبدالعظيم السيد52346

ناجح243.5إدارة الحامـــولا. ت11قريه امينة محمد عمر حسين حسانين52348

ناجح238.5إدارة الحامـــولا. ت11قريه ايه السعيد كمال احمد ابوالعز52349

ناجح250.5إدارة الحامـــولا. ت11قريه بشرى ابراهيم فوزى توفيق العتر52350

ناجح240إدارة الحامـــولا. ت11قريه رابعه محمد جمعه احمد ابراهيم52351

ناجح241إدارة الحامـــولا. ت11قريه راويه على عبدالباسط سعد عبدهللا52352

ناجح266إدارة الحامـــولا. ت11قريه سعاد ايمن سامى البشير محمد52353

ناجح207إدارة الحامـــولا. ت11قريه شهد خليفة السيد عبدالمقصود على52354

ناجح155إدارة الحامـــولا. ت11قريه شوق محمد على محمد حجازى52355

ناجح174.5إدارة الحامـــولا. ت11قريه صباح اشرف محمد حسين حسين52356

ناجح211إدارة الحامـــولا. ت11قريه فاطمه طه فوزى محروس على52357
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ناجح168إدارة الحامـــولا. ت11قريه مروه محمد عبدالمولى عبدالعزيز سالم52358

ناجح270إدارة الحامـــولا. ت11قريه منار السيد على محمد شحاته52359

ناجح190.5إدارة الحامـــولا. ت11قريه منال الزغبى ابراهيم ابراهيم جمعه52360

ناجح196إدارة الحامـــولا. ت11قريه ندى مصطفى حسونه حسين حسانين52361

ناجح167.5إدارة الحامـــولا. ت11قريه نورهان السيد خميس مسعود خميس52362

ناجح232.5إدارة الحامـــولا. ت11قريه هاجر على سعد على على52363

ناجح196.5إدارة الحامـــولا. ت11قريه هاجر محمد على عبده محمد52364

ناجح256.5إدارة الحامـــولا. ت11قريه هدى منصور عفيفى عطيه الفقى52365

ناجح216إدارة الحامـــولا. ت11قريه يارا عطيه محمد مصطفى احمد52366

ناجح228.5إدارة الحامـــولا. ت8قريه احمد بدوى احمد محمد بدوى52367

ناجح187.5إدارة الحامـــولا. ت8قريه احمد حماده السيد السيدحماد52368

ناجح257إدارة الحامـــولا. ت8قريه احمد محمود احمد محمدمحمد52369

ناجح169.5إدارة الحامـــولا. ت8قريه اسالم محمد حسن سليم جبريل52370

ناجح188إدارة الحامـــولا. ت8قريه البحراوى رافت السيد السعيد قنديل52371

ناجح187.5إدارة الحامـــولا. ت8قريه السيد حسين حمدى محمد على52372

ناجح248إدارة الحامـــولا. ت8قريه السيد ناجى السيد محمد محمد52373

ناجح231إدارة الحامـــولا. ت8قريه حسين على حسين ابراهيم نصرالدين52374

ناجح190.5إدارة الحامـــولا. ت8قريه رضا عادل رجب محمد على52376

ناجح193إدارة الحامـــولا. ت8قريه رضا محمد مهران الغريب الصايغ52377

ناجح161إدارة الحامـــولا. ت8قريه رضا ناجى عبدالمنجى ابراهيم عوض52378

ناجح181.5إدارة الحامـــولا. ت8قريه صبرى السيد البيلى السيد على المعداوى52379

ناجح160إدارة الحامـــولا. ت8قريه عبدهللا ياسر محمد عبدهللا الدسوقى52381

ناجح217.5إدارة الحامـــولا. ت8قريه عمرو محمد احمد عرفة الحرتى52382

ناجح224إدارة الحامـــولا. ت8قريه فارس جالل السعيد حامد52385

ناجح182إدارة الحامـــولا. ت8قريه فارس وائل عبدالحميد عبدهللا شرف الدين52386

ناجح232.5إدارة الحامـــولا. ت8قريه كريم عبدهللا موسى احمد عبدهللا52387
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ناجح234.5إدارة الحامـــولا. ت8قريه محمد البيلى يوسف سليمان البيلى52389

ناجح185إدارة الحامـــولا. ت8قريه محمد بدير محمد بديرسالم52391

ناجح187.5إدارة الحامـــولا. ت8قريه محمد عاطف محمد عبدهللا52392

ناجح271.5إدارة الحامـــولا. ت8قريه محمد عماد سليم محمدسليم ربيع52393

ناجح263.5إدارة الحامـــولا. ت8قريه محمد يحيى عبدالعزيز عوض حميدة52394

ناجح251.5إدارة الحامـــولا. ت8قريه محمود محمد محمد عبدالحميدمحمدعلى52395

ناجح255.5إدارة الحامـــولا. ت8قريه اسراء سامح احمد عبدالوهاب السيد52396

ناجح274إدارة الحامـــولا. ت8قريه اسراء على محمد احمد يوسف52397

ناجح264إدارة الحامـــولا. ت8قريه اسراء ماجد محمد عبدالجواد محمد52398

ناجح276إدارة الحامـــولا. ت8قريه اسراء محمد على على محمدصقر52399

ناجح204إدارة الحامـــولا. ت8قريه اسماء ابراهيم عبدالمقصود سالم عيد52400

ناجح207إدارة الحامـــولا. ت8قريه امانى السيد سامى محمد السيد52401

ناجح264إدارة الحامـــولا. ت8قريه اميرة السيد عبدالعاطى عبدالسميع عبدالعاطى52402

ناجح264إدارة الحامـــولا. ت8قريه حبيبة رضا عبدالمعز سليمان عوض52403

ناجح257إدارة الحامـــولا. ت8قريه حبيبة محمد حسن محمد على52404

ناجح247إدارة الحامـــولا. ت8قريه حنين احمد محمد احمدعبدالمعطى52405

ناجح262إدارة الحامـــولا. ت8قريه دعاء عليوه السيد محمود ابوالمعاطي52406

ناجح225إدارة الحامـــولا. ت8قريه دنيا احمد سعد على مندور52407

ناجح259إدارة الحامـــولا. ت8قريه سارة مسلم موسى احمد عبدهللا52408

ناجح262إدارة الحامـــولا. ت8قريه ساره رضا محمد ربيع52410

ناجح256إدارة الحامـــولا. ت8قريه سعدية محمد حمزة المرسى على52411

ناجح248إدارة الحامـــولا. ت8قريه سميه كرم حمدى محمد على52412

ناجح256إدارة الحامـــولا. ت8قريه شاديه تامر شعبان محسوب على52413

ناجح256إدارة الحامـــولا. ت8قريه صباح السيد عبدالوهاب اسماعيل محمد52414

ناجح225إدارة الحامـــولا. ت8قريه فاطمة اشرف اسماعيل اسماعيل السيد52416

ناجح239إدارة الحامـــولا. ت8قريه فاطمه رضا عبدالغنى عبدالعزيز المرسى52417
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ناجح269إدارة الحامـــولا. ت8قريه مريم محمد السيد محمدشرف52419

ناجح224إدارة الحامـــولا. ت8قريه منه سعد عبدالعزيز سالم عيد52420

ناجح252إدارة الحامـــولا. ت8قريه منه شوقى عبدالجليل عبدالعاطى حسن52421

ناجح215.5إدارة الحامـــولا. ت8قريه منى مبروك سعيد محمدالسالمونى52422

ناجح187إدارة الحامـــولا. ت8قريه ناهد صالح صالح حسين محمد52423

ناجح169إدارة الحامـــولا. ت8قريه ناهد محمود جمال محمدمحمد ابوتكية52424

ناجح267إدارة الحامـــولا. ت8قريه ندا على احمد محمديوسف52425

ناجح185إدارة الحامـــولا. ت8قريه ندى لبيب ابوالنصر احمدالشيخ52426

ناجح231إدارة الحامـــولا. ت8قريه نشوى ابراهيم يوسف عبدالحميد منصور52427

ناجح249إدارة الحامـــولا. ت8قريه نورهان عبدالغنى بسيونى محمدعبدالغنى52428

ناجح238إدارة الحامـــولا. ت8قريه هاجر احمد اسماعيل السيد52429

ناجح266إدارة الحامـــولا. ت8قريه هانم المتولى راشد محمدالقشو52430

ناجح253إدارة الحامـــولا. ت8قريه هدير جوده سمير جوده عطيه52431

ناجح255إدارة الحامـــولا. ت8قريه هند جوده سمير جوده عطيه52432

ناجح233إدارة الحامـــولا. ت8قريه وردة محمد عبدالقادر عبدالخالق ابوالمعاطى52433

ناجح274إدارة الحامـــولا. ت8قريه يارا سالمه محمد سالمه حسن52434

ناجح273إدارة الحامـــولا. ت8قريه ياسمين خالد حسن سليمان عمار52435

ناجح252إدارة الحامـــولا. ت8قريه ياسمين سامى محمد جمعه مصطفى52436

ناجح238إدارة الحامـــولا. ت10قرية ابراهيم يوسف محمد يوسف52437

ناجح183إدارة الحامـــولا. ت10قرية باسم مصطفي ابوالفتوح محمد علي52438

ناجح195إدارة الحامـــولا. ت10قرية رضا مصلحى جوده عطية52439

ناجح175إدارة الحامـــولا. ت10قرية عبدالحميد سعيد عبدالحميد بسيونى ابراهيم52440

ناجح201إدارة الحامـــولا. ت10قرية عبدالعاطي عطيه عبدالعاطي علي52441

ناجح182إدارة الحامـــولا. ت10قرية عبدهللا محمد عبدالكريم سالمه52442

ناجح169إدارة الحامـــولا. ت10قرية علي محمد صفوت محمد52443

ناجح267إدارة الحامـــولا. ت10قرية كريم احمد عيد محفوظ52444



كفرالشيخ16/06/2021

1816صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح182إدارة الحامـــولا. ت10قرية محمد السيد عبدالفتاح العوضي52445

ناجح165إدارة الحامـــولا. ت10قرية محمد حسن عبدالرازق عبدالمقصود52446

ناجح193إدارة الحامـــولا. ت10قرية محمد حماده رزق محمد52447

ناجح226إدارة الحامـــولا. ت10قرية محمد رضا السيد عامر52448

ناجح223إدارة الحامـــولا. ت10قرية محمد عرفات الطوخي عراقي52449

ناجح204إدارة الحامـــولا. ت10قرية مطاوع عبدهللا محمد محمد52451

ناجح220.5إدارة الحامـــولا. ت10قرية اكرام ابراهيم علي مصطفي52452

ناجح250إدارة الحامـــولا. ت10قرية ضحي نصر عبدالقادر شتات52453

ناجح207إدارة الحامـــولا. ت10قرية منال رمضان عبدربه السيد52455

ناجح254.5إدارة الحامـــولا. ت10قرية هاجر السيد عليمي محمد52456

ناجح205إدارة الحامـــولا. ت10قرية هنيه شعبان الشحات احمد52457

ناجح202إدارة الحامـــولا. ت10قرية ياسمين حسني محمد البكري52458

ناجح255.5إدارة الحامـــولا. ت10قرية ياسمين عبدالمقصود محمد عبدالمقصود52459

ناجح164إدارة الحامـــولا. ت6الطرفاية اسالم محمد عبدالرازق محمد عبدالرازق52460

ناجح239.5إدارة الحامـــولا. ت6الطرفاية اشرف حسن عبدالقادر حسانين52461

ناجح169.5إدارة الحامـــولا. ت6الطرفاية الرفاعي مصطفى محمد الرفاعي مصطفى52462

ناجح248.5إدارة الحامـــولا. ت6الطرفاية جمال محمد السعيد محمود السعيد52463

ناجح188إدارة الحامـــولا. ت6الطرفاية حسام جمعه عبدالعظيم ابوالحديد زغلول52464

ناجح176.5إدارة الحامـــولا. ت6الطرفاية حماده وليد عطية حسن علي52465

ناجح207.5إدارة الحامـــولا. ت6الطرفاية سعد فؤاد سعد محمد احمد52466

ناجح223إدارة الحامـــولا. ت6الطرفاية عبدالرحمن محمد صبرى محمد الشربينى52467

ناجح221إدارة الحامـــولا. ت6الطرفاية محمد البيلي عوض البيلي حسانين52468

ناجح211إدارة الحامـــولا. ت6الطرفاية محمد ايمن عبدالفتاح محمود السعيد52469

ناجح194.5إدارة الحامـــولا. ت6الطرفاية محمد عبدهللا شوقي علي بدوي52470

ناجح190.5إدارة الحامـــولا. ت6الطرفاية محمد محمد فرج محمد العشري52471

ناجح211.5إدارة الحامـــولا. ت6الطرفاية محمد ممدوح مخلوف شعبان الششتاوي52472
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ناجح254إدارة الحامـــولا. ت6الطرفاية محمود اشرف محمود محمد محمد52473

ناجح252.5إدارة الحامـــولا. ت6الطرفاية اسماء عادل مبروك عوض هللا معوض52474

ناجح204.5إدارة الحامـــولا. ت6الطرفاية اسماء عبدالحميد السعيد محمود السعيد52475

ناجح176إدارة الحامـــولا. ت6الطرفاية اسماء عبدالفتاح رزق يوسف محمد52476

ناجح188إدارة الحامـــولا. ت6الطرفاية دنيا احمد يونس يونس الصاوي52477

ناجح169.5إدارة الحامـــولا. ت6الطرفاية دنيا عبدالقادر عطية عبدالقادر محمد52478

ناجح224.5إدارة الحامـــولا. ت6الطرفاية دينا عبدالنبي السعيد محمود السعيد52479

ناجح203إدارة الحامـــولا. ت6الطرفاية ريهام عبدالعاطى على عبدالعاطى ابراهيم52480

ناجح266.5إدارة الحامـــولا. ت6الطرفاية ساميه السيد محمد اسماعيل عطا52481

ناجح174إدارة الحامـــولا. ت6الطرفاية ساميه مجدي عبدالحق السعيد العرابي52482

ناجح201.5إدارة الحامـــولا. ت6الطرفاية شرين رضا رمضان صابر عبدالسالم52484

ناجح246.5إدارة الحامـــولا. ت6الطرفاية عزه محمد عبدالحميد عبدالمقصود محمد52485

ناجح266.5إدارة الحامـــولا. ت6الطرفاية فاطمه السيد عبدالحميد عبدالمقصود محمد52486

ناجح187.5إدارة الحامـــولا. ت6الطرفاية فايزه هيثم علي الشربيني علي سالمه52487

ناجح187إدارة الحامـــولا. ت6الطرفاية فوزيه سالمة احمد عبدالعزيز السيد52488

ناجح240.5إدارة الحامـــولا. ت6الطرفاية مريم محسن رمضان اصالن عبدالقادر52489

ناجح266إدارة الحامـــولا. ت6الطرفاية منار عبدالخالق عبدالخالق حسن فريخ52490

ناجح261.5إدارة الحامـــولا. ت6الطرفاية مي اشرف محمود محمد محمد52491

ناجح195.5إدارة الحامـــولا. ت6الطرفاية ندا خالد صفوت عوض البيلي52492

ناجح211إدارة الحامـــولا. ت6الطرفاية وفاء محمد عبدالهادي علي المرسي52493

ناجح187إدارة الحامـــولالشهيد سعد صبرى االعداديهابراهيم سمير احمد ابراهيم احمد52494

ناجح181إدارة الحامـــولالشهيد سعد صبرى االعداديهالسيد الدسوقي السيد علي موسى52495

ناجح188إدارة الحامـــولالشهيد سعد صبرى االعداديهصالح محمد احمد فوزي احمد52499

ناجح263إدارة الحامـــولالشهيد سعد صبرى االعداديهمازن هاني ابراهيم عبده ابراهيم52500

ناجح188إدارة الحامـــولالشهيد سعد صبرى االعداديهمجدي رزق احمد ابراهيم الشبكي52501

ناجح232.5إدارة الحامـــولالشهيد سعد صبرى االعداديهمحمد علي ربيع علي يوسف52502
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ناجح254إدارة الحامـــولالشهيد سعد صبرى االعداديهاماني ناصر اسالم عبدالمعطي الشافعي52504

ناجح273.5إدارة الحامـــولالشهيد سعد صبرى االعداديهامنيه انور مختار فوزي احمد52505

ناجح272إدارة الحامـــولالشهيد سعد صبرى االعداديهحنان محمد صالح صالح مجاهد52506

ناجح215.5إدارة الحامـــولالشهيد سعد صبرى االعداديهدنيا رمضان السيد محمد المرسي52507

ناجح237إدارة الحامـــولالشهيد سعد صبرى االعداديهدنيا عبدالبديع عبدالبديع ابراهيم رزق52508

ناجح235إدارة الحامـــولالشهيد سعد صبرى االعداديهمريم عبده محمد عبده القشو52509

ناجح272إدارة الحامـــولالشهيد سعد صبرى االعداديهمها عواد عبدالخالق العشري ذكرهللا52510

ناجح250إدارة الحامـــولالشهيد سعد صبرى االعداديهناهد نادر مختار فوزي احمد52511

ناجح225إدارة الحامـــولالشهيد سعد صبرى االعداديهناهد وليد كمال عبدالفتاح ابراهيم52512

ناجح275إدارة الحامـــولالشهيد سعد صبرى االعداديهنورهان خالد محمود محمدشلبيه52513

ناجح263إدارة الحامـــولالشهيد سعد صبرى االعداديهكرهللا<هند عنتر عطا العشري 52514

ناجح208إدارة الحامـــولا. ت45قريه ابراهيم مصباح ابراهيم عبدالعاطي محمد52515

ناجح168إدارة الحامـــولا. ت45قريه السيد محمد مشهور محمد سليمان52516

ناجح204إدارة الحامـــولا. ت45قريه حماده محمد مصطفي محمد السيد52517

ناجح210إدارة الحامـــولا. ت45قريه سالمه محمد سالمه سليم محمد52518

ناجح268إدارة الحامـــولا. ت45قريه صالح عبدالعزيز عبدالوهاب محمد السيد52519

ناجح235.5إدارة الحامـــولا. ت45قريه عبدالرحمن سالم سالم محمد سالمه52520

ناجح256إدارة الحامـــولا. ت45قريه عبدالرحمن سليمان حمدان محمد سالمه52521

ناجح275إدارة الحامـــولا. ت45قريه عبدالوهاب عبدالفتاح عبدالوهاب محمد السيد52522

ناجح189إدارة الحامـــولا. ت45قريه محرز محفوظ محرز محمد ابراهيم52523

ناجح209إدارة الحامـــولا. ت45قريه محمد ابراهيم فرج هللا يونس محمد52524

ناجح198إدارة الحامـــولا. ت45قريه محمد عبدالرحيم محمد عابد محمد52525

ناجح208إدارة الحامـــولا. ت45قريه محمد عبدالسالم السيد سليم محمد52526

ناجح211إدارة الحامـــولا. ت45قريه محمد عبدالفتاح محمد عبدالفتاح سلمى52527

ناجح218إدارة الحامـــولا. ت45قريه اسماء السيد حمدان ويده سالمه52528

ناجح248.5إدارة الحامـــولا. ت45قريه اسماء سالمه علي محمد حمدان52529
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ناجح231.5إدارة الحامـــولا. ت45قريه امنيه حاتم كساب السيد عبدالرحمن52530

ناجح213إدارة الحامـــولا. ت45قريه اميره ويده السيد ويده سالمه52531

ناجح190إدارة الحامـــولا. ت45قريه ايات مسلمي عبدالوهاب محمد السيد52532

ناجح212.5إدارة الحامـــولا. ت45قريه ايه محمد عبدالرحمن ويده سالمه52533

ناجح192إدارة الحامـــولا. ت45قريه دنيا سمير العوضي محمد على52534

ناجح249إدارة الحامـــولا. ت45قريه رجاء ابراهيم عبدالوهاب محمد السيد52535

ناجح274إدارة الحامـــولا. ت45قريه رحمة احمد علي علي المسيرى52536

ناجح211إدارة الحامـــولا. ت45قريه فاطمة سالمه سليمان ويده سالمه52537

ناجح228.5إدارة الحامـــولا. ت45قريه فاطمه السيد مصطفي محمد السيد52538

ناجح185إدارة الحامـــولا. ت45قريه لبني السيد محمد عبدالسالم محمد52539

ناجح220إدارة الحامـــولا. ت45قريه مريم حمدان محمد حمدان محمد52540

ناجح244.5إدارة الحامـــولا. ت45قريه مريم ناصر عبدالعظيم راضي فوده52541

ناجح241إدارة الحامـــولا. ت45قريه مني ذكي الحسانين احمد السيد52542

ناجح197إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه ابراهيم حسن علي حسن محمد52543

ناجح231إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه ابراهيم حسن علي نصر شحاته52544

ناجح216إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه احمد ابراهيم فكري علي على52545

ناجح217إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه احمد صبري عطيه السيد المنياوي52546

ناجح246إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه احمد محمد احمد اسماعيل52547

ناجح241إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه السعيد محمد السعيد نصر شحاته52548

ناجح215إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه السيد ابراهيم السيد محمد بالل52549

ناجح159إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه السيد عبدالجواد السيد ابراهيم احمد52552

ناجح223إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه حماده فتحي السيد سليمان خطاب52553

ناجح248.5إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه حمدي ضياء اسماعيل محمد السيد52554

ناجح216.5إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه رمضان محمد الشحات جاد محمد52556

ناجح234إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه شعبان رضا عبدالرحمن محمد بيومي52557

ناجح186إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه عبدالرحمن الشاذلي احمد جاد محمد52558
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ناجح232إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه عبدالرحمن عبدهللا ابوالعزم حامد احمد52560

ناجح264إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه عبدالرحمن غريب عبدالرحمن محمد البيومي52561

ناجح247إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه عبدالرحمن فكري توفيق البدراوي غازي52562

ناجح229إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه عبدالرحمن محمود ابومسلم عبدالفتاح الطنطاوى52563

ناجح193إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه عبدهللا ابراهيم عامر السيد على52564

ناجح225إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه عبدهللا السيد محمود مصطفى عياد52565

ناجح234.5إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه عبدهللا الشربينى طلبه عبدهللا علي52566

ناجح200إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه عبدهللا العشرى جمعة العشري رزق52567

ناجح267.5إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه عبدالهادى سويلم ابراهيم عبدالغني ابراهيم52568

ناجح187.5إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه على عبدالباسط سعد الدرينى محمد52569

ناجح232إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه عمر مكرم السيد محمد مصطفى52570

ناجح192إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه فارس السيد عبدالعظيم ابراهيم عبداللطيف52571

ناجح245إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه فارس رضا علي عامر فرحات52572

ناجح194إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه فاروق السيد فاروق السيد سليمان52573

ناجح269إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه فاروق رسالن المغازي رسالن ابراهيم52574

ناجح192إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه محمد احمد حسانين محمود حسانين52577

ناجح236إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه محمد احمد يوسف زيدان يوسف52578

ناجح264إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه محمد اسماعيل مرزوق علي اسماعيل52579

ناجح189إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه محمد ايهاب احمد عبدالرحيم محمد52580

ناجح224إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه محمد حمدي صبري ابراهيم السيد52581

ناجح219إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه محمد عبدالجليل جمال محمد عبدالجليل52583

ناجح228إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه محمد عبدالرحيم عبدالرحيم المتولي سليمان52584

ناجح199إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه محمد عبدالفتاح ابومسلم عبدالفتاح الطنطاوي52585

ناجح227إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه محمد عبدهللا عبدالرحيم متولي سليمان52586

ناجح254إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه محمد عبدهللا عوض عبدهللا محمد52587

ناجح193إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه محمد غالي سالم سالم عبده52588
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ناجح168إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه محمد نعيم عيسي مصطفي52589

ناجح237إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه محمود منصور سعد عيد كساب52591

ناجح247إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه محمود وليد السيد محمد سيد احمد52592

ناجح208إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه مسعد كامل مصطفي كامل مصطفى52593

ناجح222إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه معاذ سامح ابوالمعاطي جاد السيد52594

ناجح250إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه معاذ محمد عبدالقادر محمد الشيخ52595

ناجح238إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه وحيد ناجح فتحي محمود زايد52596

ناجح244إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه يوسف عبدالسالم طه الشيخ على52597

ناجح249.5إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه يوسف محمد علي محمد يوسف52598

ناجح255إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه اسراء جمعه صبري ابراهيم السيد52600

ناجح270إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه اسراء طارق عبدالرسول توفيق الشامى52601

ناجح168.5إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه اسراء محمد السعيد العرابي حسين52602

ناجح265إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه اسماء ابراهيم عوض الصعيدي حجاج52603

ناجح244إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه اسماء اسعد محمد ابوالعال محمد52604

ناجح271إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه اسماء السيد محمد احمد محمد الحصرى52605

ناجح264إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه اسماء عبدالحميد محمد عبدالحميد عبدالفتاح52606

ناجح232.5إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه اسماء محمد فتحي عبدالغني خلف52608

ناجح215.5إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه اسماء محمود السيد السعيد احمد52609

ناجح256إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه الشيماء شوقي عبدالكريم علي علي52610

ناجح245.5إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه الهام مجدى طه احمد كشك52611

ناجح202.5إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه امل انور محمد الصاوي متولى52612

ناجح248.5إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه امل محمد متولي عطية محمد52613

ناجح229إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه امنيه محمد عوض عبدالسالم محمد52614

ناجح244إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه اميره محمد الدريني شعبان عبدربه52615

ناجح167إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه انتصار اشرف حسن احمد محمد52616

ناجح250إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه ايمان عهدي محمود ابراهيم علي52617



كفرالشيخ16/06/2021

1822صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح216إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه ايمان محمد النبوي محمد عجوه52618

ناجح219إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه ايه ابراهيم فاروق الرفاعي عبدهللا52619

ناجح249إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه ايه حسن حسن محمد52620

ناجح225إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه ايه محمد عوض الصعيدي ابراهيم52621

ناجح233إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه ايه محمود علي احمد جوده52622

ناجح273إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه ايه ياسر توكل محمد احمد شهاب52623

ناجح231إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه حنين رضا عبداللطيف صالح عطية52624

ناجح239إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه حنين سمير محمد عبدالسميع ابراهيم52625

ناجح243إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه دنيا تامر عوض عبدالحافظ عبدالرحيم52626

ناجح238إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه دنيا خضر فتحي خضر السيد52627

ناجح250إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه دنيا سمير جاد كامل محمد52628

ناجح248إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه رقيه السيد محمود حسن السيد52629

ناجح231إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه ريهام حامد سعد حامد طه52631

ناجح270إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه زينب صابر عدلي توفيق الشامي52632

ناجح233إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه زينب محمد سعيد ابراهيم قاسم52633

ناجح229إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه ساره يوسف على محمد يوسف52634

ناجح263إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه سحر رضا السيد محمد الوحش52635

ناجح270إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه سما يونس محمد سعد ابراهيم52636

ناجح266إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه شروق احمد عبدالمحسن ابراهيم عثمان52637

ناجح275إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه شروق محمد محمد عوض علي السقا52638

ناجح276إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه شهد احمد الشحات احمدمحمود52639

ناجح251إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه شهد عبدالحميد ابراهيم احمد عيد52640

ناجح263إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه عائشه محمد الدسوقي محمد البيه52641

ناجح268إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه عبير عطيه عبدالباسط محمد ابوالمجد52642

ناجح267إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه عزه احمد عبدالفتاح عبدالغني عبدالعال52643

ناجح255إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه عزه محمد حسنين ابراهيم حسنين52644
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ناجح256إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه عزه محمد ربيع عبدالفتاح عبدالكريم52645

ناجح277إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه فاطمه عطيه محمد السيد محمد52646

ناجح255إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه فاطمه محمد الموافي محمد الموافي52647

ناجح265إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه لمياء احمد محمد سعد ابراهيم52648

ناجح256إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه مريم اشرف نسيم توفيق عبدالخالق52649

ناجح274إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه مريم السيد مصطفي السيد مصطفي52650

ناجح276إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه مريم سليمان محمد سليمان  ابوغزاله52651

ناجح274إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه مريم عبدالمالك السيد عبدالمالك حسن52652

ناجح275إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه مريم عبدة محمد السيد محمد52653

ناجح270إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه مريم وليد محمود عبداللطيف عبدالواحد52655

ناجح204.5إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه منار ابوالنصر معوض ابواليزيد ندا52656

ناجح248إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه منه محمود محمد عبدالسميع احمد52657

ناجح270إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه منه ناصف احمد ناصف بدير52658

ناجح265إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه مى عوض احمد ناصف بدير52659

ناجح276إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه ميران طه سعد اسماعيل احمد52660

ناجح207إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه ناديه عبدربه علي محمد محمد الطنطاوى52661

ناجح240.5إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه ناديه مصطفي محمود مصطفي سليمان52662

ناجح205إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه ناهد السيد ابوالوفا السيد محمد52663

ناجح215إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه ندا تامر احمد سالمه مخيمر52664

ناجح276إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه ندى حسن محمد حسن محمد52665

ناجح238إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه نسمه محمد رمضان عبدالحميد عبدالحميد52666

ناجح273إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه نورا شعبان نجيب سعد محمد52667

ناجح265.5إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه نوره ابراهيم محمود محمود الحسانين52668

ناجح253.5إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه نورهان ابراهيم محمود محمود الحسانين52669

ناجح205.5إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه نورهان السيد علي ابراهيم سالم52670

ناجح261.5إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه هاجر اسامه محمد ابوالعال محمد52671
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ناجح191إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه هدى محمود سمير مختار محمد52672

ناجح224.5إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه هناء محمد عوض عبدهللا الهاللي52673

ناجح256إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه والء عبدالمجيد عبدالفتاح عبدالغني عبدالعال52674

ناجح273إدارة الحامـــول اإلعدادية4الطرفايه ياسمين عادل محمد عبدالجليل علي52675

ناجح224إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةابراهيم متولي محمد ابراهيم الفتياني52676

ناجح219إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةاحمد اسامه عبدالفتاح عبداللطيف بيومى52677

ناجح182.5إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةاحمد السعيد السعيد رجب بدر تفاحه52678

ناجح198.5إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةاحمد جميل محمد اسماعيل كشك52680

ناجح272إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةاحمد حامد صالح يونس صالح52681

ناجح177إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةاحمد ربيع محمود محمود محمد52682

ناجح243إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةاحمد زغلول ابواليزيد عبدالقوى عبدالجليل52683

ناجح265إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةاحمد سعد كمال احمد ابورواش52684

ناجح262إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةاحمد سعيد محمد الغنام52685

ناجح262إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةاحمد شعبان ابراهيم احمد مصطفي52686

ناجح247إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةاحمد عادل بدير رضوان يونس52687

ناجح187.5إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةاحمد عامر احمد محمد عامر52688

ناجح181إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةاحمد عبدالنبي سلطان بسيوني عبدالعزيز52690

ناجح171إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةاحمد محمد ابراهيم علي احمد52692

ناجح248إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةاحمد محمد عبدالرازق بدران محمد52693

ناجح256إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةاحمد مراد السعيد محمود عبدالعال52694

ناجح204.5إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةاحمد معروف فاروق محمد رمضان52695

ناجح256إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةاسالم محمد سعد عبدالعزيز عطيه52698

ناجح254إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةالسعيد محمد محمد احمد مرة52699

ناجح237إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةالسيد محمد السيد مرسال مبروك52700

ناجح225إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةالسيد مدحت السيد احمد حسن ابوهنطش52701

ناجح229إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةحسام حسن محمد اسماعيل عبداللطيف52704
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ناجح225إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةحماده محمود فؤاد احمد رمضان52707

ناجح256إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةحمدي احمد احمد محمد طرطير52708

ناجح258إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةخالد احمد عبدالحميد علي سبع52709

ناجح195إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةخالد السعيد محمد يوسف ابوشعيشع52710

ناجح269إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةخالد محمد عبدالنبى عبدالفتاح عبدالنبى52712

ناجح203إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةرضا محمود رافت عبدالفتاح على سليمان52713

ناجح239إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةسالم محمد على مصطفى مصطفي52714

ناجح219إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةسامى السيد فاروق السعيد ابوالعنين52715

ناجح188إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةشادى عبدهللا عبدالمعبود عبدهللا يونس52716

ناجح214إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةضياء السيد سعد علي السيد52717

ناجح210إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةطارق السيد سعد علي السيد52718

ناجح250إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةطارق السيد محي محمد المغازي52719

ناجح199إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةعبدالحكيم عباس مصطفى محمد المغازى52720

ناجح259إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةعبدالحليم السيد محمد عبدالحليم متولي52721

ناجح268إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةعبدالرحمن عطا شعبان المتولى محمد52722

ناجح245إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةعبدالرحمن محمد شعبان على المزين52723

ناجح165إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةعبدالرحمن محمد غازى على ابوالهدى52724

ناجح271إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةعبدالرحمن محمد محمود محمد سليمان52725

ناجح254إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةعبدالفتاح حمادة عبدالفتاح عبدالسالم سيداحمد52726

ناجح197إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةعبدهللا السيد المرسي حسن حالوة52727

ناجح208إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةعلي عطيه علي علي حسن الصباغ52728

ناجح248إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةعلى غازى محمد غازى علي52729

ناجح248إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةعمار زكى الصاوى عبدالفتاح على52730

ناجح254إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةعمر على هللا محمود احمد اسماعيل52731

ناجح215إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةعوض احمد عبدالبر علي عبدالبر52732

ناجح264إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةفارس السيد درغام غازي عارفات52733
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ناجح227إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةفتحى يسن عبدالقادر خضر خضر52734

ناجح217إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةفضل محمد فضل احمد شحاته52735

ناجح192إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةكريم السيد عبدالسميع خلف رمضان52736

ناجح164إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةمحمد احمد رجب احمد عطية52737

ناجح241إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةمحمد البسيونى السيد جاد احمد52738

ناجح218إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةمحمد السيد احمد على سعد52739

ناجح254إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةمحمد السيد عبدالصمد السيد عزوز52740

ناجح243إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةمحمد السيد علي مصطفى مصطفي52741

ناجح270إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةمحمد حامد صالح يونس صالح52744

ناجح173إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةمحمد حسين محمد حسين ابراهيم52745

ناجح193إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةمحمد ربيع شبل على عزوز52746

ناجح273إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةمحمد سامى السيد محمد حسين ابراهيم52747

ناجح216إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةمحمد سامي عبدالواحد بدير عبدالسالم52748

ناجح233إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةمحمد عبدهللا ابراهيم محمود رمضان52750

ناجح196إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةمحمد عرفه غازى على ابوالهدي52752

ناجح266إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةمحمد عالء عبدالونيس عبدالحميد بركات52753

ناجح220إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةمحمد على محمد احمد الشرقاوي52754

ناجح256إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةمحمد ممدوح السعيد محمود عبدالعال52756

ناجح271إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةمحمود السيد عبدالقادر الششتاوى المرسي52758

ناجح227.5إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةمحمود حمدى عبدالعاطى محجوب52759

ناجح251إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةمروان ايهاب محمد محمد السعداوى52760

ناجح212إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةمصطفى عبدالغنى عبدالغنى احمد محمد52761

ناجح218إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةمصطفى محمد احمد عبدهللا سعد52762

ناجح217إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةيوسف الصاوى رافت عبدالفتاح على52765

ناجح193إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةاسراء رضا سيد احمد مغازي منصور52766

ناجح275إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةاسراء عبدالحميد عبدالونيس عبدالحميد بركات52767
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ناجح258إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةاسراء محمد عبدالهادى مصطفى حمد52768

ناجح263إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةاسراء محمود صالح يونس صالح52769

ناجح216إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةاسراء محمود ناصف عفيفي السيد غزاله52770

ناجح245إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةاسماء ابراهيم يونس عبدالونيس رفاعى52771

ناجح270إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةاسماء حسام السيد عبدالفتاح محمد52772

ناجح250إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةاسماء صالح عبداللطيف مصطفى موافي52773

ناجح245إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةاشرقت محمد عبدهللا محمد يوسف52774

ناجح266إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةاالء حماد عبدالوهاب محمد حماد52775

ناجح261إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةاالء سامح شحاته محمد عبدالرازق52776

ناجح271إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةالزهراء ياسر ابراهيم غازى ابراهيم52777

ناجح222إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةالسيده محمد جمال محمد عطيه52778

ناجح265إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةايمان السعيد محي محمد حجازي52779

ناجح230إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةايمان شريف فتحي اسماعيل ابوالخير52780

ناجح262إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةايمان طارق محمود مصباح حسين52781

ناجح204إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةايمان عبدهللا السيد ابراهيم عزوز52782

ناجح228إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةايمان على غازى على ابوالهدى52783

ناجح268إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةايه سليمان فوزي عطيه السيد52784

ناجح270إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةبدر عوض جمعه عبده على52785

ناجح263إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةبسمه رضا منصور شعبان شحاته52786

ناجح268إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةبسنت فتحي سليمان سليمان ابراهيم52787

ناجح263إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةبسنت يوسف غازى على دبورة52788

ناجح268إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةجهاد محمد صبرى مصباح حسين52789

ناجح268إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةجيهاد السيد المرسي حسن حالوة52790

ناجح274إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةحبيبه محمد محمد على يوسف52791

ناجح275إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةحسناء خالد سمير احمد مصطفي52792

ناجح223إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةحنان غريب الشوادفى غريب السيد52793
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ناجح247إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةحنين سامى عبدالحميد البيومى عبدالعزيز52794

ناجح252إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةحنين محمد سعد عبدالحافظ الصاوى52795

ناجح275إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةحنين وليد محمد عبدالعليم احمد52796

ناجح246إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةخديجة طارق متولى وهبه زيدان52797

ناجح275إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةداليا محمد عبدالحميد علي علي52798

ناجح222إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةدنيا البحراوي ابراهيم السيد ابراهيم52799

ناجح275إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةدنيا ايهاب رزق عبدالسالم محمد52800

ناجح234إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةدنيا جمعه محمد جمعه سليمان52801

ناجح219إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةدنيا سالم خليفه حسن على52802

ناجح194إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةدنيا شعبان محمد يوسف ابوالعنين52803

ناجح207إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةدنيا محمد مصطفى محمد عسكر52804

ناجح223إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةرانيا على ابوالفتوح على بريك عبدالرحمن52805

ناجح266إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةرشا طلعت عبدالبصير زكريا ابراهيم52806

ناجح249إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةساره احمد عبدالصمد عبداللطيف الجرتلى52808

ناجح232إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةساره احمد عبدالفتاح جاد الحق ياسين52809

ناجح211إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةسماح شعبان احمد شفيق السيد52810

ناجح246إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةسماح ناصر عبدالواحد بدير عبدالسالم52811

ناجح263.5إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةسهام محمد على مصطفى مصطفي52812

ناجح170إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةشروق عبدالهادى ابراهيم عبدالهادى عبدالقوى52813

ناجح269إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةشهد عبدالسالم السعيد عبدالسالم سيداحمد52814

ناجح257إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةشهد فارس مختار عبدالمجيد عوض52815

ناجح248إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةشيماء رمضان نصر عبدهللا السيد52816

ناجح227إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةعفاف عطا البسيونى محمد البسيونى52817

ناجح233إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةفاطمة فتح الدين عيسى حسن عيس علي52818

ناجح277.5إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةفرح محمود عبدالحق محمد حجازي52820

ناجح276إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةمروه السيد كامل السيد مصطفى وفا52821
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ناجح180إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةمريم ابراهيم عطية قطيشة52822

ناجح223إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةمريم حماده امام مصطفى المنزالوي52823

ناجح251إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةمريم صبحي عبدالمعطي عرفه الغنام52824

ناجح265إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةمريم عبدالهادي عبدالفتاح عبدالهادي ابوالخير52825

ناجح274إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةمريم عمران سعد اسماعيل محمد52826

ناجح248إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةمريم محمد فوزي عطيه السيد52827

ناجح276إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةمريم محمد مسعد عبدالمجيد حسن52828

ناجح258إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةمنه هللا عبدالفتاح رمضان عبدالفتاح عبدالنبى52829

ناجح263إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةمنه هللا عبدهللا عبدالنبي جاد جاد52830

ناجح206إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةمنى احمد لطفي احمد عبدهللا52831

ناجح265إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةنداء عزت مرسي حسن ابوحالوة52832

ناجح256إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةندى تامر محمد سليمان عبدالحميد52833

ناجح266إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةندى سعيد محمد احمد محمد52834

ناجح226إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةندى عزوز عبدالصمد السيد عزوز52835

ناجح263إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةندى محمد السيد عبدهللا رزق52837

ناجح226إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةنورا بدير فتحى بدير الصاوي52840

ناجح236إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةنورهان سامى توفيق الشربيني محمد52841

ناجح272إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةهاجر الشحات محمد عبدالموجود بهنسي52842

ناجح233إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةهاجر بكر سعد عبدالحافظ الصاوي52843

ناجح273إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةهاجر قطب ابراهيم احمد عبدالجواد52844

ناجح228إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةهاجر محمد السعيد على السيد52845

ناجح264إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةهاجر محمد عشرى محمد عشري52846

ناجح277إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةهاجر محمود الشحات بسيوني علي عيسى52847

ناجح183إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةهالة ابراهيم السيد محمد حسين52848

ناجح234إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةهانم رضا غريب غريب بيومى52849

ناجح251إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةهبه السعيد محمد حموده محمود52850
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ناجح251.5إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةهنادي السيد على محمد ابراهيم52851

ناجح201.5إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةورده محمد محمد مصطفى يوسف الشرنوبي52853

ناجح240إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةوفاء عبدالعزيز رافت عبدالعزيز محمد52854

ناجح229.5إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةوالء سالمه عبدالقادر الطنطاوي عبدالقادر52855

ناجح237.5إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةيارا حماده اسماعيل محمد حسب هللا52856

ناجح236.5إدارة الحامـــولالمجاز الشرقى اإلعداديةياسمين خميس محمد عبدالونيس عبداللة52857

ناجح252.5إدارة الحامـــولا.غرب تيره تاسراء بدير السيد بدير عرفات52858

ناجح254.5إدارة الحامـــولا.غرب تيره تاسراء صديق السيد عبدالحميد القناوي52859

ناجح263.5إدارة الحامـــولا.غرب تيره تاسراء عالء شعبان حجازى حافظ52860

ناجح264.5إدارة الحامـــولا.غرب تيره تاسراء نصر فؤاد ابوزيد ابراهيم52861

ناجح261إدارة الحامـــولا.غرب تيره تاسماء ابراهيم فرج ابراهيم علي52862

ناجح267إدارة الحامـــولا.غرب تيره تاسماء االمام عبدالجليل االمام ابراهيم52863

ناجح252إدارة الحامـــولا.غرب تيره تاسماء محمد عبدالعزيز قنديل شاهين52864

ناجح224إدارة الحامـــولا.غرب تيره تاسماء محمد عبدالوهاب متولى عبدالعاطي52865

ناجح220إدارة الحامـــولا.غرب تيره تاسماء ياسر يوسف محمد يوسف52866

ناجح263إدارة الحامـــولا.غرب تيره تاشرقت وليد سمير محمد احمد52867

ناجح274إدارة الحامـــولا.غرب تيره تاالء حسين ابراهيم يوسف سعيد52868

ناجح276إدارة الحامـــولا.غرب تيره تاالء عبدالحميد غازى يوسف الشرقاوي52869

ناجح273إدارة الحامـــولا.غرب تيره تاالء محمود توفيق السيد مصطفى52870

ناجح270.5إدارة الحامـــولا.غرب تيره تاالء يسرى حامد حامد محمد52871

ناجح265إدارة الحامـــولا.غرب تيره تامل حسام محمد عبدالمطلب محمود52872

ناجح278.5إدارة الحامـــولا.غرب تيره تامنية عمر السيد خليل ابراهيم52873

ناجح267إدارة الحامـــولا.غرب تيره تاميرة محمد زكريا محمد محمد52874

ناجح247.5إدارة الحامـــولا.غرب تيره تاية على المصليحى احمد المصلحي52875

ناجح259.5إدارة الحامـــولا.غرب تيره تاية محمد عبدة احمد محمد52876

ناجح277إدارة الحامـــولا.غرب تيره تاية هشام احمد محمد احمد الشرقاوي52877
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ناجح223.5إدارة الحامـــولا.غرب تيره تايمان قاسم السيد رزق52878

ناجح278إدارة الحامـــولا.غرب تيره تايمان مدحت ابراهيم على علي52879

ناجح237إدارة الحامـــولا.غرب تيره تايناس عبدالحليم محمد رضوان52880

ناجح240.5إدارة الحامـــولا.غرب تيره تايناس محمد جوهر المعداوى االقفاص52881

ناجح248.5إدارة الحامـــولا.غرب تيره تايه محمد لطفى ابراهيم عمر52882

ناجح234إدارة الحامـــولا.غرب تيره تبسمله عالء طه عيسى سليمان52883

ناجح205إدارة الحامـــولا.غرب تيره تحنين ابراهيم محمد متولى52885

ناجح261إدارة الحامـــولا.غرب تيره تدعاء جمال عبدالفتاح محمود محمد شهاب52886

ناجح215إدارة الحامـــولا.غرب تيره تدينا عالء الدين محمد عطيه الخولي52887

ناجح244إدارة الحامـــولا.غرب تيره تدينا محمد نبيل محمد محمد52888

ناجح203.5إدارة الحامـــولا.غرب تيره ترانيا جمعة احمد محمد خليل52889

ناجح190إدارة الحامـــولا.غرب تيره ترانيا على جابر عبدالعزيز عكاز52890

ناجح254.5إدارة الحامـــولا.غرب تيره ترانيا نصر السيد نصر شاهين52891

ناجح257.5إدارة الحامـــولا.غرب تيره ترحاب وليد ابراهيم عطيه خميس52892

ناجح274إدارة الحامـــولا.غرب تيره ترحمه حماده عبداللطيف البرعي محمد52893

ناجح274إدارة الحامـــولا.غرب تيره تروان هاشم حامد حامد محمد52895

ناجح247.5إدارة الحامـــولا.غرب تيره تروان هاني السيد عبدالحميد القناوي52896

ناجح263.5إدارة الحامـــولا.غرب تيره تروميساء طلعت احمد حسن السالمونى52897

ناجح245.5إدارة الحامـــولا.غرب تيره تريم غازى محمد على احمد52898

ناجح252.5إدارة الحامـــولا.غرب تيره تسارة عادل محمد عيسى محمد52899

ناجح184.5إدارة الحامـــولا.غرب تيره تسماح سعيد على عبدالونيس علي52901

ناجح192.5إدارة الحامـــولا.غرب تيره تسمر فاضل عبدالجليل االمام ابراهيم52902

ناجح224.5إدارة الحامـــولا.غرب تيره تشهد رافت قطب عبدالفتاح محمد52904

ناجح245إدارة الحامـــولا.غرب تيره تشهد مسعود عبدالحفيظ محمود الغتاوى52905

ناجح268إدارة الحامـــولا.غرب تيره تشهد يوسف علي الحداد احمد52906

ناجح265إدارة الحامـــولا.غرب تيره تشيماء السيد سعد السيد العشري52907
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ناجح267إدارة الحامـــولا.غرب تيره تشيماء عبدالعزيز ابوالعنين على حسن52908

ناجح262إدارة الحامـــولا.غرب تيره تشيماء محمد عبدالرحمن ايوب شلبي52909

ناجح234إدارة الحامـــولا.غرب تيره تعزه عبدالعزيز ممدوح اسماعيل حماد52910

ناجح258.5إدارة الحامـــولا.غرب تيره تعزيزة حامد صالة النبى يوسف المهراني52911

ناجح240إدارة الحامـــولا.غرب تيره تغادة عبدالرازق حسين عبدالرازق حسين بريك52912

ناجح252.5إدارة الحامـــولا.غرب تيره تغادة عيد محمد ابراهيم السقا52913

ناجح169.5إدارة الحامـــولا.غرب تيره تفاتن صبرى سعد اسماعيل القربي52914

ناجح259.5إدارة الحامـــولا.غرب تيره تفاطمة السعيد على حميدة رزق52915

ناجح208.5إدارة الحامـــولا.غرب تيره تفاطمة شريف السيد علي احمد52916

ناجح263إدارة الحامـــولا.غرب تيره تفاطمة عبدالرازق رمضان محمد القصاص52917

ناجح257إدارة الحامـــولا.غرب تيره تفرح احمد محمد عبدالسالم الزعيقي52918

ناجح219.5إدارة الحامـــولا.غرب تيره تفرحة السعيد رجب عبدالغني بليح52919

ناجح267إدارة الحامـــولا.غرب تيره تليلى حامد حجازى حامد حجازي52920

ناجح261إدارة الحامـــولا.غرب تيره تمروة بدير صبحى بدير الشيخ52921

ناجح258إدارة الحامـــولا.غرب تيره تمروة رمضان عبدالسالم رمضان بكر52922

ناجح267.5إدارة الحامـــولا.غرب تيره تمروة يوسف عبدالهادى ابراهيم شليمه52923

ناجح267إدارة الحامـــولا.غرب تيره تمريم ابراهيم محمود محمود عبدالجواد52924

ناجح263.5إدارة الحامـــولا.غرب تيره تمريم احمد عبدالفتاح عبدالفتاح البسيوني52925

ناجح271.5إدارة الحامـــولا.غرب تيره تمريم احمد عزت احمد محمد52926

ناجح239إدارة الحامـــولا.غرب تيره تمريم احمد محمد قنديل شاهين52927

ناجح262إدارة الحامـــولا.غرب تيره تمريم رضا محمد هليل الذكير52928

ناجح277إدارة الحامـــولا.غرب تيره تمريم سامح عطية عيد هجرس52929

ناجح203إدارة الحامـــولا.غرب تيره تمريم سعد على عبدربه غازي52930

ناجح270إدارة الحامـــولا.غرب تيره تمريم عوض السعيد قابل52931

ناجح265إدارة الحامـــولا.غرب تيره تمريم فهيم السعيد مصطفى الطباخ52932

ناجح264إدارة الحامـــولا.غرب تيره تمنه هللا محمد ابراهيم على علي52933
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ناجح217إدارة الحامـــولا.غرب تيره تمنه محمد عبدالرحمن عتمان52934

ناجح275إدارة الحامـــولا.غرب تيره تمنى عصام علي السيد علي52935

ناجح249.5إدارة الحامـــولا.غرب تيره تندا رمضان احمد عبدالحميد احمد52937

ناجح236.5إدارة الحامـــولا.غرب تيره تنداء محمد عبدالهادى على عبدالهادي52938

ناجح225.5إدارة الحامـــولا.غرب تيره تندى ابراهيم بيلي احمد ولي هللا52939

ناجح211إدارة الحامـــولا.غرب تيره تندي طه عتريس السيد علي52940

ناجح276إدارة الحامـــولا.غرب تيره تندي عاطف السيد خليل ابراهيم52941

ناجح272إدارة الحامـــولا.غرب تيره تندى محمد حلمي ابوالفتوح52942

ناجح246إدارة الحامـــولا.غرب تيره تنورا شعبان محمد ابراهيم محمد52943

ناجح258.5إدارة الحامـــولا.غرب تيره تنورهان خالد عزت عبدالنبي محمد بدوي52944

ناجح277إدارة الحامـــولا.غرب تيره تنيرة جمال محمد على حسن52945

ناجح272إدارة الحامـــولا.غرب تيره تهاجر محمد عبدالسالم محمد الرفاعي52946

ناجح176إدارة الحامـــولا.غرب تيره تهدير محمد السيد عيد هجرس52947

ناجح261.5إدارة الحامـــولا.غرب تيره تهند حسن بسيونى حسن ابوالفضل52948

ناجح270إدارة الحامـــولا.غرب تيره تهند طارق على احمد بدير52949

ناجح204إدارة الحامـــولا.غرب تيره تياسمين جالل قطب سليمان متولي52950

ناجح239إدارة الحامـــولغرب تيره بنينابراهيم سالمه ابراهيم محمد سيد احمد52951

ناجح267.5إدارة الحامـــولغرب تيره بنيناحمد الشحات محمد عبدالعزيز52952

ناجح246.5إدارة الحامـــولغرب تيره بنيناحمد رامي السيد محمد على محمد52953

ناجح267.5إدارة الحامـــولغرب تيره بنيناحمد رضا الشربينى محمد52954

ناجح180إدارة الحامـــولغرب تيره بنيناحمد رضا بدير محمد52955

ناجح232إدارة الحامـــولغرب تيره بنيناحمد عصام علي محمد يوسف52956

ناجح270إدارة الحامـــولغرب تيره بنيناحمد على ابراهيم محمد52957

ناجح271.5إدارة الحامـــولغرب تيره بنيناحمد على السيد يوسف52958

ناجح260إدارة الحامـــولغرب تيره بنيناحمد عماد فؤاد عوض52959

ناجح222.5إدارة الحامـــولغرب تيره بنيناحمد محمد محمد قنديل شاهين52960
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ناجح221.5إدارة الحامـــولغرب تيره بنيناحمد وليد كمال احمد ابوشعيشع52961

ناجح263إدارة الحامـــولغرب تيره بنيناحمد ياسر علي ابراهيم القبالوي52962

ناجح236إدارة الحامـــولغرب تيره بنيناحمد يوسف مرسى معوض52963

ناجح191إدارة الحامـــولغرب تيره بنيناسالم شمس الدين رمضان محمد القصاص52964

ناجح239إدارة الحامـــولغرب تيره بنينالسيد احمد عبداللطيف البرعي52965

ناجح207إدارة الحامـــولغرب تيره بنينالسيد عطية السيد احمد52966

ناجح265إدارة الحامـــولغرب تيره بنينالسيد وليد السيد الغريب الزناتي52967

ناجح235إدارة الحامـــولغرب تيره بنينجالل ياسر جالل قطب سليمان52968

ناجح190.5إدارة الحامـــولغرب تيره بنينحسين محمد حسين عبرالرازق52969

ناجح243إدارة الحامـــولغرب تيره بنينخيرى محمد السعيد الششتاوى52972

ناجح257إدارة الحامـــولغرب تيره بنينزياد السعيد جمال عبدالحميد52973

ناجح251إدارة الحامـــولغرب تيره بنينزياد محمد عبدالجيد عبداللطيف البانوبي52974

ناجح228إدارة الحامـــولغرب تيره بنينعبدالرحمن رجب احمد محمد52975

ناجح251.5إدارة الحامـــولغرب تيره بنينعبدالرحمن عبدهللا السيد الشناوي52976

ناجح219.5إدارة الحامـــولغرب تيره بنينعبدالرحمن متولى عبدالوهاب متولى52977

ناجح204.5إدارة الحامـــولغرب تيره بنينعبدهللا حمدان شلبى شلبى52978

ناجح267إدارة الحامـــولغرب تيره بنينعبدهللا محمد عاصم محمد52979

ناجح204.5إدارة الحامـــولغرب تيره بنينعبدهللا مصطفى محمود عثمان52980

ناجح179.5إدارة الحامـــولغرب تيره بنينعزت السيد محمد طه52981

ناجح187إدارة الحامـــولغرب تيره بنينعطية يحى سليمان عطية52982

ناجح161إدارة الحامـــولغرب تيره بنينعلى رزق على اسماعيل محمد52984

ناجح158.5إدارة الحامـــولغرب تيره بنينعلي عدلي علي السيد علي52985

ناجح265إدارة الحامـــولغرب تيره بنينعلى محمد عبدالونيس ابوالعز زيدان52986

ناجح248إدارة الحامـــولغرب تيره بنينعماد عالء عبدالعزيز على سيداحمد52987

ناجح263إدارة الحامـــولغرب تيره بنينعمر محمد السيد عايد52989

ناجح268إدارة الحامـــولغرب تيره بنينعمر معتزباهلل عامر عمر ذكي ابراهيم52990
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ناجح152.5إدارة الحامـــولغرب تيره بنينكريم السيد عبدالواحد احمد52991

ناجح268إدارة الحامـــولغرب تيره بنينكريم حسين جمال عبدالحميد52992

ناجح268إدارة الحامـــولغرب تيره بنينكمال محمد محمود عبدالغنى52993

ناجح257إدارة الحامـــولغرب تيره بنينمحمد السيد سعد ابراهيم52996

ناجح211.5إدارة الحامـــولغرب تيره بنينمحمد حمادة عبدالوكيل السيداحمد52999

ناجح260إدارة الحامـــولغرب تيره بنينمحمد زين عبدربه عصفور53000

ناجح256إدارة الحامـــولغرب تيره بنينمحمد سامى احمد محمد53001

ناجح184إدارة الحامـــولغرب تيره بنينمحمد غازي محفوظ غازى53003

ناجح245إدارة الحامـــولغرب تيره بنينمحمد محمود جوهر المعداوى53004

ناجح246إدارة الحامـــولغرب تيره بنينمحمد مسعد وحيد عبدالحميد حمدون53005

ناجح249إدارة الحامـــولغرب تيره بنينمحمد مصطفى حسن مصطفى الدهمه53006

ناجح249إدارة الحامـــولغرب تيره بنينمحمد ياسر السعيد محمد53007

ناجح186إدارة الحامـــولغرب تيره بنينمحمد يوسف عبدالوهاب محمود53008

ناجح246إدارة الحامـــولغرب تيره بنينمحمود احمد ابراهيم محمد53009

ناجح250إدارة الحامـــولغرب تيره بنينمدحت محمود محمد على53012

ناجح218إدارة الحامـــولغرب تيره بنينمصطفى حسن عبدالسالم عبدالفتاح53014

ناجح226إدارة الحامـــولغرب تيره بنينمصطفى عادل محمد حسن53015

ناجح185إدارة الحامـــولغرب تيره بنينهشام شاكر زكى غازى53016

ناجح234إدارة الحامـــولغرب تيره بنينيوسف مجدى على ابراهيم53018

ناجح196إدارة الحامـــولغرب تيره بنينيوسف محمد رمضان عبدالمطلب53019

ناجح217إدارة الحامـــولغرب تيره بنينيوسف محمود صديق عبدالسالم53020

ناجح164إدارة الحامـــولغرب تيره بنينيوسف وائل يوسف عبدالهادى53021

ناجح225إدارة الحامـــولا. ت44قرية ابراهيم جهاد ابراهيم الششتاوى53022

ناجح150إدارة الحامـــولا. ت44قرية احمد بالل متولى احمد53023

ناجح172إدارة الحامـــولا. ت44قرية احمد عالء محمد عوض هللا حسن53026

ناجح186إدارة الحامـــولا. ت44قرية احمد غريب لطفى السيد53027
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ناجح209إدارة الحامـــولا. ت44قرية جابر ياسر سعد عبدالعاطى53028

ناجح178إدارة الحامـــولا. ت44قرية جمال محمد محمد ابراهيم53029

ناجح174إدارة الحامـــولا. ت44قرية جوهر السيد عبدهللا عبدالمطلب53030

ناجح210إدارة الحامـــولا. ت44قرية حسام سامى ابراهيم منصور53031

ناجح196إدارة الحامـــولا. ت44قرية حسام عبدالنبي عبدهللا عبدالمطلب غازي53032

ناجح231.5إدارة الحامـــولا. ت44قرية زكريا مجدى زكريا محمد53033

ناجح243إدارة الحامـــولا. ت44قرية صبحى مصطفى محمد فتوح53036

ناجح266.5إدارة الحامـــولا. ت44قرية ضياء محمد فرحات ابراهيم53037

ناجح201إدارة الحامـــولا. ت44قرية عادل ماهر عبداللطيف عبدالعزيز53038

ناجح157إدارة الحامـــولا. ت44قرية عبدالرحمن حسام محمد السيد53039

ناجح255إدارة الحامـــولا. ت44قرية على جمعة محمد عطية53040

ناجح193.5إدارة الحامـــولا. ت44قرية عمر رضا عمر احمد53041

ناجح193.5إدارة الحامـــولا. ت44قرية محمد احمد رجب سعد حجازى53042

ناجح207إدارة الحامـــولا. ت44قرية محمد احمد عمر احمد53043

ناجح190.5إدارة الحامـــولا. ت44قرية محمد السيد ابراهيم السيد53044

ناجح169إدارة الحامـــولا. ت44قرية محمد سالمه سعد مسعود53046

ناجح179إدارة الحامـــولا. ت44قرية محمد صابر عبدالسالم عبدالفتاح53047

ناجح166.5إدارة الحامـــولا. ت44قرية محمد طلعت رشدى ابراهيم53048

ناجح183إدارة الحامـــولا. ت44قرية محمد محمود السيد السيد53049

ناجح216إدارة الحامـــولا. ت44قرية محمد ياسر سعد عبدالعاطى53050

ناجح221إدارة الحامـــولا. ت44قرية مصطفى محمد عبدهللا محمد53051

ناجح237إدارة الحامـــولا. ت44قرية نادر جالل مصطفى مصطفى53052

ناجح169إدارة الحامـــولا. ت44قرية نصر عصام نصر محمد53053

ناجح266إدارة الحامـــولا. ت44قرية هادى فرج ابراهيم منصور53054

ناجح195إدارة الحامـــولا. ت44قرية يوسف ابراهيم زيدان سليمان الشربينى53055

ناجح182إدارة الحامـــولا. ت44قرية اسماء محمد ابراهيم السيد53056
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ناجح257إدارة الحامـــولا. ت44قرية االء فوزى محمد ابراهيم53057

ناجح205إدارة الحامـــولا. ت44قرية ايمان عبدالمطلب عبدهللا عبدالمطلب53060

ناجح249إدارة الحامـــولا. ت44قرية بسمه السيد حمدى محمد53061

ناجح240إدارة الحامـــولا. ت44قرية بسمه فتحى اسماعيل فتحى53062

ناجح250إدارة الحامـــولا. ت44قرية حنين ياسر سعد سيد احمد53064

ناجح241إدارة الحامـــولا. ت44قرية دعاء محمود محمد عبدالخالق53066

ناجح221إدارة الحامـــولا. ت44قرية رانيا السيد شوقى السيد53067

ناجح157إدارة الحامـــولا. ت44قرية راويه السيد حامد السيد53068

ناجح247إدارة الحامـــولا. ت44قرية رحاب راغب حسين فرج53069

ناجح240إدارة الحامـــولا. ت44قرية رنا السيد شوقى السيد53070

ناجح241إدارة الحامـــولا. ت44قرية سارة فؤاد السعيد عبدالحميد53071

ناجح243إدارة الحامـــولا. ت44قرية ساره مصطفى مصطفى دياب53072

ناجح181إدارة الحامـــولا. ت44قرية سماح محمد حامد السيد الجنزوري53073

ناجح196إدارة الحامـــولا. ت44قرية شهد السيد عبدالباسط السيد53074

ناجح217إدارة الحامـــولا. ت44قرية شهد مصباح محمد السعيد53075

ناجح243إدارة الحامـــولا. ت44قرية شيماء حمادة عطية محمد53076

ناجح207إدارة الحامـــولا. ت44قرية شيماء صالح محمد ابراهيم53077

ناجح250إدارة الحامـــولا. ت44قرية فاطمة السيد زكريا محمد53080

ناجح258إدارة الحامـــولا. ت44قرية فاطمه احمد محمد السيد53081

ناجح179إدارة الحامـــولا. ت44قرية فاطمه محمد ابراهيم السيد53083

ناجح248إدارة الحامـــولا. ت44قرية محاسن وليد محمد السيد53084

ناجح264إدارة الحامـــولا. ت44قرية ندى مصطفى عبدالمجيد طه53085

ناجح223إدارة الحامـــولا. ت44قرية نورهان محمد محمد ابراهيم53086

ناجح200إدارة الحامـــولا. ت44قرية ياسمين السيد عبدالباسط السيد53089

ناجح221إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه احمد سعد زين سعد مسعد53092

ناجح208إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه احمد صبحى لطفى ايوب هواش53093
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ناجح250إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه احمد عبدالرشيد ياقوت عبدالمعبود عبدهللا53094

ناجح242إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه احمد عبدالمعطى عبدالحكيم عبدالمعبود هواش53095

ناجح170إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه احمد نادر مسعد عبدهللا ابوالعز53096

ناجح172.5إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه اسالم محمود صابر مسعد بدوى53097

ناجح207إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه السعيد عبدالحميد السعيد عبدالقادر مسلم53098

ناجح203إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه باسم تامر حمدى محمد خلف هللا53099

ناجح181إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه رجب محمد طلبه طلبه عوضين53100

ناجح249إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه صالح عنتر عويضه عويضه خميس53101

ناجح213إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه صبحى ابراهيم متولى مصلحى سالم53102

ناجح273إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه عاطف عبدالجواد حسن عبدالجواد على53103

ناجح279.5إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه عبدالرحمن الخطيب عبداللطيف عبدالعال عبدالعال53104

ناجح273إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه عبدالرحمن هيثم حميده عبدالرحمن عبدالكريم53105

ناجح167إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه عبدالعزيز احمد السعيد عبدالعزيز الجديلى53106

ناجح239إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه عبدهللا عبدالحميد على عبدالحميد محمود53107

ناجح179إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه عمر كمال خميس عويضه عويضه53108

ناجح206.5إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه فطيم مفرح فطيم جاد البسطويسى53109

ناجح168.5إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه محمد ايمن محمد محمد عطيه53111

ناجح167.5إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه محمد جمعه الشحات عبدالونيس عبدهللا53112

ناجح239.5إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه محمد حسين محمد حسين حجازى53113

ناجح181.5إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه محمد عبدالجواد المنسى عبدالجواد شحاته53114

ناجح246إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه محمد وجيه نشات جاد محمد53117

ناجح247إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه محمود السعيد محمود عمر محمود53118

ناجح225.5إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه مصطفى احمد عبدالحى السيد احمد53120

ناجح248إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه مصطفى غازى عبدالجواد مصطفى رضوان53121

ناجح250إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه هادى عمر سرور عبدالكريم عبدالجواد53122

ناجح270إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه اسراء احمد الشحات احمد عبدهللا53124
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ناجح269إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه اسالم الشحات ابراهيم السيد محمد53125

ناجح258إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه اسماء احمد ابراهيم عبدهللا احمد53126

ناجح278إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه انجى جميل بسيونى نعمت هللا حسن53127

ناجح277إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه اهداء الشوادفى على عبدالحميد محمود53128

ناجح266.5إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه ايمان راضى عبدالخالق محمد بسطويسى53129

ناجح266إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه ايه خالد فكرى بدير السيد53130

ناجح252إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه دعاء اسامه محمد دياب متولى53131

ناجح239.5إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه دنيا عنتر السيد عنتر محمد53132

ناجح276إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه ريم سامح ماهر عبدالهادي ابراهيم53133

ناجح263.5إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه ريهام كمال الدسوقي محمد علي53134

ناجح275إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه شروق على عبدالفتاح حسن المسيرى53135

ناجح259إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه شهد سعد فتحى محمد احمد53136

ناجح268.5إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه عائشه ياسر عبدهللا محمد مجاهد53137

ناجح275إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه عايده زغلول رشاد ابراهيم عبدالعزيز53138

ناجح269إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه عبير عبدالعزيز محمد محمود شحاته53139

ناجح272إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه فاطمه تامرعزت عبدالموجود ابراهيم الالوندى53140

ناجح259إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه فاطمه على الدمرداش محمد موسى53141

ناجح276إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه مريم ابراهيم الدسوقى السيد عوض53142

ناجح268إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه مى هانى محمد محمود شحاته53143

ناجح217إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه مياده محمود مروان على مروان53144

ناجح279إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه ميمونه ياسر عبدهللا محمد مجاهد53145

ناجح243إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه نرمين الشحات الشامي بدير السيد53146

ناجح271إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه نورا احمد السيد فرحات عيده53147

ناجح276إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه نورهان عطيه عبدالحميد عطيه محمد رزق53148

ناجح260إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه نورهان فتحى عوض الزاهى غازى53149

ناجح236إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه نيرمين مجدى فهمى موسى حسن53150
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ناجح258إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه هانم رجب طلبه طلبه عوضين53151

ناجح217إدارة الحامـــول تيره اإلعدادية6 ،5قريه والء اسامه محمد دياب متولى53152

ناجح242إدارة الحامـــولا.الحلميه تابراهيم محمد عباس محمدابوالمجد53153

ناجح209إدارة الحامـــولا.الحلميه تابراهيم محمد عبدالقادر شحاتة اسماعيل53154

ناجح271إدارة الحامـــولا.الحلميه تاحمد السيد عبدالعزيز مصطفى احمد53155

ناجح218.5إدارة الحامـــولا.الحلميه تاحمد سعد السعداوي عبدالحميد السعداوى53156

ناجح256.5إدارة الحامـــولا.الحلميه تاحمد صالح السيد عمرعامر53157

ناجح249.5إدارة الحامـــولا.الحلميه تاحمد عصام سمير البيومى السيد عمر53158

ناجح175.5إدارة الحامـــولا.الحلميه تاحمد عطية امبابي محمد السيد53159

ناجح237.5إدارة الحامـــولا.الحلميه تاحمد على رزق محمد السيد شحاته53160

ناجح258إدارة الحامـــولا.الحلميه تاحمد فتحى عادل فتحى عبدالرحيم53161

ناجح219.5إدارة الحامـــولا.الحلميه تاحمد هاني احمد عبدالرازق سرور53162

ناجح258إدارة الحامـــولا.الحلميه تاحمد هاني محمود محمد محمد مرجان53163

ناجح161إدارة الحامـــولا.الحلميه تاسالم طاهر ابراهيم عبدربة القادوم53164

ناجح234إدارة الحامـــولا.الحلميه تاسالم محمد نور محمد مرزوق53165

ناجح229إدارة الحامـــولا.الحلميه تاسماعيل مجدى ابواليزيد عبدالحميد اسماعيل53166

ناجح264إدارة الحامـــولا.الحلميه تالسيد ابراهيم محمد زيدان سالم53167

ناجح206إدارة الحامـــولا.الحلميه تامير البيومى السيد البيومى السيد53168

ناجح199إدارة الحامـــولا.الحلميه تبسيوني محمد البسيوني محمداحمد53169

ناجح247.5إدارة الحامـــولا.الحلميه تجمال اسماعيل عبدالفتاح احمد حسانين53170

ناجح210.5إدارة الحامـــولا.الحلميه تجمال محمد عطا المعداوى السعدنى53171

ناجح261.5إدارة الحامـــولا.الحلميه تحازم عبداللطيف عبدالفتاح احمد حسنين53172

ناجح237.5إدارة الحامـــولا.الحلميه تخالد محمد عبداللة محمدبسيونى53173

ناجح259.5إدارة الحامـــولا.الحلميه تزياد ابراهيم عبدالمنعم سيداحمدعرب53174

ناجح246.5إدارة الحامـــولا.الحلميه تضياء عالء رمضان عثمان سعد53176

ناجح203إدارة الحامـــولا.الحلميه تضياء محمد القصبى حسن الجعيدى53177
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ناجح239إدارة الحامـــولا.الحلميه تعاصم مسعد محمد حسن سرور53178

ناجح233إدارة الحامـــولا.الحلميه تعامر طارق محمد امام عبدالمولى53179

ناجح244إدارة الحامـــولا.الحلميه تعبدالرحمن اسامة نعمان محمدالشربينى53180

ناجح176إدارة الحامـــولا.الحلميه تعبدالرحمن زين عوض محمدابوشعيشع53181

ناجح222إدارة الحامـــولا.الحلميه تعلى احمد على احمد على الغتورى53182

ناجح164إدارة الحامـــولا.الحلميه تعلى الشحات عبدالرافع عبدالمعبودمتولى53184

ناجح234.5إدارة الحامـــولا.الحلميه تعلى محمد على مبارك على53186

ناجح216.5إدارة الحامـــولا.الحلميه تعلي محمد علي محمدالسيد53187

ناجح266.5إدارة الحامـــولا.الحلميه تفتحى خالد فتحى احمدعبدهللا غالب53188

ناجح248إدارة الحامـــولا.الحلميه تمحمد ابراهيم السيد محمدحسين53189

ناجح240إدارة الحامـــولا.الحلميه تمحمد احمد السيد ابوزيدالعيوطى53190

ناجح163إدارة الحامـــولا.الحلميه تمحمد جمال فتحي محمدمحمد53191

ناجح166إدارة الحامـــولا.الحلميه تمحمد جمعة محمود السيدعبدهللا53192

ناجح171إدارة الحامـــولا.الحلميه تمحمد طارق زكي محمد53194

ناجح251إدارة الحامـــولا.الحلميه تمحمد طارق عمر عبدالرازق احمدبالل53195

ناجح243إدارة الحامـــولا.الحلميه تمحمد محمود جحا جالل محمود53197

ناجح230.5إدارة الحامـــولا.الحلميه تمحمود احمد عامر على عامر53198

ناجح235إدارة الحامـــولا.الحلميه تيسري صبري يسري مصلحي ماضى53201

ناجح270.5إدارة الحامـــولا.الحلميه تاسماء حسني مبارك جمعة ابراهيم53204

ناجح233.5إدارة الحامـــولا.الحلميه تاالء حسن محمد حسن شتيوى53205

ناجح246.5إدارة الحامـــولا.الحلميه تاالء عاطف السيد حسن الفقى53206

ناجح243إدارة الحامـــولا.الحلميه تاالء عبدالغفار محمد حسين على53207

ناجح225.5إدارة الحامـــولا.الحلميه تامل سيداحمد محمد ابوالمجد ابراهيم53208

ناجح165.5إدارة الحامـــولا.الحلميه تاميرة حسين عبداللطيف عبدالجواد العربى53211

ناجح273إدارة الحامـــولا.الحلميه تايات السيد محمد السيدمتولى53213

ناجح173إدارة الحامـــولا.الحلميه تاية حسين السيد محمدحسين53214
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ناجح198إدارة الحامـــولا.الحلميه تاية فتحي محمد عرفة السيد53216

ناجح238.5إدارة الحامـــولا.الحلميه تاية محمد عبدالمرضي مغاوري بيومى53217

ناجح272إدارة الحامـــولا.الحلميه تايمان وجية ابراهيم عبدالحفيظ جامع53218

ناجح252إدارة الحامـــولا.الحلميه تبسملة محمود امين مجاهد محمود53220

ناجح237.5إدارة الحامـــولا.الحلميه تبشرى حمادى عبدالحليم عبدالرازق احمد53221

ناجح216.5إدارة الحامـــولا.الحلميه تحميدة سعد السعداوي عبدالحميد السعداوى53222

ناجح266.5إدارة الحامـــولا.الحلميه تحنان رضا جالل عامرمحمد53223

ناجح183.5إدارة الحامـــولا.الحلميه ترابعة صابر عبدالستار سليمان الشرقاوى53224

ناجح270.5إدارة الحامـــولا.الحلميه ترحمة عبدالسالم محمد محمدكمال الدين53225

ناجح167إدارة الحامـــولا.الحلميه تريهام رضا عبدالستار سليمان الشرقاوى53226

ناجح225إدارة الحامـــولا.الحلميه تسارة خالد مصطفى احمد على53227

ناجح178إدارة الحامـــولا.الحلميه تسارة سامح رفعت توفيق ابوجازيه53228

ناجح273.5إدارة الحامـــولا.الحلميه تسارة شعبان عبدالمنعم ابراهيم سيداحمد53229

ناجح239.5إدارة الحامـــولا.الحلميه تسارة علي يونس صالح عبدهللا53230

ناجح231.5إدارة الحامـــولا.الحلميه تسلوي محمد عبدالحميد ابراهيم سالمه53231

ناجح162.5إدارة الحامـــولا.الحلميه تسميحة عبدالمنعم حسنين عبدالمنعم53232

ناجح237إدارة الحامـــولا.الحلميه تشهد مصطفي قاسم رزق قاسم53233

ناجح230.5إدارة الحامـــولا.الحلميه تشيماء سعيد محمود علي ابوالحسن53235

ناجح264.5إدارة الحامـــولا.الحلميه تعبير عدنان احمد على عبدالفتاح53236

ناجح191إدارة الحامـــولا.الحلميه تمريم البحراوي عبدالهادي علي محمود53237

ناجح272إدارة الحامـــولا.الحلميه تمريم هانى يونس حسن يونس53238

ناجح198إدارة الحامـــولا.الحلميه تمشيرة عالء عبدالعزيز سليمان53239

ناجح259إدارة الحامـــولا.الحلميه تنادية مصطفي عبدالمجيد عيدعبدالمجيد53240

ناجح260.5إدارة الحامـــولا.الحلميه تنرمين احمد لبيب احمد السيد53243

ناجح258.5إدارة الحامـــولا.الحلميه تنورا تامر محمد يوسف عبدالغنى53244

ناجح206إدارة الحامـــولا.الحلميه تنورهان رجب جمال محمد احمد العايق53246
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ناجح213إدارة الحامـــولا.الحلميه تهاجر جمعه حامد السيد اسماعيل53247

ناجح266إدارة الحامـــولا.الحلميه تهاجر رضا ابوالعز عوض اللة بيومى53248

ناجح245.5إدارة الحامـــولا.الحلميه تهاجر رمضان عبده عزالدين مصطفى53249

ناجح194إدارة الحامـــولا.الحلميه تهاجر عبدالتواب محمد ابراهيم محمد53250

ناجح263إدارة الحامـــولا.الحلميه تهاجر مسعود مبارك جمعة ابراهيم53251

ناجح169.5إدارة الحامـــولا.الحلميه تهاجر هاني مجدي عبدالستارسليمان53252

ناجح260إدارة الحامـــولا.الحلميه تياسمين محمد عبدالمجيد عيد داود53253

ناجح210إدارة الحامـــولا.الجدية تاحمد طارق كامل حسن خليل53256

ناجح213.5إدارة الحامـــولا.الجدية تاحمد محمد عبدالعال علي محمد53257

ناجح244إدارة الحامـــولا.الجدية تاسامه حمادة محمد مصطفي شاهين53258

ناجح219إدارة الحامـــولا.الجدية تالسعيد علي محمد محمد دياب53259

ناجح228إدارة الحامـــولا.الجدية تالسيد محمد الدسوقي محمد فرج53260

ناجح257إدارة الحامـــولا.الجدية تالسيد هاني احمد محمد الميمي53261

ناجح209إدارة الحامـــولا.الجدية تحسني الرفاعي محمد الشاذلي53266

ناجح241إدارة الحامـــولا.الجدية تخالد السيد محمد عبدالهادي احمد53267

ناجح170إدارة الحامـــولا.الجدية ترمضان عيد رمضان السعيد محمد53268

ناجح161إدارة الحامـــولا.الجدية تسالمه حماده محمد محمد علي53269

ناجح182إدارة الحامـــولا.الجدية تعبدالرازق النادي عبدالرازق النادي صبح53271

ناجح251إدارة الحامـــولا.الجدية تعبدهللا رضا عيدهللا صابر محمد53272

ناجح244إدارة الحامـــولا.الجدية تعبدهللا عيد البسيوني محمد الشاذلي53273

ناجح203إدارة الحامـــولا.الجدية تعبدهللا محمد عبداللطيف ابراهيم احمد53274

ناجح190إدارة الحامـــولا.الجدية تكريم احمد احمد حسن فوده53279

ناجح191إدارة الحامـــولا.الجدية تكريم احمد عبدالعال محمد عبدالفتاح بريك53280

ناجح243إدارة الحامـــولا.الجدية تكمال ابراهيم شوقي ابراهيم قطب53281

ناجح192إدارة الحامـــولا.الجدية تمحمد طاهر عبدالمعطي محمد ابوشعيشع53285

ناجح247.5إدارة الحامـــولا.الجدية تمحمد عبدالمجيد مجاهد عبدالمجيد محمد53286
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ناجح244.5إدارة الحامـــولا.الجدية تمحمد عصام فتحي يونس حسن53288

ناجح221إدارة الحامـــولا.الجدية تمحمد عالء محمد شعبان علي53289

ناجح178إدارة الحامـــولا.الجدية تمحمد مفرح عبدالنبي بسيوني عبدالنبي53292

ناجح272إدارة الحامـــولا.الجدية تابتسام اشرف محمد يوسف بدوى53301

ناجح213.5إدارة الحامـــولا.الجدية تاسراء منصور منصور بسيوني علي53302

ناجح207إدارة الحامـــولا.الجدية تاسماء ابوالعنين محمد ابوالعنين عطيه53303

ناجح240إدارة الحامـــولا.الجدية تامنيه محمد السيد محمد سالم53304

ناجح265.5إدارة الحامـــولا.الجدية تاميرة جميل محمد محمد العراقي53305

ناجح200إدارة الحامـــولا.الجدية تاميره علي احمد علي درويش53306

ناجح188.5إدارة الحامـــولا.الجدية تايه عبدالستار الشحات عبدالستار53307

ناجح242إدارة الحامـــولا.الجدية تحبيبه احمد ربيع الديسطى ابوالعطا53308

ناجح196إدارة الحامـــولا.الجدية تخلود فرج عبدالمنعم ابراهيم53309

ناجح219إدارة الحامـــولا.الجدية تردينه رمضان السيد السيد مصطفي53312

ناجح229.5إدارة الحامـــولا.الجدية ترنا هاني ابراهيم ابراهيم علي53313

ناجح229.5إدارة الحامـــولا.الجدية تروان خالد عبدالعليم اسماعيل النعناعي53314

ناجح197.5إدارة الحامـــولا.الجدية تساره السيد احمد علي درويش53315

ناجح202إدارة الحامـــولا.الجدية تسماح السيد محمد محمد بسيونى53316

ناجح212.5إدارة الحامـــولا.الجدية تسهير حماده محمد محمد علي53317

ناجح189.5إدارة الحامـــولا.الجدية تشيماء رضا عبدالسالم الزاهي سليمان53318

ناجح208.5إدارة الحامـــولا.الجدية تشيماء كمال عبدالسالم عبدالسالم السيد53319

ناجح236إدارة الحامـــولا.الجدية تصفاء وائل صبري محمود عبدالمفصود53320

ناجح218إدارة الحامـــولا.الجدية تفاتن محمد فاضل عبدالعال عبدالعزيز53321

ناجح240إدارة الحامـــولا.الجدية تفاطمه مصطفى حسن حسن فوده53323

ناجح238إدارة الحامـــولا.الجدية تفايزة عطيه عبدهللا محمد زيدان53324

ناجح194إدارة الحامـــولا.الجدية تفتحيه احمد ابراهيم احمد ابراهيم53326

ناجح189إدارة الحامـــولا.الجدية تمبروكه محمود عبدالشهيد ابراهيم حواش53328
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ناجح245إدارة الحامـــولا.الجدية تمنه طه محمد عطيه مبروك53329

ناجح253إدارة الحامـــولا.الجدية تمني محمد فوزي عبدالحميد الوكيل53330

ناجح240إدارة الحامـــولا.الجدية تندا عالم محمد الديسطى مراسي53331

ناجح220إدارة الحامـــولا.الجدية تنورهان السيد على محمد عبدالسالم53332

ناجح206إدارة الحامـــولا.الجدية تهاجر حمادة مقبول عطية53333

ناجح254إدارة الحامـــولا.الجدية تهاجر وليد احمد عبدالهادي وهبه53334

ناجح166إدارة الحامـــولا.الجدية تهبه صالح اسماعيل عبدالوهاب احمد53335

ناجح189إدارة الحامـــولا.الجدية توسام احمد رمضان السعيد موسي53336

ناجح171إدارة الحامـــولا. الجديه ت47قريه احمد صالح عشماوى السيد عبدالفتاح53337

ناجح220إدارة الحامـــولا. الجديه ت47قريه احمد عبدالعزيز السيد عبدالعزيز السيد53338

ناجح241.5إدارة الحامـــولا. الجديه ت47قريه باسم جمعه عبدالقادر محمد العليمى53339

ناجح174إدارة الحامـــولا. الجديه ت47قريه حنفى صبحى محمد عبداللطيف طوالن53341

ناجح198إدارة الحامـــولا. الجديه ت47قريه رجب زين رجب زين محمد53343

ناجح167.5إدارة الحامـــولا. الجديه ت47قريه كمال محمد كمال عبدالمنعم السيد53350

ناجح170.5إدارة الحامـــولا. الجديه ت47قريه ماهر همام عبدالرؤف على عمرو53351

ناجح186إدارة الحامـــولا. الجديه ت47قريه محمد رضوان محمد محمود عبدالجواد53352

ناجح188إدارة الحامـــولا. الجديه ت47قريه محمد عادل على محمد الشربينى53353

ناجح223إدارة الحامـــولا. الجديه ت47قريه ابتسام محروس عبدالقادر محمد العليمى53356

ناجح228إدارة الحامـــولا. الجديه ت47قريه اسماء ابراهيم على محمد الشربينى53357

ناجح191إدارة الحامـــولا. الجديه ت47قريه اسماء شعبان حمدى عبداللطيف عبيد53358

ناجح177.5إدارة الحامـــولا. الجديه ت47قريه امل عالء السيد سيد احمد العراقى53359

ناجح179.5إدارة الحامـــولا. الجديه ت47قريه ايمان عوض عبدالنبي بسيوني عبدالنبى53360

ناجح212.5إدارة الحامـــولا. الجديه ت47قريه حنين عبدالعزيز السيد عبدالعزيز السحيمى53361

ناجح218إدارة الحامـــولا. الجديه ت47قريه دنيا احمد السيد عبدالعزيز السيد53362

ناجح231إدارة الحامـــولا. الجديه ت47قريه دنيا جمعة السيد عطية صابر53363

ناجح221إدارة الحامـــولا. الجديه ت47قريه رحاب عيد محمد شبل حسن53364
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ناجح258.5إدارة الحامـــولا. الجديه ت47قريه ريهام رفيق السيد ابوشعيشع محمد53365

ناجح253إدارة الحامـــولا. الجديه ت47قريه نورهان محمد اسماعيل عيسى اسماعيل53366

ناجح228إدارة الحامـــولا. الجديه ت47قريه هدى رمضان حلمى شاكر عبدالدايم53367

ناجح212إدارة الحامـــولا. الجديه ت47قريه والء عطية احمد عزازى سالم53368

ناجح214إدارة الحامـــولا. الجديه ت47قريه والء هشام كمال محمد محمد53369

ناجح189إدارة الحامـــولا. ت83قريه ابراهيم عطية ابراهيم الشحات53371

ناجح250إدارة الحامـــولا. ت83قريه احمد سالم منصور سالم53372

ناجح214إدارة الحامـــولا. ت83قريه اسامه صبرى الغيطانى سلوم الغيطانى53374

ناجح189إدارة الحامـــولا. ت83قريه اكرامى محمد جابر محمد53375

ناجح196إدارة الحامـــولا. ت83قريه السيد عبدالفتاح السيد احمد حسين53376

ناجح177إدارة الحامـــولا. ت83قريه امير طارق عبدالجواد محمد53377

ناجح217إدارة الحامـــولا. ت83قريه امير عطية ابراهيم الشحات53378

ناجح191إدارة الحامـــولا. ت83قريه حمادة السيد رفعت عبدالموجود حسين53379

ناجح181إدارة الحامـــولا. ت83قريه حمادة السيد عارف عبدهللا53380

ناجح233إدارة الحامـــولا. ت83قريه خالد الشامى محمد محمد الشامى53381

ناجح192.5إدارة الحامـــولا. ت83قريه سامى شعبان منصور سالم53382

ناجح185إدارة الحامـــولا. ت83قريه عبدهللا محمد رزق بدير محمد53384

ناجح177.5إدارة الحامـــولا. ت83قريه عدوى ابراهيم عدوى ابراهيم الشال53385

ناجح218إدارة الحامـــولا. ت83قريه عيد حسن عيد الحسينى53387

ناجح237إدارة الحامـــولا. ت83قريه كمال رضا كمال محمد طلبة53388

ناجح192إدارة الحامـــولا. ت83قريه محمد الشربينى محمد الشربينى محمد53390

ناجح177إدارة الحامـــولا. ت83قريه محمد جمال السيد على عمر53391

ناجح228إدارة الحامـــولا. ت83قريه محمد عبدهللا محمد دردير53393

ناجح225إدارة الحامـــولا. ت83قريه محمد مصطفى مصطفى محمود53394

ناجح173.5إدارة الحامـــولا. ت83قريه هانى محمود عبدالمعتمد بركات53395

ناجح203إدارة الحامـــولا. ت83قريه ايه شعبان الصاوى يوسف53396
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ناجح190إدارة الحامـــولا. ت83قريه دينا مسعد عادل عبدالغنى53397

ناجح180إدارة الحامـــولا. ت83قريه دينار عبدالغنى رضا عبدالغنى53398

ناجح198إدارة الحامـــولا. ت83قريه رحاب احمد محمد محمد اسماعيل53399

ناجح190إدارة الحامـــولا. ت83قريه فاطمة السيد صابر محمد طلبه53401

ناجح254إدارة الحامـــولا. ت83قريه لقاء عبدالعاطى على مبروك53403

ناجح221إدارة الحامـــولا. ت83قريه ماجده صالح على عبدالعال53404

ناجح242إدارة الحامـــولا. ت83قريه مروه محمد عبدالمحسن ابراهيم53405

ناجح211إدارة الحامـــولا. ت83قريه ندا نور الدين على السيدعلى53406

ناجح248إدارة الحامـــولا. ت83قريه نهلة عبدالستار عبدالسالم احمد53407

ناجح219إدارة الحامـــولا. ت83قريه نهى فراج بكر يوسف سمره53408

ناجح205إدارة الحامـــولا. ت83قريه وردة صبحى عبدالعزيز عبدالحميد53409

ناجح232إدارة الحامـــولا. ت63قرية ابراهيم نصر السيد محمدالسيد53410

ناجح162إدارة الحامـــولا. ت63قرية احمد عبدالفتاح محمد محمدالبكرى53411

ناجح239إدارة الحامـــولا. ت63قرية احمد مصطفي حسن احمد بدير53412

ناجح259إدارة الحامـــولا. ت63قرية احمد يوسف حسن احمديوسف53413

ناجح205إدارة الحامـــولا. ت63قرية السيد احمد محمد السيدابراهيم53414

ناجح257إدارة الحامـــولا. ت63قرية رائد عامر مسعود حسن عامر53415

ناجح186إدارة الحامـــولا. ت63قرية رمضان عبدالفتاح محمد محمدالبكرى53416

ناجح173إدارة الحامـــولا. ت63قرية سامى على الجوهرى محمود الجوهرى53417

ناجح221إدارة الحامـــولا. ت63قرية فارس حامد علي محمود محمد53418

ناجح252إدارة الحامـــولا. ت63قرية فتحى السيد فتحى السيد حجازى53419

ناجح207إدارة الحامـــولا. ت63قرية محمد ابراهيم كمال ابراهيم فؤاد53420

ناجح259إدارة الحامـــولا. ت63قرية محمد احمد عبدالمعبود سعدحسن53421

ناجح233إدارة الحامـــولا. ت63قرية محمد السيد شعبان حسين محمد53422

ناجح247إدارة الحامـــولا. ت63قرية محمد انور حسين على حسين53423

ناجح233إدارة الحامـــولا. ت63قرية محمد حمدي عبدالعزيز عمر53424
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ناجح213إدارة الحامـــولا. ت63قرية محمد عبدالخالق محمد عبدالخالق عبدالجليل53425

ناجح243إدارة الحامـــولا. ت63قرية محمد عوض محمد عبدالخالق عبدالجليل53426

ناجح242إدارة الحامـــولا. ت63قرية محمد وليد عبدالرسول شاكرالشناوى53427

ناجح174إدارة الحامـــولا. ت63قرية هانى احمد سليمان عواد53428

ناجح258إدارة الحامـــولا. ت63قرية اسراء حسين عبدالمولى محمدابراهيم53429

ناجح215إدارة الحامـــولا. ت63قرية اسراء شعبان مامون السيد سالمه53430

ناجح264إدارة الحامـــولا. ت63قرية اسراء عونى محمد محمداحمد53431

ناجح264إدارة الحامـــولا. ت63قرية اسراء محمد محمود راشدغريب53432

ناجح198إدارة الحامـــولا. ت63قرية ايات محمد علي السعداوي ابراهيم53434

ناجح266إدارة الحامـــولا. ت63قرية ايمان يوسف محمد يوسف ابراهيم53435

ناجح232إدارة الحامـــولا. ت63قرية ايه محمد يوسف ابراهيم جادهللا53436

ناجح236إدارة الحامـــولا. ت63قرية خلود سعد اسماعيل محمد ابراهيم53437

ناجح233إدارة الحامـــولا. ت63قرية شيماء خليل السيد عبدالمعطى خليل53438

ناجح257إدارة الحامـــولا. ت63قرية علياء رجب عبدالخالق خليل53439

ناجح211إدارة الحامـــولا. ت63قرية مروة رضوان بسيوني حسنين عطيه53440

ناجح185إدارة الحامـــولا. ت63قرية ميادة عاشور شعبان السيدابراهيم53441

ناجح270إدارة الحامـــولا. ت63قرية نرمين السيد ابراهيم السيد ابراهيم53442

ناجح274إدارة الحامـــولا. ت63قرية نورهان احمد عبدالمنعم ابراهيم عبدالحميد53443

ناجح244إدارة الحامـــولا. ت63قرية نورهان السيد شحاته محمد موسى53444

ناجح216إدارة الحامـــولا. ت63قرية هند السيد عبدالرحمن السباعي شاهين53445

ناجح197إدارة الحامـــول كوم الدهب10قريه حسام راضى حسن توفيق رضوان53448

ناجح176إدارة الحامـــول كوم الدهب10قريه حماده ربيع فتحى محمداحمدغنيم53449

ناجح194إدارة الحامـــول كوم الدهب10قريه خالد محمد ابراهيم محمد الشرقاوى53450

ناجح234.5إدارة الحامـــول كوم الدهب10قريه سامح محمود ابراهيم محمد الشرقاوى53451

ناجح221.5إدارة الحامـــول كوم الدهب10قريه عبدالملك رجب محمد احمد53452

ناجح233.5إدارة الحامـــول كوم الدهب10قريه عبدالهادى عبدالمنعم يوسف احمد53453
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ناجح218إدارة الحامـــول كوم الدهب10قريه مصطفى محمود ابوالمكارم ابوالمكارم53455

ناجح203إدارة الحامـــول كوم الدهب10قريه اسماء احمد ابراهيم محمود راشد53456

ناجح211.5إدارة الحامـــول كوم الدهب10قريه الهام الغمرى شحاتة احمد محمد53457

ناجح225إدارة الحامـــول كوم الدهب10قريه اموره محمد محمود محمد ضيف هللا53458

ناجح230.5إدارة الحامـــول كوم الدهب10قريه بسمه حماده متولى صبحى على53460

ناجح263.5إدارة الحامـــول كوم الدهب10قريه حنان رافت شحاتة احمدمحمد53461

ناجح203إدارة الحامـــول كوم الدهب10قريه دنيا محمد عبدالحميد مصطفى ابوالمجد53463

ناجح204إدارة الحامـــول كوم الدهب10قريه دينا مصطفى جمال مصطفى53464

ناجح234إدارة الحامـــول كوم الدهب10قريه رحاب محمد عبدالمعطى عبدالسالم53465

ناجح266إدارة الحامـــول كوم الدهب10قريه زينب طلعت مصطفى الغريب محمد53466

ناجح226.5إدارة الحامـــول كوم الدهب10قريه سماح محمد عبدالمعطى عبدالسالم53467

ناجح253إدارة الحامـــول كوم الدهب10قريه صباح عيد درغام محمد غنيم53468

ناجح255.5إدارة الحامـــول كوم الدهب10قريه عال عبدالمعطى درغام محمداحمد53469

ناجح256إدارة الحامـــول كوم الدهب10قريه فاطمة محمد مصطفى الغريب محمد53470

ناجح231.5إدارة الحامـــول كوم الدهب10قريه ليلى عبدالواحد االحمدى عبدالرحمن53471

ناجح243.5إدارة الحامـــول كوم الدهب10قريه منة هللا عمر سعد محمد سليمان53472

ناجح160إدارة الحامـــول كوم الدهب10قريه نرمين حسن كمال حسن53473

ناجح224إدارة الحامـــول كوم الدهب10قريه هايدى الغريب مصطفى الغريب53474

ناجح241إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت65زياد طلعت سامي غازي مصطفي53478

ناجح175.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت65سالم ابوزيد سالم سالم53479

ناجح183.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت65عبدالونيس شعبان عبدالونيس عبدالحميد منشاوي53481

ناجح188إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت65محمد جمعة السيد محمد موسي53483

ناجح224إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت65محمد فرج فتحى محمد53485

ناجح202.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت65محمد محفوظ ابراهيم مصطفي ابراهيم53486

ناجح208إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت65محمد ناصر علي احمد علي53487

ناجح242إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت65مروان محمود السيد حامدالحنفى53488



كفرالشيخ16/06/2021

1850صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح184إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت65معتز السيد سالم سالم السيد53490

ناجح195إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت65ارزاق محمد رجب محمد ابوالعنين53491

ناجح255إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت65امنية ياسر عبدالمعبود محمد فرج53493

ناجح228إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت65اميرة ابراهيم السيد محمد موسي53494

ناجح224.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت65سناء عبدالفتاح السيد محمد موسى53498

ناجح226إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت65سها على بريك عبدالرحمن بريك53499

ناجح254إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت65شروق فؤاد محمد فؤاد سيد احمد53500

ناجح225.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت65فاطمة احمد احمد حسين حسانين53504

ناجح233.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت65فاطمة محمد احمد احمد وفا53505

ناجح202إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت65نورهان سامي رايق ابراهيم حسن53508

ناجح179إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت65نورهان شلبى عبدالوهاب العنانى محمد53509

ناجح152إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت65هانم توفيق علي رمضان علي53510

ناجح179إدارة الحامـــولا. ت64قريهابراهيم حسانين حسانين السيد احمد علي53511

ناجح232.5إدارة الحامـــولا. ت64قريهاحمد السيد احمد عبدالعال احمد53512

ناجح246إدارة الحامـــولا. ت64قريهالسعيد عبدالسميع عبدالسميع عبدالقادر الجمال53513

ناجح185.5إدارة الحامـــولا. ت64قريهزياد عوض المتولي عوض محمد53514

ناجح212إدارة الحامـــولا. ت64قريهعبدالرحمن الشحات عطيه عبدالرحمن53515

ناجح167إدارة الحامـــولا. ت64قريهعبدالرحمن سيف الدين مسمح عبدالحميد عطية53516

ناجح212إدارة الحامـــولا. ت64قريهعبدهللا محمد عبدهللا احمد كامل53517

ناجح230.5إدارة الحامـــولا. ت64قريهعمرو اسماعيل محمدين محمد ابوالمعاطي53518

ناجح180.5إدارة الحامـــولا. ت64قريهمحمد السيد عطيه عبدالرحمن عبدهللا53519

ناجح181إدارة الحامـــولا. ت64قريهمحمد حلمي احمد عوض السعدني53520

ناجح193إدارة الحامـــولا. ت64قريهمحمد سالم عادل وصيف عبدالفتاح53521

ناجح201.5إدارة الحامـــولا. ت64قريهمحمد عابد ابوعطيه رحيم عبدالحميد53522

ناجح185إدارة الحامـــولا. ت64قريهمحمد عبدالعزيز علي محمد متولي53523

ناجح218.5إدارة الحامـــولا. ت64قريهمحمود رضا محمود محمد الجمل53524
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ناجح197.5إدارة الحامـــولا. ت64قريهمحمود محمد شوقي عطية مرسي53525

ناجح224.5إدارة الحامـــولا. ت64قريهامنيه عبدالعظيم خليل الدسوقي53526

ناجح273إدارة الحامـــولا. ت64قريهبسمه ابوبكر الصديق عبدالمعطى53527

ناجح269إدارة الحامـــولا. ت64قريهرقية عبدالفتاح عبدالسميع عبدالقادر الجمال53528

ناجح264إدارة الحامـــولا. ت64قريهساره سامح انور وصيف عبدالفتاح53529

ناجح164إدارة الحامـــولا. ت64قريهسهر حامد ابوالعنين احمد كامل53530

ناجح256إدارة الحامـــولا. ت64قريهشرين عادل محمد محمد متولي53532

ناجح269إدارة الحامـــولا. ت64قريهشيماء فريد سعد فريد محمد53533

ناجح204.5إدارة الحامـــولا. ت64قريهعائشة محمد طاهر ابراهيم53534

ناجح199إدارة الحامـــولا. ت64قريهفاتن حمادة عبدالرازق صافي عبدالدايم53536

ناجح217إدارة الحامـــولا. ت64قريهقدرية فاروق فادي حلمي عطية53537

ناجح241إدارة الحامـــولا. ت64قريهمريم خليل حسن خليل خليل53538

ناجح221.5إدارة الحامـــولا. ت64قريهمنة سعد نوح سعد53539

ناجح210إدارة الحامـــولا. ت64قريهمياده عبدالمعطى عطيه عبدالمعطى53540

ناجح186إدارة الحامـــولا. ت64قريهنجوى على عادل وصيف عبدالفتاح53541

ناجح256إدارة الحامـــولا. ت64قريهنوره السيد ابراهيم الشربيني محمد53542

ناجح272إدارة الحامـــولا. ت64قريههدير الشربيني محمد الشربيني محمد53543

ناجح214إدارة الحامـــولا. ت13قريه احمد ايمن احمد عبدالستارمحمد53544

ناجح198إدارة الحامـــولا. ت13قريه حسن حمادة حسن محمد جابر53546

ناجح212إدارة الحامـــولا. ت13قريه حمادة حاتم محمد حسن53547

ناجح165.5إدارة الحامـــولا. ت13قريه حمزة رضا عبدالرحمن ابراهيم53548

ناجح174إدارة الحامـــولا. ت13قريه زياد محمد حسين محمد53549

ناجح178إدارة الحامـــولا. ت13قريه سعد شريف عبدالعليم ابوالمعاطي53550

ناجح160.5إدارة الحامـــولا. ت13قريه عمر محمد عبداللة علي53551

ناجح196.5إدارة الحامـــولا. ت13قريه محمد سامح عبدالمنعم علي53552

ناجح204.5إدارة الحامـــولا. ت13قريه محمد مختار محمد عبدالرؤف53553
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ناجح170.5إدارة الحامـــولا. ت13قريه محمود محسن نصر عبدالحميد53554

ناجح248إدارة الحامـــولا. ت13قريه اماني امام السيد امام53555

ناجح244إدارة الحامـــولا. ت13قريه حبيبة حمادة محمد جمعة53556

ناجح199.5إدارة الحامـــولا. ت13قريه حنان كمال حلمي محمد53558

ناجح208إدارة الحامـــولا. ت13قريه رانيا السيد عبدالعزيز السيد53559

ناجح246إدارة الحامـــولا. ت13قريه رحمة خالد محمد احمد53560

ناجح234.5إدارة الحامـــولا. ت13قريه شهد احمد محمود السيد53561

ناجح194.5إدارة الحامـــولا. ت13قريه فاتن رائد حسن السعيد53562

ناجح168.5إدارة الحامـــولا. ت13قريه فاطمة عاطف رمضان السيد53563

ناجح192إدارة الحامـــولا. ت13قريه فرحه على احمد محمد عطيه53564

ناجح274إدارة الحامـــولا. ت13قريه مريم السيد ابراهيم السيد احمد53565

ناجح274إدارة الحامـــولا. ت13قريه هانم فتحي محمد عبدالكريم53567

ناجح194إدارة الحامـــولا. ت13قريه هند انور الصفطي عطية53569

ناجح178.5إدارة الحامـــولا. ت59قريه ابراهيم ممدوح ابراهيم محمد سالم53571

ناجح243إدارة الحامـــولا. ت59قريه احمد رضا السيد عبدالجواد53572

ناجح271إدارة الحامـــولا. ت59قريه احمد عادل عبدالخالق عبدالحليم53573

ناجح246إدارة الحامـــولا. ت59قريه بسيونى عنتر امين عنتر محمد53575

ناجح205.5إدارة الحامـــولا. ت59قريه حاتم عبدالفتاح احمد محمد53576

ناجح178إدارة الحامـــولا. ت59قريه رضا عيسى مصطفي ابراهيم عيسي53577

ناجح254إدارة الحامـــولا. ت59قريه محمد احمد عبدالمجيد احمد53579

ناجح252إدارة الحامـــولا. ت59قريه محمد اشرف اسماعيل محمد53581

ناجح234إدارة الحامـــولا. ت59قريه محمد سعد عبدهللا محمد53582

ناجح272إدارة الحامـــولا. ت59قريه محمد عبدهللا محمد عبدالعزيز53583

ناجح185إدارة الحامـــولا. ت59قريه محمد عزيز الدين فضل هللا حامد53584

ناجح234إدارة الحامـــولا. ت59قريه محمد فوزي ابراهيم متولي رضوان53585

ناجح249إدارة الحامـــولا. ت59قريه محمد محمود توفيق محمود العيسوى53586
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ناجح217.5إدارة الحامـــولا. ت59قريه محمود سعد محمد عبدالعاطى داود53587

ناجح204.5إدارة الحامـــولا. ت59قريه محمود شعبان ابراهيم متولي رضوان53588

ناجح163إدارة الحامـــولا. ت59قريه يحيي عماد ثروت محمود سراج53589

ناجح265إدارة الحامـــولا. ت59قريه اسماء ابراهيم طاهر عبدالفتاح53590

ناجح255إدارة الحامـــولا. ت59قريه اسماء محمد عبدالشريف جمعه53591

ناجح273إدارة الحامـــولا. ت59قريه اسماء هشام عبدالستار محمد الخولى53592

ناجح274إدارة الحامـــولا. ت59قريه ايمان عبداللطيف رزق محمد على سرور53593

ناجح219.5إدارة الحامـــولا. ت59قريه ايه محمد السيد عثمان السيد53594

ناجح253إدارة الحامـــولا. ت59قريه حنين على محمد على53595

ناجح204.5إدارة الحامـــولا. ت59قريه دنيا اشرف الحسينى ابراهيم53596

ناجح277إدارة الحامـــولا. ت59قريه روان اشرف محمد محمد بسيونى53597

ناجح198.5إدارة الحامـــولا. ت59قريه زغلوله السيد محمد ابوزيد عبدالهادى53598

ناجح253.5إدارة الحامـــولا. ت59قريه شهد احمد هاشم حميده عبدالعاطى53600

ناجح267.5إدارة الحامـــولا. ت59قريه شهد محمد احمد محمود53601

ناجح274إدارة الحامـــولا. ت59قريه شيرين تامر ابراهيم متولى عيد53602

ناجح260إدارة الحامـــولا. ت59قريه عزيزة طارق يحيى ابراهيم53604

ناجح162.5إدارة الحامـــولا. ت59قريه فاطمه سعيد عبدالعزيز حسن حتحوت53606

ناجح204.5إدارة الحامـــولا. ت59قريه فريدة محمد الدسوقى زيدان53607

ناجح217.5إدارة الحامـــولا. ت59قريه منار جمعه محمد جمعه ابراهيم53608

ناجح232.5إدارة الحامـــولا. ت59قريه ندا يوسف فتحى محمد ناصر53609

ناجح245إدارة الحامـــولا. ت59قريه نورهان محمد كمال بسيونى53610

ناجح259إدارة الحامـــولا. ت59قريه هاجر جالل رجب عبدالمطلب االصبح53611

ناجح175.5إدارة الحامـــولا. ت59قريه هاجر رجب محمد محمد حجازى53612

ناجح151إدارة الحامـــولا. ت59قريه هاجر وليد على عطيه عطيه53613

ناجح241إدارة الحامـــولا. ت59قريه هناء عبدالتواب يوسف نعناعه53614

ناجح256.5إدارة الحامـــولا. ت59قريه والء محمد السيد طلبة53615
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ناجح270إدارة الحامـــولا. ت59قريه ياسمين عبدالعزيز احمد جمعه ابراهيم53616

ناجح252إدارة الحامـــولا. ت59قريه يمنى صبرى محمد يونس53617

ناجح204.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62ابراهيم رضا احمد عبدالجواد اسماعيل53619

ناجح232إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62ابراهيم محمد ابراهيم عوض ابوشوشه53620

ناجح173إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62ابراهيم ياسر ابوبكر السيد موسى53622

ناجح184إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62ابوبكر محمد عبدالفتاح السعيد ابراهيم53623

ناجح185إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62احمد السيد احمد السيد خليفه53624

ناجح200إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62احمد السيد محمد عطيه شلبي53625

ناجح243إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62احمد الطنطاوى رزق الطنطاوى رزق53626

ناجح262.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62احمد سامي عبدالبديع علي محمد53628

ناجح249.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62احمد علي عوض احمد محمد53629

ناجح221.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62احمد محمد اسماعيل محمد سالم53630

ناجح181إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62احمد محمد سليمان متولي سليمان53631

ناجح197.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62احمد محمود احمد عبدهللا احمد عبدهللا53632

ناجح164إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62احمد محمود محمد محمود حسن53633

ناجح187.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62احمد مسعد شعبان السيد شحاته53634

ناجح261.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62اسامه محمود اسامه ابوالفتوح احمد53636

ناجح222.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62اسالم ابراهيم محمد ابراهيم محمد53637

ناجح208إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62السيد محمود عبدالغني عبدالوهاب مهدي53642

ناجح214إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62ايهاب هشام السيد محمد عبدالعزيز53643

ناجح199إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62جمعه احمد جمعه البسيوني علي53644

ناجح273.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62حامد مصطفى حامد محمود حامد53645

ناجح150إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62حسام عبدالجواد احمد عبدالجواد53646

ناجح262.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62رضا عرفة احمد عبدالفتاح عنان53647

ناجح209إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62عادل حماده محمد محمد عبدالعزيز53652

ناجح215إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62عادل عبدالفتاح مصطفى عبدالفتاح السعيد53653
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ناجح154إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62عبدالرحمن اسالم عبدالفتاح السعيد53654

ناجح170إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62عبدهللا محمد خليفه فايد معاطي53656

ناجح157إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62عبدهللا محمد عبدالهادي محمد بغداد53657

ناجح153.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62عبدهللا محمود عبدالهادي ابراهيم محمود53658

ناجح177.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62علي البادي عبدالعليم ابراهيم الحنفي53659

ناجح163.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62علي فوده محمد صالح محمود فوده53660

ناجح216.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62عمار عوض فؤاد عبدالمنجي ناصف عمار53661

ناجح177.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62عمر اسالم عبدالفتاح السعيد53662

ناجح174إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62عمر خالد محمد عبدالرحمن53663

ناجح209.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62عمر عماد عبدالعاطي حميدة عطوة53664

ناجح189.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62كريم احمد حسن علي علي53665

ناجح156.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62كريم عطيه علي عطيه عبدالمعطي53666

ناجح204إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62مؤمن قطب قطب بكري ابراهيم الزفتاوي53669

ناجح176.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62محمد السيد احمد عبدهللا احمد53671

ناجح178.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62محمد بالل عبداللطيف راضي سيف عوض53672

ناجح172.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62محمد حامد عبدالفتاح السعيد ابراهيم53673

ناجح180.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62محمد عبدالغني محمد احمد اسماعيل53675

ناجح172إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62محمد منصور متولي محمد داود53679

ناجح159.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62محمد ياسر رزق الطنطاوي رزق53682

ناجح165.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62محمود احمد متولي عبدالرحمن عرفات53684

ناجح176إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62محمود سامي عبدالجيد سيد احمد ابراهيم53686

ناجح169.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62محمود محمد حافظ حسن عقده53687

ناجح251.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62مصطفى ابراهيم متولي عبدالرحمن عرفات53688

ناجح198.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62مصطفى صالح عبدالسميع احمد حسن53689

ناجح185إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62ناصر سعد عبدالجليل محمد صقر53690

ناجح197.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62هيثم محمد خميس عبدالوهاب خميس53691
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ناجح242إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62ابتسام حسن محمد حسن السيد53692

ناجح254إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62اسراء رضا الطنطاوي البواب الطنطاوي53693

ناجح261.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62اسراء عادل عيد البشبيشي53694

ناجح225إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62اسراء عبدالحميد خميس عبدالرحمن بريك53695

ناجح249.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62اسراء محمد ابراهيم السيد عبدالجواد53696

ناجح267.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62اسراء محمد عوض احمد محمد53697

ناجح260.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62اسراء مصطفى محمد محمد حواش53698

ناجح204.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62اسماء احمد بدران ابراهيم احمد53699

ناجح261إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62اسماء ياسر مسعد عطيه علي53700

ناجح263إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62امال متولي متولي سليمان عطيه53702

ناجح188إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62امال وليد فتحي محمد محمد53703

ناجح211إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62اماني فايد خليفه فايد معاطي53704

ناجح231إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62امل رضا سعد عطية شلبي53705

ناجح191.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62اميمة محمد عبده محمد ابراهيم53706

ناجح233إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62امينة محمد السيد محمد درويش53707

ناجح217إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62رانا محمد فتحي ابراهيم يونس53709

ناجح202إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62رانيا احمد يوسف المرسي يوسف53710

ناجح272إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62سارة احمد لطفى الدسوقى احمد53711

ناجح189إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62سحر ناجح زين العابدين علي علي53715

ناجح260إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62سعاد شاكر عبداللطيف عبدالرحمن مرسي مطر53716

ناجح214إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62سميرة شعبان السيد احمد عامر53717

ناجح249إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62سناء السيد علي سند البحراوي53718

ناجح260إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62شروق ناصر السيد احمد محمد53719

ناجح232إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62شمس زكريا عبدالمنعم السيد مصطفى53720

ناجح228إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62شهد ياسر عطيه ابراهيم مكاوي53721

ناجح235.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62شيماء عاطف سليمان محمد53722
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ناجح222إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62شيماء محمد السيد محمد محمد53723

ناجح268.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62عزة احمد السيد احمد محمد53724

ناجح213.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62فاطمة علي كمال ابراهيم علي53726

ناجح221إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62فايزة مهدي منصور متولي منصور53727

ناجح204إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62كريستينا مجدي وديع حبيب ابراهيم53729

ناجح248.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62مايسة رضا مصطفى محمدي محمد53731

ناجح159إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62مريم محمد عبدالقادر محمود الصاوي53733

ناجح267إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62منار محمد سمير الدسوقى خليل53735

ناجح270إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62ندى سعد عبدالخالق سعد عبدالخالق53738

ناجح212إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62ندى فايز موسى محمد مصطفى53739

ناجح261.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62ندي هاني ابوبكر متولي البحراوى53740

ناجح200إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62نرمين عبدهللا علي ابراهيم53741

ناجح263إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62نورهان رزق محمود السيد علي53742

ناجح193.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62نورهان علي محسن محمود امبابي53743

ناجح163إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62هاجر السيد ابراهيم المرسي يوسف53744

ناجح246.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62هاجر عبدهللا محمد ممدوح53745

ناجح236.5إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62هانم ابراهيم السعيد محمد السيد53746

ناجح260إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62والء محمد رزق الطنطاوي رزق53748

ناجح231إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62ياسمين السيد احمد احمد مندور53749

ناجح268إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62ياسمين محمود علي عبدالعزيز علي53750

ناجح228إدارة الحامـــولا.الخاشعة ت62ياسمين محمود قنديل السيد موسى53751

ناجح236.5إدارة الحامـــولالحامول بناتاية السيد المرسى السيد المرسى السيد بدير53752

ناجح221إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينابراهيم احمد حسن ابراهيم محمد ابوالنصر53802

ناجح200إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينابراهيم الدسوقى عبدالحميد الدسوقى الطبجى53803

ناجح207.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينابراهيم حمدى سعد ابوالعنين كميشة53804

ناجح234إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينابراهيم عبدالعزيز السيد عبدالعزيز البدوى53805
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ناجح194.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينابراهيم عصام حمزة السيد اليمنى53806

ناجح199.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينابراهيم لطفى محمد مبروك زيان53807

ناجح246.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينابراهيم محمد ابراهيم جمعة السيد عبدالعاطى53808

ناجح261.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنيناحمد السيد محمد عبدالحى الزعيم53810

ناجح234إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنيناحمد حماده مسعد محمد جمعه الغبور53811

ناجح200.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنيناحمد طلعت رشدى مصطفى سناره53812

ناجح198إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنيناحمد عبدالباقى محمد ابوالمكارم محمد السرى53813

ناجح263إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنيناحمد عبدالحليم السيد ابوالوفا رمضان حموده53814

ناجح272إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنيناحمد عبدالغنى حامد عبدالغنى عمر شلبى53815

ناجح276.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنيناحمد عزت فرج جابر الغبور53816

ناجح174.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنيناحمد عطيه احمد عبدالمجيد موسى53817

ناجح255.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنيناحمد فتحى حلمى على ابراهيم نميس53818

ناجح181.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنيناحمد فهمى احمد حامد رجب53819

ناجح277.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنيناحمد محمد عبدهللا عبدالتواب سيداحمد53822

ناجح278إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنيناحمد محمد عبدالمنعم على التراس53823

ناجح263.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنيناحمد محمد مجدى عبدالتواب رجب53824

ناجح215.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنيناحمد مدحت ابوالفتوح محمد غازى53825

ناجح179.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنيناحمد مصبح حسن المتولى المتولى53826

ناجح233إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنيناحمد مصطفى محمد مصطفى عطيه53827

ناجح219.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنيناحمد منصور عبدالخالق احمد سيداحمد درويش53828

ناجح200.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنيناحمد ناصر السيد الشحات ابواليزيد سكوت53829

ناجح247.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنيناحمد وليد سيداحمد على سيداحمد عامر53830

ناجح209إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنيناحمد يوسف السيد على كريمه53831

ناجح271.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينادم عماد فؤاد عبدالونيس دعله53832

ناجح239إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينادم عمادالدين ابراهيم موسى محمد الزفتاوي53833

ناجح260إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينادهم سامح ذكي كامل صابر البشالوى53834



كفرالشيخ16/06/2021

1859صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح229.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينادهم عبدالقادر عبدالوكيل قطب صيام53835

ناجح219.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينارثانى نجيب ابراهيم الياس فارس53836

ناجح277.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنيناسامه السيد جابر محمود وهبه53837

ناجح248.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنيناسامه جمال عبدالنبى غازى جلو53838

ناجح244إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنيناسامه محمد محمد فرحات موسى حجازى53839

ناجح267إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنيناسامه نبيل عبده عبده على53840

ناجح273إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنيناسعد حسام الدين حلمى عباس محمد53841

ناجح245.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنيناسالم احمد حسن احمد دعدور53842

ناجح268إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنيناسالم السيد السيد احمد حنوره53843

ناجح212إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنيناسالم خيرى محمد حافظ عبده53844

ناجح258.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنيناسالم طارق محمود حافظ عبده53845

ناجح269إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنيناسالم محمد عبدالخالق ابراهيم ابوطبيخ53846

ناجح239إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنيناسالم محمد محمد متولى متولى بدر53847

ناجح232.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنيناشرف محمد رفعت درغام حافظ وفا53849

ناجح231إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينالدسوقى السيد الدسوقى عبدالعزيز االجه53850

ناجح165.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينالسيد محمد كامل محمد53851

ناجح250.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينامير صالح مبارك ابوالفتوح مهنا53853

ناجح228إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنيناياد عمرو ابوالسعود محمد مجاهد الحداد53854

ناجح166.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينايهاب محمد خليفه احمد عويضه53855

ناجح168.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينبسام السعيد محمد جمعه سليمان53856

ناجح184إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينبالل الحمادى عبدالسميع الحمادى حمد53857

ناجح181.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينبالل رضا فرج عبدالعال مبروك زيان53858

ناجح253إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنين حاتم مصطفى حاتم المرسى بدر بدران53859

ناجح237.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنين محمود حازم محمود محمد سعد53860

ناجح257.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينحسام عبدالسميع محمد سعدالدين عبدالسميع الدعدر53861

ناجح227.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينحسن نزيه مصطفى مصطفى على53862
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ناجح258.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينحسن يوسف ابراهيم صالح على53863

ناجح258إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينحماده مصطفى مصطفى ابراهيم ابوبدير53864

ناجح244إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينحمزه محمود عبدالمنعم محمد جمعه53866

ناجح248.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينخالد احمد زغلول محمود العبادى53867

ناجح232إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينخالد حسن مصطفى على نميس53868

ناجح213إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينخالد عمرو غريب رفاعى فرغلى53869

ناجح258إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينخالد وفا عبدالعزيز مصطفى السيد الحداد53870

ناجح256إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينرائد رضا الحمادى صالح سيداحمد شقفه53871

ناجح243.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينرامز عباس عباس عبدالغنى الحداد53872

ناجح224إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينرضا ماهر محمد محمد عبدالقادر حنوره53873

ناجح255.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينزياد ابراهيم حميدو ابراهيم يوسف الدوانسى53874

ناجح272.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينزياد خالد محمد مرسى احمد االجرود53875

ناجح170.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينزياد رشاد مجد ابراهيم مجد الغبارى53876

ناجح255إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينزياد سمير عبدالحميد البهنساوى53877

ناجح275.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينزياد عطاهللا عبدالبارى عبدالنبى البساطى53878

ناجح210إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينزياد محمد عبدهللا السيد الحداد53879

ناجح272إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينزياد مخلص السيد السيد عبدالعاطى53880

ناجح216إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينزياد مصطفى احمد حسن شرف53881

ناجح211إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينزياد وليد كمال ابراهيم احمد عبدالدايم53882

ناجح163.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينسامى السيد ابراهيم مجاهد النبراوى53883

ناجح157إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينسعد عبدالمنعم السيد مصطفى الهاللى53884

ناجح223.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينسيف الدين عصام محمد محمد بالل53885

ناجح187.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينشادى سعد رزق محمد ابراهيم الزفتاوى53886

ناجح251.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينشادى محمد سيداحمد محمد عامر53887

ناجح187إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينشريف رضا عبدالعزيز عبدالرحيم عبدالمجيد53888

ناجح246إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينصالح عبدالراضى محمد عبدالجليل قطب موسى53889



كفرالشيخ16/06/2021

1861صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح228إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنين حتاته صفوت محمد فاروق عبدالتواب محمد53890

ناجح194.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنين صالح رفيق صالح عبدالحميد نوار53891

ناجح265.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينصالح عبدالدايم صالح فتح هللا حسن الدعدر53892

ناجح278.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينطاهر يحى زكريا محمد محمد السيد53893

ناجح230.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعاطف احمد محمد المرسى محمد حسن53895

ناجح212إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعاطف السيد احمد رحيم منصور53896

ناجح216إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعبدالرؤف سعد عبدالرؤف ابوالعز عبدالمجيد53897

ناجح269.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعبدالرحمن السيد على السيد رمضان حموده53898

ناجح274.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعبدالرحمن رزق محمد جابر محمد ابوعجيل53899

ناجح265إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعبدالرحمن رضا كامل محمد محمد الدويك53900

ناجح256إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعبدالرحمن سعد عزت محمد محمد مراد53901

ناجح263.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعبدالرحمن عادل ابراهيم محمد على53903

ناجح223.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعبدالرحمن عبدالجليل عبدالجليل محمد بيلى53904

ناجح228.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعبدالرحمن محمد رمضان احمد حسين53905

ناجح201إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعبدالرحمن محمد محمد محمد عمرو53906

ناجح211.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعبدالرحمن مصطفى عبده عبده على حله53907

ناجح232.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعبدالرحمن هانى مصطفى على ابراهيم نميس53908

ناجح190إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعبدالرحمن ياسر محمد كامل ابراهيم عطيه53909

ناجح259إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنين عبدهللا السيد السيد عبدالرازق حميده53910

ناجح267.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعبدهللا حسن عبدالوهاب المغازى الطبجى53911

ناجح268إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعبدهللا محمد عبدالمنعم عبدالغنى عوض حنوره53912

ناجح195.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعبدهللا محمد فتحى سعد الحداد53914

ناجح193.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعبدهللا محمود مسعد محمد الشافعى عبدربه53915

ناجح258.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعبدالهادى ممدوح سالم عبدالهادى الدعدر53916

ناجح207.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعبده محمود محمد ابراهيم خضر53917

ناجح258إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعالء هانى السيد عبدالقادر عبدالرؤف53918
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ناجح271إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعالم محمد محمد عبدالباقى محمد الغزى53919

ناجح261إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعلى ابراهيم كمال السيد على المغربى53920

ناجح262.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعلى ابراهيم محمد ابراهيم الدوانسى53921

ناجح269.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعلى احمد المنسى محمد رجب53922

ناجح254.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعلى احمد عاشور ابوالسعود وفا رفاعى53923

ناجح269إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعلى جمال على االباصيرى حمامو53924

ناجح224.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعلى حمادة محمد على شعبان خليفة53925

ناجح217.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعلى عبدالعزيز عبدالعزيز محمد عبدهللا خميس53926

ناجح247إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعلى عالء على عبدربه العباسى53927

ناجح271إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعلى محمد خالد ابراهيم محمد جادهللا53928

ناجح276.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعلى محمد على محمد حامد الفار53929

ناجح274.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعلى محمد محمد وفا الكرش53930

ناجح195.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعمار عبدالغنى السيد مصطفى الهاللى53931

ناجح260.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعمار محمد دسوقى محمد احمد سكوت53932

ناجح263إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعمار محمود محمد الحنفي محمود بدوي53933

ناجح233إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعمر خالد فتحي محمد سويدان53934

ناجح271إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعمر رضا عبدالعزيز ابواليزيد على عطيه53935

ناجح269إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعمر صالح على سيد غازى53936

ناجح175.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعمر عبدالعزيز السيد مصطفى الهاللى53937

ناجح215إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعمر عبدالقادر احمد عبدالمجيد موسى53938

ناجح243.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعمر عبدهللا سعد عبدهللا المحروق53939

ناجح232.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعمر على على مرسى الغبارى53940

ناجح276.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعمر محمد احمد االباصيرى الجندى53943

ناجح263إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعمر محمد بسيونى عبدالعزيز بسيونى53944

ناجح245إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعمر محمد عمر ابوالمكارم السرى53945

ناجح272إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعمر محمد فتحى المكاوى53946
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ناجح235إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعمر محمود رمضان فراج طبيخ53947

ناجح270إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعمر مصطفى عبدالجليل مصطفى حمامو53948

ناجح234إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعمر مصطفى محمد ابوالسعود على كشكوش53949

ناجح278إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنين احمد احمد خيرى عبدالحليم عمرو53950

ناجح165.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعمرو خالد امين توفيق حسن53951

ناجح237.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينعمرو سمير سليمان محمد البساطى53953

ناجح245.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينفارس احمد عبدالحكيم السعيد الشبه53954

ناجح264إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينفارس حماده محمد عبدالقادر جاد عامر53955

ناجح275إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينفارس فؤاد فؤاد عبدربه العسقول53956

ناجح250إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينفارس كرم محمد على سناره53957

ناجح249إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينفتحى يسرى معاطى محمد سكوت53958

ناجح250.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينكريم احمد عبدالحكيم السعيد الشبه53959

ناجح260.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينكريم رضا سداد محمد احمد عوضين53960

ناجح219إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينكريم ياسر ابراهيم محمد عبدالغفار منصور53961

ناجح242.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينكمال ابوالوفا كمال محمد البيلى حماده53962

ناجح190إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينكمال ناصر هديات عيد قادومه53963

ناجح246إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينلؤى خالد الزاهى عثمان الطبجى53964

ناجح261إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنين مؤمن على حامد عبداللطيف رجب53965

ناجح173إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمؤمن مدحت السيد السيد درويش53966

ناجح259إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمؤيد ياسر عزب احمد ابراهيم عطيه53967

ناجح191إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمازن عمرو بسيونى ابراهيم عطا هللا البساطى53968

ناجح206.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحب مكرم ياقوت عطا هللا  تادرس53969

ناجح210إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد ابراهيم محمد السيد صيام53970

ناجح236.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنين محمد احمد السيد عطاهللا شقفه53971

ناجح234.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد احمد الليثى احمد الليثى53972

ناجح259إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد احمد عبدالرازق ابوالعنين احمد حجازى53973
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ناجح248إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد احمد محمد احمد الرفاعى53974

ناجح267إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد السيد السيد احمد المتولى بدر53975

ناجح208إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد السيد السيد يوسف الرملى53976

ناجح157إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد السيد محمد احمد العراقى سكوت53977

ناجح268.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد المعتصم باهلل عبدالحليم عبدهللا هويدى53978

ناجح197.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد ايمن السيد احمد عثمان حنوره53979

ناجح202.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد ايمن زكى محمد زكى الشرنوبى53980

ناجح173.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد بدر مسعد بدر محمد بدر53981

ناجح206إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد تامر عبدالمعبود محمد بركات53982

ناجح226.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد جاب هللا صبوح هنداوى صبوح دومه53983

ناجح229إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد جمال محمد حافظ السيد عبده53984

ناجح193.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد حامد فتحى حامد محمد عمار53985

ناجح211.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد حسام محمد محمد مجاهد النبراوى53986

ناجح173إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد حسن السيد عبدالقادر مجاهد  الكرش53987

ناجح226إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد حمدين محمد صالح صالح شلبى53988

ناجح167إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد خالد عبدالحميد عبدالحميد نوار53989

ناجح232إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد خالد عبدالمنعم محمد الغبارى53990

ناجح271.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد رجب عبدالرازق عبدالعاطى زغلول53991

ناجح247إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد رجب نصر ابوالخير القاضى53992

ناجح240.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد رشاد صابر غازى53993

ناجح202إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد رمضان موسى على كريم53994

ناجح263.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد زكى عبدالقادر محمد عبدالقادر حنوره53995

ناجح178إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد سعد السيد احمد سعد ابراهيم عطيه53996

ناجح247.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد سعد باب الفرج عبدهللا المحروق53997

ناجح258.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد سالمه حسن محمد بعرنجه53998

ناجح224إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد طارق غازى غازى جلو53999
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ناجح184إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد عبدالتواب محمد ابراهيم  سالمه54000

ناجح162إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد عبدالحميد احمد عبدالعزيز محمد54001

ناجح217.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد عبدالعزيز محمود حسين بنوسه54002

ناجح242.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد عبدالعليم احمد عبدالنبى غطاس54003

ناجح226.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد عبدالموجود عطيه عوض زيان54004

ناجح241إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد عبدالمولى عبدالنعيم محمد حمامو54005

ناجح229إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد عصام فوزى مجد الغبارى54007

ناجح255إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد على عبدالحافظ مصطفى الحداد54008

ناجح266إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد على محمد على محمد حنوره54009

ناجح260.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد عمرو ابوالوفا محمد الحداد54010

ناجح258إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد فؤاد جميل فؤاد محمد النهرى54011

ناجح270.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد فوزى محمد محمد السنهورى54012

ناجح257.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد لطفى فكرى عبداللطيف الشين54013

ناجح275.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد مجدى محمد سالم محمد ابوليله54014

ناجح226إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنين محمد محمد امبارك ابوالفتوح مهنا54015

ناجح274.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد محمود ابوالمعاطى اسماعيل شرابى54016

ناجح275.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد محمود السيد درغام المكاوى54017

ناجح274.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنين محمد محمود محمد فتحى السيد الفار54018

ناجح216إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد محمود مسعد رزق كشكوشه54019

ناجح232.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد مدحت عبدالجليل ابراهيم عيد54020

ناجح189.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد مصطفى احمد محمد يوسف عبدالكريم54021

ناجح239.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد مصطفى عبدالعليم مرسى مصطفى وفا54022

ناجح246.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد معوض عبدالمنجد معوض الشهاوى54023

ناجح256.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد منصور بكر محمد عبدالنبى سالم54024

ناجح253.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد ناصر ابراهيم ابراهيم السيد العيسوى54025

ناجح249.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد نبيل عبدالعليم احمد درويش54026
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ناجح144إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد نبيل محمد سيد احمد54027

ناجح266إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد هانى محمد شوقى محمد محمد زغلول54028

ناجح269.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد هشام محمد ابوالفتوح احمد مراد54029

ناجح262.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمد ياسر محمد حسن شرف54030

ناجح228إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمود انيس محمد توفيق سكوت54031

ناجح262إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمود توكل احمد محمد ابوالعنين54032

ناجح271.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمود جمال ابوالسعودعلى عبدالدايم54033

ناجح256إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمود صبرى رزق محمد الزفتاوى54034

ناجح273.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمود عيد عيد محمود الغبارى54035

ناجح275إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمود محمد حسين مجاهد الحداد54037

ناجح274إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمود مسعد عبدالوهاب رحيم احمد منصور54038

ناجح261إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمحمود نورالدين رزق محمد حسن  حمامو54039

ناجح269إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمروان احمد احمد عبدالحميد الصعيدى54040

ناجح228.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمروان منتصر محمد محمد موافى سعد54042

ناجح226إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمسلم مجدى عبدالمنعم ابراهيم محمد54043

ناجح207.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمصطفى ابراهيم جمال حامد ابراهيم  ابوجاموس54044

ناجح273.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمصطفى السيد عبدالعليم مصطفى جلو54045

ناجح192.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمصطفى الشافعى على حسن صالح54046

ناجح273إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمصطفى ايمن محمد بدير عبدالحميد موسى54047

ناجح226إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمصطفى سامى محمد عبدهللا عبده54048

ناجح270.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمصطفى عادل مصطفى حسن جامع54049

ناجح275.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمصطفى عبدالعظيم معاذ مسعد دعله54050

ناجح278.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمصطفى محمد السعيد شتا العشرى54051

ناجح226إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمصطفى محمد سعد عبدالشافى شلبى54052

ناجح218إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمصطفى محمود عبدالرؤوف صابر على عامر54053

ناجح268.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمعاذ عماد السيد محمود امبابي الشاعر54054
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ناجح253إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمعاذ مصطفى عبدالفتاح محمد محمد غازى54055

ناجح217.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمعتز احمد محمد مصطفى تاج الدين54056

ناجح237.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنين معتز امين سيداحمد عبدالحميد مصطفى54057

ناجح154إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينممدوح السيد محمد هدايات ممدوح السعيد الشرنوبى54058

ناجح172إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينممدوح محمد عبدالونيس ابوالعباس عيد صباحى54059

ناجح253إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمهاب هشام زكى محمد الصباغ54060

ناجح207إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينمهند رضا عنتر الخشوعى السيد الحداد54061

ناجح261إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينهانى محمد رجب محمد اسماعيل  غديه54063

ناجح224.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينوحيد زكى صالح زكى الدوانسى54064

ناجح185.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينياسر سعد شوقى عبدالعزيز العرابى54065

ناجح234إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينيوسف ابراهيم عبدالعزيز محمد محمود54066

ناجح245.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينيوسف ابراهيم محمد محمد ابراهيم عمرو54067

ناجح243إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينيوسف االمام عاطف محمد الراعى  الزفتاوى54068

ناجح244.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينيوسف الشحات احمد معوض احمد عامر54069

ناجح148.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينيوسف العباسى حلمى عيسى على العباسى54070

ناجح265إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينيوسف توفيق توفيق عبدالتواب دعله54071

ناجح260إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينيوسف ربيع محمد فتحى حرب54072

ناجح277إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينيوسف رجب فؤاد السيد جمعه العطاره54073

ناجح218إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينيوسف صابر السعيد ابوالفتوح ابوالفتوح عيد54074

ناجح271إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينيوسف عرفه مرسى عرفه العريف54075

ناجح224.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينيوسف على كامل على عفيفي54076

ناجح198إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينيوسف عمرو فوزى معوض ابوحمادي54077

ناجح258.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينيوسف فتح هللا عبدالعزيز غازى عيد54078

ناجح263.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينيوسف مجدى محمد عكاشه القطب السرى54079

ناجح277إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينيوسف محمد فتحى ابراهيم مدبولى54080

ناجح190إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينيوسف هانى عبدالجليل ابراهيم عيد54082
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ناجح270إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنين يوسف وليد عبدالعليم ابراهيم رجب54083

ناجح261إدارة بلطــــــــيمبلطيم بنينيوسف ياسر ابراهيم محمد عبدالفتاح العنانى54084

ناجح213.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةابراهيم ابوالمعاطي ابوالمعاطى اسماعيل الجندي54085

ناجح243.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةابراهيم محمد ابراهيم نصر مجاهد الكرش54086

ناجح174إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةابراهيم وليد عبدالمنعم محمد باشا54088

ناجح219.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةاحمد اشرف عبدالعليم المغازى العباسى54090

ناجح225إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةاحمد اشرف عبدالفتاح محروس البلتاجي54091

ناجح254.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةاحمد الدسوقى رفعت عبدالقادر الدعدر54092

ناجح266إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةاحمد ايمن احمد احمد عبدالواحد حمامو54093

ناجح220إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةاحمد تامر عبدالحكيم بركات البردويلى54094

ناجح271.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةاحمد حسن رجب حسن حسن االجرود54095

ناجح171.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةاحمد خالد على االباصيرى احمد حمامو54096

ناجح247إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةاحمد سامح طاهر  احمد حامد  نميس54097

ناجح242.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةاحمد سعد عبدالستار محمد ابراهيم54098

ناجح277إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةاحمد طاهر محمد ابواليزيد متولي حميدان54099

ناجح266.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةاحمد عبدالعليم السيد السيد الحداد54100

ناجح176إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةاحمد عبدالعليم بخاطره احمدوفاابورفاعى54101

ناجح257إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةاحمد عبدهللا محمد على شهاوى54102

ناجح278.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةاحمد عصام نجاح معيقل ابراهيم حمادى54103

ناجح223إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةاحمد محمد احمد محمد االطرش54104

ناجح230.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةاحمد مصطفي عبدالقادر  جاد الحق خليل54105

ناجح278.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةاحمد منصور محمد زكي المرسي54106

ناجح269إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةادم على حسن على حسن الدعدر54107

ناجح266.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةاسالم ناصر محمد معوض الشهاوى54109

ناجح271إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةاياد طارق بدير علي دعله54111

ناجح268إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةاياد محمد حسن حسن حجازى54112
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ناجح251إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةاياد مصطفى عبدالخالق على القصيف54113

ناجح253إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةباسل كمال اسماعيل سعد اسماعيل ابوالنصر54114

ناجح255إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةباسم ايمن ربيع محمد العيسوى الصواف54115

ناجح253.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةبدر الدين ربيع عبدالسميع مرسي علي عمارة54116

ناجح260.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةجمال محمد ابراهيم صالح الزيادي54117

ناجح205.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةحسام حماده فتحى احمد سطوحى54118

ناجح238إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةحسام صالح عبدهللا ابراهيم عبدهللا هويدى54119

ناجح257.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةحسام عالء النادى محمد ابراهيم جبر54120

ناجح276.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةحسن فتح هللا حسن علي حسن الدعدر54121

ناجح263.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةحسين عبدالفتاح عبدالقادر عبدالقادر هويدى54122

ناجح269إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةحسين عبدالمحسن الظريف احمد عبدالعاطى54123

ناجح233إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةحماده سمير حسن عبداللطيف حموده54124

ناجح275إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةحمزه محمد ابراهيم ابوالهوى54125

ناجح196إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةخالد محمد يوسف بدير خليل54126

ناجح170.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةرياض ايمن رزق ابوالمعاطى الطبجى54127

ناجح259إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةرياض طارق بدير علي دعله54128

ناجح211.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةزياد السيد السيد عبدالعظيم المحالوى54129

ناجح226إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةزياد تامر محمد مدحت صالح الدين خميس54130

ناجح275.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةزياد صابر الدسوقى مسعد عبدالعاطى54131

ناجح272.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةزياد عزيزى بسيونى عبداللطيف بهوت54132

ناجح261.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةسعد محمود سعد محمد ابوالكرام54133

ناجح260إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةسمير علي سمير علي احمد عيد54134

ناجح250.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةصابر ابراهيم ابراهيم محمد بليلة54135

ناجح272.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةصبري حمدين محمد سعد شرف54136

ناجح269.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةضياء الدين زهران على عبداللطيف عبداللطيف حرب54137

ناجح255إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةطارق السعيد فتحى سعد54138
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ناجح251.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةطارق مسعد لطفى عبدالجليل54139

ناجح263.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةعبدالرحمن حاتم حسن موافى عبدة54140

ناجح258.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةعبدالرحمن حارس محمد  لطفي عبدالمنعم قطب السرى54141

ناجح264.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةعبدالرحمن سامى مسعد محمود الفيومى المغربى54142

ناجح262إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةعبدالرحمن صبرى فتحى مصطفى ابوهرج54143

ناجح260إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةعبدالرحمن صبرى محمد احمد العباسى54144

ناجح276.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةعبدالرحمن طلعت عبدالحميد على الحداد54145

ناجح244.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةعبدالرحمن عادل سعد عبدالرحيم البشالوي54146

ناجح227إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةعبدالرحمن عماد محمد المرسي علي عماره54147

ناجح235إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةعبدالرحمن فوزى حسن عبدالعظيم54148

ناجح252.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةعبدالرحمن وائل عبدالحميد علي ابراهيم نميس54149

ناجح194إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةعبدالرحمن وليد شوقى فتحى احمد الصعيدى54150

ناجح207إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةعبدالقادر محمود محمود صادق احمد بحيرى54151

ناجح249إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةعبدهللا الشحات فتحى محمود عبدالقادر القن54152

ناجح269إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةعبدهللا الشوادفى عبدهللا الشوادفى محمد54153

ناجح241إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةعز الدين حسن عز الدين على الرفاعى54154

ناجح262.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةعصام احمد على حسن رضوان54155

ناجح243.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةعصام عماد سعد عبدهللا الحشه54156

ناجح250إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةعالء زهران محمد عبدالعاطى رمضان  السرى54157

ناجح266إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةعلى اسامة عبدالخالق محمد علي البلتاجى54158

ناجح222.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةعلى ايهاب على محمود الخواص54159

ناجح256.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةعلى عبدالعليم عبدالعليم على محمد شعبان54160

ناجح225إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةعلى محمد على محمد حسين الجندى54161

ناجح174إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةعماد رفعت محمد صالح بدر وفا54162

ناجح259إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةعماد رمضان عبدالفتاح مغازى الطبجى54163

ناجح231إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةعماد عبدهلل سعد عبدهلل عبدالرحمن الحشه54164
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ناجح248إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةعمار السيد سالم يوسف ابراهيم54165

ناجح213.2إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةعمار سمير عبدالخالق رزق عبدالفتاح الكرش54166

ناجح262.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةعمار موسي رمضان فراج طبيخ54167

ناجح261إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةعمر احمد عبدالموجود عبدالحميد البدوي54168

ناجح210.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةعمر حامدحامد غازى المحروق54169

ناجح219.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةعمر رضا حسين محمد على نميسى54170

ناجح229.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةعمر رمضان نصر بيومى  المحالوى54171

ناجح269إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةعمر عاصم عبدالمنجد معوض54172

ناجح229إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةعمر عبدالجليل احمد شعبان احمد بحيرى54173

ناجح237إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةعمر عبدالستار جابر مصطفى  الخواص54174

ناجح189إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةعمر عبدالسند محمد ابوالنجاه وهيب54175

ناجح202.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةعمر ماجد محمود عبدهللا احمد هندى54176

ناجح241.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعدادية صبحى عبدالباقى علي عبدالسالم عمر محمد 54177

ناجح258.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةعمر محمد اسماعيل منصور الدعدر54178

ناجح211.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةعمر مسعد عبدالمعطى على خريم54179

ناجح269.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةعمرو عصام مرسى ابراهيم مرسي شهاب الدين54180

ناجح270إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةعمرو ممدوح محمود عطوه قميقم54181

ناجح252.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةفؤاد ثروت فؤاد محمد اسماعيل54182

ناجح259.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةفارس كمال اسماعيل سعد اسماعيل ابوالنصر54183

ناجح271.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةفتحى محمد سالم احمد عبدالدايم شلبى54184

ناجح267إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةفتحى نبيل يوسف يوسف الشربينى54185

ناجح258إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةكريم رجب احمد ابوالمعاطى عبدربه54186

ناجح153إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةكريم رضا الجميل عبدالخالق على البغدادى54187

ناجح258إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةكريم شعبان فتحى شعبان على54188

ناجح214.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةكريم غالى نجاح عطية  محمد حمدان54189

ناجح255.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةكريم محمد زكريا محمد االجرود54190
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ناجح250إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةكمال عبدالغفار كمال عبدالغفار القن54191

ناجح243إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمؤمن سامح عبدالنعيم  ابوالمجد على  الشهاوى54192

ناجح266إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمؤمن محمد زين العابدين السيد مهنا54193

ناجح271.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحسن خالد عبدالعليم محمود الدعدر54194

ناجح249.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحمد ابراهيم ابراهيم عوض ابراهيم عطيه54195

ناجح267إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحمد ابراهيم حسن عبدالقادر  نميس54196

ناجح267إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحمد ابراهيم عباس عبدالعزيز عطا هللا نميس54197

ناجح199إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحمد ابوالوفا محمد السيد ابراهيم  ابوالهوى54198

ناجح236إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحمد احمد عبدالفتاح احمد قادومة54199

ناجح200إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحمد احمد عبدالنبى عرفه سعد54200

ناجح272.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحمد اشرف السيد عبدهللا السقا54201

ناجح254إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحمد اشرف حسنين محمدسويدان54202

ناجح193.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحمد اشرف محمد الصغير هريدى على54203

ناجح256إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحمد السيد فتحى على محمد عطيه54204

ناجح247إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحمد تامر السعيد احمد عبدالواحد حمامو54205

ناجح244.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحمد جمال محمدعطيه سالمه54206

ناجح261إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحمد حامد حمدى حامد زغلول54207

ناجح254.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحمد حمادة عبدالجليل محمد بيلي54208

ناجح247.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحمد حمدى عبدالحق شعبان رمضان الشبه54209

ناجح235إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحمد رجب عبدالقادر عبدالجليل الرملى54210

ناجح275إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحمد رجب عبدهللا محمد فرج54211

ناجح278.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحمد سالم عبدهللا سالم محمد54212

ناجح225.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحمد سعد عبدالتواب محمد هويدى54213

ناجح207إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحمد سعد عبدالعزيز عبدالنعيم الشعيرى54214

ناجح259إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحمد صالح عبدهللا ابراهيم عبدهللا هويدى54215

ناجح275إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحمد عبدالباسط ابوالفتوح احمد عبدهللا54216
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ناجح273.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحمد عبدالحكيم السيد محمد رجب ابودراع54217

ناجح196.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحمد عبدالعظيم كامل محمد مراد54218

ناجح269إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحمد عبدالاله عبدالخالق عبدالاله القن54219

ناجح251.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحمد عبده بدير عبده ابوعبده54220

ناجح273.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحمد عالء ابراهيم احمد الهاللى54222

ناجح230.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحمد عالء محمد عزمي ابراهيم رضوان54223

ناجح236.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحمد عالء محمد محمد خريم54224

ناجح273إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحمد عوض عبدالعليم عطية جاد نميس54225

ناجح224.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحمد محمد السيدحسين البدوى54226

ناجح245.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحمد محمد محمد ابوالمعاطى حسين54227

ناجح273إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحمد محمود نصر ابوالخيرالقاضى54228

ناجح202إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحمد مسعد صابر السيد محمد54229

ناجح198إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحمد مصطفي احمد مصطفى دره54230

ناجح250.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحمد ناجى احمد عبدالعزيز عوض54231

ناجح203.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحمد هشام محمد عبدربه العاطفى54232

ناجح197.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحمد ياسر محمد شحاته سالمة54233

ناجح184.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحمود ريان جميل مصطفى الحداد54234

ناجح172إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحمود سعد محمد مصطفى ابوفودة54235

ناجح174إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحمود صبري عبدالمنعم محمود الدعدر54236

ناجح234إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحمود عبدالتواب حمدى زيدان زيان54237

ناجح179.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحمود ماهر محمدعبدالعاطى رجب العزقول54238

ناجح263إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحمود محمد سمير عباس ابراهيم طه54239

ناجح217إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحمود محمود محمد عطوه درة54240

ناجح266إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمحمود ناصر محمد عبدالمقصودالسيد54241

ناجح258.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمدحت حسن محمد احمد القن54242

ناجح274.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمروان صبرى حمدى محمد احمد الغبور54243
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ناجح276إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمصطفى خالد عباس عبدالباري عباس عبده54244

ناجح269إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمصطفى خالد عباس عبدالتواب القارب54245

ناجح181.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمصطفي عبدالعزيز مصطفي عبدالقادر مصطفي الزفتاوي54246

ناجح249إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمصطفي محمد عبدالمنعم محمد صقر54247

ناجح232إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمعاذ ابوالوفا على عبدالمعطي الحداد54248

ناجح263إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمعاذ عبدالتواب عبدالحميد عبدالتواب الشيخ54249

ناجح255إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمهند احمد السيداحمد ابراهيم نميس54250

ناجح252.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمهند محمد رمضان عبدالواحد عجور54251

ناجح275.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةوليد محمد حماده محمدمحمد المحروق54252

ناجح194إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةيوسف ابراهيم ابراهيم ابوالمعاطى ابوالهوى54253

ناجح255إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةيوسف احمد عبدالنعيم الزاهى ضيف هللا54254

ناجح218إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةيوسف السيد حلمي محمد سعد الغباري54255

ناجح246.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةيوسف السيد عبدالمنعم محمد اليساطى54256

ناجح258إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةيوسف خالد عباس عبدالتواب القارب54257

ناجح267إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةيوسف سامح عبدالمولى عبدالمولى شريف زاهر54258

ناجح267.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةيوسف على عبدالعليم محمود محمدالدعدر54259

ناجح225إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةيوسف فؤاد عبدالخالق محمد البيلى حماده54260

ناجح257.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةيوسف فؤاد على خفاجه عبدالهادي قميقم54261

ناجح212.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةيوسف محمد السعيد مصطفى عطيه حميدان54262

ناجح180إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةيوسف محمد بخاطرة احمد ابورفاعى54263

ناجح247إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةيوسف محمد كمال سعد اسماعيل  ابوالنصر54264

ناجح231.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةيوسف محمد محمد ابواليزيد متولي حميدان54265

ناجح264.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةيوسف محمد منسى عبدالونيس الجندى54266

ناجح233.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةيوسف وليد حلمى منصور الطبجى54267

ناجح252.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةيوسف ياقوت محمود القاضى54268

ناجح237إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةيونس يسري يونس محمد علي54269



كفرالشيخ16/06/2021

1875صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح200.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةاحسان السيد السعيد عبدالعزيز رحيم احمد54270

ناجح187.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةاسراء السيد عبدالرحمن عبدالمطلب عبدالرحمن54271

ناجح220إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةاسراء محمد السيد محمد احمد  ابوعجيزه54272

ناجح217إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةاسماء احمد زيان احمد زيان54273

ناجح221إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةاسماء عبدالقادر محمد عبدالقادر54274

ناجح262إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةاسماء محمد حسين عبدالبديع عاشور54275

ناجح229إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةاسماء مصطفى شوقى مصطفى محمد شرف54276

ناجح253.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةاسماء مصطفى محمد عطوه القن54277

ناجح244إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةاالء رضا عبدالعليم مصطفى ابراهيم البيه54278

ناجح198إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةاالء سعد عبدالستار محمد حامد ابراهيم54279

ناجح267.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةاالء فتحى عبدالقادر محمد نميس54280

ناجح242.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةاالء محمد محمد محمد عمر العثملى54281

ناجح254.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةامل عبدالعاطى احمد عبدالعاطى هندى54282

ناجح216إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةامل محمد عبدالنعيم عبدالمقتدر حنوره54283

ناجح245.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةامنيه السيد حمزة محمد حمامو54284

ناجح263.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةاميرة يوسف ابراهيم على سبع54285

ناجح222.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةاية رضا احمد احمد الهاللى54286

ناجح273إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةاية محمود محمدمصطفى محمد الحداد54287

ناجح225إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةايمان عوض محمد عوض عوض حمامو54288

ناجح270.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةايه الحمادى عنتر الخشوعى السيد الحداد54289

ناجح269إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةجنه هللا تامر السيد عبدالقادر السيدالدعدر54290

ناجح277إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعدادية جنه محمود محمود سعد ابراهيم الدعدر54291

ناجح270إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةجهاد ابراهيم محمد محمود وجيه على الدين54292

ناجح262إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةحبيبة ماجد عبدالوكيل غانم على سرحان54293

ناجح261إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةحبيبه اشرف محمد حمودة علي54294

ناجح238.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةحبيبه اشرف نجاح معيقل ابراهيم حمادي54295
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ناجح259إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةحبيبه محمد السعيد على عماره الحداد54296

ناجح231إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةحسناء محمد احمد رحيم منصور54297

ناجح218.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةحنان حسن سعد حامد احمد منصور54298

ناجح260إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةحنين السعيد حسن عرفه الحداد54299

ناجح245إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةحنين تامر احمد احمد زغلول54300

ناجح267إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةحنين صبحى الشوادفى عبدالعزيز نصار54301

ناجح274إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةحنين عبدالسالم محمد عبدالسالم على الشريف54302

ناجح233إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةحنين محمود عبدالحكيم عبدالحليم احمد54304

ناجح254.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةحنين محمود محمود احمد القاضى54305

ناجح260.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةحنين هانى عادل ابراهيم السيد وفا54306

ناجح255.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةحنين هانى فؤاد ابوالسعود احمد سلطان54307

ناجح216.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةدنيا مصطفى بدير محمد العراقى سكوت54309

ناجح276إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةدينا ابراهيم يوسف عبدالجواد شهاب54310

ناجح236.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةذكرى وليد محمد عبدالهادى على شحاته54311

ناجح259إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةرؤي صبري عطيه الشافعي عبدربه54312

ناجح259إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةرحاب مصطفى محمد محمد المحروق54313

ناجح270إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةرفيدة وسيم محمد عبدالحميد الطبجى54314

ناجح218إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةرنا عاطف محمد محمد الزفتاوى54315

ناجح210إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةروان عبدالمجيد عطية هللا سليمان البساطى54316

ناجح260إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةروان ناصر يوسف محمد رجب54317

ناجح216.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةروان هانى محمد الدسوقى عثمان الدويك54318

ناجح268إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةروميساء هانى عوض ابراهيم عطيه54319

ناجح186إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةرويدا سمير عبدالخالق احمد  درويش54320

ناجح274إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةساره احمد عباس عبدالباري عبده54321

ناجح270إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةساره احمد عيد السيد عيد الزفتاوى54322

ناجح232إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةساره حمدى الليثي احمد الليثي54323
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ناجح243إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةساره محمد احمد احمد حمادى54324

ناجح272.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةسحر محمد عبدالمحسن علي عمارة54325

ناجح267.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةسعاد سمير عبدالعاطى البسطويسى فرج54326

ناجح233إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةسلسبيل حسين عبدهللا ابوالسعود احمد سلطان54327

ناجح236.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةسلمى صبري محمود محمد ابراهيم54328

ناجح266إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةسلمى محمود سالمة شحاتة علي54329

ناجح251.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةسما عبدالفتاح عطيه حامدالمصرى54330

ناجح248.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةسماح رضا صالح عبدالشافى54331

ناجح245.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةسميه السيد ابراهيم ا لسيد عوضين الحداد54332

ناجح255إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةسومه اشرف محمد زكى البغدادى54333

ناجح217.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةشاهيناز محمد محمد غازى سبوخ54334

ناجح274إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةشروق قمر عبدالمعطى عبدالرازق عبدالسالم54335

ناجح262إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةشمس خالد محمد احمد القن54336

ناجح260إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةشهد اشرف ابراهيم غريب شبار54337

ناجح248إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةشهد اشرف محمد عبدالعاطى العسقول54338

ناجح254.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةشهد حامد السعيد مجاهد الحداد54339

ناجح253إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةشهد رضا محمود عيسى احمد الغبارى54341

ناجح252.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةشهد طاهر حامد احمد محمد سليمان54342

ناجح260إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةشهد فؤاد السعيد محمد54343

ناجح181.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةشهد محمد خليفة محمد حجازى54344

ناجح247.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةشهد محمد عبدالجليل عبداللطيف على54345

ناجح246.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةشهد محمد مصطفى محمود على54346

ناجح262إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةشهد هشام ابراهيم ابوطاقية54347

ناجح274إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةشيماء احمد يوسف محمود جاد الرب54348

ناجح272.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةشيماء السيد مسعد عابدين السيد مهنا54349

ناجح271إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةصابرين عبدالعزيز محمد محمد داود54350
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ناجح220إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةصباح صبحى ابراهيم هاشم عبدالمطلب54351

ناجح275.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةطيبه على منصور حسن النيل54353

ناجح270.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةعال عماد عبدالرازق عبدالحميد عبدالعاطى54354

ناجح265إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةعلياء على السعيد على محمد54355

ناجح272.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةغاده اسعد فتح هللا عبدالغنى54356

ناجح230.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةفاطمة ربيع فتحي عبدهللا عبدالخالق54357

ناجح268إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةفاطمة طارق فؤاد سعد محمد الحداد54358

ناجح258.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةفاطمه ابراهيم عبدالعزيز عبدالعزيز ميره54359

ناجح215.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةفاطمه الزهراء حامد محمد حامد شرف54360

ناجح271.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةفاطمه يوسف بن المنصف المقرانى54361

ناجح238.2إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةفرح فتحى ابوالسعود سيد احمد عامر54362

ناجح237.7إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةكريمه عمرو عمار عبدالقادر مرسي عمار54363

ناجح239.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةلقاء سمير صابر عبدالتواب محمدهندى54364

ناجح217.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمروه علي السيد علي كشكوشة54365

ناجح244.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمروه كرم عرفات عبدالهادي عطيه54366

ناجح264.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمريم احمد محمد عبدالغنى غالى54367

ناجح272.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمريم الزغبي محمد متولي الحداد54368

ناجح276إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمريم جمال محمد حامد عامر54369

ناجح268إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمريم رضا محمد قطب الحداد54370

ناجح247إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمريم سامى ابراهيم مجاهد النبراوى54371

ناجح254.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمريم سعد عبدالنعيم محمد حمامو54372

ناجح267.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمريم محمد السيد رجب عبدالعال54373

ناجح256إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمريم محمد سالم احمد عبدالدايم شلبى54374

ناجح220إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمريم محمد عبدالباقى ابراهيم جعوان54375

ناجح259إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمريم محمد عرفات عبدالهادي علي عطيه54376

ناجح200إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمريم محمد محمد البيومى المهر54377
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ناجح162.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمريم هانى شفيق يوسف  مرزوق54378

ناجح266.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمريم وليد ابراهيم غريب شبار54379

ناجح268إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمريم وليد حلمى محمد الغبارى54380

ناجح270.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمريم وليد عبدالباسط محمد عطيه54381

ناجح258.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةملك عبدالعزيز فتحي احمد سطوحي54382

ناجح266.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمنار خالد حلمى غنيم ابراهيم حمودة54383

ناجح263إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمنه ابراهيم احمد الدسوقي فرج54384

ناجح241إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمنه اشرف شفيق حسن سبوخ54385

ناجح256إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمنه هللا حسام محمد زكى على البغدادى54386

ناجح259إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمنه هللا عبدالمنعم عبدالفتاح حسن حسن ابوطه54387

ناجح186.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمنه هللا مدحت عبدالعزيز درغام شقفه54389

ناجح180إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمنه حلمى محمد زكى محمد54390

ناجح245إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمنه على مصطفى محمد عطيه54391

ناجح244.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمنى محمد ابراهيم موسى محمد الزفتاوى54392

ناجح252إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمها جمال جمال بدير بيومى54393

ناجح258إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةمى عز الدين فوزى زكي السيد ابوالعطا54394

ناجح264إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةميار اسامه ابوالفتوح عبدالمقصود الشام54395

ناجح267إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةميار محمد محمد محمود على الدين54396

ناجح217.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةميرا منير شفيق يوسف مرزوق54397

ناجح268.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةنادية حميدة ابوالكرام عبدالقادر عمار54398

ناجح272إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةندا ابراهيم ابراهيم حموده احمد بحيرى54399

ناجح207.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةندا ياسر عبدالتواب محمد على الحداد54400

ناجح269إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةندى السيد عبدالباعث السيد البص54401

ناجح259.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةندى نبيل عبدالمعطى عيد عبدالمعطى عبدربه54402

ناجح259إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةنسمه عالء محمود عطيه جاد نميس54403

ناجح252إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةنورا صبحى السعيد الشربينى يوسف54404
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ناجح184إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةنورا محمد السيد عيدعبدالمعطى54405

ناجح278إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةنوران ياسر ابراهيم محمد ابراهيم جادهللا54406

ناجح258إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةنورهان رضا عز الرجال عبدالجواد الشيخ54407

ناجح242.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةنورهان مسعد محمد صالح صالح شلبى54408

ناجح224إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةهاجر صبرى عبدالحليم عويس سكوت54409

ناجح273إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةهاجر محمد محمد محمد المرسى سرور54410

ناجح238إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةهاجر محمود عبدالعزيز مصطفى الحداد54411

ناجح182.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةهبة هللا احمد مسعد احمد سليت54412

ناجح249إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةهدى عبدالنعيم عبدالعزيز عبدالنعيم الشعيرى54413

ناجح249إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةهند احمد فؤاد احمد احمد زيان54414

ناجح233إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةوفاء جمال محمد سيد احمد عطيه54416

ناجح202إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةياسمين محمد معوض السيد المهر54417

ناجح232.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةياسمين محمد هدايات عيد قادومه54418

ناجح277إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةياسمين ناصر على محمد بعرنجه54419

ناجح216.5إدارة بلطــــــــيمسيدى فتح اإلعداديةياسمينا السيد عبدهللا يوسف درويش عبدالقوي54420

ناجح267إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتاريج ايمن علي عبدالكريم العباسي54421

ناجح213إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتاسراء الليثى ابراهيم حسن معروف54422

ناجح249إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتاسراء عالء فوزى عبدالرحمن خميس54423

ناجح230إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتاسراء عماد على عبدالكريم العباسى54424

ناجح168.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتاسماء احمد محمد احمد الغبور54426

ناجح250إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتاسماء على عطية رجب الطبجى54427

ناجح268إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتاسماء محمد حمزه الخشوعي شرف54428

ناجح263.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتاشرقت رشدى عبدالنبى غريب شبار54429

ناجح264إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتاالء السيد ابوالمعاطى محمد سكوت54430

ناجح242.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتاالء خالد احمد رمضان السيد قميقم54431

ناجح254.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتاالء رضا مسعود البساطى54432
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ناجح271إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتاالء زكى زكى محمود القن54433

ناجح154إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتاالء عبدالعزيز سليمان محمد فرحان54434

ناجح235إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتاالء عصام السيد علي الشعيري54435

ناجح269.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتاالء ياسر حلمى محمد بعرنجه54436

ناجح267إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتالرميساء اشرف محمد محمد بدر الشافعى54437

ناجح244إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتالشيماء محمد مصطفى عبدالجواد عبدالرؤف54438

ناجح273إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتامانى ايمن عبدالقادر عبدالنبى عطيه الغبور54439

ناجح262إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتامانى عمرو ابراهيم عبدالعاطى ابراهيم جادهللا54441

ناجح247.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتامل السيد محمد عبدالمقصود حماده السيد54442

ناجح251.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتاميره احمد محمد عبدالواحد الفار54445

ناجح267.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتاميره حسن محمد كريم عبدالسميع الدعدر54446

ناجح271إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتاهداء احمد احمد ابوالعنين كميشه54447

ناجح171.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتاهداء محمد فتحى حامد محمد عمار54449

ناجح245.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتايمان ايمن مصطفى فتح هللا النحراوى54450

ناجح154.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتايمان عصام عزت طلبه جعوان54451

ناجح152إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتايمان عالء صابر محمد عبدالمعطى عجيزه54452

ناجح276إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتايه االباصيرى السيد دعدور54454

ناجح221إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتايه السيد صابر معوض على ابوطبيخ54455

ناجح185.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتايه شعبان المنشاوى جابر  احمد54456

ناجح188إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتايه عبدالحميد احمد عبدالمجيد على54458

ناجح227.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتايه محمد جمعة حسن السيد الشبه54460

ناجح202إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتايه محمد عبدالعاطى يوسف على ضبش54461

ناجح237.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتايه محمد عبدالقادر السيد الفار54462

ناجح257إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتايه مصطفى عبدالحميد على محمد الحداد54463

ناجح168إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتبثينه محمد السباعى على السباعى54464

ناجح245إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتبسمله ابراهيم لطفى ابراهيم موسى54465
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ناجح182.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتبسمله بسيونى بسيونى  عبدالوهاب حجازى54466

ناجح259.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتبسمله جمال باب الفرج عبدهللا المحروق54467

ناجح182.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتبسمله سامي محمود محمود احمد غالي54468

ناجح216.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتبسمله عمرو محمد عبدالقادر محمد مراد54469

ناجح144.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتبسمه السيد محمد الظريف محمد حمامو54470

ناجح267إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتبسنت عصام ابراهيم عبدالفتاح ابويونس54471

ناجح269إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتبسنت محمود كمال محمد ابراهيم جبر54472

ناجح206.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتبسنت يوسف محمد يوسف الخطيب54473

ناجح251إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتتسنيم ابراهيم عطيه الحنفى احمد عفيفى54474

ناجح262إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتتسنيم على جمال الدين محمد محى الدين يوسف سالم54475

ناجح233.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتتسنيم على عزيز الدين على ابورفاعى54476

ناجح174إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتجنه السيد زين العابدين على بعرنجه54478

ناجح273إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتجنه هللا سامى اسماعيل محمود اسماعيل الطبجي54479

ناجح272إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتجنه حسين حسين عبدالباري خليفه54480

ناجح276إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بنات امام عبدهللا امام جلو جنه خالد 54481

ناجح278.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتجنه عبدالناصر محمد محمد السيد خليل54482

ناجح275إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتجنه محمد عبدالحميد عباس حامد رجب54483

ناجح271إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتجنه محمد محمد عبدالواحد محمد عبدربه54484

ناجح149.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتجنى حسام الدين قطب السيد عيد الزفتاوى54485

ناجح275إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتجنى صبري حمدي حامد زغلول54486

ناجح275إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتجنى طارق السعيد سالمه ابوصالح54487

ناجح166.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتحبيبه اسامه ابوالوفا محمد المصرى54488

ناجح269إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتحبيبه اسامه جمعه جمعه عويضه54489

ناجح237إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتحبيبه زكريا عبدالوكيل محمد جاد54490

ناجح214إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتحبيبه صالح عبدالخالق حامد محى الدين القصيف54491

ناجح264إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتحبيبه عادل احمد ابوالمعاطي عبدربه54492
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ناجح201.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتحبيبه محمد عبدهللا العيسوى العيسوى54493

ناجح260إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتحبيبه مصطفى فتحى السيد عبدالقادر الفار54494

ناجح241.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتحبيبه وائل على على السيد عماره54495

ناجح249إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتحنان عصام نصر حسن محمد54497

ناجح266.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتحنان عالء الدين عبدهللا على عبدالرؤف54498

ناجح277.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتحنين احمد حافظ الورداني ابراهيم54499

ناجح274إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتحنين بدير عبدالجواد عبدالجواد السيد شهاب54500

ناجح270إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتحنين حماده احمد عبدالنبي غطاس54501

ناجح248.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتحنين خالد السيد مصطفى مصطفى بحيرى54502

ناجح248.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتحنين سامى مسعد حجازى السيد البص54503

ناجح270إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتحنين عبدالرحيم سعد حسن البشالوى54504

ناجح186.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتحنين عبدالنعيم ابراهيم عبدالنعيم الشبه54505

ناجح231.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتحنين عبدالوكيل فتحى على يوسف البغدادى54506

ناجح277إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتحنين محمد السيد جمعه الصياد54507

ناجح227إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتحنين محمد حسن عبدالرحيم البشالوى54508

ناجح262إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتحنين ياسر عبدالعليم مرسي مصطفى وفا54509

ناجح267.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتخديجه عبدالمنعم محمد محمد درغام شرف54510

ناجح277.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتخلود رمضان السيد محمد احمد االجرود54511

ناجح164إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتدعاء عصام عزت طلبه مهدى جعوان54512

ناجح279إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتدنيا راشد احمد ابراهيم راشد54513

ناجح265.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتدينا حسن  صبحى اليمانى الغبارى54514

ناجح269.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتدينا محمود مصطفى السيد حنوره54515

ناجح276إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناترؤى الهادي منصور محمد حنوره54516

ناجح265.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناترغد تامر سعد عبدالخالق القصيف54517

ناجح195إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناترفا محمد حسن محمد محمد صيام54518

ناجح275.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناترقيه احمد توفيق عبدالتواب دعله54519



كفرالشيخ16/06/2021

1884صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح261.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناترقيه سمير عبدهللا عيسي احمد الغباري54520

ناجح262إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناترقيه عبدالجواد نجاح ابراهيم عماره ابوالهوى54521

ناجح271.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناترقيه محمد الكرزونى محمد الشرقاوى54522

ناجح233.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناترقيه محمد على عطوه جمعه54523

ناجح270إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناترميساء احمد ابوالفتوح احمد عبدهللا54524

ناجح217.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناترنا رزق سعد محمد  فراج54525

ناجح233إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناترنا سامي رجب فتح هللا وفا الشهاوي54526

ناجح155.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناترهف سعد عبدالنبى عرفه سعد54527

ناجح260.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناترواء ماجد  محمد نصر مجاهد الكرش54528

ناجح270إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتروان السعيد السعيد عبدالعزيز الرصيف54529

ناجح276.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتروان ايمن بسيونى محمد رجب الغبارى54530

ناجح275.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتروان ايمن على محمد صالح54531

ناجح239.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتروان سامى نصر الدين الرفاعى احمد54532

ناجح271إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتروان شريف حسن ابوالعزم الغزى54533

ناجح185إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتروان عبدالعاطى عبدالعظيم عبدالعاطى  احمد54534

ناجح192إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتروان عبدالعليم ذكى محمد الحداد54535

ناجح279.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتروان عبدالعليم عبدالحميد محمود محمد الدعدر54536

ناجح275.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتروان عصام احمد البرلسى54537

ناجح229.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتروان عمرو محمد شوقى محمد محمد زغلول54538

ناجح277.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بنات روان عوض ابوالوفا حجازى البص54539

ناجح275.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتروان فتح هللا مصطفى فتح هللا النحراوى54540

ناجح234إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتروان منير عبدالجليل حميده حسن54541

ناجح275إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتروان نصر الصاوى حسن معروف54542

ناجح272إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتروضه ايمن عبدالبارى عبدالبارى عباس عبده54543

ناجح206إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتروضه فهمى عبدالنعيم رجب عبدالجواد الطبجى54544

ناجح181إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناترويدا فرج بكرى محمد ابراهيم54545
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ناجح274إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتريم احمد ربيع عرب54546

ناجح278.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتالسيد احمد احمد رجب ريم حمدى 54547

ناجح198.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتريم على عاطف على السواح54548

ناجح250إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتريم محمد رزق محمد الزعيم54549

ناجح254إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتريهام عرفه علي حسن علي54550

ناجح175إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتزيزى جاد هللا محمد عبدالونيس ابراهيم54551

ناجح246.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتساره اسماعيل سامي اسماعيل عثمان54552

ناجح231إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتساره مصطفى كمال عبداللطيف عبدالحليم حرب54553

ناجح246.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتساره هانى عبدالمحسن ابراهيم الهاللى54554

ناجح278إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتساره وفا عبدالتواب زكى عبدالتواب رفاعى54555

ناجح241.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتسامرينا عبدالحكيم عامر ابراهيم حسن عطية54556

ناجح250إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتساميه محمود مسعد عبدالباقي جعوان54557

ناجح258إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتسالف ماهر اسعد بكر54558

ناجح201.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتسلسبيل ماهر حسن حسن حجازى54559

ناجح201إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتسلمى السيد حسن يوسف حسن كشكوشة54560

ناجح265إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتسلمى عبدهللا ابراهيم جعوان54561

ناجح203إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتسلمى فوزى على عبدالحميد شرف54562

ناجح271.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتسلمى مصطفى احمد السيد محمد سالم54563

ناجح278إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بنات محمود البيلى صبح سما احمد 54564

ناجح277إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتسما حسن  فوقى ابوعيد54565

ناجح272إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتسما حسين فوزى عبدربه العسقول54566

ناجح272إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتسما عبدالتواب عبدالتواب عبدالحميد الشيخ54567

ناجح269.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتسماء حسن جابر حسن محمد صيام54568

ناجح195.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتسماء فوزى فؤاد عبدالونيس فريج دعله54569

ناجح228.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتسماح احمد محمد احمد ابوشعيشع54570

ناجح267إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتسميه عبدالحميد عطية احمد الدكروري البص54572
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ناجح278إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتسميه محمد مجاهد احمد الحداد54573

ناجح248إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتسهيله احمد مسعد عبدهللا المغازى54574

ناجح264إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتسهيله عيد محمد المغازي مصطفي54575

ناجح266إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتسهيله هانى محمد محمد زغلول54576

ناجح252إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتسهيله وليد النصر عبدالمنعم السيد محمود ضبش54577

ناجح199.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتشروق عالء حمد عبدالبديع مصطفى عاشور54578

ناجح260.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتشروق محمد شعبان محمد عبدربه54579

ناجح224إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتشفاء محمد عبدالموجود عبدالحميد البدوى54580

ناجح174إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتشهد اسامه عوض السيد على الصعيدى54582

ناجح257إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتشهد اسماعيل فؤاد السيد محمد العطاره54583

ناجح261إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتشهد حاتم رمضان احمد علي54584

ناجح178إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتشهد حماده احمد عبدالقادر السيد54585

ناجح223.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتشهد رمضان عبده احمد موسى الزفتاوى54586

ناجح277.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتشهد زايد حموده بهجات حنوره54587

ناجح271إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتشهد شعبان سعودى  متولى دعله54588

ناجح158إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتشهد صالح محمد محمد عثمان54589

ناجح227إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتشهد عادل عبدالعاطى عبدالشافى ابوالهوى54590

ناجح273إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتشهد عصام محمد احمد عبدالرحمن54591

ناجح190.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتشهد عماد حمدى عبدالستار عبدالهادى جعوان54592

ناجح274إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتشهد فتح هللا محمد فتحح هللا وفا الشهاوى54593

ناجح212إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتشهد محمد جمال مجاهد محمد حمادى54594

ناجح203إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتشهد محمد محرم محمد على هويدى54595

ناجح263.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتشهد محمد مصطفي عبدالقادر حنورة54596

ناجح246إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتشهد محمد نسيم على محمد الدوانسى54597

ناجح198.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتشهد وليد محمد شندى يعقوب54598

ناجح183إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتشيماء عبدالعليم عبدالعاطى عبدالعال مبروك زيان54599
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ناجح272.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتصبا عصام ابوالعنين محمد ابوالعنين زغلول54600

ناجح165إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتصباح عماد محمد حامد منصور نميس54601

ناجح262.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتصفيه السيد درغام محمد درغام شرف54602

ناجح167.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتضحى عبدالحميد احمد رمضان السيد قميقم54603

ناجح272.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتضحى عبدالرسول حافظ بدر على54604

ناجح234إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتضحى عبدالناصر عبدهللا موسى54605

ناجح262.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتعائشه نصر محمد عبدالمجيد حرب54606

ناجح161.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتعزه حمدينو محمد محمد محمد حسين54607

ناجح267.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتعزه عاطف عبدالخالق على الموافى54608

ناجح219إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتعلياء محمد شوقى عبدالعظيم على العباسى54609

ناجح200إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتعلية حمدين زكى عبداللطيف الحداد54610

ناجح226إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتعنان عدنان عبدهللا عبدهللا شلبى54611

ناجح274.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتعهد عبدالسالم محمد عبدالسالم القمرى54612

ناجح261.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتعهود عبدالنعيم عبدهللا السيد الشك54613

ناجح256إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتغادة اسعد عثمان مصطفى عثمان رجب54614

ناجح215.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتفاطمه الزهراء محمد على الخشوعي شرف54615

ناجح276إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتفاطمه الزهراء والء شوقي ابواليزيد عبدالجواد54616

ناجح259.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتفاطمه خيرى جمال كامل كمون54617

ناجح202.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتفاطمه رضا السيد عبدالعزيز عبده54618

ناجح239.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتفاطمه عبدالعليم محمد عبدالحميد الحداد54619

ناجح210.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتفاطمه محمد الظريف رمضان سكوت54620

ناجح245إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بنات فاطمه وسام ابراهيم عبدالعزيز عبده موافى54621

ناجح235.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتفاطمه ياسر ابراهيم محمد السيد شتا54622

ناجح222إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتفرح الشحات فرحات السيد البشالوى54623

ناجح227إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتفرح حمدى جابر جمعه عيد54624

ناجح263إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتي فرح صالح محمد عبدالعزيز على شرنوب54625
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ناجح218إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتفرح محمد نعيم السيد على كشكوشة54626

ناجح276إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتفريده انور فاروز مصطفى عاشور54627

ناجح267إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتقمر مندور فوزي مندور السيد54628

ناجح273.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بنات احمد محمد احمد الغبارى كنزى كمال54629

ناجح270إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتليلى احمد احمد كاخيا54630

ناجح203.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتليلى محمد ابراهيم محمد الشك54631

ناجح191إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمايا عبدالخالق عبدالجليل رزق عبدالفتاح54632

ناجح273إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمايا وائل حاتم المرسي بدر بدران54633

ناجح173.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمروه محمد احمد حسن شرف54634

ناجح197.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمريم احمد بهى الدين عثمان االجرود54637

ناجح197إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمريم احمد غريب غريب جعوان54638

ناجح269إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمريم اسعد السيد عطا هللا شقفه54639

ناجح220إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمريم اشرف مسعد فهمي محمد سالمه54640

ناجح269إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمريم العباسى حلمى عيسى على العباسى54641

ناجح249إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمريم ايهاب السيد مرسي وفا54642

ناجح263.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمريم ايهاب محمد عوض حسن معروف54643

ناجح274.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمريم حماده مصطفي ابراهيم ابوبدير54644

ناجح272.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمريم ذكي مصطفى مصطفى مصطفى الدوانسي54645

ناجح247إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمريم زكى عبدالتواب زكى عبدالتواب رفاعى54646

ناجح174إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمريم طارق محمد على شهاب54647

ناجح199إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمريم عاطف قاسم احمد المحروق54648

ناجح194.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمريم عبدالجواد عبدهللا ابوالسعود سلطان54649

ناجح269إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمريم عبدالحليم محمد عبدالحليم خير الدين54650

ناجح263.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمريم عبدالقادر عبدالقادر عبدالقادر هويدى54651

ناجح232إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمريم فتحى يوسف يوسف الشربيني54652

ناجح170إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمريم لطفي مسعد محمد محمد حمامو54653
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ناجح271.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمريم محمد السعيد عبدالعزيز رحيم منصور54654

ناجح274إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمريم محمد فهمى محمد عبدالحميد الصعيدى54655

ناجح238إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمريم محمد فوزى جمعه الحداد54656

ناجح209.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمريم محمود جابر سالمه محمد الغبور54657

ناجح220.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمريم معوض محمد معوض عبدهللا54658

ناجح188.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمريم موافى حسن  متولى عيسى54659

ناجح241إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بنات ملك صالح محمد عبدالعزيز على شرنوبى54660

ناجح257.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتملك عبدالسالم على محمد محمد وفا54661

ناجح208.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتملك مجدى مشحوت ابرهيم على شحاته54662

ناجح247إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتملك محمد محمد على محمد حنورة54663

ناجح254.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمنار ايمن احمد عثمان الدوانسي54664

ناجح229إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمنايا شريف عبدالحليم عبدالحميد كشكوشه54665

ناجح241.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمنه الشحات العرابي المغازي54666

ناجح277إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بنات منه هللا ابراهيم شحاته ابراهيم سعيد54667

ناجح257.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمنه هللا احمد مصطفى محمد عريف54668

ناجح266.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمنه هللا خيرى عبدالحميد عبدالصمد عبدالكريم54669

ناجح217إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمنه هللا صالح درويش محمد متولى كشكوش54670

ناجح209.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمنه هللا كامل ابراهيم على الحمادى حرب54671

ناجح210إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمنه هللا ماهر الكرزونى عطيه حطيبه54672

ناجح208.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمنه هللا محمد عبدالمقصود احمد عبده54673

ناجح270إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمنه هللا محمود احمد محمد طباشي54674

ناجح273إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمنه هللا مختار سعد السيد ابراهيم مغنم54675

ناجح277إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بنات منه حسام الدين احمد على شكر54676

ناجح276إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمنه حسام حميده علي شادي54677

ناجح242.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمنه طارق غازى غازى جلو54679

ناجح224.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمنه عبدالتواب فتحى عبدالتواب احمد حرب54680
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ناجح268إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمنه محمد مصطفى وهبه درويش54681

ناجح193.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمنه محمود احمد حسن محمد الدعدر54682

ناجح215إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمنى الدسوقى محى الدين القصيف54684

ناجح275.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمنى جمال يوسف عبدالجواد شهاب54685

ناجح199إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمنى صبحى صابر االمام جلو54686

ناجح278إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمنى وليد محمود محمد احمد رزق54687

ناجح274إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتموده محمود محمد بخاطره احمد الدعدر54688

ناجح269إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمى ابراهيم محمد وفا الكرش54689

ناجح208.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمى اشرف محمد االباصيري محمد الطبجى54690

ناجح248.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمى ايمن رمضان محمد شهاب الدين54691

ناجح247.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمى حامد السيد على محمد نمنم54692

ناجح240إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمى خيرى طه عبدالحليم حرب54693

ناجح263.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمى صالح السيد عبدالعزيز البدوى54694

ناجح264.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتمى محمود احمد عبدالنبى غطاس54695

ناجح168.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتناديه محمود على عطيه خريم54696

ناجح155.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتناهد جابر عبدالموجود عوض ابراهيم الحداد54697

ناجح172إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتنجالء السعيد عبدالقادر محى الدين  القصيف54698

ناجح275.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتندى احمد احمد حسن االبى54699

ناجح213.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتندى حسين السيد احمد عبدالحميد54700

ناجح178إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتندى محمد عبدالخالق جابر الغبور54701

ناجح172.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتندى محمد عبده  احمد الزفتاوى54702

ناجح198إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتندى محمد فرج عبدهللا غزى54703

ناجح275إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتندى نادر عطية عبدالبارى على دعله54704

ناجح217.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتندى وليد احمد عبدالقادر جمعه جلو54705

ناجح259.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتندى يوسف حمد عبدالبديع عاشور54706

ناجح213إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتنرمين محمد على احمد السيد سالمه54707
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ناجح183.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتنهاد عادل متولي محمد سكوت54708

ناجح247.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتنور الهدي عبدالعاطي عبدالعزيز ابوالمعاطي احمد ع54709

ناجح243.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتنورا عمرو على احمد جمعه عبدالعاطى54710

ناجح248إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتنوران ناجى السيد خليفة علوان54711

ناجح169إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتنورهان احمد محمد احمد  البص54712

ناجح165.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتنورهان السعيد عطيه السعيد البساطى54713

ناجح179.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتنورهان نبيل سيد احمد سليمان دبور54714

ناجح190.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتهاجر البيلى فهيم البيلى البيلي منصور54715

ناجح249.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتهاجر حسن شحاته رمضان محمد54716

ناجح207.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتهاجر حمدى على السعيد  ابراهيم54717

ناجح242.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتهاجر سامح عبدالمنصف عبدالقادر عطيه الغبور54718

ناجح198إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتهاجر عبدالغنى السعيد عوض الجالى54719

ناجح226.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتهاجر فتوح ابراهيم عوض ابراهيم54720

ناجح266.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتهاجر محمد زهير عنوز54721

ناجح224إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتهاجر وائل درغام هارون الغبور54722

ناجح237إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتهايدى وليد السيد السيد سليمان البساطى54723

ناجح165.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتهبه سامح على احمد جمعة عبدالعاطى54724

ناجح209إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتهدى محمود محمد السيد سالم54725

ناجح275إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتهنا ايهاب محمد عبدالقادر احمد الصعيدى54726

ناجح255.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بنات حاتم المرسى بدر بدران هنا مصطفى 54727

ناجح238.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتهناء ابراهيم عبدالقادر محمد بعرنجه54728

ناجح244إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتهناء غريب محمد غريب ابراهيم شبار54729

ناجح211إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتهناء مسعد حميدو ابراهيم الدوانسى54730

ناجح187إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتهيا طارق ابوالسعود ابراهيم عطيه54731

ناجح235.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتهيا طارق فتح هللا محمد السيار54732

ناجح263.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتوفاء حمدي شهاب الدين االمام ابراهيم54734
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ناجح159إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتوفاء حمدين عبدالعليم محمد الحداد54735

ناجح213إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بنات هالل احمد دسوقى وفاء محمد 54736

ناجح157إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتوالء عبدالقادر احمد عبدالقادر السيد54737

ناجح258.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتيارا سعد السعيد عبدالعال بارومه54738

ناجح274إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتيارا عنتر عبدالتواب ابراهيم سالمه54739

ناجح193.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتيارا كامل السيد على حسن54740

ناجح275إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتياسمين ابوالسعود محمد ابراهيم سيد احمد عطيه54741

ناجح225.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتياسمين حسن بسيونى احمد موسى بكر54742

ناجح186.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتياسمين صالح كامل حامد فضل54743

ناجح259.5إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتياسمين عبدالدايم محمد عبدالدايم احمد ناصر54744

ناجح207إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتياسمين عماد حلمى عيسى على العباسى54745

ناجح210إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتياسمين محمد ابراهيم غازى ابواليزيد54746

ناجح252إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتياسمين محمد ابوالفتوح محمد غازى54747

ناجح256إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بنات ياسمين ياسر احمد عبدالتواب الفار54748

ناجح253إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتيمنى صادق على على صادق الشهاوى54749

ناجح247إدارة بلطــــــــيمصالح شرنوبى بناتيمني فؤاد عبدالعزيز عبدالهادي حجازي54750

ناجح219.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جابراهيم خالد ابراهيم حسن54751

ناجح209إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جابراهيم محروس السيد نصر54752

ناجح269.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جابرهيم طلبه عبدالمنصف طلبه السيد54753

ناجح217إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جاحمد سامح عبدالحليم السيد الكرش54756

ناجح255.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جاحمد محمد اسماعيل محمد الحوفي54758

ناجح263إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جاحمد محمود احمد محمود صالح54760

ناجح151.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جاسماعيل ابراهيم محمد اسماعيل الشهاوي54762

ناجح176إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جحسام محمد محمد عبدالعزيز عيسي54768

ناجح157.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جخالد محمد مصباح ابراهيم محمد54769

ناجح187.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جشريف محمد حمدى عبدالفتاح الزفتاوى54772
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ناجح175إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جصالح سامح ابراهيم عبدالقادر هيبه54773

ناجح253.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جعبدالرحمن اشرف قطب شعبان54774

ناجح233.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جعبدالرحمن محمد زكريا عبدالمولى احمد حرب54775

ناجح153.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جعبدالعزيز فتحي عبدالعزيز السعداوي جبر54777

ناجح191.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جعصام هاني صادق الصياد54778

ناجح188إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جعمار احمد محمود محمد سالم54780

ناجح192إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جعمر يوسف امين  ابراهيم نمور54781

ناجح194إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جكريم محمد عبدالسالم عبدالقادر الصعيدى54783

ناجح199إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جمحمد ابراهيم على على عسكر54784

ناجح182.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جمحمد اسعد صبرى عفيفى يوسف54785

ناجح212.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جمحمد عبدالعزيز عبدالباسط الزفتاوى54787

ناجح266إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جمحمد محمد حسن محمد حميده54788

ناجح251.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جمحمد ميمى عبدالسالم منصور الصوالحى54789

ناجح248.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جمحمود احمد محمد جميل محمود عبدالمجيد54790

ناجح148إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جمحمود بدر حافظ  بدر على الكرش54791

ناجح193إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جمحمود طلبة سعد طلبة العشرى54792

ناجح258إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جياسين ممدوح السيد على الشعيرى54797

ناجح170إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جيوسف حمدينو احمد احمد احمد شلبى54799

ناجح208.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جيوسف شوقى عبدالمولى محمد ابوالعنين54800

ناجح182إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جيوسف محمد ابراهيم صابر سليمان54801

ناجح198.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جاسراء راضي فتح هللا محمد ابراهيم54804

ناجح168.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جايمان رشاد فتحى سعد مجاهد54805

ناجح164.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جايمان سالم فتحي ابراهيم54806

ناجح212.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جايه الدسوقى سليمان سعد54807

ناجح229إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جحبيبة احمد محمد حسن سليمان54808

ناجح203إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جحبيبه عبدالمولى عبدالمولى عطيه محمد حمدان54809
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ناجح229إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جحنين بالل مختار اسماعيل عبدربه54810

ناجح181إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جحنين وليد عبوده ابراهيم المرسي54811

ناجح183.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جدنيا ابراهيم عبده ياسين محمد54812

ناجح178.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جدنيا مصطفى حسن محمد54813

ناجح212إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جدنيا هيثم عبدالنبي السيد الشامي54814

ناجح185إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جرضا احمد عوض علي اسماعيل54815

ناجح199.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جرنا عامر عبدالفتاح محمد ابوعمر54816

ناجح216.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جساره صبيح محمد الخميسى عطا54818

ناجح174إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جسلوى ناصف امين امين ابراهيم54819

ناجح189إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جشمس ندا ابوالفتوح بدوي54821

ناجح218.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جشهد جمال عفيفى عفيفى يوسف54822

ناجح254إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جشهد حمدي رمضان عبدالعاطي الحمزاوي54823

ناجح228.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جشهد وائل رضوان الشربينى54824

ناجح185.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جصباح السيد معروف عبدهللا البيومى54825

ناجح214إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جمريم عبدالغني عبدالغني احمد حنورة54826

ناجح214.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جمنار السيد الدسوقي حسن زناني54827

ناجح184إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جمنال وائل السعيد عفيفى يوسف54828

ناجح236.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جندى غتام رمضان سليمان54829

ناجح194إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جنهاد وليد احمد التهامي54832

ناجح197.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جنهله محروس عبدالنبي السيد الشامي54833

ناجح181إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جنور الهدى محمد صابر المحروق54834

ناجح216إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جنيره هاني علي محمد العربي54836

ناجح208.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جهاجر رضا محمد الحمادى54837

ناجح228.5إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جوسام نبيل عبدالعليم حامد نميس54838

ناجح214إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جوالء طارق عطيه احمد متولي54840

ناجح209إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جيارا محمود مسعد محمود غطاس54841
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ناجح263إدارة بلطــــــــيمبلطيم اإلعدادية جياسمين مدحت محمود عبدالمقصود54842

ناجح230إدارة بلطــــــــيما.ابو شعالن تاحمد حسين عبدالمجيد احمد محمد الطبجى54843

ناجح268.5إدارة بلطــــــــيما.ابو شعالن تايمن ماهر حميده عبدالونيس حمد54844

ناجح228إدارة بلطــــــــيما.ابو شعالن تحازم خالد حسن على الصعيدى54846

ناجح206.5إدارة بلطــــــــيما.ابو شعالن تحسنى صبرى ابراهيم على شعالن54847

ناجح216إدارة بلطــــــــيما.ابو شعالن تربيع حسان المصري المصرى جبارة54848

ناجح259.5إدارة بلطــــــــيما.ابو شعالن تزياد ابراهيم رشاد محمد احمد54849

ناجح234.5إدارة بلطــــــــيما.ابو شعالن تزياد عبدالغنى فاروق عبدالغنى الطبجى54850

ناجح205إدارة بلطــــــــيما.ابو شعالن تزياد عصام عبده السيد محمد الغبارى54851

ناجح258.5إدارة بلطــــــــيما.ابو شعالن تعبدهللا محمد عبدهللا على عبدالرؤف54852

ناجح204.5إدارة بلطــــــــيما.ابو شعالن تعالء مصطفى محمد على  على ابوعالمه54853

ناجح264.5إدارة بلطــــــــيما.ابو شعالن تعلى الدين عالء على محمد على ابوعليبه54854

ناجح195إدارة بلطــــــــيما.ابو شعالن تعماد رمضان صابر عبدالعزيز عبده دخان54855

ناجح249.5إدارة بلطــــــــيما.ابو شعالن تفتحى محمد فتحى السيد مهران54856

ناجح265.5إدارة بلطــــــــيما.ابو شعالن تمحمد ابراهيم فهمى محمد الزعيم54857

ناجح257إدارة بلطــــــــيما.ابو شعالن تمحمد احمد مسعد عبدالحى احمد الطبجى54858

ناجح269.5إدارة بلطــــــــيما.ابو شعالن تمحمد ايمن محمد عبدالحى الزعيم54859

ناجح247.5إدارة بلطــــــــيما.ابو شعالن تمحمد ناصر السيد عبدالرسول على ضيف هللا54860

ناجح259إدارة بلطــــــــيما.ابو شعالن تمحمد وليد ابوالسعود بدير احمد الطبجى54861

ناجح271إدارة بلطــــــــيما.ابو شعالن تمروان ابوالسعود عبدالمعطي الرازق عبدالسالم54862

ناجح209إدارة بلطــــــــيما.ابو شعالن تمصطفى احمد مصطفى رجب الطبجى54863

ناجح208.5إدارة بلطــــــــيما.ابو شعالن تمصطفى السيد عبدالطليف على محمد حنوره54864

ناجح251إدارة بلطــــــــيما.ابو شعالن تمصطفى محمد ابوالوفا احمد احمد الطبجى54865

ناجح256إدارة بلطــــــــيما.ابو شعالن تمصطفى محمد نشات محمد مصطفى الطبجى54866

ناجح196.5إدارة بلطــــــــيما.ابو شعالن تمهند محمد ابوالسعود بدير احمد الطبجى54867

ناجح253إدارة بلطــــــــيما.ابو شعالن تيسري ثابت يسري البدوى عطوة54868
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ناجح254إدارة بلطــــــــيما.ابو شعالن تيوسف قدرى البدوى عطوة البدوى54869

ناجح205إدارة بلطــــــــيما.ابو شعالن تاسماء هانى محمد عبدالعليم محمد الغبارى54870

ناجح255إدارة بلطــــــــيما.ابو شعالن تانجى السيد على السيد السيد حنوره54871

ناجح169إدارة بلطــــــــيما.ابو شعالن تحنين عادل محمد احمد سالمة54872

ناجح277إدارة بلطــــــــيما.ابو شعالن تحنين عبدالوهاب فتحى السيد مهران54873

ناجح252إدارة بلطــــــــيما.ابو شعالن تدنيا محمود سراج عبدالوكيل المصرى54874

ناجح272إدارة بلطــــــــيما.ابو شعالن تساره السعيد ابوالسعود محمد الشهاوى54875

ناجح175.5إدارة بلطــــــــيما.ابو شعالن تشروق محمد عبدالحميد خضر شعالن54876

ناجح175إدارة بلطــــــــيما.ابو شعالن تشهد السيد عبدالمجيد على خليفه54877

ناجح278إدارة بلطــــــــيما.ابو شعالن تشيرين احمد محمد السيد السيد حنورة54878

ناجح224إدارة بلطــــــــيما.ابو شعالن تشيماء عبدهللا عبدهللا محمد مصطفى الرصيف54879

ناجح258.5إدارة بلطــــــــيما.ابو شعالن تعبير انور على محمد ضيف هللا54880

ناجح182.5إدارة بلطــــــــيما.ابو شعالن تمها محمد محمد عبدالعظيم مرسى المحالوى54881

ناجح184.5إدارة بلطــــــــيما.ابو شعالن تميرنا مراد عبدربه عبدالهادى المرسى54882

ناجح177إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةابراهيم عبداللطيف عبدالغفار عبداللطيف54884

ناجح153.5إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةابراهيم محمد كامل عبدالعاطى ابراهيم سلطان54885

ناجح187إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةاحمد زينهم احمدمحمد بكرى54888

ناجح188.5إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةاحمد عبدالمطلب كمال الدين عبدالجليل صالح54889

ناجح271إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةاحمد محمد عبدالرحيم سيداحمد على الدين54890

ناجح172.5إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةاحمد مطاوع رمزى بدير وفا54891

ناجح262إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةايهاب توكل محمد على عبدالسالم54892

ناجح199إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةحماده السيد محمد عبدالعليم صالح54894

ناجح169.5إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةحمدين وحيد على عبداللطيف جمال الدين54896

ناجح171.5إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةزياد احمد احمد ابوالفتوح عبدالدايم54898

ناجح181إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةضياء مصباح محمد عبداللطيف عبدهللا54901

ناجح165إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةعاطف حسن حسين حسين ابراهيم54903
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ناجح151.5إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةعبدالرحمن ابوالسعود على عبدالسالم على54904

ناجح198.5إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةعبدالرحمن رضا ابراهيم على االقرع54905

ناجح151إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةعبدالرحمن طاهر طاهر احمدعلى اليمنى54906

ناجح160إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةعبدالرحمن هالل محمد محمد يسن54907

ناجح145.5إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةمجدى على محمد عبدالغنى شاهين54911

ناجح152.5إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةمحمد ابراهيم السيد محمد على سليم54912

ناجح178إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةمحمد حماده محمد محمد القلشى54915

ناجح229.5إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةمحمد محمود كمال الدين عبدالجليل صالح54917

ناجح178.5إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةمحمود عبداللطيف عبدالصمدعبداللطيف الجرتلى54919

ناجح185.5إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةمحمود ناصر محمد محمدتاج الدين54920

ناجح197إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةاسراء حماده محمد عوض العجمى صيام54924

ناجح191إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةاسراء محمود احمد احمد بكرى54925

ناجح177.5إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةاسماء عرفه عبدالحميد على الدين54926

ناجح213إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةامل نجاح محمد  زيدان عبدالدايم54928

ناجح160.5إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةاميمه صالح محمد محمد حسن مهيا54929

ناجح261.5إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةاية صالح كامل عبدالعاطى سلطان54930

ناجح226إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةايمان سعد رمضان محمد الجرتلى54931

ناجح220.5إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةجهاد محمد عبدالمحسن محمد عبدهللا54932

ناجح217إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةحنين صابر ابراهيم حميد54933

ناجح236.5إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةرشا زيدان محمد عبدالعاطى54934

ناجح226.5إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةرقية عبدالعاطى ابراهيم سلطان54935

ناجح269إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةسارة سامح ابراهيم ابراهيم العباسى54936

ناجح249إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةساره حسن عبدالتواب عبدالرحمن العباسى54937

ناجح173إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةسعاد محمد عبدالمقصود محمد صالح54939

ناجح168إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةسمر عبدهللا محمد فرج عيسى54941

ناجح256.5إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةسميه سامح ابراهيم ابراهيم العباسى54942
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ناجح172.5إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةشفاء مسعد محمد مسعدعبدالقادر نجا54944

ناجح203.5إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةشهد زيدان محمد عبدالعاطى54946

ناجح176إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةشهد محمد طه عبدالغنى عبدالدايم54947

ناجح157.5إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةعائشه جمعه محمد خليل ايوب54950

ناجح223.5إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةلمياء رجب عبدالوكيل عيد على الدين54952

ناجح241.5إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةمايا محمد حسن شحاته خنافر54953

ناجح207إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةمرفت محمد البيلي محمد خضر54954

ناجح273إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةمريم طاهر محمد عبدالوكيل غالى54955

ناجح178إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةمريم نجاح ابراهيم عبدهللا العباسى54956

ناجح158.5إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةمريم وليد حسن ابراهيم وفا54957

ناجح195.5إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةمنه هللا اشرف محمد على الدين54958

ناجح233إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةمى مجدى توفيق المصرى الحداد54961

ناجح204إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةنسمه حامد العشرى احمد فوده54963

ناجح223إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةنورا برهام ابراهيم على عبدالدايم54964

ناجح227إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةنورهان عبدالجليل عبدالجليل حامد عبدالدايم54965

ناجح229إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةهبه سعد محمد زيدان عبدالدايم54966

ناجح198إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةهدى السيد محمدمصطفى سالم54967

ناجح212إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةياسمين ابراهيم محمد احمد عبدالدايم54968

ناجح193.5إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةياسمين عبدالعزيز عبدهللا عبدهللا عبدالدايم54970

ناجح224إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةياسمين عالء فهمى عبدالهادى على الدين54971

ناجح228إدارة بلطــــــــيمالكوم االحمر اإلعداديةياسمين فوزى حسين السيد اليمنى العريف54972

ناجح164.5إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبابراهيم ممدوح عبدالغني الشاملي  القاضي54974

ناجح246إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيباحمد احمد مرعي اسماعيل عاشور54976

ناجح192إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيباحمد الشحات محمد ابراهيم عطيه54977

ناجح180.5إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيباحمد رجب حسيني محمد شوشه54978

ناجح210.5إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيباحمد زكريا احمد عبدالنبى شوشه54979
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ناجح173.5إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيباحمد شمس احمد علي عجيزو54980

ناجح206إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيباحمد صبري محمد محمد سالم54981

ناجح191.5إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيباحمد عبدالرحمن عبدالرسول محمد وفا54982

ناجح171.5إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيباحمد عصام مسعود حسن مهنا54983

ناجح177إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيباسامة ابوالسعود عالم عطيه54985

ناجح233.5إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيباسالم محمد مسعد احمد درويش54987

ناجح236.5إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيباشرف طارق محمد ابوالسعود عطيه54988

ناجح195إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبالسيد خطاب محمود عبدالسالم سالم54992

ناجح255إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبانس سعد محمد علي البنا54993

ناجح203.5إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبحسن محمد عبدالمنعم محمد  البربري54996

ناجح171.5إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبحمدي وليد محمود عبدالحميد سعيد55003

ناجح219إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبخالد رضا السيد السيد نوار55004

ناجح166.5إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبرفعت رضا عبدالرسول محمد الرمادي55007

ناجح208.5إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبصابر احمد سيداحمد احمد شوشه55014

ناجح216إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبطارق محمد محمد خليل  درويش55015

ناجح220إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبعبدالحميد ابراهيم عبدالحميد ابراهيم البنا55016

ناجح177إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبعبدهللا سمير عبدهللا احمد عطيه55020

ناجح222.5إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبعبدهللا سيد احمد السيد محمد شوشه55021

ناجح202.5إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبعبدهللا صابر ابوالمكارم على الرشيدى55022

ناجح192.5إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبعمر اسماعيل زكي بهجات وهيب55028

ناجح179.5إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبعمر خالد عبدالسميع محمد بسطويسي55033

ناجح176إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبمحمد صالح سعد ابوزيد هدهد55042

ناجح163إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبمحمد عصام محمد عرفه عطيه55045

ناجح169إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبمحمد عالء رجب قطب شوشه55046

ناجح147إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبمحمد فتحي عبدالفتاح ابوالفتوح رمضان55047

ناجح235إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبمحمد محمد نور الدين حسن عطيه55049
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ناجح230.5إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبمحمد مسعد عاطف سعد حتاته55050

ناجح174إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبمحمد مصطفى السعيد علي جلو55051

ناجح218إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبمحمود عبدالعليم زهران ابوالمعاطي مرمش55055

ناجح245إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيباسراء احمد ابراهيم محمد بيلى55065

ناجح266إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيباسراء محمد محمد عبيد عبيد55067

ناجح186إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيباسماء اسامه جمعه رمضان عواض55068

ناجح186.5إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيباسماء خالد سعد ابوزيد هدهد55069

ناجح230إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيباميرة ابوالمكارم مصطفى ابوالمكارم مهنا55070

ناجح249.5إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيباميره خالد عبدالكريم البنا55071

ناجح245إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيباميره طلعت شعبان احمد البنا55072

ناجح252.5إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيباميره طلعت عبدربه عبدالفتاح الرمادى55073

ناجح167إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيباميره نشات علي محمد محمد55074

ناجح272إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيباهداء شعبان محمد محمود الجزايرلي55075

ناجح246.5إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبايمان محمود كامل محمد الشريف55076

ناجح263إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبايه سليمان محمد احمد عواض55077

ناجح223.5إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبايه على رجب قطب شوشه55078

ناجح259إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيببراء بكر محمد على عطيه55079

ناجح190.5إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيببسمة السعيد السيد خليل شوشه55080

ناجح152إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبحسناء احمد عيسى مصطفى حتاته55081

ناجح154.5إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبحنان علي فتح هللا انور البنا55082

ناجح210إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبدعاء عبدالملك محمود عبدالسالم سالم55084

ناجح173إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبرشا احمد عبدالنبي رجب البنا55086

ناجح149إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبرنا كارم فريج علي الشريف55087

ناجح223إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبروان عبدالفتاح عبدربه عبدالفتاح الرمادى55088

ناجح201.5إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبسارة جمعه مسعود محمد شحاته55089

ناجح190.5إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبساره حميدو عبدالباسط علي شوشه55090
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ناجح237إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبساره سالمه محمد سيد احمد وهيب55091

ناجح269.5إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبسمر محمد محمد عبدالخالق عاشور55095

ناجح187.5إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبشهد السيد منصور احمد ندا55096

ناجح252إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبشهد ناجح عبدهللا  محمد سالم55098

ناجح146.5إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبشهد نصر عبدالنبي محمد صغير55099

ناجح188.5إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبشيماء عبدهللا رفعت على شوشه55100

ناجح279إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبصفاء ماهر سيداحمد سيد احمد شوشه55103

ناجح171.5إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبفاطمه محمد عبدالفتاح عبدالحميد وهيب55104

ناجح271.5إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبفى رزق رجب مسعد شوشه55105

ناجح252إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبكنزي محمد ابوالمعاطي علي شوشه55106

ناجح151إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبملك سيد احمد مصطفى سيد احمد وهيب55110

ناجح236.5إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبمنه احمد احمد عبدالنبي شوشه55112

ناجح172.5إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبمنه هللا اسعد منصور عبدالعليم عجيزو55114

ناجح184.5إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبمنه هللا الصافي عبدهللا محمد سالم55115

ناجح215.5إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبمنه سامى على حسن ابراهيم55116

ناجح245إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبمنى فوزي فريج محمد البربري55117

ناجح220إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبندى عبدالهادى محمد شحاته عطيه55122

ناجح200.5إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبندى فاضل فؤاد سيد احمد شوشه55123

ناجح278.5إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبنورا محمد محمد المغازي مهنا55126

ناجح224إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبنوران شريف جاد ابراهيم عطيه55127

ناجح261.5إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبنورهان عبدالعليم ابراهيم رزق غربيه55129

ناجح210.5إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبنورهان هاني محمد علي عطيه55130

ناجح278.5إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبهناء محمد محمد المغازي مهنا55133

ناجح159إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبوالء فرج مسعود محمد خفاجى55135

ناجح229.5إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبوالء وائل عبدهللا  محمد عطيه55136

ناجح158إدارة بلطــــــــيمق اإلعدادية. الشيخ وهيبياسمين محمد محمد وفا الرمادي55137
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ناجح161.5إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةابراهيم ابوالسعود عبدالمنعم ابراهيم احمد55139

ناجح153إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةاحمد صابر عبدالمنعم ابراهيم احمد55141

ناجح161.5إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةاحمد عصام عبده محمد عبده55144

ناجح201.5إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةاحمد عطوه عطوه محمد عجيزو55145

ناجح163.5إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةاحمد محمد عبدالفتاح اسماعيل عطية55146

ناجح191إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةاحمد محمد محمد فرحات ابوسعد55147

ناجح173إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةاحمد مختار السعيد محمد عجيزو55149

ناجح183إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةاسماعيل عبدالكريم السيد على غربية55152

ناجح213إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةالسيد عبدالعاطى السيد فرج ابوالسعد55155

ناجح180إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةحسن حسن اسماعيل حسن جادهللا55160

ناجح162.5إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةرامي محمد عبدالوكيل محمد االطروش55162

ناجح206.5إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةعبدالحميد ايهاب عبدالحميد عامر سعيد55170

ناجح186.5إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةعبدالرحمن محمود فهمى حسن داود55174

ناجح150.5إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةعبدهللا السيد محمد احمد عجيزو55176

ناجح154.5إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةعالء ابوالفتوح محمد سيد احمد وهيب55181

ناجح167.5إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةعلى محمد على جادهللا55183

ناجح167.5إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةعمر مختار مسعد ابراهيم البنا55186

ناجح189إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةعمرو مجدى محمد محروس جادهللا55187

ناجح173إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةفوزى احمد عبدالستار محمد احمد55189

ناجح193إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةكريم محمد محمود عبدالسالم سالم55191

ناجح217.5إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةمؤمن احمد محمود محمود جادهللا55192

ناجح219.5إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةمحمد السيد عبدالفتاح اسماعيل عطية55193

ناجح169إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةمحمد السيد على السيد مهنا55194

ناجح152.5إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةمحمد العربى محمد ابراهيم البنا55195

ناجح170.5إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةمحمد حمام محمد عبدالغنى ندا55196

ناجح170إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةمحمد حميدو ابراهيم الجوهرى الجوهرى55197
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ناجح153إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةمحمد رمضان جمال السعيد حتاتة55198

ناجح170إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةمحمد سعد عبدالحميد احمد عطية55199

ناجح165إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةمحمد سعد محمد يوسف ابوالسعد55200

ناجح201إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةمحمد عصام محمد عبدالعليم المحالوى55202

ناجح162.5إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةمحمد على حسن حسن جاد هللا55204

ناجح253إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةمحمد هالل السعيد حسن البربرى55205

ناجح187إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةمحمد ياسر محمد السيد التليس55207

ناجح201إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةمحمد يوسف سيد احمد يوسف حتاتة55208

ناجح217.5إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةمحمود عبدالبارى ربيع محمد القاضى55212

ناجح242.5إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةمصطفي هشام الدسوقي فرج سعد55216

ناجح228.5إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةهادى محمد على السيد شوشة55217

ناجح179.5إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةهانى ابراهيم عبدالفتاح احمد كسبة55218

ناجح149إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةاسماء احمد محمد احمد القاضى55224

ناجح182إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةاالء سعد محمد عويس عبدالطيف55227

ناجح199إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةاماني ايهاب احمد احمد الرشيدي55229

ناجح180إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةامل عبدالحميد عبدالمجيد عبدالفتاح البربري55230

ناجح273.5إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةامل محمود احمد حسن جادهللا55231

ناجح156إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةاية سعد فوزى محمد مهنا55235

ناجح225إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةايمان ايهاب احمد احمد الرشيدي55236

ناجح157إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةايمان عبدهللا مبروك عبدهللا محمد55237

ناجح264.5إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةايناس سامى عبدالفتاح مصطفى جاد هللا55238

ناجح182.5إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةحسناء عزالعرب محمد ابوزيد هدهد55241

ناجح181إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةحفصة خالد محمد محمود المحالوى55242

ناجح278.5إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةحنين باهى عبدالقوى على عاشور55243

ناجح216.5إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةدنيا مجدي علي سعد سعيد55244

ناجح258إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةرودينة احمد احمد محمد جاد هللا55245
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ناجح216إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةريحاب سعد سالم عبدالقادر سالم55247

ناجح243.5إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةريهام على شعبان احمد البنا55248

ناجح161إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةسارة فوزى فوزى محمد مهنا55249

ناجح161إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةساره عادل عبدهللا محمد سالم55250

ناجح267إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةساره محمد زكريا مصطفى القاضى55251

ناجح258إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةسلسبيل محمد عبدالحميد عبدالمقصود البربرى55253

ناجح257إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةسلوى مدحت رمضان جمعه غربية55254

ناجح202إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةسماح زغلول اسماعيل ابراهيم المرشدى55255

ناجح163إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةسميه ايمن عباس اسماعيل وهيب55256

ناجح144إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةشهد اسامة محمد شحاته عطا55257

ناجح257.5إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةشهد السعيد عبدالعزيز سالمة محمد55258

ناجح237إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةشهد فتوح ابوالفتوح على العمرى55259

ناجح277إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةشهد محمد صالح محمد وهيب55260

ناجح153.5إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةشيماء السيد احمد على البنا55262

ناجح159.5إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةصابرين ابراهيم احمد ابراهيم خفاجى55263

ناجح158إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةصفاء رجب عبدالمعطى البربرى55264

ناجح269.5إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةفاطمه رضا محمد السيد التليس55268

ناجح171إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةمريم مفرح محمد سيد احمد رمضان55270

ناجح267.5إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةملك فوزى السعيد محمد عاشور55271

ناجح258إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةمنة عبدالفتاح اسماعيل عبدالجليل الرمادي55272

ناجح177إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةمنه حسن عبدالباسط محمود البنا55273

ناجح181.5إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةمنه خالد عبدالعليم عبدالعليم جاد هللا55274

ناجح265إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةمي احمد رجب حسن الرمادي55277

ناجح187.5إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةمى الشرنوبى احمد على الرشيدى55278

ناجح209إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةميار خالد محمد عبدالسالم سيد احمد55279

ناجح274إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةندى عبدالناصر محمود كامل محمد55280
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ناجح187.5إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةندى وائل محمد سالم محمد ابراهيم55281

ناجح232.5إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةنسمه محمد محمد محروس اسماعيل55282

ناجح218.5إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةنورا محمد السيد رمضان عطية55283

ناجح179إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةنورهان محمود عبدالمطلب احمد البربرى55284

ناجح278إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةهاجر ظريف محمد عبدالعليم المحالوى55286

ناجح147إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةهاله اشرف حامد السيد المرشدى55287

ناجح271.5إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةهدى عبدالفتاح عبدالعزيز عبدالمجيد الخيشى55288

ناجح261.5إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةهدير احمد محمود كامل محمد55289

ناجح220.5إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةوردة حمادة محمود حسن هدهد55292

ناجح255.5إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةوفاء عبدالمنعم عبدالعاطى محمد البربرى55293

ناجح277.5إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةوفاء منصور عبدالمطلب احمد البربرى55294

ناجح146إدارة بلطــــــــيمالوهابيه اإلعداديةياسمين سامى محمود محمد محمد55295

ناجح188إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةاحمد اسماعيل عبدالفتاح عصران  قمرى55298

ناجح270إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةاحمد فكري عبدالهادي عطا الزعيم55302

ناجح267.5إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةاحمد فهمى فريج ابوالسعود مرزوق55303

ناجح271إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةاحمد محمد ابراهيم محمد حسين55304

ناجح263إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةاحمد محمود عبدالحميد طه مهنا55305

ناجح163إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةاحمد مسعد فتحي كامل جلوه55306

ناجح274.5إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةاحمد ناجح حامد حامد شرشير55309

ناجح254.5إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةحسن ابوالسعود حسن ضيف هللا مرزوق55315

ناجح232إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةزياد محمد على على حسين السبيعى55317

ناجح177إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةعاطف خيرى فضل عبدربه الزعيم55319

ناجح164إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةعاطف سالم محمود عبدالوهاب مصطفى55320

ناجح157إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةعبدالوهاب محمد عبدالوهاب احمد ابراهيم55323

ناجح196إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةعزت سالمه عزت احمد مصطفى55324

ناجح234إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةفيصل سامى حسين عبدالتواب مرزوق55327
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ناجح161.5إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةمحمد ايمن فريج ابوالسعود مرزوق55331

ناجح216.5إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةمحمد ايمن محمد ابراهيم الزعيم55332

ناجح173إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةمحمد رجب فؤاد محمد ايوب55333

ناجح187إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةمحمد صبرى محمد شاهين السبيعى55337

ناجح160.5إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةمحمد عباس عباس محمد المكاوى55338

ناجح266.5إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةمحمد عبدالحكيم العشماوى الخضرجى السبيعى55339

ناجح201إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةمحمد على محمد سيد احمد جمعه55341

ناجح166.5إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةمحمود فكرى شحاته حسن ضيف هللا55345

ناجح190إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةمصطفى على توفيق على عنوس55346

ناجح198إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةاسراء السيد احمد احمد السبيعى55353

ناجح201إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةاسمهان على فوزى على جلوه55354

ناجح233إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةامل الخضرجى حميدو الخضرجى السبيعى55357

ناجح260.5إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةامنيه محمد يوسف يوسف عفيفى55358

ناجح272.5إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةاميره على على عبدالحق السبيعى55360

ناجح252إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةاهداء رجب لطفى محمد ايوب55361

ناجح273إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةاهداء عبدالعظيم سعد على مرزوق55362

ناجح164إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةايه محمد فوزى على جلوه55365

ناجح162.5إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةايه ناصر على فرحات مرزه55367

ناجح270.5إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةحسناء احمد محمد محمد عيد55369

ناجح245.5إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةحسناء شريف شفيق الزاهى ضيف هللا55371

ناجح275إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةحنين ابراهيم عبدالستار الظريف الزعيم55372

ناجح160إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةحنين احمد رشاد عبدالعليم بركات55373

ناجح250إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةدعاء محمد فاروق محمد سليمان55375

ناجح171.5إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةرانيا عاطف عبدالوكيل مختار عوض55380

ناجح214.5إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةروان عبدالكريم ابراهيم عبدالكريم عيد55382

ناجح151.5إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةسارة محمد عبدالجليل محمد بركات55385
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ناجح240إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةسمية محمد عبدالنعيم الزاهي ضيف هللا55388

ناجح231.5إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةسها مدحت حسين عبدالتواب مرزوق55389

ناجح190.5إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةشروق عبده عبده حسن السبيعى55390

ناجح219.5إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةشهد يحيى عبدالرحيم مصطفى مصطفى55396

ناجح276.5إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةشيماء محمود عبدالحميد طه مهنا55397

ناجح164.5إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةقمر حسين عبده حسن السبيعي55399

ناجح237إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةمنه ابوالفتوح لبيب مصطفى سليمان55401

ناجح197.5إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةمنه هللا محمد ابراهيم على جلوه55402

ناجح157إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةندا خالد عبدالوكيل كامل جلوه55405

ناجح245إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةندا فهيم فهمى بدر السبيعى55406

ناجح230إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةنورهان عبدالحميد عبدالحميد طه مهنا55411

ناجح272إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةنورهان محمد محمد عباس شهاوى55412

ناجح155.5إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةهاجر محمد محمود عبدالحميد العباسي55413

ناجح263إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةهايدى سعيد شفيق الزاهى ضيف هللا55414

ناجح257إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةهبه رضا عبدالفتاح عصران قمرى55415

ناجح265إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةهبه صالح على احمد ابراهيم55416

ناجح166.5إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةوالء احمد مصطفى مصطفى االطروش55419

ناجح254إدارة بلطــــــــيمالسبا يعه اإلعداديةياسمين على ابوالفتوح على الزعيم55420

ناجح240.5إدارة بلطــــــــيمكفر جلو واوالد سعيدابراهيم سعدون محمد محمد جلو55422

ناجح210.5إدارة بلطــــــــيمكفر جلو واوالد سعيداحمد فكيه سعد مصطفى بدير55427

ناجح150.5إدارة بلطــــــــيمكفر جلو واوالد سعيداحمد محمد محمد عبدالجليل الجزايرلي55428

ناجح250إدارة بلطــــــــيمكفر جلو واوالد سعيدسعد خلف احمد محمود عميره55438

ناجح140إدارة بلطــــــــيمكفر جلو واوالد سعيدسعد محمد خضر الخضرجي السبيعي55439

ناجح171.5إدارة بلطــــــــيمكفر جلو واوالد سعيدعادل محمد محروس عامر سعيد55444

ناجح269إدارة بلطــــــــيمكفر جلو واوالد سعيدعبدالرحمن رمضان محمد شتا عبدالحميد العباسي55445

ناجح200إدارة بلطــــــــيمكفر جلو واوالد سعيدعلي رزق سعيد سعد سعيد55452
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ناجح189.5إدارة بلطــــــــيمكفر جلو واوالد سعيدمحمد جالل محمد فرحات سعيد55456

ناجح149إدارة بلطــــــــيمكفر جلو واوالد سعيدمحمد مجدي محروس عامر سعيد55460

ناجح157إدارة بلطــــــــيمكفر جلو واوالد سعيدمصطفى حسنين احمد علي العشري55465

ناجح158.5إدارة بلطــــــــيمكفر جلو واوالد سعيدمصطفى كامل محمد محمد شهاب الدين55466

ناجح219إدارة بلطــــــــيمكفر جلو واوالد سعيدمهران زغلول مهران حسن عطيه55468

ناجح207.5إدارة بلطــــــــيمكفر جلو واوالد سعيدمهند عز العرب السيد عبدهللا سعيد55469

ناجح163.5إدارة بلطــــــــيمكفر جلو واوالد سعيداسراء عصران عباس ناجي سعيد55474

ناجح219إدارة بلطــــــــيمكفر جلو واوالد سعيداسماء ابوالفتوح بسيوني السعيد سعيد55475

ناجح244إدارة بلطــــــــيمكفر جلو واوالد سعيداضواء ابواليزيد حسن االطروش55476

ناجح167إدارة بلطــــــــيمكفر جلو واوالد سعيدايه امين فخري علي السماحي55485

ناجح155إدارة بلطــــــــيمكفر جلو واوالد سعيدرقية بشير محمد شتا العشري55490

ناجح189إدارة بلطــــــــيمكفر جلو واوالد سعيدريهام سعد فرج سعيد علي سعيد55492

ناجح205إدارة بلطــــــــيمكفر جلو واوالد سعيدساره لطفي حسن ابواليزيد االطروش55494

ناجح199إدارة بلطــــــــيمكفر جلو واوالد سعيدشمس مهران صابر محمد صابر55497

ناجح254إدارة بلطــــــــيمكفر جلو واوالد سعيدشهد عبدهللا مسعد حسين االطروش55499

ناجح175.5إدارة بلطــــــــيمكفر جلو واوالد سعيدشهد هاني فؤاد عباس عطية55500

ناجح249إدارة بلطــــــــيمكفر جلو واوالد سعيدعال مبروك ابراهيم عنتر االطروش55501

ناجح155.5إدارة بلطــــــــيمكفر جلو واوالد سعيدفاطمة الخطيب اسماعيل محمد عتمان55502

ناجح166إدارة بلطــــــــيمكفر جلو واوالد سعيدمنار مجدي علي علي جلو55508

ناجح179.5إدارة بلطــــــــيمكفر جلو واوالد سعيدندى جاد عبدالمقصود جاد سعيد55509

ناجح209.5إدارة بلطــــــــيمكفر جلو واوالد سعيدنورهان غريب فاروق غنيمي غنيمي55517

ناجح190إدارة بلطــــــــيمكفر جلو واوالد سعيدورده علي مبروك علي مهنا55519

ناجح255إدارة بلطــــــــيمكفر جلو واوالد سعيدياسمين عثمان حمدي عامر سعيد55521

ناجح254إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةابراهيم جمال على عبدالدايم55523

ناجح245.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةابراهيم محمد علي محمد شرابي55524

ناجح229.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةاحمد ابراهيم محمد ابراهيم عطية55525
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ناجح204إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةاحمد اسامه مسعد ابوالفتوح العطوى55526

ناجح189إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةاحمد اشرف مسعد عبدالعزيز عصر55527

ناجح190إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةاحمد السيد احمد قنديل العطوى55528

ناجح225.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةاحمد بسيونى صابربسيونى الجداوى55529

ناجح250إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةاحمد جاد جاد احمد الجداوى55530

ناجح179.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةاحمد حبشى الشحات الشريف55531

ناجح211إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةاحمد حسني عباس ابراهيم محمد55532

ناجح218إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةاحمد حماده عبدالهادى عبدالحق على الدين55533

ناجح248.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةاحمد رجب عبدالمعطى عياد55534

ناجح229إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةاحمد رضا عبدالعزيز سبوخ55535

ناجح196.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةاحمد زكى زكى الجداوى55536

ناجح233.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةاحمد سليم مسعد محمد الجداوى55537

ناجح167.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةاحمد عادل ابوالفتوح احمد صالج55538

ناجح168إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةاحمد عبدالحميد على محمد ابوهرج55539

ناجح243إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةاحمد عالء احمدعبدالحكيم الخياط55540

ناجح238.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةاحمد كرم الشحات السيد شريف55541

ناجح274إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةاحمد محمد عبدالحى محمد ايوب55542

ناجح210.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةاسامه سعد عبدالعال عياد55543

ناجح253إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةاسالم حامد اسماعيل اسماعيل النحراوى55544

ناجح261إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةاسالم عزت السيد احمد القمرى55545

ناجح192.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةاسالم محمود رمضان البطاط55546

ناجح180.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةالسيد اسعد عبدالعزيزالسيد احمد ابوجاموس55547

ناجح205إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةالسيد يوسف السعيد على حجاج55548

ناجح272.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةامير كرم السيد شهاب الدين55549

ناجح201.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةتوفيق توفيق ابراهيم توفيق55550

ناجح201إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةجمال ناصر محمد ابوالمعاطى احمد جعوان55551
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ناجح204.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةحسام عبدهللا السيد عصر55552

ناجح224.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةرامى فؤاد عبدربة عبدربة القاضى55553

ناجح227إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةزياد عبدالعزيز يوسف السعيد نورالدين55554

ناجح184إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةسالمه رضا حسن عبدالحميد محمد55556

ناجح157.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةسمير غانم اسماعيل مصطفى55557

ناجح166.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةشحته رضا فتحى القمرى55558

ناجح219.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةصابر سالمه صابرابراهيم سودان55559

ناجح211إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةطارق عبدالحميد عبدالغنى المزين55560

ناجح261.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةعاطف محمد محمد عطية الطراوى55561

ناجح249إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةعبدالحكيم لطفى عبدالحكيم عبدربه القاضى55562

ناجح186.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةعبدالرحمن عابد السعيد السيد عياد55563

ناجح249إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةعبدالرحمن فوزى محمد فوزى العباسى55564

ناجح215إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةعبدهللا السيد الشحات السيد شريف55565

ناجح226.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةعالء الدين اسعد عبدالحى ابراهيم شرابى55566

ناجح262.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةعلى مجدى على محمد الجداوى55567

ناجح255إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةعلى محمد على محمد طوبار55568

ناجح203إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةعمر سامى على عبدالهادى الجداوى55569

ناجح217إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةعمر عبدالحميد عبدالغنى ضافر55570

ناجح186.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةعمر محمد مرسى  محمد مرسي حب هللا55571

ناجح190.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةعمر ممدوح عباس جاب هللا عبيدى55572

ناجح206.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةفارس محمد محمد عبدالرحمن عياد55573

ناجح173إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةكريم سعد السيد الجداوى55574

ناجح224إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةمجدى مفرح السيد مصطفى القمرى55575

ناجح220.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةمحمد احمد محمد ابوالفتوح الجداوى55576

ناجح208إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةمحمد اشرف مسعد عبدالعزيز عصر55577

ناجح191.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةمحمد ايمن مهدى عبدالهادى سبوخ55578
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ناجح276.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةمحمد حسان عبدالحى ابراهيم شرايى55579

ناجح275.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةمحمد سامى سيد احمد سالمه ابوصالح55580

ناجح251.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةمحمد سعد محمد عبداللطيف الشعبانى55581

ناجح214إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةمحمد عبدالحميد محمد حسن الجرتلى55582

ناجح261إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةمحمد عبدربه حلمى عبدالسالم ضافر55583

ناجح184إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةمحمد عويضة صالح محمود صالح55584

ناجح197إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةمحمد كامل محمد على عبدالقادر55585

ناجح198.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةمحمد مسعد فايز السعدنى55586

ناجح184.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةمحمد مصطفى سعد الشعبانى55587

ناجح211.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةمحمود ابراهيم عبدالجليل عبدالجليل الشعبانى55588

ناجح176إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةمحمود ابوالفتوح ابوالفتوح عياد55589

ناجح164.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةمحمود عبدهللا السيد عصر55590

ناجح240إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةمحمود محمد قادرى مصطفى القمرى55591

ناجح176.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةمحمود نبيه اسماعيل البطاط55592

ناجح209إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةمصطفى عبدهللا مصطفى محمود ضافر55593

ناجح196.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةمصطفى محمود محمد عبدالغفار55594

ناجح231.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةنادر عاطف مصطفى عوض هللا55595

ناجح249إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةنور الدين وائل محمد عبدالحق على الدين55596

ناجح189إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةهارون عبداللطيف محمود عبداللطيف تركى55597

ناجح171إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةهشام عبدالسالم ابوالمجد عبدالسالم زغيمر55598

ناجح228.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةهيثم عودة زكريا على عياد55599

ناجح190.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةوائل عابدين حسن سبوخ55600

ناجح274.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةيحيى حسن ابوالمجد محمد ابوالمجد الحمادى55601

ناجح277إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةيوسف ابراهيم ابوالسعودعلى السيد55602

ناجح254إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةيوسف ابراهيم السيد محمد ابراهيم القبالوى55603

ناجح173إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةيوسف ابراهيم يوسف النحراوي55604
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ناجح224.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةاسراء اسعد عبدالعزيز السيد حمد ابوجاموس55605

ناجح227إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةاسراء السيد السيد مصطفى القمرى55606

ناجح247.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةاسراء بهاءالدين فرج السيد عصر55607

ناجح184إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةاسراء حامد احمد تركى حامد55608

ناجح255إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةاسماء ابوالعزم جابر فرحات حجاج55609

ناجح250.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةاسماء حسنى السيد احمد القمرى55610

ناجح182.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةاسماء سعد السيد الجداوى55611

ناجح263إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةاسماء عاطف عبدالتواب بدر عتمان55612

ناجح164.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةاسماء عبدالهادي اسماعيل عبدالهادي عياد55613

ناجح239إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةاسماء محمد محمد ابراهيم مهنا55614

ناجح277إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةاشرقت ابراهيم عبدالرحيم سيداحمد55615

ناجح264إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةاالء السيد محمد محمد الجداوى55616

ناجح191إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةاالء عبدالمهيمن عبدالفتاح عبربه القاضى55617

ناجح228.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةاالء ميمى شهاب محمد ايوب55618

ناجح278إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةالزهراء صادق عبدالحى ابراهيم شرابى55619

ناجح272إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةامال حماده محمد عبدالهادى الجداوى55620

ناجح214إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةامانى احمد احمد حامد55621

ناجح248إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةامل رضا عبدربة عبدربة القاضى55622

ناجح194.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةامنية ابراهيم عبدالتواب محمود سودان55623

ناجح184.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةانجى منير كامل عياد55625

ناجح199.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةايمان حسام حسن سبوخ55626

ناجح240.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةايمان عبدالمنعم محمد ابوالسعود حجاج55627

ناجح268.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةايمان عبدالمولى محمد السعيد تركى55628

ناجح216إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةايمان مصطفى زين العابدين احمد صابر55629

ناجح191.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةايه ابراهيم مصطفى عصر55630

ناجح232إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةايه رمضان محمد رمضان عياد55632
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ناجح256إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةايه محمد عبدالستار ابراهيم عبدالفتاح55633

ناجح201.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةبسمة محمد احمد محمد القاضى55634

ناجح224.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةبسمله رمضان سعد عبدهللا عياد55635

ناجح264.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةبسنت اشرف الشرنوبى ابوليلة55636

ناجح231.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةجهاد عالء محمود عبدالحميد صالح55637

ناجح215.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةحبيبة محمود السيد ابوالفتوح عياد55638

ناجح260.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةحسناء عادل احمدعمر بركات55639

ناجح213.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةحسناء عبدالحليم محمد حميدو بركات55640

ناجح244.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةحسناء كرم على نبيه المزين55641

ناجح171إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةحسناء مؤمن محمد العباسى55642

ناجح202إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةحنان السيد احمد موسى غالى55643

ناجح233.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةحنين محمد احمد عبدالجواد سبوخ55645

ناجح278.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةحنين محمد السيد احمد القمرى55646

ناجح212.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةخلود شهاب الدين ابراهيم بدر55647

ناجح238.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةدنيا السيد حسن عبدالعليم ضافر55648

ناجح274.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةدنيا خيرى محمد عبدالقادر السعدنى55649

ناجح245.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةدنيا على السعيد السعيد اسماعيل55650

ناجح210.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةدنيا على عاطف عمر55651

ناجح174.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةدنيا مصباح ابوالفتوح الجداوى55652

ناجح276إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةروان ناجح خليفة على مهنا55653

ناجح207.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةروميساء ايمن السيد يوسف زغيمر55654

ناجح220إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةروميساء خالد عبدالفتاح ابراهيم القمرى55655

ناجح273إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةزينب فهمى على على محمد55656

ناجح211إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةزينب محمد عبدالهادى محمود الجداوى55657

ناجح244.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةزينب يسرى محمود ابراهيم مطر55658

ناجح262إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةسارة رضا محمدعلى هرج55659
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ناجح267.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةسارة فتحى فتحى محمد الجداوى55660

ناجح167.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةساره عبدالمجيد عبدالسالم محمود ضافر55661

ناجح269إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةساره عبده محمودعبدالحميد سليم55662

ناجح218.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةساره يحيى ابوالمجد محمد الحمادى55663

ناجح262.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةسما سعد السيد السيد عياد55664

ناجح182إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةسماح رضا محمد عبدالعزيز المزين55665

ناجح249إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةسمر عصام محمد محمد شرابى55666

ناجح206.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةشهد عصام جاد احمد خضارى55667

ناجح276إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةشهد فهمى فهمى ابراهيم طباشى55668

ناجح221إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةشهد محمد كامل عبدالحليم الجداوى55669

ناجح230.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةشهد مسعد الجوهرى ابوالسعود البطاط55670

ناجح234إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةشيماء صابر فرحات امين حجاج55671

ناجح253.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةعبير مراد على عبسى سعد55672

ناجح226إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةعلياء رضا ابوالسعود محمد مهنا55673

ناجح274إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةفاطمة اشرف عبدالجواد احمد صالح55674

ناجح274.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةفاطمه الزهراء صبحى خليل خليل الدخاخنى55675

ناجح204إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةفرح حربى حسن محمد زغيمر55676

ناجح258.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةلميس ابوهيبه محمد احمد صالح55677

ناجح252.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةليلى اشرف عنتر اسماعيل النحراوى55678

ناجح162إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةمروه السيد غريب ابوالمجد زغيمر55679

ناجح263.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةمروه بالل ثابت خليفة الجمال55680

ناجح187.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةمريم احمد اسماعيل الشحات اسماعيل55681

ناجح194.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةمريم رافت بهجات احمد الخياط55682

ناجح208.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةمريم عصمت محمد جمعة عمارة55683

ناجح277.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةملك سعد محمود عبدالحميد صالح55684

ناجح226.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةمنار ابوالخير عبدالعزيز عبدالوهاب مصطفى55685
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ناجح178إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةمنار حسن فوزى حسن حسب هللا55686

ناجح276.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةمنة هللا السيد محمد محمد البطاط55687

ناجح200إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةمنة هللا كمال محمد شهاوى النحراوى55688

ناجح189.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةمنة هللا مصباح محمود على الجداوى55689

ناجح277إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةوه منه هللا عبدالهادى محمد عبدالهادى عط55690

ناجح196.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةمي محمد عبدالحكيم محمد بسيوني55691

ناجح253.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةنادية احمد توفيق عبدالعزيز55692

ناجح218.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةنجوى محمد ابراهيم محمد صابر55693

ناجح278إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةندى رضا عبدالناصر ظهران عمر55694

ناجح201إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةنورهان بليغ حمدى فريحى55696

ناجح270إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةنورهان رمضان محمد محمد شرابى55697

ناجح265إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةنورهان محمد على على مصطفى55698

ناجح260إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةهاجر ابوالوفا عبدالوهاب الجداوى55699

ناجح181.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةهبه مسعد عوض محمد عز العرب55700

ناجح222.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةهدير على عثمان على نور الدين55701

ناجح259.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةوالء عالء غازى احمد صالح55702

ناجح245.5إدارة بلطــــــــيمالربع ع اإلعداديةيسرا ياسر عيد عيد تركى55705

ناجح245.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تابراهيم محمد السعيد موسى السعدنى55706

ناجح203إدارة بلطــــــــيما.الربع تابراهيم مسعد ابوالسعود البطاط55707

ناجح210.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تاحمد السعيد عبدالوهاب البطاط55708

ناجح257.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تاحمد ربيع يوسف ابراهيم عبدالفتاح55709

ناجح255.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تاحمد صبحى فتحى مصطفى شرابى55710

ناجح257إدارة بلطــــــــيما.الربع تاحمد عبدهللا عبدهللا مصطفى البطاط55711

ناجح255.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تاحمد فتحى عنتر فتحى ابوليلة55712

ناجح266إدارة بلطــــــــيما.الربع تاحمد كمال ابراهيم موسى السعدنى55713

ناجح228.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تاحمد مبروك احمد احمد القاضى55714
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ناجح256.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تاحمد محمود ابوالفتوح على البطاط55715

ناجح267إدارة بلطــــــــيما.الربع تادهم محمد عبداللطيف حتاتة55716

ناجح201.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تاسالم محمود معروف الشيخ55717

ناجح231إدارة بلطــــــــيما.الربع تالسعيد صبرى السعيد ابواليزيد متولى55718

ناجح217.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تبدر مبروك ابوالمجد رمضان ابوليله55719

ناجح180.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تحسام تامر عزت محمود ابراهيم55720

ناجح226.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تحسن محسن حسن الخياط55721

ناجح273.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تزياد عرفات شكرى الششتاوى حتاته55722

ناجح221.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تسامى جمال محمد ابراهيم عطا هللا55723

ناجح202.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تشادى عصران احمد عبدالقوى حماد55724

ناجح235.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تطه حسين محمد محمد زويل55725

ناجح222.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تعبدالرحمن احمد محمد ابوهرج55726

ناجح234.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تعبدالرحمن الشحات اسماعيل اسماعيل القمرى55727

ناجح258إدارة بلطــــــــيما.الربع تعبدالرحمن جمال ابراهيم على البطاط55728

ناجح268.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تعبدالرحمن حاتم حمدى عبدالطيف حتاته55729

ناجح253.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تعبدالرحمن رضا متولى ابراهيم الشيخ55730

ناجح255إدارة بلطــــــــيما.الربع تعبدالرحمن عماد عابدين طلبه النحراوى55731

ناجح257إدارة بلطــــــــيما.الربع تعبدالرحمن كرم رمضان ابوالمجد ابوليله55732

ناجح251.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تعالء محمد السيد محمد القمرى55733

ناجح272.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تعلى فتح هللا على محروس العطوى55734

ناجح224إدارة بلطــــــــيما.الربع تعلى محمد على احمدعبدالصمد55735

ناجح199.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تعلي مصطفى خليفه الشيخ55736

ناجح195إدارة بلطــــــــيما.الربع تعمر ابوبكر صديق على عطية55737

ناجح204.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تعمر احمد فؤاد عبدالنبى55738

ناجح248إدارة بلطــــــــيما.الربع تعمرو مبروك الشحات مبروك سودان55739

ناجح207.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تفوزي فرج الدسوقي القمري55740
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ناجح204.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تكرم السعيد رجب حتاته55741

ناجح204.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تكريم علي راشد ابوعيدة55742

ناجح245.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تكريم وحيد عبدالخالق عبدالخالق الشيخ55743

ناجح199إدارة بلطــــــــيما.الربع تمحسن محمد محمد حمدان55744

ناجح212.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تمحمد ابراهيم ابراهيم على البطاط55745

ناجح219إدارة بلطــــــــيما.الربع تمحمد الشحات مسعد البطاط55746

ناجح235.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تمحمد العربى محمد عبداللطيف حتاته55747

ناجح241إدارة بلطــــــــيما.الربع تمحمد حسن يوسف عبدربة سودان55748

ناجح171إدارة بلطــــــــيما.الربع تمحمد سامي عبدالخالق الشيخ55749

ناجح159.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تمحمد عبدالحق ابراهيم عبدالحق عتمان55750

ناجح181.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تمحمد عبدالحميد عبدالفضيل ابوليلة55751

ناجح212إدارة بلطــــــــيما.الربع تمحمد عبدالعزيز محمد محمد الشيخ55752

ناجح233إدارة بلطــــــــيما.الربع تمحمد مختار سعيد مختار البنا55753

ناجح227إدارة بلطــــــــيما.الربع تمحمد مليجى عبدالونيس يوسف المعيطى55754

ناجح204إدارة بلطــــــــيما.الربع تمحمد وائل محمد محمد ابوليلة55755

ناجح202.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تمحمود السيد الشحات مخلوف55756

ناجح234إدارة بلطــــــــيما.الربع تمحمود خيرى محمد حتاتة55757

ناجح189إدارة بلطــــــــيما.الربع تمحمود سالم رمضان حمد على55758

ناجح190.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تمحمود سعد عرفة مندور اسماعيل55759

ناجح176.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تمحمود صالح محمود ابوالعنين السماحى55760

ناجح185إدارة بلطــــــــيما.الربع تمحمود عباده محمد  السعدنى55761

ناجح175.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تمحمود محمد احمد القمرى55762

ناجح212.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تمحمود محمد مصطفي النحراوي55763

ناجح215إدارة بلطــــــــيما.الربع تمحمود وجيه محمد ابوهرج55764

ناجح201.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تمحمود وليد محمد محمد حتاته55765

ناجح185.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تهشام السباعى سعد البطاط55766
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ناجح175.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تواصف ابراهيم عبدالعزيز الشيخ55767

ناجح190.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تياسر عبدربه رجب احمد سودان55768

ناجح207إدارة بلطــــــــيما.الربع تيوسف خالد محمد محمد الشيخ55769

ناجح177.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تيوسف مصطفى خليفه الشيخ55770

ناجح231.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تيوسف ندا عرفه مندور القمرى55771

ناجح243إدارة بلطــــــــيما.الربع تاسراء فهمى فهمى حسن سودان55773

ناجح264إدارة بلطــــــــيما.الربع تاسراء مسعد فضلون مسعد شرابى55774

ناجح244إدارة بلطــــــــيما.الربع تاسماء عبدالستار عبدالغنى عبدالغنى السيد احمد ال55775

ناجح239إدارة بلطــــــــيما.الربع تاالء ربيع محمد القمرى55776

ناجح219إدارة بلطــــــــيما.الربع تاالء عبداالول السعودى كامل عيسى55777

ناجح268إدارة بلطــــــــيما.الربع تاالء محمد فوزى مرسى ابوهرج55778

ناجح262.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تاالء محمد محمد محمود المعيطى55779

ناجح268إدارة بلطــــــــيما.الربع تامال عالء عبدالمحسن النحراوى55780

ناجح233.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تامنية مبروك احمد احمد القاضى55781

ناجح175إدارة بلطــــــــيما.الربع تاميمة عبدالحميد عبدالسالم رجب حتاته55782

ناجح204.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تايه جمال محمد عبدالسالم عاشور55783

ناجح251.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تايه سالم عبداللطيف عبداللطيف مصطفى55784

ناجح219.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تايه نبيل السيد اسماعيل البطاط55785

ناجح278.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تبسمة خالد صالح احمد سودان55787

ناجح196.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تحسناء نبيه السعيد نبيه ابوهرج55788

ناجح263.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تدنيا سمير محمد عبدالحميد رمضان ابوعجيزة55789

ناجح240إدارة بلطــــــــيما.الربع تدنيا مسعد على عبدالقادر ابوهرج55790

ناجح222إدارة بلطــــــــيما.الربع تدينا كرم يوسف عبدالونيس المعيطى55791

ناجح214إدارة بلطــــــــيما.الربع ترحاب محمود معروف محمود الشيخ55792

ناجح234إدارة بلطــــــــيما.الربع ترقية محمد السعيد ابواليزيد حميدان55793

ناجح198.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تروان سعد شحاته مصطفى البطاط55794
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ناجح275إدارة بلطــــــــيما.الربع تروان محمود ابوالفتوح على البطاط55795

ناجح209إدارة بلطــــــــيما.الربع تروان مسعد اسماعيل عبدالعزيز الفمرى55796

ناجح278.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تروضة السيد حسن حسن عياد55797

ناجح233إدارة بلطــــــــيما.الربع تريهام سامى محمد محمد شرابى55798

ناجح186إدارة بلطــــــــيما.الربع تساره ربيع محمد القمرى55799

ناجح242إدارة بلطــــــــيما.الربع تساره رمضان مصطفى ابوالمجد ابوليله55800

ناجح263.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تساره محمد صالح البطاط55801

ناجح224.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تسحر هانى صبرى مصطفى الخواجة55802

ناجح262إدارة بلطــــــــيما.الربع تسلمى سعد السعيد ابوالمجد ابوليله55803

ناجح277.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تسلمى محمد خليفة يوسف الشيخ55804

ناجح251إدارة بلطــــــــيما.الربع تسمر محمد عرفه مندور القمرى55805

ناجح273.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تشروق عزت شفيق على البطاط55806

ناجح257.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تشهد اسماعيل السيد اسماعيل البطاط55807

ناجح254إدارة بلطــــــــيما.الربع تشهد سيداحمد محمود موسى السعدنى55808

ناجح205إدارة بلطــــــــيما.الربع تشهد مصطقى رمضان ابوالمجد ابوليليه55809

ناجح199إدارة بلطــــــــيما.الربع تشيماء اسماعيل عزت على البطاط55810

ناجح248إدارة بلطــــــــيما.الربع تشيماء محمد على على البطاط55811

ناجح260.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تعاليه حسن جمال محمد البطاط55812

ناجح242إدارة بلطــــــــيما.الربع تفاطمه مصطفى ابراهيم حمادى مصطفى55813

ناجح273.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تفدى حمادة فؤاد عبدالنبى مخلوف55814

ناجح245إدارة بلطــــــــيما.الربع تمريم اسماعيل ذكى محمود البطاط55815

ناجح239إدارة بلطــــــــيما.الربع تمريم شكوكو عبدالكريم عبدهللا قشالن55816

ناجح255.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تمنار على السعيد عبدالعزيزحسام الدين55817

ناجح180.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تمنة هللا خالد عوض محمد مهنا55818

ناجح270إدارة بلطــــــــيما.الربع تمنه هللا اسماعيل اسماعيل محمد ابوهرج55819

ناجح267إدارة بلطــــــــيما.الربع تندى عبدالعزيز السعيد على حجاج55820
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ناجح264إدارة بلطــــــــيما.الربع تنورهان اشرف نصير اسماعيل البطاط55821

ناجح234إدارة بلطــــــــيما.الربع تهالة محمد احمد عبدربه عبدالفتاح55822

ناجح243إدارة بلطــــــــيما.الربع تهبه عماد عزت السيد ابراهيم55823

ناجح218.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تهناء رضا فتحى حسن مكاوى55824

ناجح175.5إدارة بلطــــــــيما.الربع توصال منصور السيد ابوليله55825

ناجح233.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تيارا السعيد الدسوقى محمد شحاته القمرى55826

ناجح256إدارة بلطــــــــيما.الربع تيارا سالمه محمد عبدالقادر ابوهرج55827

ناجح266.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تيمنى خالد قمرى محمد القمرى55828

ناجح272.5إدارة بلطــــــــيما.الربع تيمني يونس السيد السيد سودان55829

ناجح192.5إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةابراهيم علي محمد ابراهيم عبدالكريم55830

ناجح157.5إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةابراهيم محمد السيد ابراهيم محمد55831

ناجح182.5إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةاحمد وجيه محمد رزق محمد55832

ناجح190إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةالسيد حسن السيد علي رزق احمد55833

ناجح267.5إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةالسيد سمير عبودة محمد حسين55834

ناجح275إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةباسم ياسر السيد عبدهللا55837

ناجح156.5إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةسعيد محمد عبدالتواب ابوالمعاطي محمد جلو55839

ناجح185.5إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةعبدالرحمن صبحي عبدالحكيم عبدالتواب55841

ناجح170.5إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةعبدالفتاح ماجد ابراهيم االبيلى السيد رزق55842

ناجح249إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةعبدهللا صابر عبدالونيس مسعود عبدهللا جمعة55843

ناجح277.5إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةفيصل فواز جادهللا صالح جمعة55846

ناجح271.5إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةمحمد ابراهيم السيد الشربيني سالم عبدالجواد55847

ناجح276إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةمحمد ابراهيم عبودة محمد حسين55848

ناجح164.5إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةمحمد السادات الشرنوبى عباس على55849

ناجح235إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةمحمد السيد محمد المغازي55850

ناجح230.5إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةمحمد محمود عبدالستار محمد سالم55851

ناجح270.5إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةمحمود ابراهيم محمود احمد عويضة55852
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ناجح209إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةمصطفي شعبان الحنفي محمد الحنفي55853

ناجح265إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةهاني جالل السيد احمد خليفة55855

ناجح236.5إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةوجدي عصام وحيد شندي محمد المغازي55856

ناجح193.5إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةاماني ايمن عبدالفتاح ابراهيم االجاوي55858

ناجح235.5إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةامانى غريب فتوح احمد عامر55859

ناجح188.5إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةاماني محمد محمد محمد جمعة جلو55860

ناجح202.5إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةامل سعد السيد محمد سعد55861

ناجح251إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةامنية حلمى سعد ابراهيم55862

ناجح276إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةبسملة السيد جاد هللا صالح جمعة55864

ناجح205إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةتهاني منصور عبدالجليل صالح جمعة55865

ناجح274.5إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةحنين عبدالمنعم عبدالجواد عباس علي جلو55868

ناجح240إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةرشا السيد عبدالجواد ابراهيم عبدالكريم55870

ناجح266.5إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةريحانه رضا ابراهيم امين55871

ناجح280إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةسلسبيل خالد جاد هللا صالح جمعة عبدالرحمن55872

ناجح199.5إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةعائشة رضا عيد محمد احمد55873

ناجح212إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةفاطمة عادل على ابوالفتوح55874

ناجح236إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةكريمة حمدي حسن محمد محمد مرجان55877

ناجح238إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةمريم احمد المتولي محمد خطاب ابوليلة55878

ناجح241إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةمريم سالمة السيد محمد سعد55879

ناجح217.5إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةمريم عماد السيد سادات الشبه55880

ناجح258.5إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةمريم محمد عبدالحميد ابراهيم الغنيمي55881

ناجح250.5إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةمنة هللا خالد محمد محمد ابوديه55882

ناجح158إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةمها حسن محمد عمر حسن55883

ناجح253.5إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةناهد علي محمد ابراهيم عبدالكريم55884

ناجح256إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةنجاة محمد البيه ابراهيم جمعة جلو55885

ناجح220.5إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةنجوى محمد ابراهيم علي55886
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ناجح241.5إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةنجوى محمد محمود عبدالخالق السبيعي55887

ناجح270.5إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةنداء محمد مصطفى محمد55888

ناجح194إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةندى اسامة اسماعيل احمد علي55889

ناجح271إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةندى محمود خليفة احمد خميس55890

ناجح268.5إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةنورا محمد عبدالفضيل على القن55891

ناجح261إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةنورهان احمد عبدالمعبود محمد فرج55892

ناجح232.5إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةهاجر السيد صبري محمد عبدالعزيز زايد55893

ناجح225.5إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةهبه عطوة فريد عطوة ابراهيم55894

ناجح217.5إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةوفاء صبري صابر محمد قنديل55895

ناجح221إدارة بلطــــــــيمالخاشعة اإلعداديةياسمين محمد يوسف حبيب يوسف55896

ناجح171.5إدارة بلطــــــــيما.السمنودى تصابر اشرف سالم عبدهللا سالم55900

ناجح186إدارة بلطــــــــيما.السمنودى تعالء ربيع محمد احمد الدسوقي55902

ناجح170.5إدارة بلطــــــــيما.السمنودى تفارس سامح عبدالعليم عبدالعليم محمد55904

ناجح160إدارة بلطــــــــيما.السمنودى تمحمد طارق محمد اليماني عبدهللا55908

ناجح144إدارة بلطــــــــيما.السمنودى تمحمد عماد ابراهيم حسن علي55911

ناجح170.5إدارة بلطــــــــيما.السمنودى تمحمد ياسر محمد الشحات عبدالرحمن العناني55912

ناجح178.5إدارة بلطــــــــيما.السمنودى تمحمود مسعد رمضان محمد محمد55913

ناجح200إدارة بلطــــــــيما.السمنودى تهشام رضا مسعد الشوشانى محمد55914

ناجح207إدارة بلطــــــــيما.السمنودى تحنان الشحات عبدالحميد ابوالفتوح محمد55915

ناجح230إدارة بلطــــــــيما.السمنودى تسعاد صبحي فرج محمد زغلول55916

ناجح153إدارة بلطــــــــيما.السمنودى تشمس اشرف محمد محمد محمود55917

ناجح231.5إدارة بلطــــــــيما.السمنودى تشيماء على اسالم الشحات عبدالعزيز55918

ناجح192.5إدارة بلطــــــــيما.السمنودى تمنار عالء محمد احمد احمد55919

ناجح204.5إدارة بلطــــــــيما.السمنودى تمنى سالمه عبدالحميد ابوالفتوح محمد55920

ناجح224.5إدارة بلطــــــــيما.السمنودى تهاجر عبدالباسط عطوه سعود عطوه55923

ناجح156.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةابراهيم جبر محمد على بدوى البنا55924
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ناجح188.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةابراهيم راضى ابراهيم محمد السموخلى55925

ناجح259.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةابوبكر السعيد احمد احمد عامر55926

ناجح239.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةاحمد ابوالفتوح احمد ابوالفتوح صالح55927

ناجح260.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةاحمد السعيد حجازى سيد احمد البنا55928

ناجح193.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةاحمد حسن احمد عبدالواحد جامع55929

ناجح206.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةاحمد حسن عبدالمنعم حسن البنا55930

ناجح209.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةاحمد خيرى محمد بسيونى البنا55931

ناجح233.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةاحمد صبرى احمد ابراهيم عيسى55932

ناجح245إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةاحمد صبرى عبدالعزيز عبدهللا عبدالمجيد55933

ناجح173إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةاحمد صالح محمود محمد عيسى55934

ناجح209إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةاحمد عبدالحميد عبدالجيد رزق الشامى55935

ناجح241إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةاحمد عبدهللا سيداحمد جادهللا55936

ناجح263إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةاحمد فتحى ابراهيم عبدالتواب على الدين55937

ناجح270.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةاحمد كامل النونو كامل الجباوى55938

ناجح240إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةاحمد كرم محمد بسيونى على55939

ناجح234.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةاحمد محمد احمد حلمى مرسى حالوه55940

ناجح243.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةاشرف عبدالكريم على محمد حالوه55942

ناجح221.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةاشرف عبدالمنعم السطوحى يوسف حالوه55943

ناجح211.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةالحسين محمد فرحات محمد جمعه55944

ناجح218إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةامير ابراهيم ابراهيم محمد البنا55945

ناجح167.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةجمال يونس جمال عبدالناصر عبداللطيف بقرة55946

ناجح161إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةحاتم عادل يونس احمد السموخلى55947

ناجح160.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةخالد نظمى عبدالوهاب محمد النيل55948

ناجح190إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةشريف عرفه ابراهيم احمد البنا55949

ناجح190.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةصابر عبدالدايم صابر عبدالدايم الخيشى55950

ناجح180إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةضياء السيد مرشدي محمد مرشدي55951
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ناجح194إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةضياء على احمد محمد الشامى55952

ناجح178إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةطارق بهاء الدين محمود اسماعيل جادهللا55953

ناجح205إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةعاصم محمد نصر حسن البنا55954

ناجح179إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةعبدالحليم احمد ابوالسعود البربري55955

ناجح171.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةعبدالرحمن السيد السيد عبدالفتاح صالح55956

ناجح179إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةعبدالرحمن حسن خضر حسن جادهللا55957

ناجح222إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةعبدالرحمن عابد كامل السيد المرشدى55958

ناجح256.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةعبدالرحمن كرم محمد سالمه ندا55959

ناجح199.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةعبدالرحمن مبروك فهمى عبدالغنى الشامى55960

ناجح250.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةعبدالرحمن محمد عبداللطيف محمد عالء الدين55961

ناجح188إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةعلى على محمد عبدالرازق حماده55965

ناجح228إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةعلى محمد محمد عبدالدايم محمد55967

ناجح177.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةعمر اشرف عبدالفتاح على العشماوى55968

ناجح184إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةعمر سعد بسيونى عبدالتواب55969

ناجح186.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةعمر محمد عبدالعزيز عبدالفتاح الفقى55970

ناجح161.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةعمرو ابراهيم حسن احمد بكرى55972

ناجح185.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةعمرو صابر عبدالكريم مصطفى السموخلى55973

ناجح227.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةعمرو عادل ابراهيم السعيد خليل55974

ناجح239إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةكريم ايمن عبدالخالق عبدربه حالوه55976

ناجح172.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةماجد السيد ابراهيم محمد مسعود55977

ناجح156إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةماجد مغازى مغازى احمد البنا55978

ناجح207.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةمازن يوسف ابراهيم مسعود55979

ناجح246إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةمجدى محمد عبدالعاطى محمد عطية55980

ناجح237إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةمحمد ابراهيم الشحات السعيد الفقى55981

ناجح155.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةمحمد ابراهيم جاب هللا احمد فرج55982

ناجح232.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةمحمد ابراهيم محمد محمد وفا55983
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ناجح236.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةمحمد احمد سيد احمد55984

ناجح200.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةمحمد الزخروف محمد محمد السموخلى55985

ناجح267إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةمحمد حسن احمد عبدربه سليمان55986

ناجح185.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةمحمد سعد بسيونى عبدالتواب بسيوني55987

ناجح236إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةمحمد سعد صابر عبدالواحد سيد احمد55988

ناجح205.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةمحمد عاصم عبدالفتاح عبدالفتاح المرشدى55989

ناجح224إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةمحمد على عبدالحى ابراهيم عبدالقادر55990

ناجح227إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةمحمد فتحى احمد ابوالفتوح صالح55991

ناجح253إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةمحمد كرم محمد بسيونى على البنا55992

ناجح241.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةمحمد مبروك محمد ابوالمعاطى الشامى55993

ناجح162.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةمحمد مجدى اسماعيل اسماعيل صالح55994

ناجح246.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةمحمد مصطفى انور محمد رزق55995

ناجح215.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةمحمود احمد سعد احمد البنا55997

ناجح262إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةمحمود احمد على على ابوعامر55998

ناجح155.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةمحمود محمد محروس اسماعيل محمد56000

ناجح163.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةمصطفى على احمد على مسعود56001

ناجح182إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةمهدى عوض محمد حسن فتح هللا56002

ناجح179إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةنسيم احمد حسن محمد جامع56004

ناجح256إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةهشام جابر محمد بسيونى البنا56005

ناجح218إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةهشام هانى عبدالفتاح عبدالفتاح صالح56006

ناجح179إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةيحيى زكريا محمد محمد صالح56008

ناجح256.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةيوسف عبدالكريم على بسيونى حماده56009

ناجح164.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةيوسف محمد بدر حسن احمد56010

ناجح270إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةيوسف هانى محمد محمد صابر56011

ناجح227.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةاروى ابراهيم عبدالقادر حسن جاد هللا56012

ناجح226إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةاسماء حمدى ابوالفتوح محمد عيسى56013
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ناجح263إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةاسماء ناجح بسيونى عبدهللا صالح56015

ناجح186إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةاالء يوسف على يوسف حالوه56017

ناجح171.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةامال السيد صابر مصطفى البنا56018

ناجح223.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةامنيه محمد الغريب عبدالباعث محسن56020

ناجح187إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةاميره عبدهللا ابراهيم على عيسى56022

ناجح274إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةتسنيم احمد احمد احمد شمس الدين56025

ناجح269إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةجنى محمد متولى اسماعيل جاد هللا56026

ناجح252.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةجهاد عبدالستار على جمعه البنا56027

ناجح242.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةحسناء محمد محمود احمد ابوبدوى56028

ناجح266إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةحسناء محمود محمد احمد عامر56029

ناجح182.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةدينا محمد رمضان السيد رمضان56031

ناجح228إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةرحمه السيد محمد عبدالعزيز احمد56032

ناجح278.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةروان اسماعيل سعد محمد دهين56034

ناجح209إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةروضه السيد فرحات السيد العمرى56035

ناجح250.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةريهان ابراهيم ابراهيم شمس الدين البنا56036

ناجح187.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةساره السعيد مرشدى محمد مرشدى56037

ناجح232إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةساره سراج الدين محمد على مسعود56038

ناجح151.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةسحر ابراهيم حلمى محمود ندا56040

ناجح243.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةشهد احمد محمد محمد مسعود56042

ناجح228إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةشهد عبدالحميد اسماعيل اسماعيل صالح56043

ناجح250.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةشهد محمد الشحات احمد البنا56044

ناجح255.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةشهد محمد عبدالناصر محمد جميعى56045

ناجح255إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةشهد محمود اسماعيل اسماعيل صالح56046

ناجح243إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةشهد يوسف عبدالعليم عبدالعليم جاد هللا56047

ناجح215.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةعبير صبرى ابوالفتوح محمد محمد56048

ناجح177إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةفاتن احمد صابر عبدالمعطى بسيونى56049
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ناجح239.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةمريم حسنى حسنى يوسف الشامى56053

ناجح177.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةمريم عبدالمالك عبدالفتاح رمضان جاد هللا56054

ناجح239إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةمريم عطيه ابوالمعاطى عطيه الشامى56055

ناجح262.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةمريم مجدى اسماعيل اسماعيل صالح56056

ناجح164.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةمريم محمد السعيد سيد احمد جاد هللا56057

ناجح153.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةمنار السيد محمد الصغير بيومى56059

ناجح266إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةمنار محمد محمد محمد البنا56060

ناجح188إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةمنار محمد مصطفى مصطفى السموخلى56061

ناجح268.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةمنه خالد محمد غريب محمد56062

ناجح141إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةمنه مسعد فتحى عبدالفتاح جاد هللا56064

ناجح153.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةمى عبدالحكيم احمد احمد على56065

ناجح167إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةناهد خيرى ابوزيد مسعد ريحان56066

ناجح215.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةندى محمد عبدالنبى عبدالرؤوف محسن56067

ناجح214إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةنسمة احمد فرحات السيد العمري56068

ناجح239إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةنسمه عيسى عبدالفتاح احمد صالح56069

ناجح227إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةنوال رفعت طلعت عبدالعزيز جاد هللا56070

ناجح197.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةنورهان سامى عبدالسيد محمد الفقى56072

ناجح169إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةنورهان ناصر محمد بسيونى البنا56073

ناجح242.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةنيره صابر صابر عبدالمعطى بسيونى56074

ناجح146.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةهاجر مجدى السيد عبدالفتاح صالح56075

ناجح177إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةهدى احمد شلبى غريب البدوى56076

ناجح196.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةوالء وليد كامل محمد جادهللا56077

ناجح227.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةياسمين السيد عبدالمجيد غالى عبدالمجيد56078

ناجح229.5إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةياسمينا محمد عبدالباقى اسماعيل السيد56079

ناجح241إدارة بلطــــــــيمالبنائين اإلعداديةيمنى محمد طلعت عبدالعزيز جاد هللا56080

ناجح250.5إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةاحمد حمدى جودة راشد فاضل56083
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ناجح240.5إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةاحمد عبدالجواد عبدالوكيل عبدالجواد فاضل56084

ناجح151.5إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةاحمد محمد السيد حامد عميرة56085

ناجح190إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةاحمد مسعد حسن زمضان عميرة56086

ناجح162.5إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةاسامه عبدالشافي عبدالرحيم محمد الحجر56088

ناجح173.5إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةجمال مجدي فتح هللا محمد حسن56092

ناجح193إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةحسام حسني محمد يونس صالح56093

ناجح184إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةحمادة عبدالقادر عبدالقادر عبدالقادر بهوت56095

ناجح178.5إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةزياد السعيد محمد السعيد بهوت56097

ناجح251.5إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةزياد بسيونى عبدالبديع بسيوني زيتون56098

ناجح246إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةسامي بركات عبدالوكيل عبدالجواد فاضل56100

ناجح152.5إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةصالح وهبى حسن محمد فاضل56101

ناجح190.5إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةعبدالحفيظ محمود مبروك على عميرة56102

ناجح171.5إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةعبدهللا فخرى محمد زاهر مكاوي56105

ناجح255إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةعالء عادل فؤاد ابراهيم فاضل56106

ناجح205إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةعلي السعيد علي مبروك عميره56107

ناجح260إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةعلى هشام السعيد حسن عميرة56108

ناجح201.5إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةعمار وائل السيد عبدالعليم غطاس56109

ناجح208إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةعمر ماهر احمد ابراهيم صالح56110

ناجح169.5إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةفارس مسعد السعيد محمد سعد هللا56111

ناجح157إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةفتحى محمد رمضان عبدهللا التريكى56112

ناجح260إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةفريد عبدالقادر محمد عبدالقادر صالح56113

ناجح222.5إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةكامل ربيع سليمو عبدالجواد السيار56114

ناجح164إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةكرم طلعت كرم محمد السيار56115

ناجح245.5إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةكريم ابراهيم ابراهيم عبدالوهاب الفقي56116

ناجح221إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةمحمد ابراهيم ابراهيم احمد الحجر56118

ناجح156.5إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةمحمد ابراهيم عبدالبديع عبدالشافي الحجر56119
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ناجح156إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةمحمد احمد موسى غطاس56120

ناجح238.5إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةمحمد الشحات احمد ابوالسعود فاضل56121

ناجح238.5إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةمحمد حمادة احمد ابراهيم صالح56122

ناجح176إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةمحمد شريف على محمد الجميعى56124

ناجح259إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةمحمد طاهر مبروك السيد صالح56125

ناجح198إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةمحمد عادل احمد حسن عميرة56126

ناجح199إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةمحمد عبدهللا عبدالحفيظ احمد القصاص56128

ناجح144.5إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةمحمد عماد هنداوي التريكي56129

ناجح172إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةمحمد محسن رفعت الزفتاوى56131

ناجح163إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةمحمد محمود عبدالسميع ابوورداني فاضل56132

ناجح147إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةمحمد نبيل رمضان عبداللطيف عميرة56133

ناجح226إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعدادية محمود عبدالنبى غطاس محمود احمد56134

ناجح208إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةمحمود عبدالكريم احمد احمد السيار56135

ناجح218.5إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةمصطفى الشحات السعيد عبدالعليم الجميعى56137

ناجح148.5إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةمصطفى حمادة عبدالجواد احمد السيار56138

ناجح219.5إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةاروي خالد محمود عبدالنبي غطاس56141

ناجح179إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةاسراء عبدالمقصود محمدالحلوانى فاضل56142

ناجح273إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةاسراء عمر محمد عمر عميرة56144

ناجح186إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةالهام عبدالجواد بسيونى عبدالجواد56146

ناجح219إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةامل صالح الدين محمد فؤاد صالح56147

ناجح177إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةاهداء محمد علي ماهر محمد الرصيف56148

ناجح170إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةتسنيم محمود محمد احمد عميرة56150

ناجح261إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةجيهان مبروك جمال مبروك عميرة56151

ناجح230إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةحسناء محمد عبدالقادر صالح56153

ناجح188.5إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةسارة عبدالجليل علي عبدهللا التريكي56158

ناجح173إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةساره عرابى فتح هللا محمد السيار56159
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ناجح200إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةسلمى ماهر محمد محمد محمد56160

ناجح238إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةشاهنده عبدالقادر ممدوح عبدالقادر سعد هللا56161

ناجح148إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةشريفة مبروك محروس محمد رفاعى56162

ناجح208.5إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةشهد محمد السيد محمد الجميعي56163

ناجح205.5إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةشهد محمد محمد محمد يوسف56164

ناجح170إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةشيماء صابر محمد عبدالحليم السيار56165

ناجح170.5إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةمريم عبدهللا عبدالحفيظ احمد القصاص56166

ناجح217.5إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةملك طلعت حسن محمد بهوت56167

ناجح197.5إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةملك محمد محمود حسن السيار56168

ناجح146إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةمنه الشحات احمد ابوالسعود فاضل56169

ناجح242.5إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةمنه رزق رزق محمد راضى56170

ناجح187إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةمنى عبدهللا عبدالحفيظ احمد ابوالخير القصاص56171

ناجح220إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةمى محسن رفعت محمد الزفتاوى56173

ناجح213.5إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةمي محمد محي الدين ابراهيم فاضل56174

ناجح241إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةميادة احمد محمد ابراهيم السيار56175

ناجح191.5إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةنرمين ايمن محى الدين فاضل56176

ناجح203.5إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةنورهان صبرى ابراهيم ورداني فاضل56179

ناجح276.5إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةهدى ابوالحمد حسن محمد صالح56181

ناجح211.5إدارة بلطــــــــيمبلوش اإلعداديةيسرا محمد السعداوى عبدالقادر محمد سعد هللا56183

ناجح202إدارة بلطــــــــيما.مرتضى تابراهيم عزيز ربيع حسين مندور56184

ناجح175إدارة بلطــــــــيما.مرتضى تابراهيم مصطفي طه راضي عبدالرحيم جلهوم56185

ناجح163إدارة بلطــــــــيما.مرتضى تاحمد رزق محمد امبارك محمد56186

ناجح252.5إدارة بلطــــــــيما.مرتضى تاحمد عبدالعزيز احمد عبدالعزيز بدوى56187

ناجح245.5إدارة بلطــــــــيما.مرتضى تانور حسين انور حسين محمد مندور56188

ناجح259.5إدارة بلطــــــــيما.مرتضى تباسل على محمد محمد عطا56189

ناجح260.5إدارة بلطــــــــيما.مرتضى تحسام ابراهيم سعد ابوالفتوح زغلول56190
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ناجح199إدارة بلطــــــــيما.مرتضى تذياد عبدالحليم محمد محمد عبدالحليم عبدالعزيز56191

ناجح272.5إدارة بلطــــــــيما.مرتضى ترجب شعيب عبدالرحيم راضي عبدالرحيم56192

ناجح269إدارة بلطــــــــيما.مرتضى تعبدالرازق على  عبدالرازق السيد الشين56193

ناجح243.5إدارة بلطــــــــيما.مرتضى تعبدالرحمن عصام سعد ابوالفتوح زغلول56196

ناجح200إدارة بلطــــــــيما.مرتضى تعبدالعزيز ابراهيم ربيع حسين مندور56197

ناجح172.5إدارة بلطــــــــيما.مرتضى تعوض هللا محمد طه راضي  عبدالرحيم جلهوم56200

ناجح253إدارة بلطــــــــيما.مرتضى تفادي رضا السيد عبدالعاطى قلموش56201

ناجح238.5إدارة بلطــــــــيما.مرتضى تماجد ابوالفتوح احمد ابوالفتوح زغلول56203

ناجح178.5إدارة بلطــــــــيما.مرتضى تمحمد السيد احمد احمد السيد عبده56204

ناجح272إدارة بلطــــــــيما.مرتضى تمحمد خليل االباصيري محمد خليل56206

ناجح273إدارة بلطــــــــيما.مرتضى تمحمد زينهم الشين عبداللطيف الشين56208

ناجح262إدارة بلطــــــــيما.مرتضى تمحمود صابر صالح عبدالقادر العريان56212

ناجح244.5إدارة بلطــــــــيما.مرتضى تمصطفي ابراهيم محمد ابراهيم حسام الدين جلهوم56213

ناجح249إدارة بلطــــــــيما.مرتضى تمصطفي احمد عبدالمجيد احمد مبارك56214

ناجح159إدارة بلطــــــــيما.مرتضى تاسراء مظلوم عبدالستار الشناوى معروف56216

ناجح277إدارة بلطــــــــيما.مرتضى تاسماء سعد السعيد محمود ندا56217

ناجح249إدارة بلطــــــــيما.مرتضى تاسماء شحاته ابراهيم شعبان عبده56218

ناجح276إدارة بلطــــــــيما.مرتضى تاسماء كيالني احمد مبارك عبدالنبي56219

ناجح173.5إدارة بلطــــــــيما.مرتضى تاميره هالل احمد احمد شتا56220

ناجح276إدارة بلطــــــــيما.مرتضى تانجى فرج فتح هللا عبدالعاطى محمد زغلول56221

ناجح263.5إدارة بلطــــــــيما.مرتضى تايه على على على شعالن56222

ناجح257إدارة بلطــــــــيما.مرتضى تبسنت طلعت ابوالفتوح بدوى ابوالعزم56223

ناجح277.5إدارة بلطــــــــيما.مرتضى تدعاء سعد محمد محمد عبدالمحسن جبارة56224

ناجح279إدارة بلطــــــــيما.مرتضى تشهد السعيد محمد السعيد  ندا56227

ناجح278.5إدارة بلطــــــــيما.مرتضى تفاطمه على مصطفي محمد عبدالهادى56229

ناجح276.5إدارة بلطــــــــيما.مرتضى تمريم عبدالرحيم عبدالرحيم راضى عبدالرحيم56230
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ناجح255.5إدارة بلطــــــــيما.مرتضى تمنه هللا رضا محمد عبدالرؤوف حطب56231

ناجح265إدارة بلطــــــــيما.مرتضى تنور عوض هللا طه راضي عبدالرحيم جلهوم56233

ناجح269إدارة بلطــــــــيما.مرتضى تهاجر عالء الدين معوض على السيار56236

ناجح238إدارة بلطــــــــيما.مرتضى تيارا مسعد محمد محمد عطا56237

ناجح214إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تابراهيم حسن فتحي محمد سالمه56238

ناجح246.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تابراهيم غازى محمد بسيونى حسين56239

ناجح266إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تابراهيم مسعد كامل سالمه شهاوى56240

ناجح234.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تابراهيم وائل ابراهيم كامل عبداللطيف56241

ناجح175.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تابوالسعود مسعد ابوالسعود محمد حامد رزق56242

ناجح242.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تاحمد ابراهيم عبدالحليم على صنيور56243

ناجح243.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تاحمد ايهاب زكريا محمد االجرود56244

ناجح241إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تاحمد عاصم شعبان نوفل ابوالخير56246

ناجح201إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تاحمد على فتحى اسماعيل غازى56247

ناجح243.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تاحمد عيد عبدالحميد محمد عبدالحى56248

ناجح147إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تاحمد محمد خيرهللا على الخطيب56249

ناجح200إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تاحمد هاني المليجى على نجم رزق56250

ناجح252.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تاحمد وحيد العجمي عبدالقادر عبدالسالم56251

ناجح183إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تاحمد ياسر السيد عبدالعال ابوزيد56252

ناجح245.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تامين مسعد شبل ابوالسعود شبل عبدالقوى56254

ناجح246إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تبشار سعد كمال غانم اسماعيل ابوزيد56255

ناجح267إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك ت حسام ابراهيم الشافعى ابراهيم الشافعى56257

ناجح258إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تذياد عصام رشاد محمد الصباغ56259

ناجح201.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تسراج الدين رمضان عبدالحكيم شعبان عبده56262

ناجح221.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تشريف محمد محمد يوسف الخطيب56263

ناجح270.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تطارق جميل فؤاد محمد احمد صالح56264

ناجح184.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تعبدالرحمن رضا رزق رزق سليمان56265
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ناجح266إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تعبدالرحمن رمضان قاسم عبدالونيس قاسم56266

ناجح254إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تعبدالرحمن صابر الشربينى محمد السيد غازي56267

ناجح220إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تعبدهللا ايمن عبدهللا السيد درغام56269

ناجح194إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تعبدهللا عبدالحميد محمود محمد سالم56270

ناجح232إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تعبدهللا عوض العراقى رزق سليمان رزق56271

ناجح252إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تعطيه محمد اسعد عطيه على شلتوت56272

ناجح265.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تعلى طلبه على اسماعيل ابوزيد56273

ناجح200إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تعلى محرم ابوالفتوح احمد عطا الفقى56274

ناجح251إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تعمرو سعد الجارحى االسيد لنابت56275

ناجح235إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تعيد مسعد رواء صقر رزق56276

ناجح209إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تكريم سعد الدين نصر مرشدى الغبور56277

ناجح270إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تمازن عبدهللا فهمى عبدالخالق56279

ناجح275إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تمحمد ابراهيم جاد ابراهيم جاد56281

ناجح277إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تمحمد السيد محمد ابواليزيد عبداللطيف56282

ناجح147إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تمحمد حافظ فهمى حافظ على56283

ناجح272.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تمحمد رضا بهجت عبدالمغنى راضى رزق56284

ناجح252إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تمحمد رفعت لطفى على على ابوزيد56285

ناجح268إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تمحمد عبدالخالق على عبدالخالق  جاد سمره56287

ناجح183إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تمحمد عبدالاله عبدهللا عبدهللا البنا56288

ناجح248إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تمحمد عمر العراقى رزق سليمان56289

ناجح196.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تمحمد محسن مرزوق عبدالعال ابوزيد56290

ناجح196.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تمحمد مسعد السيد عبدالعال ابوزيد56291

ناجح184إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تمحمد مكروم مكروم محمد سيد احمد رزق56292

ناجح220.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تمحمد وافى كمال يونس ابوزيد56294

ناجح160.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تمحمد يونس دياب السيد الزغبى56295

ناجح206إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تمحمود السيد محمد اسماعيل النابت56296
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ناجح267إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تمحمود الشحات عبدالفضيل اسماعيل قاسم56297

ناجح236إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تمحمود ثابت عبدالرازق عبدالرازق ابوالخير56298

ناجح222.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تمحمود سعد محمد خليل حسين56299

ناجح272إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تمحمود كرم عبدالفتاح محمد فايد56300

ناجح191.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تمحمود يوسف سيداحمد عبدالفتاح غطاس56301

ناجح211إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تمراد مفيد اسماعيل غانم اسماعيل56302

ناجح254إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تمصطفى امبارك محمد السيد الزغبى56303

ناجح245إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تمصطفى عبدهللا محمد على البربرى56304

ناجح261.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تمصطفى يوسف مصطفى يوسف على ابوزيد56305

ناجح242إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تمعتز جهاد رشاد محمد محمود الصباغ56306

ناجح272.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك ت هانى ايمن خميس محمد خميس56308

ناجح175إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تهانى ايمن عبدهللا السيد ابراهيم درغام56309

ناجح194إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تياسر جميل السيد عبدالعال ابوزيد56312

ناجح179إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تياسين محمد محمود ياسين محمد سيداحمد56313

ناجح228إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تيوسف ابراهيم احمد ابراهيم راشد56314

ناجح227.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تيوسف ايمن حمزه الشناوى متولى56315

ناجح269.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تيوسف حماده ذكرى مامون السيد56316

ناجح188إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تيوسف كمال عزمى يوسف محمد ابوزيد56317

ناجح276إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تيوسف محمد كمال غانم اسماعيل ابوزيد56318

ناجح270.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تاسراء رشدى سعد محمد يوسف ابوزيد56319

ناجح274.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تاسماء فضل هللا عصران رجب رزق56320

ناجح235إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تاماني رضا ابوالعال ياسين56321

ناجح257.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تامل ايمن صالح الدين صالح درغام56322

ناجح268.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تامنيه رياض شحاته رياض الصاوى56323

ناجح270.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تاميرة عبدالرازق مسعود عبدالرازق غباشى56324

ناجح236.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تاميره عبدالغنى حميدو منصور رزق56325
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ناجح263إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تانجى مصطفى فؤاد سيف الدين محمود56326

ناجح277إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تايه على صابر عبدالحميد درغام56327

ناجح246إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تبسمه نور عزيز حافظ ابوالوفا56328

ناجح251إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تبسنت هانى محمد فتح الباب رزق56329

ناجح252.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تبشرى رضا حسن حسنى ابراهيم البندى56330

ناجح233.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تتهاني لبيب موسى محمود محمد الخطيب56331

ناجح244.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تجومانا السيد الشربينى محمد السيد غازى56332

ناجح245.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تحنين وليد على سيد احمد ابوزيد56333

ناجح272.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تحنين ياسر عبدالمطلب عبدالعزيز عطا زيان56334

ناجح275إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك ترنيم شحاته فتحى سيف الدين محمود ابوالوفا56335

ناجح270.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تروان خميس عبدالباقى على نجم رزق56336

ناجح265.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تساره عبداالاله محمد عطيه الحلوانى56337

ناجح264إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تساره محسن المنسى السيد النابت56338

ناجح236إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تسلوى هشام مسعد عبدالفتاح غطاس56339

ناجح226إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تسماره عثمان عبدالعاطى عثمان ابوزيد56340

ناجح217إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تسمر حماده محمد السعيد بدر56341

ناجح234إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تسهام ماهر حسن محمد حسن سويدان56342

ناجح218إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تشروق بديع بديع يوسف ابوزيد56343

ناجح258.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تشروق محمد حميدو منصور موسى رزق56344

ناجح224.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تشروق محمود محمد صادق عبدالمجيد ابوزيد56345

ناجح243إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تشهد جميل خير هللا على الخطيب56346

ناجح236إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تشهد سامى عبدالفتاح فرحات مرزه56347

ناجح245إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تشهد ناجى ابوالفتوح رضوان السيد النابت56348

ناجح265.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تشيماء اسماعيل ابراهيم الشناوى الروينى56349

ناجح272.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تعلياء ابراهيم احمد الشناوى الروينى56350

ناجح267إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تعلياء عالء محمد منصور موسى رزق56351
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ناجح261.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تفاطمه مسعد حميدو منصور موسى رزق56352

ناجح277إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تماجده ميسره عبدالجواد جابر جابر رزق56353

ناجح276إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تمريم خيرى فتحى سيف الدين محمود56354

ناجح265إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تمريم مسعد انور اسماعيل قاسم شميس56355

ناجح255إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تمريم يوسف حميدو محمد سيد احمد رزق56356

ناجح170إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تملك ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم سالم56357

ناجح185.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تملك حماده شاكر السيد ابراهيم درغام56358

ناجح276.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تملك عادل ناجح فرج السيد الزغبى56359

ناجح247إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تملك عماد فكرى السيد قاسم شميس56360

ناجح195.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تملك محمود طلحه ابواليزيد ابراهيم56361

ناجح260.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تمنة البشير محمود البشير على صالح56362

ناجح256.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تمنه هللا محمد السيد على محجوب56363

ناجح267إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تمنه عيد شاكر السيد ابراهيم درغام56364

ناجح278.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تمنه فرحات محمد فرحات مجاهد سمره56365

ناجح264إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تمنى رضا صافى عبدالعزيز ابراهيم بدر56366

ناجح276إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تمنى مصطفى احمد الشناوى الروينى56367

ناجح210.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تمى عصام عبدالحق حسن الخطيب56368

ناجح262إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تميرنا عارف محمد عارف مرسى الحطب56369

ناجح162إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تنجوى مسعد ابراهيم حسن56370

ناجح252إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تندى رضا فتح هللا ابوزيد على ابوزيد56371

ناجح271.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تندى شعبان محمد منصور موسى رزق56372

ناجح275إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تهاجر محمد صبحى محمد زيان56373

ناجح197.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تهبة محمد حسن حسن عبدالرحمن شميس56374

ناجح254.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تهبه هللا ذكى مسعد ابراهيم حسين56375

ناجح261إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تهبه رضا احمد رمضان حسين56376

ناجح209إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك توالء احمد السيد محمد احمد56377
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ناجح163.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تيارا محمد موسى ابراهيم خليفه56378

ناجح217إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تياسمين فهمى بدوى محمد عميره56379

ناجح231.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تياسمين نبيل اسماعيل حسين سليمان56380

ناجح246.5إدارة بلطــــــــيما.الشيخ مبارك تيمنى الشحات فضل الجميل عبدهللا السيد الثابت56381

ناجح171.5إدارة بلطــــــــيمابوسليمان اإلعداديةاحمد حسن محمد خرمه56383

ناجح159إدارة بلطــــــــيمابوسليمان اإلعداديةبالل محمد محمد محمد ناصف56384

ناجح194إدارة بلطــــــــيمابوسليمان اإلعداديةحسن صبري سليمان عبدربه احمد سليمان56385

ناجح236إدارة بلطــــــــيمابوسليمان اإلعداديةعبدالرحمن احمد محمد محمد ناصف56386

ناجح168إدارة بلطــــــــيمابوسليمان اإلعداديةعبدالرحمن ناصر محمد حسب هللا ابوحسين56387

ناجح174.5إدارة بلطــــــــيمابوسليمان اإلعداديةكريم اشرف عثمان عبدهللا الدويك56388

ناجح198.5إدارة بلطــــــــيمابوسليمان اإلعداديةمحمود فتحي ابراهيم عبدالحميد عبدالعال56391

ناجح265إدارة بلطــــــــيمابوسليمان اإلعداديةاسماء عالء فتحي محمد علي جميعي56392

ناجح265إدارة بلطــــــــيمابوسليمان اإلعداديةاالء بسيوني محمود عبدالفتاح الفقي56393

ناجح277.5إدارة بلطــــــــيمابوسليمان اإلعداديةبلقيس محمود السيد حامد احمد عميره56394

ناجح187.5إدارة بلطــــــــيمابوسليمان اإلعداديةدنيا محمد احمد عبدالمجيد احمد صالح56395

ناجح230.5إدارة بلطــــــــيمابوسليمان اإلعداديةروان خالد محمد علي جميعي56396

ناجح257إدارة بلطــــــــيمابوسليمان اإلعداديةروان محمد الدسوقي عبدالفتاح الفقي56397

ناجح202.5إدارة بلطــــــــيمابوسليمان اإلعداديةساره صالح محمد احمد سليمان56398

ناجح256إدارة بلطــــــــيمابوسليمان اإلعداديةشهد السيد جمال الدين احمد صالح56399

ناجح231.5إدارة بلطــــــــيمابوسليمان اإلعداديةغالية سليمان معمر سليمان56400

ناجح227إدارة بلطــــــــيمابوسليمان اإلعداديةفاطمة رمضان محمد منجود سليمان56401

ناجح264إدارة بلطــــــــيمابوسليمان اإلعداديةمريم عبدهللا محمد عبدهللا على56403

ناجح236.5إدارة بلطــــــــيمابوسليمان اإلعداديةمريم يوسف ابوالغيط الحمادي تقي الدين56404

ناجح251إدارة بلطــــــــيمابوسليمان اإلعداديةياسمين محمد سعد محمد56405

ناجح174إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةابراهيم الشيخ خليل ابراهيم حسنين عياد56406

ناجح182إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةابراهيم محمد الشحات عبدالواحد يوسف56410
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ناجح200إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةابراهيم منير بدران غازى56411

ناجح177إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةابراهيم وليد رفعت ابراهيم عبده56412

ناجح269إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةاحمد امين المتولى محمد االمام56413

ناجح232.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةاحمد مجدى عبدالحق درغام المكاوى56424

ناجح226إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةاحمد معوض عبدالفضيل احمد عمر الهاللى56425

ناجح202.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةاحمد هانى رمضان محمد مرسى56426

ناجح244إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةاحمد هانى عبدالرؤف غازى نصرالدين56427

ناجح199إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةاليمانى رضا على اليمانى على رخا56431

ناجح250إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةايمن محمد عبدالمنعم عبدالجليل احمد عبدالخالق56433

ناجح162إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةجمال عزت زغلول نصار نصرالدين56435

ناجح145.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةحازم هانى السيد احمد رمضان عبدهللا56436

ناجح210.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةحسن حسن سعد عبدالغنى عبدالفتاح56437

ناجح153.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةرشاد رضا سيد احمد فوده56440

ناجح216إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةسامح محمد عبدالسميع ابوالهدى جادو56442

ناجح260إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةسعد احمد فوزى عبدالفتاح الدكرورى56443

ناجح188إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةسعد الجبالى زغلول نصاراحمد نصرالدين56444

ناجح178إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةطارق جمال البسيونى عبدالغنى عبدالفتاح56445

ناجح167إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةعبدالرحمن السيد عبدالهادى عبدالهادى محمد56446

ناجح159.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةعبدالرحمن محمد السيد عبدالمقصود محمد سعد56449

ناجح214.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةعبدهللا محمد السيد عبدالقادرابراهيم ماضى56451

ناجح187.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةعبدالمنعم رضا عبدالمنعم السيد عميره56452

ناجح263.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةعزت حلمى ابوالعز عبدالمالك عبيده56453

ناجح189إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةعلى حسن على عوض فضل هللا56454

ناجح215إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةعمر عبدهللا كمال عبدهللا محمد56457

ناجح264.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةعمر منير شوقى السيد على نصرالدين56458

ناجح181.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةمحمد عبدهللا عبدالسيد ابراهيم على عامر56469



كفرالشيخ16/06/2021

1939صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح180.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةمحمد محمود الشحات محمد عميره56470

ناجح254إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةمحمد مسعد محمد احمد محمد بدر56471

ناجح201إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةمحمد وجيه الشربينى السعيد شاهين56474

ناجح198إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةاسماء عبدالرسول رشاد عبدالرسول عبدالمجيد خليل56484

ناجح214إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةاالء مسعد عبدالغنى زايد عثمان56485

ناجح226إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةاالء هانى عبدالقادر بدير المحالوى56486

ناجح234إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةام هاشم غريب السيد فرج محمد56487

ناجح225.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةايمان عبدالحميد الموافى احمد الموافى56489

ناجح188.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةايه محمد مطاوع محمد مطاوع56491

ناجح203إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةجومانه ابراهيم منيرالسيد على نصرالدين56492

ناجح226إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةحبيبه محمد السيد المغازى شحاته56493

ناجح276إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةرؤى محمد عبدالمحسن حسن نصرالدين56496

ناجح252.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةراويه كارم محمود يونس عبدهللا56497

ناجح239إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةروضه صالح حسنى حسانين على عياد56498

ناجح232إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةريم محمد محمد عبدالغنى يوسف56501

ناجح163إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةساره عالء فتحى محمد عبدالجليل56502

ناجح244إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةساره فضل على ذكى محمد درويش56503

ناجح264إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةساره كمال ابراهيم شعيشع مندور56504

ناجح261إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةسما ابوالفتوح شهاب الدين مسعد شهاب الدين56505

ناجح159.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةشاديه وفا عامر وفا عامربارومه56506

ناجح168.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةشروق سعد عبدالباقى عبدالمقصود احمد نصرالدين56507

ناجح172.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةشهد السيد فهمى محمد درويش56508

ناجح208.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةشيماء صبرى زينهم ابوالخير56509

ناجح266إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةضحى محمد احمد عوضين محمد النجار56511

ناجح148إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةطاهره عبدهللا عبدالحميد العربى56512

ناجح146إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةعهد وليد احمد تركى تركى56514
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ناجح240.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةمريم صالح ابوالعزم ابوالعزم عبدالم56516

ناجح144إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةمنار السيد محمد السعودى محمد متولى غطاس56518

ناجح179.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةمنار بهجات محمد بهجات عبدربه بهوت56519

ناجح239إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةمنه عبدالقادر صبرى نصراحمد نصرالدين56521

ناجح187إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةنجالء عماد عبدالحليم احمد محمد بدر56525

ناجح159.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةندا مسعد عبدالحليم مسعد شهاب الدين56526

ناجح214إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةندى ضيف هللا متولى ضيف هللا جادو56529

ناجح178إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةندى عبدهللا ابراهيم ابراهيم تركى56530

ناجح177إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةنرمين رضا سالمه سالمه مصطفى56531

ناجح177.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةنرمين عادل مامون عبدالشافى عبده56532

ناجح206إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةنورهان عبدالنبى السعيد احمد السعيد56534

ناجح194إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةهاجر جاب هللا عثمان جمعه عبدهللا56535

ناجح252إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةهاجر رضا المرسى على محمد عبدالخالق56536

ناجح245إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةوالء هادى شوقى السيد على نصرالدين56537

ناجح264إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالشهابيةياسمين محمد احمد متولى عبدالخالق56538

ناجح212إدارة بلطــــــــيما.عميره تطارق محمد عبدالرازق مطاوع محمد مطاوع56542

ناجح214إدارة بلطــــــــيما.عميره تعمر قنديل االباصيرى قنديل محمد قنديل56543

ناجح196إدارة بلطــــــــيما.عميره تعمر محمد عربى محمد مطاوع56544

ناجح227إدارة بلطــــــــيما.عميره تكمال جالل كمال فؤاد عميره56546

ناجح231.5إدارة بلطــــــــيما.عميره تمحمد السيد محمد مبروك عبدالمحسن عميره56547

ناجح218إدارة بلطــــــــيما.عميره تمحمد فرج اسماعيل ابراهيم عميره56549

ناجح199إدارة بلطــــــــيما.عميره تيحى معوض حسن محمد فويله56550

ناجح228.5إدارة بلطــــــــيما.عميره تامنيه حسن محمد محمد الفاو56551

ناجح192إدارة بلطــــــــيما.عميره تبدر العربى مسعد شلبى حمود56552

ناجح275إدارة بلطــــــــيما.عميره تتسنيم المتولى االمام المتولى محمد عبدالخالق56553

ناجح219إدارة بلطــــــــيما.عميره تحبيبه عبدالمقصود حامد عبدالمقصود محمد56554
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ناجح265إدارة بلطــــــــيما.عميره تحنين عالء السعيد عمر عبدالكريم عميره56555

ناجح254.5إدارة بلطــــــــيما.عميره ترحمه محمد محمد محمد رمضان عميره56556

ناجح245إدارة بلطــــــــيما.عميره ترحمه محمود احمد احمد عمر عميره56557

ناجح192.5إدارة بلطــــــــيما.عميره تسوميه حسن حسن السيد عميره56558

ناجح266.5إدارة بلطــــــــيما.عميره تشهد عبدالمنعم مبروك عبدالمحسن عميره56559

ناجح151.5إدارة بلطــــــــيما.عميره تعلياء سعد محمد عبدالرؤف عميره56560

ناجح253.5إدارة بلطــــــــيما.عميره تملك محمد سيد هاشم سيد56561

ناجح211إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادابراهيم علي اسماعيل حسانين اسماعيل56567

ناجح208.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحماداحمد ابراهيم مصطفى عبدالمطلب احمد56568

ناجح256.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحماداحمد حسيب القطب سالم56569

ناجح222إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحماداحمد رضا احمد طه منصور56570

ناجح191إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحماداحمد عماد فؤاد طه منصور56571

ناجح190.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحماداحمد عويضه عبدالعاطي عطوه محمد56572

ناجح213.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحماداحمد فتحي السيد عبدالجواد ابوالفتوح56573

ناجح227إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادالسيد جمعه عبدالجواد صابر مجاهد56577

ناجح187.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادالسيد محمد علي مصطفى محمد56579

ناجح140إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادباسم حمدان حميده القصبى56582

ناجح263إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادتميم وائل محمد البدراوي عبدالقادر56583

ناجح247إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادجالل السعيد جالل عبدالغني عطاهللا56584

ناجح207إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادجوده ايهاب جوده محمد السيد56585

ناجح267إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادحسن ابوالمعاطي عبدالرازق ابوالمعاطي حسن الغباري56587

ناجح182.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادحسن اسامة احمد حسن السيد عميرة56588

ناجح182.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادحسن محمد ابراهيم حسن ابراهيم56589

ناجح249.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادرمضان محمد عطوه عبدالنعيم منصور56590

ناجح252.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادزياد احمد حميده القصبي احمد56591

ناجح178إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادسعد ايمن محمد السيد محمد56592
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ناجح171.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادصبحي حافظ صبحي حافظ رزق56594

ناجح185إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادصبري سمير صبري السيد ابراهيم56595

ناجح181إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادطارق زينهم الشحات محمد احمد56596

ناجح190إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادعبدالحليم سمير احمد عبدالحليم شلبي56597

ناجح243إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادعبدالرحمن اشرف محمد محمود محمد56598

ناجح178إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادعبدالرحمن السيد الفهمي علي موسى56599

ناجح178إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادعبدالرحمن حماده رشدي فاضل خليل56600

ناجح185إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادعبدالرحمن رضا حامد عبدالحميد احمد56601

ناجح150.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادعبدالرحمن ماهر فرحان الشرنوبي احمد56604

ناجح249إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادعبدالرحمن محمد السيد فرج محمد56605

ناجح202إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادعبدالعزيز رجب حسن السيد عميرة56606

ناجح187إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادعبدالعزيز علي عويس محمود عبدالحميد56607

ناجح202إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادعبدهللا زغلول عبدالنعيم منصور محمد56608

ناجح270إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادعبدهللا عويس عبدهللا ابوالمعاطي56609

ناجح180إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادعزام سالمه فكري الشرنوبي احمد56610

ناجح233إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادعلي الرفاعي عطاهللا الرفاعي عطاهللا56612

ناجح225إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادعلي ماجد طه علي حسن56613

ناجح226.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادعماد بخيت محمد السيد حشو56614

ناجح187.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادعماد عبدالخالق عبدالخالق السيد عبدهللا56615

ناجح265.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادعمرو هاني عبود السيد ابوالمعاطي56616

ناجح197.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادعوض اسامة احمد حسن  السيد عميرة56617

ناجح249.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادعيد طلعت عيد عبدالنبي محمد56618

ناجح243إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادفؤاد رضا فؤاد طه منصور56619

ناجح234.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادفارس محمد عبدالتواب محمد محمود56620

ناجح169إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادقمر عبدالوكيل شوقي محمد الراجحي56621

ناجح191إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادمحمد الساهي انيس محمود56622
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ناجح217إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادمحمد رمضان عبدالغني عطاهللا علي56625

ناجح167.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادمحمد ضياء زكريا محمد بدوي56628

ناجح175.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادمحمد عبدالسالم الليثي عبدالسالم شلبي56629

ناجح264إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادمحمد متولى محمد عبدالجواد علي56631

ناجح197.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادمحمد مصطفى صابر مصطفى محمد56632

ناجح184إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادمحمود ابوالوفا عبدالاله حسب هللا عيسى56633

ناجح198.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادمحمود حامد عبدالشافي الحمادي البلقاسي56636

ناجح159إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادمحمود رضا سامي احمد البهوتي56637

ناجح168إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادمعاذ حامد عابدين عبدالحميد محمود56638

ناجح188إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادمعوض زينهم توفيق جمعه السيد56640

ناجح160إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادمنتصر فوزي عبدالسميع ادم56641

ناجح228إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحماداحالم مصطفى عبدالنبي محمد وهبه56642

ناجح242إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحماداسراء عبدالناصر عبدهللا الحسيني محمد56643

ناجح248.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحماداسماء عدنان عبدالرحمن احمد محمد56644

ناجح259.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادالسيده وليد الهنداوي محمد الراجحي56645

ناجح243.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادالمظ السيد عيسى عماره حسن56646

ناجح261إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحماداميره السيد محمود الشافعى احمد56647

ناجح221إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادبسمه سامح عبدالمنعم عبدالقادر متولى56648

ناجح201.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادتهاني عويضه ندا فرج احمد56649

ناجح243إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادتوحه محمود عبدالشافي الحماد البلقاسي56650

ناجح254إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادحسناء حسن احمد ابراهيم محمد56651

ناجح229إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادحنان لطفي ابراهيم عبدالقادر ابراهيم56652

ناجح181.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحماددنيا سالم محمد ابراهيم حمد56653

ناجح252إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحماددينا علي رضوان محمد سلطان56654

ناجح201.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادرقيه جمعه محمود عبدالحميد حسن56655

ناجح146.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادساره سالم علي سالم علي56656
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ناجح232.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادساره سعد جمعه سعد سعد السبيعى56657

ناجح216.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادسعاد ابراهيم العلواني البسطويسي علي56658

ناجح214.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادسماح بالل جمعه حامد فرحان56659

ناجح221.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادشهد اشرف السيد علي عيسى56660

ناجح250.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادشهد حسين العربى حسين سلمون56661

ناجح248.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادشهد سماحى الشين احمد عبدالقادر56662

ناجح234.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادشهد شطه جاهين رزق محمد56663

ناجح173إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادشيماء السيد عيد عبدالنبي محمد56664

ناجح245.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادعائشه سمير طه سالم56665

ناجح254إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادعزه جهاد اسماعيل محمد سالم56666

ناجح276.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادعال اسعد انور علي محمد56667

ناجح244.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادعلياء ابراهيم السيد علي عيسى56668

ناجح165إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادفؤاده العربي فكري الشرنوبي احمد56669

ناجح172.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادفاطمة عماد محمد احمد56670

ناجح207إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادفاطمة عنتر احمد العلواني البسطويسي56671

ناجح275إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادفاطمه ابوالمعاطي عبدالرازق ابوالمعاطي حسن الغباري56672

ناجح169إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادفاطمه السيد محمد سيد احمد عبدالفتاح56673

ناجح180.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادفاطمه سمير احمد عبدالحليم شلبي56674

ناجح215إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادفاطمه عبدالتواب حميده القصبي احمد56675

ناجح215إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادفاطمه محمد الدسوقي ابراهيم محمد56676

ناجح262إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادمريم المفتي عبدالشافي الحمادي البلقاسي56683

ناجح253إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادمريم عابدين عابدين عبدالحميد محمود56685

ناجح239.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادمريم عبدالمعطى محمد عبدالمقصود رمضان الشبه56686

ناجح239إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادمنار احمد رضوان محمد سلطان56687

ناجح184إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادمنال سامى السيد محمد حموده56688

ناجح236.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادمنة هللا نسيم المنزالوي عطيه ابراهيم56689
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ناجح194إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادمنه ابراهيم عبدالرازق ابوالمعاطي حسن56690

ناجح260إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادمنه اللة رضا السعيد عبدالتواب محمد56692

ناجح225.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادمنه عادل مصطفي محمد السيد56693

ناجح186إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادنجاة حميده القصبي احمد ابراهيم56695

ناجح195إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادنجوى العجمي سرحان محمد سرحان56696

ناجح268.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادنسمه صابر عبدالجواد صابر مجاهد56697

ناجح224إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادنعمه غريب السيد فرج محمد56698

ناجح272.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادنهاد عطوه محمد عطوه منصور56699

ناجح250.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادنور عبدالونيس عبدالونيس الشحات احمد56700

ناجح217إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادنورا رمضان راشد مسلم مسلم56701

ناجح255إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادنورهان ابراهيم ابوالعز محمد عبدالجواد56702

ناجح221إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادنيره الخطيب رمزي عطيه ابراهيم56703

ناجح251إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادهبه نجاح محمد الفهمي علي56704

ناجح214.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادهناء علي احمد ابوالمكارم حامد56705

ناجح162.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادهناء ماهر حافظ الورداني ابراهيم56706

ناجح254إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادوسام محمد مكرم راشد سالم56707

ناجح166إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادوالء حموده مصطفي محمد السيد56708

ناجح259.5إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادياسمين ايمن عقل احمد محمد ابوزيد56709

ناجح188إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادياسمين رياض عبدالنبي محمد احمد56710

ناجح266إدارة بلطــــــــيمالمعديه بالحمادياسمين شعبان الورداني ابراهيم علي56711

ناجح157إدارة بلطــــــــيما.الدعاء تاحمد احمد عبدالمنعم عبده56713

ناجح223.5إدارة بلطــــــــيما.الدعاء تاحمد محمد احمد عبداللطيف56714

ناجح169.5إدارة بلطــــــــيما.الدعاء تعبدالموجود محمد عبدالحميد خضر56716

ناجح179إدارة بلطــــــــيما.الدعاء تكمال نزيه محمد محمد56717

ناجح173إدارة بلطــــــــيما.الدعاء تهيثم المغاوري عبده عبده56719

ناجح178إدارة بلطــــــــيما.الدعاء تاسراء حماده محمد احمد56720
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ناجح180إدارة بلطــــــــيما.الدعاء تايمان عصام عبدربه خليفه56721

ناجح164إدارة بلطــــــــيما.الدعاء تايه عوض عبدالفتاح احمد56722

ناجح218إدارة بلطــــــــيما.الدعاء تداليا سمير حلمي متولي56723

ناجح197إدارة بلطــــــــيما.الدعاء ترحاب السيد محمد عالم56724

ناجح162إدارة بلطــــــــيما.الدعاء ترشا محمد عبدالحميد خضير56725

ناجح198إدارة بلطــــــــيما.الدعاء ترقيه جمال السيد علي56726

ناجح169إدارة بلطــــــــيما.الدعاء تسوريا على عبدالمجيد على56727

ناجح245إدارة بلطــــــــيما.الدعاء تشهد عادل ابراهيم عوض عبدالعاطى56728

ناجح211.5إدارة بلطــــــــيما.الدعاء تشهد محمد احمد عطيه56729

ناجح159إدارة بلطــــــــيما.الدعاء تفاديه رجب عبدالحميد فرج56730

ناجح254إدارة بلطــــــــيما.الدعاء تفاطمه عبوده عيد عبدهللا الكناني56731

ناجح168.5إدارة بلطــــــــيما.الدعاء تمنار سامي محمد محمود56734

ناجح244إدارة بلطــــــــيما.الدعاء تمني ممدوح علي احمد56735

ناجح263.5إدارة بلطــــــــيما.الدعاء تهبه جمال محمود عبدالسالم56736

ناجح169.5إدارة بلطــــــــيما.الدعاء تهبه متولي عبدالسالم محمد56737

ناجح191إدارة بلطــــــــيما.الدعاء تياسمين محمد زكريا علي56738

ناجح245إدارة بلطــــــــيما.العياش الغربى تاحمد ربيع على دياب محمد56739

ناجح203إدارة بلطــــــــيما.العياش الغربى تاشرف درغام درغام عبداللطيف56740

ناجح222إدارة بلطــــــــيما.العياش الغربى تالسعيد جالل السعيد بدير56741

ناجح190.5إدارة بلطــــــــيما.العياش الغربى ترامى ابراهيم الشربينى ابراهيم الشربينى56744

ناجح191إدارة بلطــــــــيما.العياش الغربى تصالح عبدالعزيز سيد احمد محمد ابراهيم56745

ناجح229إدارة بلطــــــــيما.العياش الغربى تصالح عبدالغفار صالح عبدالغفار عبدالهادى56746

ناجح158.5إدارة بلطــــــــيما.العياش الغربى تعبداللطيف بكر فؤاد عبداللطيف درغام56748

ناجح225.5إدارة بلطــــــــيما.العياش الغربى تعبدهللا ابوشعيشع عبدالفتاح محمد ابوشعيشع56749

ناجح187.5إدارة بلطــــــــيما.العياش الغربى تعالء سامح ابوالفتوح الكيالنى صالح56750

ناجح172.5إدارة بلطــــــــيما.العياش الغربى تعلى ابراهيم محمد ابراهيم البنا56751
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ناجح180إدارة بلطــــــــيما.العياش الغربى تعلى عبداللطيف فؤاد عبداللطيف درغام56752

ناجح173إدارة بلطــــــــيما.العياش الغربى تمحسن فكرى السعيد سيد احمد  الخياط56753

ناجح167.5إدارة بلطــــــــيما.العياش الغربى تمحمد حسن عبدالعظيم شريف ابوالمعاطى56754

ناجح212.5إدارة بلطــــــــيما.العياش الغربى تمصطفى عبده محمد عبدالمنعم حمد56755

ناجح155.5إدارة بلطــــــــيما.العياش الغربى تمعتز عبدالنعيم عبدالنعيم محمد56756

ناجح152إدارة بلطــــــــيما.العياش الغربى توجيه الحمادى السيد العباسى56757

ناجح200.5إدارة بلطــــــــيما.العياش الغربى تاسراء الدسوقي ابراهيم ابوزيد المغازى56758

ناجح168.5إدارة بلطــــــــيما.العياش الغربى تاسماء محمد وفا احمد محمد56759

ناجح153.5إدارة بلطــــــــيما.العياش الغربى تاية ابراهيم شعبان ابراهيم على56760

ناجح205.5إدارة بلطــــــــيما.العياش الغربى تحنين عبدالقادر حسنى عبدالقادر درغام56761

ناجح261.5إدارة بلطــــــــيما.العياش الغربى تخلود خيري السعيد محمد احمد الشافعى56762

ناجح190إدارة بلطــــــــيما.العياش الغربى ترغده رمزي محمد محمد على56763

ناجح180.5إدارة بلطــــــــيما.العياش الغربى تساره محمد العسلي سرحان  محمد56764

ناجح176إدارة بلطــــــــيما.العياش الغربى تشاهندا اسالم عزت السعيد جمعه56765

ناجح170.5إدارة بلطــــــــيما.العياش الغربى تشهد اسعد احمد عبدالقادر جمعة جلو56766

ناجح166.5إدارة بلطــــــــيما.العياش الغربى تشهد محرم غازي مرعي56767

ناجح230إدارة بلطــــــــيما.العياش الغربى تشهد نجاح ابراهيم القصبي حسن56768

ناجح199إدارة بلطــــــــيما.العياش الغربى تشيماء السعيد السعيد الشربينى احمد56769

ناجح170.5إدارة بلطــــــــيما.العياش الغربى تشيماء صبري كمال عبداللطيف درغام56770

ناجح150.5إدارة بلطــــــــيما.العياش الغربى تمريم محمد السيد ابراهيم الكيالنى56771

ناجح266إدارة بلطــــــــيما.العياش الغربى تمنه السيد السعيد محمد الشافعى56773

ناجح226.5إدارة بلطــــــــيما.العياش الغربى تمنه هللا اسامة عبدالعليم يوسف عبدالحميد56774

ناجح239إدارة بلطــــــــيما.العياش الغربى تمنى السيد عبدالمجيد احمد السيد56775

ناجح247.5إدارة بلطــــــــيما.العياش الغربى تنجوى مصطفي محمد محمد السيد56776

ناجح255.5إدارة بلطــــــــيما.العياش الغربى تهايدي عبدهللا العجمى السيد زياده56777

ناجح240إدارة بلطــــــــيما.العياش الغربى توسام عبدالعليم المنسي عبدالعليم حمودة56778
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ناجح188إدارة بلطــــــــيما.العياش الغربى تياسمينة سامح طه ابوالمعاطى محمد56779

ناجح159إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تابراهيم الشحات اسالم الشحات56780

ناجح224.5إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تابراهيم حسن ابراهيم محمود المصرى56781

ناجح177.5إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تاحمد الشربينى محمد الشربينى محمد56782

ناجح162.5إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تالسعيد زين فرج هللا عبدالهادى محمد56786

ناجح165إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تايمن عبدالهادى عبدالاله محمد56788

ناجح152إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تجمال مسعود محمد محمد56789

ناجح186.5إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تحسام مصطفى احمد حسن عالم56790

ناجح183.5إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تسامح عالء السيد حسن على56793

ناجح200إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تصالح ابوالمعاطى محمدين محمد ابوالمعاطى56795

ناجح236.5إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تعباس ناجح عباس عبدربه عياد56796

ناجح196.5إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تعبدالرحمن عماد ابراهيم عبدالعزيز النجار56797

ناجح157.5إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تعزام سالمه الديب عبدهللا56798

ناجح232.5إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تعمار السيد صالح السيد السيد56799

ناجح167.5إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تعمرو حماده ابوالفتوح محمد56800

ناجح160إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تلطفى البلقاسى الحمادى البلقاسى الحمادى56802

ناجح179.5إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تمحمد بسام على عبدالمقصود احمد56806

ناجح252إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تمحمد رضا مخلوف شعبان الششتاوى56807

ناجح199.5إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تمحمد سامى السيد عبدهللا شعالن56808

ناجح175إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تمحمد شحاته شفيق امين56809

ناجح186.5إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تمحمد عزوز رزق عبدالسند56810

ناجح198إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تمحمد عصام السيد ابراهيم56811

ناجح168.5إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تمحمد على محمد على اسماعيل56812

ناجح149.5إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تممدوح صالح سالم السيد محمد56814

ناجح154إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تناصر ناجح عباس عبدربه عياد56815

ناجح211.5إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تامال على عبدالحميد رمضان سعد56816
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ناجح177.5إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تامينه الشحات البهى حامد فرحان56817

ناجح164إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تانجى السيد رمضان محمد56818

ناجح252.5إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تانعام مصباح مصطفى عبدالعزيز على56819

ناجح170.5إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تايمان السيد محمد السيد المهدى56820

ناجح161.5إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تايه محمد مصطفى ابوشعيشع بدران56821

ناجح221إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تجيهان احمد السيد عبدربه حالوه56822

ناجح203إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تحبيبه محمد سعيد محمد عبدالعزيز56823

ناجح234.5إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تدنيا ابراهيم مصباح مصباح على56824

ناجح251إدارة بلطــــــــيما.الزهراء ترشا ساهر فريز عبدالغفار مجاهد56825

ناجح189.5إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تروميساء عهدى ممدوح ابراهيم البسطويسى56826

ناجح206.5إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تريهام محمد سليمان محمد الخزامى56827

ناجح158.5إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تسعيده هانى نايل محمد56828

ناجح243إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تسماح السيد على السيد محمد56829

ناجح263إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تشروق هانى الباز حسن صالح56830

ناجح142.5إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تشمس الصديق محمد السيد56831

ناجح271إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تشهد احمد على السيد مصطفى56832

ناجح226.5إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تشهد احمد محمد محمود السيسى56833

ناجح244.5إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تشهد السيد محمد على على56834

ناجح250إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تصباح حسين امبارك محمد اسماعيل56835

ناجح177.5إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تصباح عوض حلمى محمد56836

ناجح209.5إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تصفاء محمد على احمد العميرى56837

ناجح217إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تعائشه عبدالفتاح عبدالبر عبدالفتاح على56838

ناجح267إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تفاطمه عصام على عبدالمقصود احمد56839

ناجح161إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تفاطمه عيد عبدالغنى عبدالخالق56840

ناجح220.5إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تفاطمه محمد درويش اسماعيل عبدالفتاح56841

ناجح262إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تمريم ابراهيم محمد سعد السعيد56842
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ناجح205إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تمريم عبدالفتاح عبدالبر عبدالفتاح على56843

ناجح231.5إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تمريم عبده منير عبدالتواب سرحان56844

ناجح229.5إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تمنار مجدى احمد بدوى احمد56845

ناجح204إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تمنه عزمى حسين عبدالنبى المهدى56846

ناجح244.5إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تمى احمد ابوالمكارم احمد البالسى56847

ناجح259إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تمياده ابوخنجر محمد صالح رضوان56848

ناجح220إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تندا وليد بسيونى يونس بسيونى56850

ناجح257.5إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تنعيمه محمد عبدالعزيز يوسف56852

ناجح268.5إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تنورهان احمد حسن عبدهللا محمد56853

ناجح257.5إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تنيره محمد عامر فاضل خليل56854

ناجح238إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تهاجر الصاوى عبدالمنعم محمود الصاوى56855

ناجح198إدارة بلطــــــــيما.الزهراء تورده خضرى شلبى السيد شلبى56856

ناجح223إدارة بلطــــــــيما.العياش الشرقى تابراهيم منصور ابراهيم السيد احمد56858

ناجح193إدارة بلطــــــــيما.العياش الشرقى تاحمد النقراشى عبدالغفار مجاهد الراجحى56859

ناجح192إدارة بلطــــــــيما.العياش الشرقى تاحمد رياض الشافعى مجاهد على56860

ناجح204.5إدارة بلطــــــــيما.العياش الشرقى تاسالم عمر شفيق محمد فرحان56861

ناجح239إدارة بلطــــــــيما.العياش الشرقى تالسيد محمد السيد عبدالسالم محمد56862

ناجح146إدارة بلطــــــــيما.العياش الشرقى تبسام يسرى محمد خضر ابوالعز56863

ناجح174إدارة بلطــــــــيما.العياش الشرقى تسيف محمود البسيونى البسيونى محمد56864

ناجح196.5إدارة بلطــــــــيما.العياش الشرقى تشريف محمود محمد محمود ابراهيم56865

ناجح219إدارة بلطــــــــيما.العياش الشرقى تطارق السيد الرفاعى عبدالمطلب56866

ناجح249إدارة بلطــــــــيما.العياش الشرقى تطلعت حامد مصطفى السيد مصطفى56867

ناجح193.5إدارة بلطــــــــيما.العياش الشرقى تعامر محمد عامر محمد عامر56868

ناجح239.5إدارة بلطــــــــيما.العياش الشرقى تمحمد رشدى االظه خنيزى سعود56871

ناجح248.5إدارة بلطــــــــيما.العياش الشرقى تمحمد شعبان فكرى كمال الدين مناع56872

ناجح246إدارة بلطــــــــيما.العياش الشرقى تمحمد عادل احمد على عبدالبر56873
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ناجح199إدارة بلطــــــــيما.العياش الشرقى تمحمد عبدالباسط محمد عبدالخالق مرسى56875

ناجح188.5إدارة بلطــــــــيما.العياش الشرقى تمحمود النقراشى عبدالغفار مجاهد الراجحى56876

ناجح212.5إدارة بلطــــــــيما.العياش الشرقى تيونس محمد يونس احمد ابوالعطا56878

ناجح152إدارة بلطــــــــيما.العياش الشرقى تامل رضا جمال احمد محمد56881

ناجح180إدارة بلطــــــــيما.العياش الشرقى تايمان محمود محمد السيد عبدالمجيد56883

ناجح168.5إدارة بلطــــــــيما.العياش الشرقى تبدر مسعد شندى ابراهيم السيد56884

ناجح225إدارة بلطــــــــيما.العياش الشرقى تحنان معوض السعيد ابراهيم على56885

ناجح259.5إدارة بلطــــــــيما.العياش الشرقى تنهى الجعفرى على عبدالعال الفالح56890

ناجح197إدارة بلطــــــــيما.العياش الشرقى تنهى ناصر يوسف على محمد شعالن56891

ناجح207.5إدارة بلطــــــــيما.العياش الشرقى تنورهان عبدالعزيز عبدالفتاح عبدالفتاح عبدهللا56893

ناجح263إدارة بلطــــــــيما.العياش الشرقى تهند صبرى عبدهللا على سالم56894

ناجح173.5إدارة بلطــــــــيمالمنشيه اإلعداديةاحمد السيد احمد السيد الشهاوي56897

ناجح171إدارة بلطــــــــيمالمنشيه اإلعداديةعبدهللا حمد عبدالسميع حمد صقر56903

ناجح184.5إدارة بلطــــــــيمالمنشيه اإلعداديةفارس محمد نبيه متولى56906

ناجح175.5إدارة بلطــــــــيمالمنشيه اإلعداديةمحمود السيد عادل محرم عبدالعال56910

ناجح224إدارة بلطــــــــيمالمنشيه اإلعداديةمحمود السيد محمد مقبل البهي56911

ناجح217.5إدارة بلطــــــــيمالمنشيه اإلعداديةنبيه السيد نبيه ابراهيم محمد56912

ناجح230إدارة بلطــــــــيمالمنشيه اإلعداديةاحالم وحيد رمضان محمد سالم56914

ناجح179.5إدارة بلطــــــــيمالمنشيه اإلعداديةاسماء ابراهيم عبدهللا ابراهيم عزام56916

ناجح267إدارة بلطــــــــيمالمنشيه اإلعداديةاسماء السيد السيد علي عزام56917

ناجح221.5إدارة بلطــــــــيمالمنشيه اإلعداديةاسماء جمعة حمد عوض صقر56918

ناجح159.5إدارة بلطــــــــيمالمنشيه اإلعداديةاالء خضر جادهللا سعودالجايل56919

ناجح161.5إدارة بلطــــــــيمالمنشيه اإلعداديةايمان اشرف عزت محمد عبدالحي56921

ناجح253.5إدارة بلطــــــــيمالمنشيه اإلعداديةايمان فؤاد محمد محمد المتولي56922

ناجح258إدارة بلطــــــــيمالمنشيه اإلعداديةايمان محمود علي محمود موسي56923

ناجح187.5إدارة بلطــــــــيمالمنشيه اإلعداديةرقيه محمد محمد الحنبلى الخضرجي56924
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ناجح200إدارة بلطــــــــيمالمنشيه اإلعداديةريهام حمدي عبدالنعيم عبدالفضيل سعد الدين56925

ناجح187إدارة بلطــــــــيمالمنشيه اإلعداديةزينب سامي عبدهللا السيد شمس الدين56927

ناجح189إدارة بلطــــــــيمالمنشيه اإلعداديةسارة ابراهيم محمود العيسوي احمد56928

ناجح258.5إدارة بلطــــــــيمالمنشيه اإلعداديةسلوي محمود السيد احمد محمود56929

ناجح265إدارة بلطــــــــيمالمنشيه اإلعداديةسهيله محمد بدير محمد النجار56930

ناجح195إدارة بلطــــــــيمالمنشيه اإلعداديةشيماء عبدالحميد عبدالبديع خميس56932

ناجح247.5إدارة بلطــــــــيمالمنشيه اإلعداديةشيماء يسري ابراهيم عبدالرؤف نصر الدين56933

ناجح235إدارة بلطــــــــيمالمنشيه اإلعداديةصفا عمر السيد عمر عبدالعال56934

ناجح166إدارة بلطــــــــيمالمنشيه اإلعداديةفاطمة احمد السيد السيد منصور56935

ناجح200إدارة بلطــــــــيمالمنشيه اإلعداديةفاطمة احمد علي احمد ابراهيم56936

ناجح161.5إدارة بلطــــــــيمالمنشيه اإلعداديةفاطمه محمد وفا عباس السبيعى56937

ناجح185.5إدارة بلطــــــــيمالمنشيه اإلعداديةمريم العربي السيد عقل محمد56938

ناجح144إدارة بلطــــــــيمالمنشيه اإلعداديةمريم صالح ابراهيم السيد56939

ناجح181.5إدارة بلطــــــــيمالمنشيه اإلعداديةمي المتولي مغاوري ابراهيم موسي56940

ناجح212إدارة بلطــــــــيمالمنشيه اإلعداديةمي تامر رمضان عقل محمد56941

ناجح228.5إدارة بلطــــــــيمالمنشيه اإلعداديةمي نصر حمد عوض صقر56942

ناجح226.5إدارة بلطــــــــيمالمنشيه اإلعداديةنها بشير السيد حامد عامر56943

ناجح194إدارة بلطــــــــيمالمنشيه اإلعداديةنورهان عوض عبدالسميع صقر56944

ناجح255إدارة بلطــــــــيمالمنشيه اإلعداديةهاله وائل رمضان ابراهيم المرسي56946

ناجح202إدارة بلطــــــــيمالمنشيه اإلعداديةهانم احمد نبية العفيفي56947

ناجح249إدارة بلطــــــــيمالمنشيه اإلعداديةهبه محمد صالح ابراهيم  عزام56948

ناجح241إدارة بلطــــــــيمالمنشيه اإلعداديةهدير محمود علي محمود موسي56950

ناجح159إدارة بلطــــــــيمالمنشيه اإلعداديةوالء محمد عبدالعزيز السيد منصور56951

ناجح274.5إدارة بلطــــــــيمالمنشيه اإلعداديةيارا هاني عبدالقادر الشربيني حسن56952

ناجح187.5إدارة بلطــــــــيمالمنشيه اإلعداديةياسمين عصام عبدالعزيز عبدالفتاح الجنداوي56953

ناجح270إدارة بلطــــــــيمالمنشيه اإلعداديةيمنى احمد مصطفى السيد عزام56954
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ناجح267.5إدارة بلطــــــــيما.المساكين تاحمد وليد مرعى حسن56955

ناجح265إدارة بلطــــــــيما.المساكين تحسن هشام حسن الزاهى56956

ناجح243.5إدارة بلطــــــــيما.المساكين تمحمد عابد حمد عبدربه56959

ناجح218.5إدارة بلطــــــــيما.المساكين تمحمد عطا جمال سعد56960

ناجح202إدارة بلطــــــــيما.المساكين تمحمد مدحت الليثي موسى56961

ناجح216.5إدارة بلطــــــــيما.المساكين تمحمد نجيب الكحالوى كامل56962

ناجح240إدارة بلطــــــــيما.المساكين تناجح مسعد ناجح يونس56963

ناجح193.5إدارة بلطــــــــيما.المساكين تاسراء رمضان احمد حسن56964

ناجح230.5إدارة بلطــــــــيما.المساكين تاية محمد احمد محمد حسانين56965

ناجح254.5إدارة بلطــــــــيما.المساكين تايمان السيد سماره ابراهيم56966

ناجح268إدارة بلطــــــــيما.المساكين تحنين حماده الجميل عطيه هللا56967

ناجح183.5إدارة بلطــــــــيما.المساكين تخلود السيد عبدالحميد المتولى56968

ناجح143.5إدارة بلطــــــــيما.المساكين تريم نزيه المعداوى مرسى56969

ناجح248إدارة بلطــــــــيما.المساكين تزوات عزيز حمودة حسن  عبده56970

ناجح168إدارة بلطــــــــيما.المساكين تسومه حمام عبدالرحمن ابراهيم56971

ناجح213إدارة بلطــــــــيما.المساكين تعال عصام احمد  حسن ابوالسعد56972

ناجح266.5إدارة بلطــــــــيما.المساكين تمريم ربيع حسن عبدهللا56973

ناجح175إدارة بلطــــــــيما.المساكين تمريم علي طه علي56974

ناجح181إدارة بلطــــــــيما.المساكين تنانس سعد السيد عبدالحافظ عبدهللا56975

ناجح168إدارة بلطــــــــيما.المساكين تندا عصفور حموده حسن56976

ناجح175إدارة برج البرلسبرج البرلسابراهيم حجازي حسن حسن عمارة56978

ناجح212.5إدارة برج البرلسبرج البرلسابراهيم على ابراهيم على زهران56979

ناجح236.5إدارة برج البرلسبرج البرلساحمد ابراهيم عيسى محمد كمون56980

ناجح187إدارة برج البرلسبرج البرلساحمد احمد محمد حجازي شرابي56981

ناجح177إدارة برج البرلسبرج البرلساحمد احمد يحيى صالح عبدالواحد56982

ناجح180.5إدارة برج البرلسبرج البرلساحمد ايمن عبدالجيد الغريب بيومي56983
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ناجح194إدارة برج البرلسبرج البرلساحمد ايمن فتح هللا حسن صالح56984

ناجح221إدارة برج البرلسبرج البرلساحمد حامد عبده عبده مجاهد56985

ناجح230إدارة برج البرلسبرج البرلساحمد حمدي محمد السيد بيومي56986

ناجح182إدارة برج البرلسبرج البرلساحمد عصام محمد احمد ابوشنب56987

ناجح195.5إدارة برج البرلسبرج البرلساحمد كامل عبدالمؤمن محمد دريس56988

ناجح179إدارة برج البرلسبرج البرلساحمد محمد الشحات محمد كمون56991

ناجح181إدارة برج البرلسبرج البرلساحمد محمد محمد محمد المزين56992

ناجح233إدارة برج البرلسبرج البرلساحمد ناجي حسن ابوالمجد شرشير56993

ناجح220إدارة برج البرلسبرج البرلساسالم السعيد مصطفى حسن شرقاوى56994

ناجح262.5إدارة برج البرلسبرج البرلسالسيد محمد صبري غريب عامر56995

ناجح228.5إدارة برج البرلسبرج البرلسامجد محمد عزمي محمد عبدالمجيد56996

ناجح212.5إدارة برج البرلسبرج البرلسامجد محمد محمود عبده عبدالمجيد56997

ناجح236إدارة برج البرلسبرج البرلسبالل العبدالسعيد احمد الفار56998

ناجح258إدارة برج البرلسبرج البرلسحازم طاهر عبدهللا عبدالعليم صالح56999

ناجح267إدارة برج البرلسبرج البرلسحازم محمد عبدالرحمن عبداللطيف بقره57000

ناجح224.5إدارة برج البرلسبرج البرلسخالد لملوم محمد على محمد الفار57001

ناجح213.5إدارة برج البرلسبرج البرلسربيع السيد وفا رزق زعيتر57002

ناجح204إدارة برج البرلسبرج البرلسربيع حماده جابر محمد شادى57003

ناجح256إدارة برج البرلسبرج البرلسزياد رمضان ابوالعنين رمضان عميره57004

ناجح266إدارة برج البرلسبرج البرلسزياد وجيه صالح اسماعيل دهين57005

ناجح189إدارة برج البرلسبرج البرلسزياد ياسر حجازى ابوالمجد فضيل57006

ناجح173.5إدارة برج البرلسبرج البرلسسامي احمد محمد محمد تاج الدين57007

ناجح252.5إدارة برج البرلسبرج البرلسسعد السعيد سعدين الغريب عامر57008

ناجح259إدارة برج البرلسبرج البرلسسيف الدين احمد على على القلفاط57009

ناجح209إدارة برج البرلسبرج البرلسصابر صابر محمد ذكى محمد شرشير57010

ناجح249إدارة برج البرلسبرج البرلسصالح الدين القذافى السعيد شتا العشرى57011



كفرالشيخ16/06/2021

1955صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح214إدارة برج البرلسبرج البرلسطاهر يونس ابوزيد غباشى عيسى57012

ناجح255إدارة برج البرلسبرج البرلسعادل صابر مختار العبدشرشير57013

ناجح190.5إدارة برج البرلسبرج البرلسعبدالرحمن عبدالباقى مسعد عبدالباقى عامر57014

ناجح237إدارة برج البرلسبرج البرلسعبدالرحمن عبده محمود عبده عبدالمجيد57015

ناجح273إدارة برج البرلسبرج البرلسعبدالرحمن وليد محمود محمود رمضان57016

ناجح270إدارة برج البرلسبرج البرلسعبدهللا اسعد جمعه عبدالقادر القلفاط57018

ناجح267إدارة برج البرلسبرج البرلسعبدهللا علي سيد احمد سالمة ابوصالح57019

ناجح257إدارة برج البرلسبرج البرلسعصام عبدالجيد محمد الدكرورى الدكرورى57020

ناجح274إدارة برج البرلسبرج البرلسعالء ايمن فوزى مسعد عامر57021

ناجح258إدارة برج البرلسبرج البرلسعالء عماد رجب احمد حب هللا57022

ناجح217إدارة برج البرلسبرج البرلسعلي رجب مصطفي محمد عثمان57023

ناجح210إدارة برج البرلسبرج البرلسعلى محمد احمد احمد فضيل57024

ناجح193.5إدارة برج البرلسبرج البرلسعلى محمد حسن على النيل57025

ناجح231.5إدارة برج البرلسبرج البرلسعلي محمد حمزة علي حب هللا57026

ناجح256إدارة برج البرلسبرج البرلسعلي محمد لطفي محمد عامر57027

ناجح163.5إدارة برج البرلسبرج البرلسعمار ايمن عبدالمقصود حجازي المغربي57028

ناجح264.5إدارة برج البرلسبرج البرلسعمر احمد صابر السيد البدوي57029

ناجح189إدارة برج البرلسبرج البرلسعمر رجب عويس نجم الجخه57030

ناجح269إدارة برج البرلسبرج البرلسعمر سعد على احمد شادى57031

ناجح230إدارة برج البرلسبرج البرلسعمر عبدالنبي محمد مصطفي محمد57032

ناجح225إدارة برج البرلسبرج البرلسعمر على عرفه احمد رمضان57033

ناجح260.5إدارة برج البرلسبرج البرلسعمر وائل جالل عبدالوهاب57034

ناجح264.5إدارة برج البرلسبرج البرلسعمرو خالد عبدالسالم اسماعيل السماحى57035

ناجح170إدارة برج البرلسبرج البرلسعمرو خيرى محمود السيد عبيد57036

ناجح189.5إدارة برج البرلسبرج البرلسعمرو عبدهللا محمد عبدهللا عبدالعليم صالح57037

ناجح244إدارة برج البرلسبرج البرلسكريم عبدالحميد مسعد على كمون57039
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ناجح268إدارة برج البرلسبرج البرلسكريم عالء السيد احمد جلو57040

ناجح207إدارة برج البرلسبرج البرلسكمال السيد كمال مسعد درويش57041

ناجح178إدارة برج البرلسبرج البرلسكمال الغريب نبيه فتح هللا مصطفى المغربى57042

ناجح172إدارة برج البرلسبرج البرلسمحمد ابراهيم ابراهيم محمد المغربى57044

ناجح271إدارة برج البرلسبرج البرلسمحمد احمد صابر السيد البدوي57045

ناجح235.5إدارة برج البرلسبرج البرلسمحمد احمد محمد محمد الجرتلى57046

ناجح201إدارة برج البرلسبرج البرلسمحمد اسامه يوسف يوسف صابر57047

ناجح259.5إدارة برج البرلسبرج البرلسمحمد اسماعيل نصر اسماعيل عثمان57048

ناجح167إدارة برج البرلسبرج البرلسمحمد السيد صبرى غريب عامر57049

ناجح194.5إدارة برج البرلسبرج البرلسمحمد السيد محمد عباس الديبانى57050

ناجح161إدارة برج البرلسبرج البرلسمحمد السيد محمود جابر عيسي57051

ناجح182إدارة برج البرلسبرج البرلسمحمد السيد محمودعبده محمد عبدالمجيد57052

ناجح168.5إدارة برج البرلسبرج البرلسمحمد حامد محمد مصطفى شرشير57057

ناجح186.5إدارة برج البرلسبرج البرلسمحمد عبدالعليم عبدالغنى محمد شاهين57062

ناجح235.5إدارة برج البرلسبرج البرلسمحمد علي حسن عبدالعزيز العشماوي57065

ناجح178إدارة برج البرلسبرج البرلسمحمد على حسن على النيل57066

ناجح175.5إدارة برج البرلسبرج البرلسمحمد علي محمد علي مهيا57067

ناجح227إدارة برج البرلسبرج البرلسمحمد غانم محمد الشحات فضيل57069

ناجح175إدارة برج البرلسبرج البرلسمحمد محمد عبدالكريم عبدهللا محمد قشالن57070

ناجح250.5إدارة برج البرلسبرج البرلسمحمد محمود محمد السعيد عيسى57072

ناجح258.5إدارة برج البرلسبرج البرلسمحمد مختار محمد رزق حب هللا57073

ناجح174.5إدارة برج البرلسبرج البرلسمحمد مصطفى كامل حسن العزبى57074

ناجح249.5إدارة برج البرلسبرج البرلسمحمد هشام محمد عطية القلفاط57075

ناجح250.5إدارة برج البرلسبرج البرلسمحمد هشام مسعد علي خليفة57076

ناجح232.5إدارة برج البرلسبرج البرلسمحمود احمد محمد محمد القلفاط57077

ناجح216إدارة برج البرلسبرج البرلسمحمود محمد عبدالحى الحمادى عيسى57078
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ناجح212.5إدارة برج البرلسبرج البرلسمحمود محمد عبدالعاطي اسماعيل المغربي57079

ناجح201إدارة برج البرلسبرج البرلسمسعد على محمد على الفار57080

ناجح158إدارة برج البرلسبرج البرلسمسعد محمد مسعد ابراهيم المغربى57081

ناجح212.5إدارة برج البرلسبرج البرلسمصطفي فتحي حسن عبدالعزيز العشماوي57082

ناجح189.5إدارة برج البرلسبرج البرلسمصطفى محمد مصطفى اسماعيل قدره57083

ناجح271إدارة برج البرلسبرج البرلسهادي رمضان بكر مصطفي دردرة57084

ناجح181.5إدارة برج البرلسبرج البرلسهشام انس عبدالموجود بركات عتمان57085

ناجح163إدارة برج البرلسبرج البرلسيوسف السيد مصطفى سعد الخواجة57088

ناجح190إدارة برج البرلسبرج البرلسيوسف العبدالسعيد احمد الفار57089

ناجح208.5إدارة برج البرلسبرج البرلسيوسف محمد ابوحامد محمد فريحي57093

ناجح213إدارة برج البرلسبرج البرلسيوسف محمد احمد احمد القلفاط57094

ناجح263إدارة برج البرلسبرج البرلسيوسف مصطفي عبدالعزيز مصطفي فتح هللا57097

ناجح222إدارة برج البرلسبرج البرلسيوسف هالل اسماعيل حسن عماره57098

ناجح211إدارة برج البرلسبرج البرلساسراء ناصر السعيد حسن الديبانى57099

ناجح178.5إدارة برج البرلسبرج البرلساسماء حسن رجب اسماعيل قدره57100

ناجح178إدارة برج البرلسبرج البرلساسماء عمروسى عبدالحميدالعمروسى عبدالحميد57101

ناجح272.5إدارة برج البرلسبرج البرلساسماء محمود محمود محمد مصطفى57102

ناجح271.5إدارة برج البرلسبرج البرلساالء احمد البهلول اسماعيل القلفاط57103

ناجح251.5إدارة برج البرلسبرج البرلساالء عبدربه ابراهيم ابراهيم مغيره57104

ناجح261.5إدارة برج البرلسبرج البرلساالء وليد زكري فرحات العمري57105

ناجح278إدارة برج البرلسبرج البرلسامل محمد سميح محمد عماره57107

ناجح265.5إدارة برج البرلسبرج البرلسامنية مؤمن صبحي عبدالعزيز العشماوي57108

ناجح269.5إدارة برج البرلسبرج البرلسامنيه احمد حسن احمد محمد سليم57109

ناجح202إدارة برج البرلسبرج البرلساميره حمدى محمد مصطفى شرشير57110

ناجح243.5إدارة برج البرلسبرج البرلساميره سالمة ونيس نصر شهاوى57111

ناجح267إدارة برج البرلسبرج البرلساميره صابر سعدين الغريب عامر57112
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ناجح258إدارة برج البرلسبرج البرلساميره عبدهللا محمد على القلفاط57113

ناجح259.5إدارة برج البرلسبرج البرلسامينة عصام عبدهللا محمد القلفاط57114

ناجح267إدارة برج البرلسبرج البرلساهداء شريف نصر محمد مطر57116

ناجح278إدارة برج البرلسبرج البرلسايمان اسماعيل نصر اسماعيل عثمان57117

ناجح242.5إدارة برج البرلسبرج البرلسايه احمد احمد ايوب حماده57118

ناجح213.5إدارة برج البرلسبرج البرلسايه السيد محمد محمد عمارة57119

ناجح176.5إدارة برج البرلسبرج البرلسايه مبروك محمد على قدره57120

ناجح160.5إدارة برج البرلسبرج البرلسايه محمد عبدالعاطي محمود الفار57122

ناجح277إدارة برج البرلسبرج البرلسايه مختار عمر حجازى عمر57123

ناجح221إدارة برج البرلسبرج البرلسايه وفا جمعه على السبيعى57125

ناجح160.5إدارة برج البرلسبرج البرلسحسناء السعيد محمد ابوالعال السماحي57126

ناجح236.5إدارة برج البرلسبرج البرلسحسناء خالد اسماعيل ابراهيم اسماعيل57127

ناجح277إدارة برج البرلسبرج البرلسحسناء صابر محمود علي مهيا57128

ناجح226.5إدارة برج البرلسبرج البرلسحسناء يوسف حسن ابراهيم شرابي57129

ناجح187إدارة برج البرلسبرج البرلسخلود محمد ابراهيم محمد خضير57130

ناجح160إدارة برج البرلسبرج البرلسداليا احمد عبدالمطلب محمد عمارة57131

ناجح182إدارة برج البرلسبرج البرلسدنيا محمد العصفور عبدربه عيسي57135

ناجح243.5إدارة برج البرلسبرج البرلسرحمة رمضان السعيد محمد المغربي57138

ناجح171إدارة برج البرلسبرج البرلسرحمة كرم هللا زكي ابراهيم مهيا57139

ناجح275إدارة برج البرلسبرج البرلسرنا احمد على محمد على57140

ناجح277إدارة برج البرلسبرج البرلسزينب السيد السيد احمد عمر57144

ناجح268إدارة برج البرلسبرج البرلسساره ابراهيم محمد ابراهيم السموخلى57145

ناجح251إدارة برج البرلسبرج البرلسساره عيسى محمد محمد عبدالمحسن57146

ناجح241إدارة برج البرلسبرج البرلسساره فتحي فتحي محمد العشماوي57147

ناجح161إدارة برج البرلسبرج البرلسساره مبروك بشير عبدالمقصود بنوان57148

ناجح277.5إدارة برج البرلسبرج البرلسساره محسن عبدالغنى ابوالفتوح زغلول57149
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ناجح146.5إدارة برج البرلسبرج البرلسساره محمد الشحات مصطفي العزبي57150

ناجح201.5إدارة برج البرلسبرج البرلسساره محمد جابر حسين الفار57151

ناجح161إدارة برج البرلسبرج البرلسساميه محمد عيد حسن النيل57152

ناجح161إدارة برج البرلسبرج البرلسسحر جابر جابر علي حسب النبي57153

ناجح194إدارة برج البرلسبرج البرلسسحر حسنى عبدالفتاح ابراهيم عزب57154

ناجح200إدارة برج البرلسبرج البرلسسحر محمود محمد محمد مصطفي57155

ناجح247إدارة برج البرلسبرج البرلسسلوان اسماعيل البهلول اسماعيل القلفاط57156

ناجح180إدارة برج البرلسبرج البرلسسماح عبوده فوزى على حسن الديبانى57157

ناجح152إدارة برج البرلسبرج البرلسسمر عبدالغنى شعبان عبدالغنى مرزه57158

ناجح210.5إدارة برج البرلسبرج البرلسشاديه اسعد محمد حسن شادي57159

ناجح247.5إدارة برج البرلسبرج البرلسشروق ناصر محمد عبدالمقصود شادى57160

ناجح158.5إدارة برج البرلسبرج البرلسشهد رمضان عبدالنبى عبدالنبى عيسى57161

ناجح242إدارة برج البرلسبرج البرلسشهد محمد على محمد العشماوى57162

ناجح262.5إدارة برج البرلسبرج البرلسشهد نبية فتح هللا مصطفى المغربى57163

ناجح177إدارة برج البرلسبرج البرلسشيماء حسن محمد حسن شادى57164

ناجح260.5إدارة برج البرلسبرج البرلسشيماء فتحي زغلول فتح هللا عامر57165

ناجح234.5إدارة برج البرلسبرج البرلسصفاء مدحت محمد محمد مهيا57166

ناجح237إدارة برج البرلسبرج البرلسعايده محمد محمود محمد صابر57167

ناجح260.5إدارة برج البرلسبرج البرلسعبير عادل ابراهيم عماره عماره57168

ناجح271إدارة برج البرلسبرج البرلسعبير فاضل محمد ابوالفتوح الحسانين57169

ناجح179إدارة برج البرلسبرج البرلسعزه العصفور محمود العمروسى عماره57170

ناجح218إدارة برج البرلسبرج البرلسعزه على محمد ابراهيم عكر57171

ناجح145.5إدارة برج البرلسبرج البرلسعزه منصور محمد عبدالفتاح بقره57172

ناجح250إدارة برج البرلسبرج البرلسعصمت محمد محمد حسن العشماوي57173

ناجح180إدارة برج البرلسبرج البرلسعلياء ابوالسعود ظريف ابوالسعود محمد57174

ناجح199إدارة برج البرلسبرج البرلسعلياء ربيع محمد محمد شرشير57175
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ناجح256.5إدارة برج البرلسبرج البرلسغادة رجب عبدالتواب محمد السمخلى57176

ناجح275.5إدارة برج البرلسبرج البرلسغاده عادل عبدالمحسن حسين الحمادى57177

ناجح252.5إدارة برج البرلسبرج البرلسفاطمة محمد الدكرورى محمد الدكرورى57178

ناجح166.5إدارة برج البرلسبرج البرلسفاطمه عاصم مصطفي عباس عيسي57179

ناجح164.5إدارة برج البرلسبرج البرلسفاطمه محمد صابر حجازى قنديل57180

ناجح216إدارة برج البرلسبرج البرلسفاطمه مهدى السعودى كامل عيسى57182

ناجح171.5إدارة برج البرلسبرج البرلسليلى فتحى خضر محمد خليل57184

ناجح206إدارة برج البرلسبرج البرلسمريم السيد محمد فهيم قشالن57187

ناجح251.5إدارة برج البرلسبرج البرلسمريم جمعه حمدان عبدالرحمن محمد57188

ناجح152إدارة برج البرلسبرج البرلسمريم حسن فوزي الديبانى57189

ناجح183.5إدارة برج البرلسبرج البرلسمريم حسن محمد حسن عيسي57190

ناجح275إدارة برج البرلسبرج البرلسمريم رافت اصالنى عبده مدكور57191

ناجح190إدارة برج البرلسبرج البرلسمريم رجب رجب عمر الجزايرلى57192

ناجح278إدارة برج البرلسبرج البرلسمريم سامي جالل عبدالوهاب علي57194

ناجح180.5إدارة برج البرلسبرج البرلسمريم شحاتة رمضان محمد اسماعيل المغربي57195

ناجح257.5إدارة برج البرلسبرج البرلسمريم عباده صابر محمد مهيا57196

ناجح235.5إدارة برج البرلسبرج البرلسمريم عبدهللا حسن اسماعيل حسن57197

ناجح274.5إدارة برج البرلسبرج البرلسمريم فتحي عبدالمقصود درويش حب هللا57198

ناجح158.5إدارة برج البرلسبرج البرلسمريم كرم محمد الشحات فضيل57199

ناجح193إدارة برج البرلسبرج البرلسمريم محمد جمعه حسين الفار57201

ناجح234إدارة برج البرلسبرج البرلسمريم محمود طاهر عبدالفتاح العشماوى57202

ناجح228إدارة برج البرلسبرج البرلسمريم محمود محمد صابر مهيا57203

ناجح243.5إدارة برج البرلسبرج البرلسمريم مصطفى حربى مصطفى عطيه57204

ناجح277إدارة برج البرلسبرج البرلسمريم منصور سعد موسي البيطاني57205

ناجح252إدارة برج البرلسبرج البرلسملك فؤاد فهمي درويش الخواجه57206

ناجح191.5إدارة برج البرلسبرج البرلسملك قاسم رمضان احمد57207
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ناجح240.5إدارة برج البرلسبرج البرلسمنار محمد اسماعيل محمد مهيا57208

ناجح271إدارة برج البرلسبرج البرلسمنة هللا جمال سعد ابراهيم مهيا57210

ناجح268.5إدارة برج البرلسبرج البرلسمنة هللا فتحي عبدالمقصود درويش حب هللا57211

ناجح275إدارة برج البرلسبرج البرلسمنه هللا نصر ونيس نصر شهاوى57212

ناجح257.5إدارة برج البرلسبرج البرلسمنى خميس مصطفى احمد مصطفى صابر57214

ناجح237.5إدارة برج البرلسبرج البرلسمي عبدالنبي زين العابدين عبدالمعطي علي57215

ناجح174.5إدارة برج البرلسبرج البرلسمى محمد مختار عبدالعزيز بكرى57217

ناجح276إدارة برج البرلسبرج البرلسمى مختار رجب عمر الجزايرلى57218

ناجح276إدارة برج البرلسبرج البرلسناديه عبده بركات محمد بركات57219

ناجح257.5إدارة برج البرلسبرج البرلسندا خالد محمد عبدالمقصود شادي57221

ناجح182إدارة برج البرلسبرج البرلسندا سالم اسماعيل ابراهيم اسماعيل57222

ناجح177.5إدارة برج البرلسبرج البرلسندا صبري سعد سعد السبيعي57223

ناجح193إدارة برج البرلسبرج البرلسندا محمد عبدالمنعم عباس عيسى57225

ناجح182.5إدارة برج البرلسبرج البرلسندا محمد فاضل حسن الديبانى57226

ناجح213إدارة برج البرلسبرج البرلسندا محمد محمد مصطفي شرشير57227

ناجح238إدارة برج البرلسبرج البرلسندا هاني خطاب احمد عيسي57228

ناجح266.5إدارة برج البرلسبرج البرلسندا وجدان محمد حافظ عيسى57229

ناجح259إدارة برج البرلسبرج البرلسنرمين مصباح محمد عبدالفتاح قشالن57230

ناجح216.5إدارة برج البرلسبرج البرلسنسمة رضا السعيد حسن الديباني57231

ناجح200.5إدارة برج البرلسبرج البرلسنسمه شعبان كمال محمد قشالن57232

ناجح196.5إدارة برج البرلسبرج البرلسنسمه مصطفى على مصطفى حسب النبى57233

ناجح188.5إدارة برج البرلسبرج البرلسنعمه الصعيدى حسن بسيونى شرشير57234

ناجح272إدارة برج البرلسبرج البرلسنور احمد ابراهيم احمد عويضه57235

ناجح275.5إدارة برج البرلسبرج البرلسنورا فتحى فتحى الشحات شرشير57236

ناجح171.5إدارة برج البرلسبرج البرلسنوره حماده الحمادى محمد الدكرورى57237

ناجح205.5إدارة برج البرلسبرج البرلسنورهان السيد على على ابوشنب57238
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ناجح236.5إدارة برج البرلسبرج البرلسنورهان لطفى محمد على القلفاط57239

ناجح159إدارة برج البرلسبرج البرلسنورهان مصطفي اشرف غانم قنديل57240

ناجح275إدارة برج البرلسبرج البرلسنيفين عيسي محمد عبدالسالم صالح57241

ناجح229إدارة برج البرلسبرج البرلسهاجر مسعد محمد محمد شادى57242

ناجح276إدارة برج البرلسبرج البرلسهدى احمد محمد مصطفى شرشير57243

ناجح195إدارة برج البرلسبرج البرلسهدى عبدالفتاح عبدالفتاح ابوالفتوح رمضان57245

ناجح277إدارة برج البرلسبرج البرلسهند ايمن محمد عبدالفتاح المغربي57249

ناجح258.5إدارة برج البرلسبرج البرلسوصال محمد حافظ السيد على57250

ناجح271إدارة برج البرلسبرج البرلسوفاء محمد سعد ابراهيم مهيا57251

ناجح178إدارة برج البرلسبرج البرلسوالء رجب رجب حسن النيل57252

ناجح270.5إدارة برج البرلسبرج البرلسيارا السطوحي عبدربه مرسي الفار57253

ناجح169إدارة برج البرلسبرج البرلسياسمين اسماعيل حسن محمد ابوكمون57254

ناجح202إدارة برج البرلسبرج البرلسياسمين الصعيدى مصطفى مصطفى عيسى57255

ناجح164.5إدارة برج البرلسبرج البرلسياسمين عبدالفتاح محمد محمد عبدالفتاح57256

ناجح272إدارة برج البرلسبرج البرلسيمنى جالل عبدالعزيز عباس عيسى57257

ناجح141.5إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةاحمد ابراهيم رشاد عبدالجليل عامر57260

ناجح158.5إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةاحمد صبحى الحمادى احمدالقلفاط57262

ناجح140إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةحماده ممدوح عطيه احمد الخواجه57270

ناجح140إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةسمير سامح محمد الغندور العشرى57274

ناجح142.5إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةطارق تامر العشرى نبيه عيسى57276

ناجح140إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةعبده رضا عبده مصطفى درويش57278

ناجح185إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةعالء السيد صابر عبدالستار حجي57279

ناجح189إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةعمر كمال حسن حسين محمد57280

ناجح200.5إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةمحمد السيد احمد احمد القلفاط57282

ناجح142إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةمحمد حلمى جمعه شعبان ابوذر57283

ناجح184.5إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةمحمد حمدان محمد محمد حربى57284
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ناجح146إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةمحمد سالم محمود حسن محمد عيسى57285

ناجح175.5إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةمحمد صابر شحاته عباس الخواجه57286

ناجح161إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةمهنى محمد احمد عبدالواحد مدكور57292

ناجح222إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةناصر محمد فوزى زكى القلفاط57293

ناجح188إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةنصر خميس نصر ابراهيم الخضرجى57294

ناجح164.5إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةوليد محمد عادل محمد غازى57296

ناجح167.5إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةيوسف محمد عطيه احمد الخواجه57298

ناجح238إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةاسراء ابراهيم السيد علوش المزين57299

ناجح272إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةاسماء السيد محمد محمد السماحي57300

ناجح198إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةاالء غانم محمد درويش قشالن57302

ناجح209.5إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةاالء فتحي فتحي الشحات شرشير57303

ناجح277إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةاالء محمد ابراهيم على ابوالعنين57304

ناجح247.5إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةاميره نبيه صابر فتح هللا بسيونى57305

ناجح195.5إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةاهداء سمير شلبى محمد عبيد57306

ناجح145إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةايه الشربينى حسنى يوسف شرشير57308

ناجح272.5إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةبسمله حسن حسن حسن الحسانين57309

ناجح150.5إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةتهاني اسماعيل محمد اسماعيل قدره57310

ناجح201.5إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةحسناء محمد ابراهيم عبدالنبى حسب هللا57311

ناجح208إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةحنين خالد محمد محمد عماره57313

ناجح240.5إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةخلود رياض محمد محمد مدكور57314

ناجح216إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةداليا فايز احمد محمد حب هللا57315

ناجح190إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةدنيا ايمن حسن محمد عيسى57316

ناجح256.5إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةدنيا صابر شاكر الحمادى عيسى57317

ناجح229.5إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةروان محمد عبدالنعيم محمد رزق57319

ناجح173إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةسميره محمد محمد علي قدره57324

ناجح197.5إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةشروق محمد محمد فتح هللا المغربي57325
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ناجح186.5إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةشهد السيد عبدالسالم عبدالحميدالسبيعي57326

ناجح186.5إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةشهد رجب السعيد السعيد خليل57328

ناجح202إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةشهد سعد يحي سعد خليفه57329

ناجح269.5إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةشهد محمد عبدالواحد محمد الديبانى57331

ناجح160إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةشهد مصطفى محمد مصطفى قشالن57332

ناجح177.5إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةشيماء حجازى حسن على الديبانى57334

ناجح219.5إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةصفاء شفيق مصطفي مصطفي شرقاوي57335

ناجح149إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةعزة صابر الشحات عبدالستار حجى57336

ناجح147إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةغاده رجب محمد محمد الحسنين57337

ناجح271إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةفاطمه رضا عبدالحليم عبدالجليل عبدالحليم57338

ناجح265إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةفاطمه صبرى محمد ابوالمجد فضيل57339

ناجح172إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةكريمة ايمن جمال الدين الخشوعى شرشير57340

ناجح153إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةليلى محمد محمد احمد رزق57342

ناجح207.5إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةمريم السيد محمد محمد موسي57343

ناجح181إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةمريم صبرى محمد محمد عطية57346

ناجح199.5إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةمريم هشام عبدالواحد السيد عامر57347

ناجح163.5إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةمنار السيد ابراهيم محمد على57350

ناجح174إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةمنه ابراهيم ابراهيم محمد القال57351

ناجح229إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةمنه هللا محمد احمد محمد عمر57352

ناجح142إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةمنه عالء محمود محمود عمر57353

ناجح222إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةمنه على مصطفى محمود البربريه57354

ناجح248.5إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةمنه ماهر محمد مصطفى شرشير57355

ناجح218.5إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةمنه مخلص كمال مسعد درويش57356

ناجح187إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةمى رضا نعيم محمد غازى الخواجه57359

ناجح162.5إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةمى مهنا محى محمد الجمال57360

ناجح181.5إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةناديه السيد حسن حسن محمد الجمال57362



كفرالشيخ16/06/2021

1965صفحة 

نتيجة الطالبمجموع الطالباسم األدارةاسم المدرسةاسم الطالبرقم الجلوس

ناجح143.5إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةناهد فوزى على السيد عيسي57363

ناجح148.5إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةنجاة رزق حسن ابوالمجد شرشير57364

ناجح173إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةنجوان عمرو حسن نبيه العشرى57365

ناجح177.5إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةندا رمضان اسماعيل ابراهيم الخضرجى57366

ناجح192.5إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةندا صابر سالمه احمد العشرى عيسي57367

ناجح157.5إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةندا طلعت فوزى محمد مطر57368

ناجح210إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةنرمين ماهر محمد محمد العزبى57372

ناجح257إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةنسمه حمام علي ابراهيم المغربى57374

ناجح214.5إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةنور السيد السيد على عيسى57375

ناجح241.5إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةنورهان محمد منصور شحاته خليفه57376

ناجح167.5إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةنورهان وليد عطا كامل محمد الفار57377

ناجح156إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةنيرمين محمد نبيه فتح هللا المغربي57379

ناجح201.5إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةهبه حجازي صابر عبدالجليل دريس57380

ناجح214.5إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةهدى خميس عبدربه محمد مرزه57382

ناجح239.5إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةهناء مصطفى عبدالحميد عباسى رجب57384

ناجح245إدارة برج البرلسمحمد محمد الحسانين اإلعداديةوفاء محمود يحي سعد خليفه57386

ناجح219إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةابراهيم احمد محمود السيد عطية57390

ناجح236إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةابراهيم على عبدالمولى محمد الجمال57391

ناجح198إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةابراهيم محمد دياب عبدالاله عاشور57392

ناجح152إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةاحمد رجب احمد عبداللطيف ابواسماعيل57400

ناجح242إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةاحمد فتحى على عبده عبدالمجيد57404

ناجح172إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةاحمد محمد عبدربه احمد بركات57406

ناجح224.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةاحمد محمد محمد احمد الكفراوى57407

ناجح246.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةاحمد محمد محمد حجازى غانم57408

ناجح192إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةاحمد محمد محمد على الحاج احمد57409

ناجح189.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةاحمد معتز نظمى احمد شرابى57410
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ناجح176.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةاحمد ناصر مصطفى محمد الزغبى57411

ناجح168إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةاحمد هانى محروس فرحات بكرى57412

ناجح182.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةالعربى ربيع حجازى حجازى غالى57414

ناجح261إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةايمن محمد حسن حسن الحماحمى57415

ناجح155إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةايمن محمد محمد محمود غالي57416

ناجح214إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةايمن منصور الحبشى غباشى احمد57417

ناجح170إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةبدر سامى حسن ابراهيم القلفاط57418

ناجح177إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةبهاء محمد بهى الدين على حسين57419

ناجح150إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةجمال هانى صبرى جمعه محمد شرابى57420

ناجح146إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةحسام كرم محمد حسن شرشير57421

ناجح200.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةحسن حماده حسن حسن مهنا57422

ناجح242.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةحسن رمضان حسن محمد طوبار57423

ناجح198.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةحماده محروس عبدالاله حجازى غراب57424

ناجح273إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةخالد طه احمد عبدالمطلب احمد صابر57425

ناجح191.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةسامح محمد عبدالباسط السيد السهيلى57427

ناجح152إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةشريف ماهر شاكر اسماعيل قدرة57428

ناجح144.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةعاصم محمد محمد احمد بركات57429

ناجح256.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةعبدالرحمن عطفى ابوالمكارم على الرشيدى57430

ناجح184.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةعبدهللا السيد على على درويش57432

ناجح172إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةعبدهللا على عبدهللا على مصطفى57433

ناجح169إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةعالء الدين عبدالمنعم عبدالمنعم زكى القلش57434

ناجح181.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةعلى سعد محمد احمد دردره57438

ناجح195.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةعمر مبروك انس محمد عكر57440

ناجح259.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةمازن محمود السيد مرسى مرزه57444

ناجح144إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةمبروك حسين مصطفى عباس مصطفى57445

ناجح160إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةمحمد ابراهيم مسعد ابراهيم شرابى57447
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ناجح255إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةمحمد احمد الشحات عبدالمطلب صابر57448

ناجح260.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةمحمد اسماعيل على اسماعيل السماحى57449

ناجح172.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةمحمد جوده محمد محمود الزغبى57455

ناجح275إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةمحمد حمدى حجازى حجازى عاشور57456

ناجح275إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةمحمد صابر عبدالرحيم كامل النيل57457

ناجح150إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةمحمد عبدالسالم اسماعيل عبدالسالم عماره57459

ناجح209.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةمحمد عبدالمنعم عبدالمنعم محمد حسين57460

ناجح157.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةمحمد محمد جابر علي عتمان57462

ناجح238.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةمحمد محمد حجازى على درويش57463

ناجح275إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةمحمد مسعد محمد حجازى غانم57464

ناجح161.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةمحمد مصطفى عبدالمنعم زكى القلشى57465

ناجح235إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةمحمود اسماعيل احمد احمد زهران57469

ناجح230إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةمحمود عبدالباسط محمد عبدالاله رخا57470

ناجح247.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةمحمود محمد ابراهيم محمد بيلى57471

ناجح224إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةمحمود محمد عبدربه انور عبيدى57472

ناجح192إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةمصطفى عبدالرحمن محمود ابراهيم الجمال57474

ناجح191إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةناصر ظريف محمد محمد الجبرتى57475

ناجح237.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةنبيل محمد محمد عمر بركات57476

ناجح185إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةياسر كمال فهمي حسن مهنا57478

ناجح202.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةيحيى هانى محمد عبدالمنعم عطيه57479

ناجح262.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةيوسف رجب محمد ابواليزيد حسنين57480

ناجح184.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةيوسف صبرى شحاته الشوادفى الجمال57481

ناجح216إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةيوسف محمد محمد محمد الزغبى57482

ناجح214.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةيوسف مطاوع فوزى محمد الحمادى57483

ناجح161إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةاسراء حمادة محمد كامل الجزايرلي57484

ناجح185إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةاسراء خميس احمد محمد شرابى57485
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ناجح173إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةاسماء اسماعيل محمد اسماعيل الحمراوى57486

ناجح178إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةاسماء السعيد يوسف عباس البيطاني57487

ناجح186إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةاسماء حسن محمود على الزغبى57488

ناجح197.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةاسماء مبروك مبروك على مرسى57489

ناجح174.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةاسماء محمد جمال شعبان السهيلي57490

ناجح214إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةاسماء معوض الفالح عبدالسالم57492

ناجح194.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةاالء احمد محمد محمد اسماعيل57493

ناجح154.2إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةاالء السيد متولي عاطف دردرة57494

ناجح196.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةامنيه على عبدالعاطى عبدالمؤمن قدره57496

ناجح151إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةاميره حماده الشحات السيد قدره57498

ناجح169إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةامينه مبروك عبدالمطلب سعد الجزايرلى57500

ناجح204إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةاهداء محمد عبدالجليل ابوالسعود الجخه57501

ناجح156إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةايمان الشحات ونيس نور الدين ابوعيسى57502

ناجح170إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةايه ربيع كرم محمد عاشور57503

ناجح224إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةايه زين فاروق مصطفى زهران57504

ناجح210إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةايه محمد على العبدعبدالسالم57506

ناجح257إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةايه ياسر محمد ابواليزيد غالى57507

ناجح265.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةبسمه حمدى ابوالمعاطى محمد كنفاش57508

ناجح224إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةدعاء صبري علي علي شرابي57509

ناجح190إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةدنيا فتحى عبدالفتاح جاب هللا قدره57510

ناجح258.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةدنيا منصور انور احمد مهدى57512

ناجح169إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةدينا ابواليزيد فوزى ابواليزيد غالى57513

ناجح180.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةرانيا حلمى حلمى عبدالعزيز البكرى57514

ناجح182إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةرانيا رضا عثمان محمد درغام غالى57515

ناجح184إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةرقيه حسن احمد حسن شاهين57516

ناجح182.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةرنا عبداللطيف سالم عبداللطيف سالم57517
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ناجح204.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةرنيم رجب احمد احمد قبالى57518

ناجح268.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةساره حسن محمد بسيونى النيل57522

ناجح188إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةساره رضوان محروس فرحات بكرى57524

ناجح208.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةشهد خضر على عبدربه عثمان57532

ناجح149إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةشهد زكريا السعيد على شاهين57533

ناجح177.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةشهد صبحي حسين محمد صابر57534

ناجح235.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةشهد عصام فاروز كامل عماره57536

ناجح149إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةشهد محمد يوسف الصاوى الحمراوي57538

ناجح163إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةشيماء عادل احمد الصاوى الحمراوى57540

ناجح242إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةشيماء ياسر عمر محمد كمون57542

ناجح226.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةضحى هاشم على هاشم القلفاط57543

ناجح233.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةعزه السيد الدكرورى محمد الدكرورى57545

ناجح143.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةمروه عصام صبحى محمد بكرى57549

ناجح147إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةمريم ابراهيم محمد على حسن كمون57550

ناجح157إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةمريم ابواليزيد عرفه ابواليزيد غالى57551

ناجح170.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةمريم رمضان مصطفى احمد صابر57553

ناجح142.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةمريم على ابراهيم اسماعيل شرابى57554

ناجح141إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةمنار صقر حسن مرسي مهنا57556

ناجح233إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةمنه هللا حسن السعيد احمد زهران57558

ناجح171.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةمنه هللا محمد حميدو محمد عبدالباقى57560

ناجح163إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةمنه صبحى محمد محمد الشرنوبى57561

ناجح223.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةمنه فتحى فاروق مصطفى زهران57562

ناجح148.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةمنى عبدالخالق عبدالجليل محمد حسين57565

ناجح185إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةنجالء اشرف محمد محمد شرابى57568

ناجح152إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةندا وليد صبحى على عبيدى57574

ناجح183إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةنصره هارون محمد محمد احمد القاضي57575
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ناجح175إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةنعمه السيد حسن عبدالفتاح البدوي57576

ناجح246.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةنورا رجب محمد حجازى شرابى57579

ناجح228.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةنوره عبدالمنعم عبدالرحمن عبداللطيف بقره57582

ناجح224.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةنورهان خيرى عبدربه محمود حسين57583

ناجح217إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةنورهان غانم محمد السعيد الجزايرلى57585

ناجح212.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةنورهان فايز ابوالمعاطى محمد كنفاش57586

ناجح230إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةنورين الزين زكريا على عبيدى57587

ناجح181.5إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةهاجر رجب بهجات محمد بيومى57588

ناجح248إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةهبه عبدربه على عبدربه عتمان57591

ناجح239إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةهدير عبدالسميع عبدالرحمن احمد عبدالرحمن57592

ناجح270إدارة برج البرلسالثغر اإلعداديةهدير على محمد محمد قاروصه57593

ناجح244إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6ابراهيم السعيد ابراهيم يوسف الشامى57600

ناجح167إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6ابراهيم السيد عبدالمقصود عبدالنبي خليل57601

ناجح206.5إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6ابراهيم صالح ابراهيم محمد الكفراوي57603

ناجح272إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6احمد ابوالنصر يوسف احمد السهيلى57605

ناجح266إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6احمد االباصيري سادات احمد القلفاط57606

ناجح180.5إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6احمد السيد عبدالرحيم محمد غراب57607

ناجح178.5إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6احمد حاتم محمد عبدالسالم رخا57608

ناجح252.5إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6احمد حبشي محمد غباشي عبدالمعطي57609

ناجح187إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6احمد حسن علي رجب قشقوش57610

ناجح160إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6احمد حسن محمد ابراهيم ابراهيم57611

ناجح157.5إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6احمد حمادة احمد موسي السماحي57612

ناجح204إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6احمد خضر محمد خضر جمعه درويش57614

ناجح230.5إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6احمد رمضان السعيد جاب هللا شرابى57615

ناجح173إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6احمد صابر محمد احمد شادى57616

ناجح247إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6احمد عبدالحميد احمد البندارى ابوزيد57617
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ناجح199.5إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6احمد على على حسن السموخلى57620

ناجح223إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6احمد علي علي محمد شرابي57621

ناجح185.5إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6احمد على محمد على رضوان57623

ناجح239.5إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6احمد قدرى حجازى حجازى عاشور57624

ناجح269إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6احمد ماضى محمد شحاته لويزو57626

ناجح182.5إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6احمد محمد عبدالرسول عبدالجيد القلفاط57628

ناجح180إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6احمد محمد محود شبل النيل57629

ناجح199.5إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6حسان احمد محمد السيد مغيره57640

ناجح277إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6خالد العوفى محمد عبدهللا رخا57648

ناجح182إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6عبدالرحمن ممدوح عبدالحميد محمد عيسى57656

ناجح209.5إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6عبدهللا اشرف احمد حسن مرزه57658

ناجح197إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6عبدهللا حسن محمود السيد الجزايرلى57660

ناجح175إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6عبدهللا رجب عبدالواحد محمد النحوي57661

ناجح250إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6عبدهللا رمضان عبدهللا عيسى ابوعيسى57662

ناجح238.5إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6عبدهللا محمد محمد حسن السموخلى57663

ناجح153.5إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6عصام محمد محمد محمد حسين57666

ناجح231إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6عالء عبدربه عالءعبدربه بكرى57668

ناجح164.5إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6علي حمام السعيد محمد ابراهيم قاروصة57669

ناجح189.5إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6على عبدالباسط السيد مرسى مرزه57671

ناجح224.5إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6على كمال عبدربه احمد النيل57673

ناجح178.5إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6عمرو رجب محمد احمد حسين57674

ناجح185إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6كريم السيد جابر محمد الجزايرلى57680

ناجح147إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6ماضى هالل هالل عبدالرسول عيسى57684

ناجح143إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6ماهر محمد محمد حجازى الصعيدى57685

ناجح154إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6محمد ابراهيم محمد رمضان قاروصة57687

ناجح143.5إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6محمد احمد احمد محمد قاروصة57689
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ناجح257إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6محمد احمد عبدالحى اسماعيل عتمان57690

ناجح273إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6محمد احمد محمد عنتر الحمراوى57691

ناجح160إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6محمد ادهم رجب عبدربه ابويوسف57692

ناجح188إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6محمد اسامه محمد ابراهيم شاهين57693

ناجح238إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6محمد اسماعيل عبدالمطلب اسماعيل شرابي57694

ناجح251.5إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6محمد الدسوقى محمد محمد ابوكمون57696

ناجح261إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6محمد السعيد فرج مسعد دردره57697

ناجح201إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6محمد السعيد محمد السعيد غالى57698

ناجح173إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6محمد السيد عبدالفتاح البدوى57699

ناجح261إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6محمد السيد على على شاهين57700

ناجح228إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6محمد ايمن ابراهيم عبيدى57701

ناجح216إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6محمد جمال على محمد زعيتر57702

ناجح198إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6محمد حجازي علوش عرفه شاهين57703

ناجح223.5إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6محمد خالد حسن علي عطيه57705

ناجح232إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6محمد خالد محمد احمد حسين57706

ناجح265.5إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6محمد سعيد موسى عبدالجواد البيطانى57711

ناجح185إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6محمد صبري احمد محمد شاهين57713

ناجح218إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6محمد عادل محمد عبدالمعطي كنفاش57714

ناجح150إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6محمد علي حسان علي الزغبي57721

ناجح206إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6محمد على مسعد سالمه ابوصالح57722

ناجح189.5إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6محمد غزال نبيه فرحات غالى57724

ناجح142إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6محمد ماهر الصاوى على مرزه57728

ناجح235.5إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6محمد محمد ابراهيم محروس شرابى57731

ناجح258إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6محمد محمد محمد شاهين57733

ناجح181.5إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6محمد محمود حسين عبدالمنعم محمود57735

ناجح246إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6محمد محمود محمد الزراعى الصاوى57736
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ناجح179إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6محمد مختار صبري مسعد الحمراوي57737

ناجح201.5إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6محمد مسعد محمد العراقى57739

ناجح180إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6محمد نجم محمد ابوالفتوح الجخه57742

ناجح191.5إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6محمود السعيد محمد حسن زهران57744

ناجح157إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6محمود بسيونى عرفه ابواليزيد غالى57745

ناجح159إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6محمود حسن موسى احمد السماحى57746

ناجح192.5إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6محمود على مسعد سالمه ابوصالح57749

ناجح151إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6محمود محمد بكر مصطفي دردرة57750

ناجح162.5إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6محمود محمد محمود شبل النيل57751

ناجح173إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6محمود محمد محمود فريد ايوب57752

ناجح252.5إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6مسعد مبروك احمد يوسف57753

ناجح187إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6مصطفى فضلون عبدالنبى مصطفى شرشير57756

ناجح209إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6مصطفي مرجان عبدالحي ابراهيم شرابي57758

ناجح173إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6ناصر ابراهيم عباس محمد دردره57760

ناجح172إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6ناصر حسين محمد حسين النيل57761

ناجح254إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6نور الدين رمضان محمد ابوالسعود الجخه57762

ناجح251.5إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6نور الدين محمد رفعت حسن السماحى57763

ناجح144إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6هاني ميمي احمد الخواجة57764

ناجح270إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6ياسر عبدالنبي ابراهيم ابراهيم حسين57768

ناجح205إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6ياسر محمود محمد هاشم قدره57769

ناجح238.5إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6يحيى محمد محمد ابواليزيد عبدالمعطى57770

ناجح198إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6يوسف ابراهيم محمد محمد عطيه57771

ناجح243إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6يوسف احمد صالح عبدالقادر القلفاط57772

ناجح223إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6يوسف عبدالحميد عبدالحميد على سليم57773

ناجح239إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6يوسف محمد وفا محمد عاشور57776

ناجح268إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6يوسف نصحى محمد احمد اسماعيل57777
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ناجح186إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتاسراء ابراهيم محمد احمد ابواسماعيل57778

ناجح263إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتاسراء عبدالنبى حسن على البيطانى57779

ناجح267إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتاسراء محمد مصباح على شرابى57780

ناجح236إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتاسالم السيد صالح الدين عبدالقادر ليلة57781

ناجح275.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتاسماء السيد محمد جمعه شرابي57782

ناجح233.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتاسماء حامد محمد محمد الجرتلى57783

ناجح244إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتاسماء محمد على شطا البيطانى57785

ناجح258إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتاالء ابراهيم محمدعبدالغنى الشامى57786

ناجح270.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتاالء جمعه محمد احمد الحمراوي57787

ناجح255.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتاالء عادل سعد عطيه دردرة57788

ناجح268.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتاالء محمد حسن محمد عماره57789

ناجح277إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتاالء محمد صالح عبدالقادر القلفاط57790

ناجح196.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتامنيه ابراهيم السيد سعد الحمراوى57791

ناجح264إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتامنيه احمد غانم فتحي اغا57792

ناجح258.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتاميره محمد محمد اسماعيل كمون57795

ناجح187إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتاهداء رمضان محمد سالمه ابوصالح57797

ناجح183إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتاهداء علي عبدالسالم بركات عتمان57798

ناجح272.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتاهداء محمد سعد محمد شرابى57799

ناجح221.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتاهداء مصطفى رجب محمد مطر57800

ناجح257إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتايات خالد عبدهللا محمد القلفاط57801

ناجح246إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتايمان حسن حبشى حسن مرزه57802

ناجح263.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتايمان حسن محمد محمد السماحي57803

ناجح277.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتايمان حسنى عباس عباس البيطانى57804

ناجح217إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتايمان رجب مصباح على شرابى57805

ناجح252إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتايمان سمير فاروق مصطفى زهران57806

ناجح258.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتايمان على زغلول غباشى ابوحسين57808
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ناجح264.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتايمان عماد حمدى حسن اليمنى57809

ناجح260.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتايمان فرج محمد حسن يوسف57810

ناجح171.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتايمان محمد اسماعيل مصطفي محمد57811

ناجح276.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتايمان وجيه صبري حسن شرابي57812

ناجح164.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتايناس محمد محمد محمد اسماعيل57813

ناجح242.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتايه احمد احمد محمد لويزوا57814

ناجح243إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتايه بكر ابراهيم محمد عيسي57815

ناجح215إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتايه راشد معاز ابوبكر عبدالفتاح57816

ناجح261إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتايه ربيع محمد جاب هللا شرابى57817

ناجح216إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتايه محمد علي صالح ايوب57818

ناجح263إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتايه محمد غانم فتحي اسماعيل57819

ناجح213إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتبسمله رجب احمد شحاته احمد عبدالمعطى57820

ناجح228إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتحبيبه السيد السيد محمد السهيلى57821

ناجح228.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتحبيبه بهجات اسماعيل صالح حسين57822

ناجح181إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتحنان بشير عبدربه حسن النيل57825

ناجح215.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتحنين سامح عبدالنبى احمد لويزو57826

ناجح215إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتخلود سادات محمد اسماعيل الخواجه57827

ناجح215.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتداليا حبشى خضر حبشى خضر57828

ناجح179.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتدعاء اسامة محمد رجب حاموله57829

ناجح247.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتدعاء عبدالجواد موسي عبدالجواد البيطاني57830

ناجح177إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتدنيا حسن عبدالواحد حسن السماحي57831

ناجح210إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتدنيا مكرم فهيم عبدالمحسن القلفاط57832

ناجح175إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتدينا حمادة عثمان محمد حسين57834

ناجح235.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتدينا محمد السيد عوض لويزو57835

ناجح235.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتدينا ياسر محمد ابراهيم القهوجى57836

ناجح171.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناترانيا ياسر احمد فريد ايوب57837
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ناجح265إدارة برج البرلسبرج البرلس بناترنا ابراهيم حسن ابراهيم تقيشم57838

ناجح249.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتروان محمود عبدالحى محمود النيل57840

ناجح268.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتريهام عبدالمنعم عبدالمنعم يوسف صابر57841

ناجح189إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتريهام محمد ابراهيم اسماعيل ابراهيم57842

ناجح195.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتريهام محمد محمد حسن حاموله57843

ناجح272.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتساره جمعه محمد محمد ابوعبده57844

ناجح263.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتساره عطيه على عبدالخالق المكاوى57845

ناجح272.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتساره محمد فضل هللا حسن النيل57846

ناجح184إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتسحر صبحي السيد عبدالعزيز حسين57847

ناجح187.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتسماح ناصر محمود محمد محمود57848

ناجح237.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتسميه فكرى محمد عبدالوهاب على57850

ناجح251.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتسناء على حسن على شمس57851

ناجح209إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتشاهيناز محمد صالح محمد مرزه57852

ناجح269إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتشروق عبدالاله رمضان يوسف محمد57853

ناجح255إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتشهد احمد احمد غانم دياب57854

ناجح214.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتشهد احمد ونيس احمد عبدالمعطى57855

ناجح273.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتشهد اسماعيل جابر على عتمان57856

ناجح232إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتشهد السيد عبدالسالم سيد احمد الجزايرلى57857

ناجح204إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتشهد عبدالفتاح محمد احمد حسين57858

ناجح202إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتشهد فارس عبدالنبى محمد حسب النبى57859

ناجح271إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتشهد محمد رجب محمد العيسوى57860

ناجح245إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتشهد محمود ابراهيم محمود ابراهيم57861

ناجح155.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتشهد نبيل محمد سالمة كنفاش57862

ناجح180.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتشيماء عباس محمد عثمان على57863

ناجح269إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتشيماء وجيه االلفى محمد الدخاخنى57864

ناجح178.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتصابرين غريب عباس احمد محمد بنوان57865
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ناجح268إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتعائشه سعيد علي رجب شرابي57866

ناجح232.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتعبير محمد عبدالموجود محمد البدوى57867

ناجح246إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتعزه محمد احمد على شعبان57868

ناجح265.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتفاطمه ابراهيم محمود السيد عطيه57869

ناجح278إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتفاطمه الزهراء خالد عمر عمر بركات57870

ناجح188.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتفاطمه الشحات الحمادى احمد القلفاط57871

ناجح249إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتفاطمه بسيوني حمدي ابراهيم حسين57872

ناجح276.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتفاطمه حمدي عبدالعاطي ابوالمعاطي عزب57873

ناجح181.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتفاطمه عبدالمنعم حموده مصطفى حموده57874

ناجح229إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتفاطمه مهران حسن احمد الجرتلى57875

ناجح208.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتمريم احمد رمضان حسن البيطانى57877

ناجح196إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتمريم خيرى محمد غانم حسنين57878

ناجح199إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتمريم سمير عيسى محمد عيسى57879

ناجح167.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتمريم طارق السيد ابراهيم عامر57880

ناجح216إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتمريم عاصم عبدالنبى احمد لويزو57881

ناجح274.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتمريم عبدالحميد عبدالحميد على سليم57882

ناجح193.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتمريم غريب عباس احمد بنوان57884

ناجح275.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتمريم محمد فوزى عبدالعاطى عزب57885

ناجح218.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتمريم مسعد درويش عبدربه رخا57886

ناجح269.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتملك رجب على مصطفى حموله57887

ناجح268.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتملك سرحان ابوزيد على عطيه57888

ناجح240.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتملك هاني السيد اسماعيل السماحي57889

ناجح179.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتمنه هللا ابراهيم على محمد قاروصه57890

ناجح192.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتمنه هللا حمادة محمد ابراهيم حسن57891

ناجح277.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتمنه هللا عالء محمد محمد القلفاط57892

ناجح222.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتمنه هللا محمد محمد احمد لويزو57894
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ناجح228.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتمنه هللا محمود السيد محمد النيل57895

ناجح275إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتمنه هللا مصطفى على مصطفى حاموله57896

ناجح165إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتمنه شريف السعيد احمد شريف57897

ناجح276.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتمنه عصام جمال الدين محمد القلفاط57898

ناجح240.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتمي جاد كامل خضر شرابي57899

ناجح257إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتمى فوزي محمد ابوالمجد شاهين57900

ناجح233إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتمياده ابراهيم متولى محمود حسين57901

ناجح199إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتمياده سليم محمد غانم حسنين عبدالعال57902

ناجح273إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتميرنا عبدالناصر محمد السيد الزعيم57903

ناجح200.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتنادين محمد احمد ابراهيم عامر57904

ناجح239.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتناديه ايمن محمد عباس البيطاني57905

ناجح258إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتناديه محمود محمد الزراعى الصاوى57906

ناجح215.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتناهد ياسر محمد ابراهيم عطيه57907

ناجح220.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتندا صابر فتحى عبدالعزيز الدكرورى57909

ناجح271إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتندا عبدربه جابر على عتمان57910

ناجح212إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتندا مبروك محمد محمد بركات57911

ناجح200إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتنرمين عبده محمد شحاته مرزه57912

ناجح268.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتنسمه عبدالسالم عبدالموجود محمد بدوى57913

ناجح219إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتنهله السيد محمد الصاوى القلفاط57915

ناجح225إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتنورا احمد سليمان فريد ايوب57916

ناجح205إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتنوران احمد علوش اسماعيل السماحى57917

ناجح239إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتنورهان عبدالنعيم بهلول احمد مطر57919

ناجح237إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتنورهان محمد احمد محمد عبيدى57920

ناجح209إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتنيرمين محمد على رجب شرابى57921

ناجح250.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتنيره محمد حسن السعيد شرابى57922

ناجح156.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتهاجر احمد محمد ابراهيم الحاج احمد57923
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ناجح221.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتهاجر صالح محمد محمد شرابى57924

ناجح250إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتهبه السيد محمد حسن زهران57925

ناجح274.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتهبه السيد محمد علي شادي57926

ناجح165.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتهبه محمد محمد محمد مطر57927

ناجح263إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتهدى صبحى عبده عبده اليمنى57929

ناجح156.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتهدير نجاح احمد على احمد57930

ناجح277إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتهدير نور الدين احمد موسى غالى57931

ناجح275إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتهناء عالء محمد ابراهيم ياسين57932

ناجح267إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتهند عبدالعزيز عبدالرحيم كامل النيل57933

ناجح276إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتهند نور الدين احمد موسى غالى57934

ناجح181إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتورده بكر على السيد عيسى57935

ناجح208إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتياسمين االباصيرى سالمه على عيسى57936

ناجح216.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتياسمين فوزى امين محمد الكفراوى57937

ناجح208.5إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتياسمين مجدى جوده هالل خميس57938

ناجح233إدارة برج البرلسبرج البرلس بناتيمنى زين العابدين احمد محمد عطيه عبيدى57939

ناجح241إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةاحمد ابراهيم عبدالجواد صابر كرد57940

ناجح168.5إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةاحمد حمادة احمد العبدشرشير57941

ناجح165.5إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةاحمد عاطف محمد احمد رزق57942

ناجح194إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةاحمد علي عبدالمقصود حسين كرد57943

ناجح183إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةاحمد محمد العزازى زكى ضافر57944

ناجح167.5إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةاحمد محمد حامد محمود كرد57945

ناجح174.5إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةاحمد محمد سعد احمد القاضى57946

ناجح163إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةاسالم عبدالنعيم محمد رزق البنا57948

ناجح161.5إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةحامد راضى ابوالفتوح حامد كرد57951

ناجح160إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةحامد محمد السيد فتح هللا صالح57952

ناجح165إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةزغلول عبدالناصر عبدهللا عبيد احمد57956
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ناجح163إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةصالح عاطف محمد جمال الدين محمد كرد57960

ناجح193.5إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةعبدالرحمن رجب محمد محمد عبدهللا كرد57962

ناجح171.5إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةعبدالمنعم القذافى محمد عبدالعظيم كرد57965

ناجح160.5إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةعلى رزق كامل رزق البنا57967

ناجح157إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةفارس ابراهيم عبدالحميد ابوليله57970

ناجح158.5إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةمحمد احمد حنفي عبيد57971

ناجح170إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةمحمود ابراهيم عبدالستار محمود مزروع57977

ناجح160.5إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةمحمود عالء محمد مصطفى المنغوت57979

ناجح185.5إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةهادى مبروك احمد عبيد57980

ناجح208إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةهانى محمد عبدالحميد محمد عياد57981

ناجح185.5إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةوائل ايهاب غانم حسب هللا ابراهيم57982

ناجح225.5إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةوائل عمرو عبدالواحد ابوالفتوح محمد57983

ناجح150إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةوليد نبيل االسمر صابر كرد57984

ناجح194إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةاسراء عيد السعيد احمد محمد57986

ناجح268.5إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةاالء عبدالرازق محمد ابراهيم بسيوني57987

ناجح263إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةالزهراء محمد عبدالحليم على القاضى57988

ناجح184إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةالهام منصور صالح حامد كرد57989

ناجح181إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةامانى عبدالستار ابراهيم محمود مزروع57990

ناجح255.5إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةامل محمد عبدالجليل عبدالجليل القاضى57991

ناجح248.5إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةامل محمود عبدالفتاح محمد كرد57992

ناجح166.5إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةامل نصر عبدالرسول حسن كرد57993

ناجح262.5إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةامورة عبدالنبى عبدالنبى فراج القاضى57994

ناجح257.5إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةاية اشرف حسين حمادى مجاهد57995

ناجح239.5إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةايه محمد عبدهللا شاكر عوض57996

ناجح254.5إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةجهاد مسعد محمد عبدالرحمن القاضي57997

ناجح191إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةحنان عرفة عرفة على كرد57998
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ناجح257.5إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةحنان محمد عبدالغفور جمال الدين كرد57999

ناجح259إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةحنان وجيه بسيونى حسن القاضى58000

ناجح189إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةدعاء عبدهللا عبدالكريم عبدهللا عصر58002

ناجح237.5إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةدهب عبدالكريم محمد بسيونى رزق58003

ناجح221إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةدينا هانى نصر اسماعيل محمود58004

ناجح157إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةساره محمد علي ابراهيم بسيوني58005

ناجح261.5إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةسامية صابر بسيونى حسن القاضى58006

ناجح232.5إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةسماح جمعه محمد محمود مزروع58007

ناجح244إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةسماسم محمد عبدالفتاح محمد كرد58009

ناجح276.5إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةشهد ياسر على محمد كرد58012

ناجح241إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةصفية محمود محمد ابراهيم عزو58013

ناجح228إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةعبير محرم على ابراهيم ابورزق58014

ناجح230إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةعزه عاطف فتحى محمد عبدهللا كرد58016

ناجح223.5إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةعفاف محمد محمد علي كرد58017

ناجح211.5إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةفاطمة سعد شوقى عبدالعليم كرد58018

ناجح240.5إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةفرحة محمد ابراهيم محمود مزروع58019

ناجح235إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةفطومة ابوالفتوح ابراهيم حامد كرد58020

ناجح184إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةمروه عبدهللا عبدالكريم عبدهللا عصر58023

ناجح177.5إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةمشيره اسماعيل معاذ ابوبكر عبدالفتاح58024

ناجح161إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةمكاسب عطيه عطيه محمد كرد58025

ناجح261إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةناهد محمد بسيونى حسن القاضى58027

ناجح265.5إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةندا فهيم عبدالعظيم عبدالعظيم كرد58028

ناجح211إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةنشوى مسعود احمد على كرد58030

ناجح212إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةنعمة محمد عبدالكريم عبدالمنعم القاضى58031

ناجح241.5إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةهبة رضا سعد عبدالرحمن القاضى58035

ناجح253.5إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةهناء صابر عبدالونيس عبدالوهاب كرد58036
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ناجح212.5إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةهند السيد حجازى محمد صابر58037

ناجح174.5إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةهند خضر السيد خليل كمون58038

ناجح218إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةهند رمضان على عرفة كرد58039

ناجح243.5إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةهند لطفى عبداللطيف السعيد احمد58040

ناجح150.5إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةورده محمد بسيوني حسن القاضي58041

ناجح194.5إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةياسمين حسن صابر ابراهيم القاضى58042

ناجح144.5إدارة برج البرلسالحنفى اإلعداديةيمنى على على عبدالعزيز58043

ناجح230.5إدارة برج البرلسأ.الحنفى تاحمد خيري سيداحمد محمد الشرقاوى58044

ناجح237إدارة برج البرلسأ.الحنفى تاحمد رجب السيد طه عكر58045

ناجح191إدارة برج البرلسأ.الحنفى تاحمد عطية سامى محمد القاضى58046

ناجح263.5إدارة برج البرلسأ.الحنفى تاحمد هالل محمد راشد فريج58047

ناجح268إدارة برج البرلسأ.الحنفى تالسعيد محمد محمد السعيد عامر58048

ناجح275إدارة برج البرلسأ.الحنفى تالسيد هانى السيد فتح هللا ابوالعينين58049

ناجح243.5إدارة برج البرلسأ.الحنفى تايهاب عبدالرؤوف عبدهللا علي عنوس58050

ناجح266إدارة برج البرلسأ.الحنفى تبالل محمد محمد عبدالفتاح الخيشى58051

ناجح207إدارة برج البرلسأ.الحنفى تجالل السيد محمد السيدصالح58052

ناجح212.5إدارة برج البرلسأ.الحنفى تحماده رزق مسعود علي عنوس58053

ناجح182.5إدارة برج البرلسأ.الحنفى تزياد راشد راشد فريج عنوس58055

ناجح251إدارة برج البرلسأ.الحنفى تسعد صبري سعد سيد احمد عنوس58056

ناجح256.5إدارة برج البرلسأ.الحنفى تشهاب الدين عز الدين مصطفي عبدربه شهاب الدين58058

ناجح183.5إدارة برج البرلسأ.الحنفى تصالح احمد زكى زكى على58059

ناجح227.5إدارة برج البرلسأ.الحنفى تعلي احمد علي حسن جمعه58060

ناجح226.5إدارة برج البرلسأ.الحنفى تعمر الجميل السيد طه عكر58061

ناجح198إدارة برج البرلسأ.الحنفى تمحمد ابوالنجاه فايز عبدربه شهاب الدين58062

ناجح170إدارة برج البرلسأ.الحنفى تمحمد السيد ابوالفتوح السعيد الخيش58063

ناجح223.5إدارة برج البرلسأ.الحنفى تمحمد السيد محمد محمد محسن58064
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ناجح207.5إدارة برج البرلسأ.الحنفى تمحمد حسام فتح هللا فتح هللا ابوالعينين58065

ناجح209إدارة برج البرلسأ.الحنفى تمحمد عبدالحكيم مصطفي عبدالسالم الخيش58066

ناجح194.5إدارة برج البرلسأ.الحنفى تمحمد فتحى محمد سيد احمد الشرقاوى58067

ناجح180إدارة برج البرلسأ.الحنفى تمحمد محمد الشحات عبدالفتاح58068

ناجح195.5إدارة برج البرلسأ.الحنفى تمحمد محمد على محمد البنا58069

ناجح182.5إدارة برج البرلسأ.الحنفى تمحمد ياسر محمد عبدهللا الخيشى58071

ناجح214.5إدارة برج البرلسأ.الحنفى تمنصور محمود سيد احمد محمد الشرقاوى58073

ناجح168.5إدارة برج البرلسأ.الحنفى توليد عبداللطيف عبداللطيف رمضان حميد58074

ناجح270إدارة برج البرلسأ.الحنفى تيوسف حميدو عبدالمجيد علي عبدالمجيد58075

ناجح248إدارة برج البرلسأ.الحنفى تازهار عطيه علي علي عنوس58076

ناجح248.5إدارة برج البرلسأ.الحنفى تاالء حسن توفيق يوسف الخيش58077

ناجح258إدارة برج البرلسأ.الحنفى تاالء فتحى ابوالعينين محمد ابوالعينين58078

ناجح231.5إدارة برج البرلسأ.الحنفى تايمان سعد محمد سيد احمد عنوس58081

ناجح255إدارة برج البرلسأ.الحنفى تايناس راضى حسن احمد البنا58082

ناجح250.5إدارة برج البرلسأ.الحنفى تايه عالء جمال صالح ابوالعينين58083

ناجح218.5إدارة برج البرلسأ.الحنفى تجيهان مصطفى محمد يوسف الخيش58084

ناجح210إدارة برج البرلسأ.الحنفى تداليا محمد ابراهيم خليل البنا58085

ناجح213إدارة برج البرلسأ.الحنفى تدالل محمد احمد محمد الشرقاوى58086

ناجح218.5إدارة برج البرلسأ.الحنفى تشيماء زغلول مصطفى محمد الفقى58088

ناجح208إدارة برج البرلسأ.الحنفى تغاده صالح عباس علي شهاب الدين58089

ناجح213.5إدارة برج البرلسأ.الحنفى تمنال خالد سيد احمد محمد الشرقاوى58090

ناجح212إدارة برج البرلسأ.الحنفى تندا ياسين مسعد محمد شهاب الدين58091

ناجح235.5إدارة برج البرلسأ.الحنفى تنهى هانى حسن وفا البنا58092

ناجح219إدارة برج البرلسأ.الحنفى تهدى انور محمد مبروك احمد58093

ناجح257.5إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةاحمد امين احمد محمد حداد58094

ناجح261.5إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةاحمد عباده ابراهيم شرف زغلول58095
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ناجح221إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةاحمد محمود احمد زين  العابدين58096

ناجح218.5إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةجمال عبدهللا محمد عبدالغنى الكواتيحى58100

ناجح226إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةحسن محمد حسن عبدالتواب حداد58102

ناجح269إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةزياد محمد عبدالباسط مختار عبدالرحمن58103

ناجح254إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةسامح محمد مختار عبدالرحمن عبدالرحمن58104

ناجح247.5إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةسمير بالل بالل بالل عبدالرحمن58106

ناجح211إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةصابر طلعت احمد محمدعبدالعال58107

ناجح235.5إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةعبدالحليم عبدالعال ابوزيد عفيفى بسيونى58108

ناجح232إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةعلي محمد علي محمد عفيفي58109

ناجح196إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةفتحي السيد عبدالفتاح ابوزيد عفيفى58110

ناجح214إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةكريم شرف منير محمد علي58111

ناجح200إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةماهر نعيم ماهر محمدعبدالسالم58112

ناجح276إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةمحمد ابراهيم رمضان احمد شمس58113

ناجح185إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةمحمد اشرف فرج عبدالفضيل غازى58114

ناجح217.5إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةمحمد حمدى محمد محمد عبدالرحمن58115

ناجح201.5إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةمحمد زين محمد حداد حداد58116

ناجح210إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةمحمد سامح محمد عبدهللا محمد58117

ناجح216.5إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةمحمد سعد موسى سعد الحداد58118

ناجح222إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةمحمد فتح هللا محمد محمدالعصفورى58119

ناجح274.5إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةمحمد محسن محمد صابر عبدالعال58120

ناجح204إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةمحمد ياسر محمد عبدالرحمن على58121

ناجح228.5إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةمراد ابراهيم محمد ابراهيم شرف58122

ناجح222.5إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةمصطفى سعيد محمد حداد حداد58123

ناجح199.5إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةاسراء محمود محمد عبدالغني الكواتيحى58124

ناجح260إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةاسماء جالل بالل بالل عبدالرحمن58125

ناجح212.5إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةاالء عاطف حجازى عبدالرحمن عبدالغنى58126
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ناجح242إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةاالء محمد بركات سليمان السيد58127

ناجح272.5إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةامل رجب عيد عبدالعال الكواتيحى58128

ناجح266.5إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةاميره محمود خضر محمد علي58129

ناجح219إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةايه السيد السيد يوسف زغلول58130

ناجح200.5إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةايه مبروك عبدالحميد على58131

ناجح213إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةجنات زوزو جميل ابوحطب محمد حطب58132

ناجح219.5إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةحبيبة محمد مصطفى حمدى عبدالرحمن58133

ناجح236إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةشرين الحسن محمد محمد عفيفى58134

ناجح247.5إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةشهد عبدالحميد ابوزيد عفيفى بسيونى58135

ناجح246إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةشهد محمد عيد عبدالعال عبدالعال58136

ناجح267.5إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةشيماء محمد احمد محمدعبدالعال58137

ناجح268إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةفاتن عمر عمر محمد عبدالغنى58138

ناجح274.5إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةفاطمة عبدالحليم سالم غازى حداد58139

ناجح251إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةفاطمه التهامى عبدالرازق عبدالرازق محمد58140

ناجح259.5إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةليلى ابراهيم محمد ابراهيم شرف58141

ناجح216إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةمنار صالح احمد محمدعبدالعال58142

ناجح209إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةمنى رجب محمد احمدعبدالغنى58143

ناجح273.5إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةندا شوقي ماهر محمد عبدالسالم58144

ناجح270إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةندى زين العابدين عبدالرسول زين العابدين58145

ناجح211إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةنورهان عمر ابراهيم احمدعبدالغنى58146

ناجح187إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةنيره حمزه محمد عبدالرحمن58147

ناجح211.5إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةهنادى تامر عبدهللا عبدهللا محمد حداد58148

ناجح208إدارة برج البرلسمسطروه اإلعداديةياسمين كامل عبدالرحمن على عبدالرحمن58149

ناجح205إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةاحمد رزق محمد احمد حميد58152

ناجح268إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةاحمد عبدالفتاح محمود عبدالفتاح58154

ناجح184.5إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةاحمد محمد احمد عبدالغنى البلوشى58156
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ناجح174.5إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةاحمد نور الدين كمال رياض غانم58157

ناجح169.5إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةاحمد هشام محمد محمود حميده58158

ناجح200إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةالسيد قطب حسنى قطب58161

ناجح210.5إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةالفايد حسن فايد حسن حميد58162

ناجح169إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةامام محمود صبرى عبدالحليم حميد58163

ناجح190.5إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةتامر رمضان محمد ياسين58164

ناجح155إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةحسن اسامه عبدالباقى عبدالجيد عزالعرب58165

ناجح166.5إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةصابر رمضان احمد جمعة احمد الكواتيحي58169

ناجح158.5إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةصبحى اكرامى صبحى محمد سيد احمد58170

ناجح173إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةعبدالحليم محمد محمد مصطفى شاهين58171

ناجح208.5إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةعبدهللا حسن نور الدين حسن عبدالعزيز58172

ناجح172إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةعبيد الخطيب حسن محمد حميده58173

ناجح239.5إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةعلي حسن عمر عبدالعزيز نور الدين58174

ناجح213.5إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةعلى محمد السعيد قاسم يوسف58175

ناجح234إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةعمرو محمد محمد طلحه محمد الطويل58177

ناجح166إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةعمرو موسى يوسف عبدالحليم حميد58178

ناجح233إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةمحمد السعيد السعيد قاسم زغلول58179

ناجح195.5إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةمحمد صابر على عرفه النيل58180

ناجح177إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةمحمد عبدالعزيز حسن عبدالعزيزعبدالباري58181

ناجح195إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةمحمد عبدالناصر عبدالبارى عبدالعزيز58182

ناجح249إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةمحمد على زكى عبدالحفيظ الشين58183

ناجح225إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةمحمد علي كمال رياض غانم58184

ناجح178.5إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةمحمد على محمد محمد على58185

ناجح213إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةمحمد كرم محمد ابراهيم كمون58188

ناجح213إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةمحمد محمد جمعة عبدربه حامولة58189

ناجح179إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةمحمد موسى يوسف عبدالحليم حميد58190
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ناجح239إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةمصطفي عطيه السعيد مرسي حميد58193

ناجح272.5إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةوليد محمد معاذ ابوبكرعبدالفتاح58194

ناجح246.5إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةاسماء شعبان حميد احمد محمد58195

ناجح183إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةامل محمد محمد محمد عبدالمعطى58196

ناجح159إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةاميرة عالء رجب جمعة احمد58197

ناجح218.5إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةاميره حسن احمد ابراهيم فرج58198

ناجح245.5إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةاميمة كرم محمد رمضان شمس58199

ناجح250.5إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةايات عطيه احمد محمد الطويل58200

ناجح215إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةبسنت جمعه كامل محمد شرشير58201

ناجح218.5إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةثريا لطفي حميد احمد محمد حميد58202

ناجح249.5إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةجهان السادات شوقى عبدالعزيز قاسم58203

ناجح257.5إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةحبيبة رمضان عبدالواحد محمد عاشور58204

ناجح266إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةحسناء بسام فتحى ابوالفتوح شلبى58205

ناجح211إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةدينا عبدالباسط حميد جمال الدين حميد58206

ناجح262إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةساره مصطفي محمد محمد الطويل58207

ناجح248إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةسعدة عزت عبدالالة عبدالجيد عزالعرب58208

ناجح195إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةسلمى رافت جمعه احمد الكواتيحى58209

ناجح174.5إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةسلمي محمد ذكي عبدالحفيظ الشين58210

ناجح214إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةشهد رزق عباس كامل الجزايرلى58211

ناجح224.5إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةعبير فرجانى محمد محمد كمون58212

ناجح261.5إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةفاطمة الخطيب جمعة عبدالباسط شلبى58213

ناجح249إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةفاطمه فهيم طلحه محمد الطويل58214

ناجح179إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةلمياء جميل خضر حميدجمال الدين58215

ناجح272إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةمبروكة سامى ابراهيم حسب اللة غانم58216

ناجح258.5إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةملك رضا جمال كامل كمون58217

ناجح273إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةملك محمد حمدين محمد58218
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ناجح204إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةمنى عزيز احمد عبدالغنى البلوشى58219

ناجح222.5إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةندا رمضان طلحه محمد الطويل58220

ناجح275إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةنهي رضا محمد محمد احمد الطويل58221

ناجح243إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةنورا ماهر محمد ابوالوفا كامل محمد58222

ناجح274إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةنوران محمد على سعد جمال الدين58224

ناجح268.5إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةهاجر جمعه حماده عبدالغني احمد58225

ناجح162.5إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةهاجر نادر محمد ياسين محمد58226

ناجح216.5إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةهبة محمد عبدالخالق محمد الطويل58227

ناجح193.5إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةهدى احمد محمود محمد حميدة58228

ناجح242.5إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةياسمين حمادة شحتة حمادة عبدالغنى58229

ناجح189.5إدارة برج البرلسالمقصبه اإلعداديةياسمين رمضان محمد غانم الشربيني58230

ناجح235.5إدارة بلطــــــــيما.المساكين تموزه على عبد  الخالق حسن58232

ناجح186.5إدارة بلطــــــــيما.المساكين تياسمين ياسر سعد حسن58233

ناجح218إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمنازل الشهيد حمدى إبراهيمابراهيم رشاد عبدالعزيز عبدالفتاح ابوعرب59001

ناجح235إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمنازل مسير بنينابراهيم مصطفى ابراهيم حلبى الغفلول59002

ناجح247إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمنازل حسنى زهرة بنيناحمد مصطفى عطية ابوسوده59003

ناجح222إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمنازل السعدى اإلعداديةايمن احمد فاضل محب59004

ناجح178إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمنازل حسنى زهرة بنينحمدى رجب على حتحوت59005

ناجح216إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمنازل دقلت اإلعداديةرزق احمد على على59006

ناجح152إدارة شــــــرق  كفر الشيـخأ.منازل عبدهللا السيد تسامح احمد السيد عبدالقادر مندور59007

ناجح181إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.منازل قراجة تصالح جمعه صالح عبدالحفيظ59008

ناجح212إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.منازل محلة القصب تعلى السيد على عبدالحميد على النواصرة59009

ناجح204إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.منازل زراعة ميت علوان تعوض انيس عوض اسماعيل59010

ناجح174إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.منازل محلة القصب تمؤمن السيد محمود رجب59011

ناجح162إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.منازل الحدود تمحمد حاتم مصطفى عبدالرحيم59012

ناجح166إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمنازل صندال اإلعداديةمحمد حمدان عيد عبدالعاطى59013
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ناجح181إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمنازل حسنى زهرة بنينمحمود امام عثمان عبدالرسول59014

ناجح190إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمنازل الشهيد حمدى إبراهيممرسي فؤاد مرسي عبدالعزيز59015

ناجح189إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.منازل ميزار تهيثم محمد علي محمد بالل59016

ناجح205إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.منازل اريمون تاالء خالد بسيونى بسيونى الصعيدى59018

ناجح193إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمنازل كفر الطايفة اإلعداديةامل انور عبدالرحمن سيداحمد59019

ناجح221إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمنازل كفر الشيخ بنات الجديدةرضا ابراهيم فتحي محمد السيد59020

ناجح190إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمنازل القرضا اإلعداديةسهير ابراهيم محي الدين حمده59021

ناجح225إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمنازل مسير بناتشيماء شريف الشحات محمود عامر59022

ناجح234إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمنازل القرضا اإلعداديةصدفه علي علي خفاجي59023

ناجح208إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.منازل دقميرة تعبير عبدالحليم ابوالفتوح سعد59024

ناجح162إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمنازل كفر الشيخ بنات الجديدةمريم يحي فتحي محمد طلحه59026

ناجح184إدارة شــــــرق  كفر الشيـخمنازل حسنى زهرة بنينمحمود بسيونى على سبع59027

ناجح180إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.منازل روينة تمحمود عبدهللا ابراهيم اسماعيل الظريف59028

ناجح187إدارة شــــــرق  كفر الشيـخا.منازل روينة تابراهيم مصطفي ابراهيم ابو عيشه59029

ناجح204إدارة الرياضمنازل الشهيدين طوالن وحشيش بنيناحمد ابراهيم عبدالقادر ابراهيم59030

ناجح189إدارة الرياضمنازل الشهيد عبدالجواد عبدالعليماحمد حماده محمد محمد سعد الدين59031

ناجح187إدارة الرياض اإلعدادية50منازل المجدالسيد اكرم عبدالحكيم محمدسعد59032

ناجح211إدارة الرياض اإلعدادية55منازل المجدجمعه حلمى محمد النوسانى59034

ناجح188إدارة الرياضمنازل الشهيدين طوالن وحشيش بنينحسنى جمال عبدالمنعم محمد شعبان59035

ناجح155إدارة الرياضمنازل الشهيدين طوالن وحشيش بنينعبدهللا عبدالفتاح عبدهللا احمد القادوم59036

ناجح183إدارة الرياضمنازل الشهيدين طوالن وحشيش بنينكريم محمد عمر محمد جاهين59037

ناجح238إدارة الرياض اإلعدادية55منازل المجدمحمد يوسف ابراهيم احمد59038

ناجح274إدارة الرياضمنازل الشهيدين طوالن وحشيش بنينمحمود عباس ابراهيم عباس عبدالمنعم59039

ناجح150إدارة دســــــوقمنازل ابوالمجد القاضى اإلعداديةابراهيم علي محمد احمد الصاوية59051

ناجح161إدارة دســــــوقمنازل النهر العظيم اإلعداديةاحمد ممدوح عبدالفتاح عبدالحليم59052

ناجح156إدارة دســــــوقمنازل كفر العرب اإلعداديةرضا السعيد ابراهيم ابودنيا59055
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ناجح153إدارة دســــــوقمنازل المندورة اإلعداديةعبدالرؤف طاهر عبدالواحد على عبدالونيس59057

ناجح247إدارة دســــــوقمنازل عثمان القرضاوى بنينعبدالمجيد محمود محمد عبدالمجيد على59058

ناجح237إدارة دســــــوقمنازل الشهيد الصيحى بنينعصام محمود محمد عبدالرحمن غنيم59059

ناجح204إدارة دســــــوقمنازل النهر العظيم اإلعداديةعطا السعيد شحاتة فايد59060

ناجح176إدارة دســــــوقمنازل الشهيد الصيحى بنينعمرو نبيل احمد احمد محمد الدسوقى59061

ناجح172إدارة دســــــوقمنازل الشهيد الطوخى اإلعداديةعيسي محمد عيسي محمد هيكل59062

ناجح171إدارة دســــــوقمنازل الشهيد ابو حطب اإلعداديةفتحى قطب فتحى جبر درويش59063

ناجح143إدارة دســــــوقمنازل عثمان القرضاوى بنينكريم محمد كامل على عبده59064

ناجح233إدارة دســــــوقمنازل الشهيد الصيحى بنينمحمد محمد محمد عبدالقادر زيادة59065

ناجح140إدارة دســــــوقمنازل عثمان القرضاوى بنينمدحت عبدالرحمن بسيونى حماد59067

ناجح189إدارة دســــــوقمنازل محرم اإلعداديةهادى عبدالباقى يونس محمد الزعويلى59069

ناجح164إدارة دســــــوقمنازل محرم اإلعداديةيونس ممدوح يونس محمد الزعويلى59070

ناجح140إدارة دســــــوقمنازل االشراف بناتام هاشم محمود احمد حسين59071

ناجح144إدارة دســــــوقمنازل االشراف بناتامنيه جامع عبدالخالق جامع االبياوى59072

ناجح180إدارة دســــــوقمنازل الشهيد محمد الرشيدىبسمله محمد محمد عبدالمعطى عطوه59073

ناجح203إدارة دســــــوقمنازل سنهور المدينة بناتسهام عبدالسالم محمد سليمان59074

ناجح276إدارة دســــــوقمنازل فرامون اإلعداديةسهيله عزت عبدالحليم سيف سيف الدين59075

ناجح152إدارة دســــــوقمنازل االشراف بناتفريده صبرى محمد خير هللا59076

ناجح257إدارة دســــــوقمنازل النجاح بناتيارا نعمان السيد محمد ابونعمان59077

ناجح221إدارة دســــــوقمنازل ابوالمجد القاضى اإلعداديةخالد محمد محمود ابوشقة59078

ناجح243إدارة دســــــوقمنازل الشهيد الصيحى بنينشحاته يونس شحاتة الجمال59079

ناجح223إدارة قلينمنازل قلين   القديمة بنينرافت صابر عز محمد البدوى59101

ناجح185إدارة قلينا.منازل الشهيد االرناؤوطى ترافت عصام سعد شعبان حسب هللا59102

ناجح228إدارة قلينمنازل قلين   القديمة بنينعصام مختار عبدالعزيز جاد ابراهيم59103

ناجح226إدارة قلينمنازل قلين   القديمة بنينمحمود عبدالصمد محمد عبدالعزيز الديهى59104

ناجح219إدارة قلينمنازل قلين   القديمة بنينمصطفى ثروت عمر محمد ابوسن59105
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ناجح251إدارة قلينمنازل قلين اإلعدادية بناتسمر ماهر محمود محمد السقا59107

ناجح246إدارة قلينمنازل قلين اإلعدادية بناتمها السيد رجب الحجرى59108

ناجح224إدارة قلينمنازل قلين اإلعدادية بناتوالء محمد ابراهيم ابوالمجد59109

ناجح240إدارة سيدى سالما.منازل الشهيد احمد حجازى تاحمد خالد سمير زاهر59126

ناجح222إدارة سيدى سالممنازل سيدى سالم بنيناحمد عبدالرحمن مصطفى الحاج زيدان عمر59127

ناجح190إدارة سيدى سالممنازل دمرو االعدادية بنيناحمد محمود عباس عبدهللا59128

ناجح244إدارة سيدى سالما.منازل الشهيد احمد حجازى تاسامه رافت احمد عبدالنبى59129

ناجح205إدارة سيدى سالما.منازل عبد الونيس صقر تاسالم عبدالسالم عبدالسالم الالفى جاب هللا59130

ناجح244إدارة سيدى سالممنازل دمرو االعدادية بنينالسيد منصور محمد محمد المصرى59132

ناجح218إدارة سيدى سالممنازل روضة الفقهاء البحرية إلعداديةايمن رشاد حسن مغازى الفقى59133

ناجح214إدارة سيدى سالممنازل كوم الدهب اإلعداديةرضا عبدالوكيل محمد السيد59134

ناجح256إدارة سيدى سالممنازل الصيفر البرية اإلعداديةرمضان صدقي حسين سليمان59135

ناجح254إدارة سيدى سالممنازل الكوم  اإلعداديةسامح السيد حامد على59136

ناجح173إدارة سيدى سالممنازل دمرو االعدادية بنينطارق وحيد خميس محمد قاسم59137

ناجح245إدارة سيدى سالممنازل سيدى سالم بنينطلحة محمود محمد عبدالحميد59138

ناجح209إدارة سيدى سالما.منازل الشهيد احمد حجازى تعبدالرحمن الزعيم عبدالبارى ابوشعيشع59139

ناجح202إدارة سيدى سالما.منازل الشهيد احمد حجازى تعلى السيد الشاهد عبدالرحمن59141

ناجح223إدارة سيدى سالممنازل ابو غنيمة بنينفريد حامد حامد عبداللطيف نصار59142

ناجح224إدارة سيدى سالممنازل سيدى سالم بنينمحمد احمد دسوقى احمد فاوى59144

ناجح204إدارة سيدى سالممنازل سيدى سالم بنينمحمد عبدالباسط مصطفى عباس59145

ناجح232إدارة سيدى سالممنازل دمرو االعدادية بنينمحمود رمضان على المنسى59146

ناجح165إدارة سيدى سالممنازل الشهيد اسامة كاملهشام مبروك رمضان شحاتة سالمة59148

ناجح242إدارة سيدى سالممنازل القن اإلعداديةوحيد عبدالغفار طه السيد59149

ناجح223إدارة سيدى سالممنازل سيدى سالم بناتامل السيد رمضان رمضان قاسم59150

ناجح219إدارة سيدى سالممنازل فصول البحيرى اإلعداديةايمان رجب رمضان سالم59151

ناجح230إدارة سيدى سالما.منازل الشهيد احمد حجازى ترحمه حماده الشحات محمد احمد59153
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ناجح203إدارة سيدى سالممنازل ابو غنيمة بنينلندا خميس محمد السعيد عبدالرحمن59154

ناجح191إدارة سيدى سالما.منازل الشهيد احمد حجازى تنورهان طارق محمد عبدالغنى59155

ناجح238إدارة سيدى سالما.منازل ابو العزايم تهدى على ابراهيم البلتاجى59157

ناجح261إدارة سيدى سالما.منازل الشهيد احمد حجازى توسام احمد احمد ابراهيم غانم59158

ناجح227إدارة سيدى سالممنازل جاد هللا اإلعداديةجمعه احمد احمد شبانه59159

ناجح164إدارة فـــــوةمنازل السلقا اإلعداديةابراهيم محمد ابراهيم شويته59176

ناجح179إدارة فـــــوةمنازل الشهيد احمد نصرهللا حمادمحمود محمد محمود دراز59177

ناجح178إدارة فـــــوةمنازل الشهيد احمد نصرهللا حمادنشات احمد دسوقى حسين العقبه59178

ناجح169إدارة فـــــوةمنازل فوه بناتاميرة سعد فريج السيد القهوجى59179

ناجح204إدارة فـــــوةمنازل فوه بناتايمان جمال محمود عبدالحميد الجربيد59180

ناجح178إدارة فـــــوةمنازل ابو دراز اإلعداديةداليا عماد محمد فرج59181

ناجح158إدارة فـــــوةمنازل السلقا اإلعداديةنجاه محمود محمد السيد ابوطايش59182

ناجح150إدارة مطوبسمنازل الشهيد محمد نادر الدناصورىابوزيد عبدالباسط السيد عيد59201

ناجح149إدارة مطوبسمنازل برج مغيزل بنيناحمد احمد محمد هاللي59202

ناجح157إدارة مطوبسمنازل برج مغيزل بنيناحمد السيد احمد القاضى59203

ناجح155إدارة مطوبسمنازل برج مغيزل بنيناحمد رافت محمد محمد عرفه59204

ناجح182إدارة مطوبسمنازل برج مغيزل بنيناحمد كرم احمد كنون59205

ناجح172إدارة مطوبسا.منازل الجزيره الخضراء تاحمد محمد شعبان احمد حجاج59206

ناجح143إدارة مطوبسمنازل برج مغيزل بنيناسالم حمدى ابراهيم درويش59207

ناجح149إدارة مطوبسمنازل برج مغيزل بنيناسالم رفعت ممدوح احمد محمد حسنين59208

ناجح151إدارة مطوبسا.منازل الدمياطى تاسالم محمد علي عطيه59209

ناجح154إدارة مطوبسمنازل الشهيد محمد نادر الدناصورىاكرامي عطا مغازي الدسوقي59210

ناجح156إدارة مطوبسمنازل برج مغيزل بنينحسن شحاته على مظاليم59212

ناجح155إدارة مطوبسمنازل برج مغيزل بنينحسن محمد احمد فراج59213

ناجح144إدارة مطوبسمنازل برج مغيزل بنينحسين محمد حسين محمد حميده59214

ناجح146إدارة مطوبسمنازل برج مغيزل بنينسامح مهدى مسعد محمد الدليل59216
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ناجح149إدارة مطوبسا.منازل ابو عقاده تسعد محمد السيد ابواسماعيل59217

ناجح155إدارة مطوبسا.منازل علوان عمران تسعيد سعد سعد محمد خالف59218

ناجح145إدارة مطوبسا.منازل وحيش الوكر ع تسمير صبرى راشد عطيه عطاهللا59219

ناجح146إدارة مطوبسمنازل برنبال اإلعداديةشعبان احمد لبيب المصرى59220

ناجح146إدارة مطوبسا.منازل علوان عمران تطلعت عبدالعاطي ابوالسعود الحبشي59221

ناجح149إدارة مطوبسمنازل برج مغيزل بنينطه عبدالسالم على درويش نصار59222

ناجح167إدارة مطوبسمنازل برج مغيزل بنينعبداللطيف محمد احمد محمد عباسى59223

ناجح161إدارة مطوبسا.منازل ابو عقاده تعبدهللا عبدهللا محمد المغربى59224

ناجح151إدارة مطوبسمنازل الشهيد محمد نادر الدناصورىعبده ماهر عبده طة59225

ناجح149إدارة مطوبسمنازل برج مغيزل بنينعبده محمد محمد فتح هللا عرفه59226

ناجح159إدارة مطوبسا.منازل ابو عقاده تعالء حمدى حميده الشاذلى59227

ناجح146إدارة مطوبسمنازل برج مغيزل بنينعلى على محمد القبانى59228

ناجح147إدارة مطوبسمنازل برج مغيزل بنينعماد السيد حسن مصطفى محمد59229

ناجح140إدارة مطوبسمنازل الشهيد محمد نادر الدناصورىعماد حمدي فتح هللا احمد صالح59230

ناجح148إدارة مطوبسا.منازل ابو عقاده تعماد ياسر عبدالحي ابوعقادة59231

ناجح161إدارة مطوبسمنازل الشهيد محمد نادر الدناصورىعمر محمد جمال ابوشبانه59232

ناجح172إدارة مطوبسمنازل برج مغيزل بنينفارس محمد محمد احمد ابوعبده59233

ناجح189إدارة مطوبسمنازل مطوبس بنينفتحي عبدالرحمن عبدالرحمن زايد59234

ناجح153إدارة مطوبسا.منازل الجزيره الخضراء تكريم ابوبكر محمود مهنى59236

ناجح165إدارة مطوبسمنازل برج مغيزل بنينمحمد ابراهيم شعبان شعبان درويش59237

ناجح158إدارة مطوبسا.منازل كوم دميس تمحمد السيد سعد الزيات59238

ناجح158إدارة مطوبسمنازل برج مغيزل بنينمحمد رشدى محمد عبدالفتاح عرفه59239

ناجح162إدارة مطوبسأ.منازل النــــــور تمحمد سمير السيد محمود59240

ناجح165إدارة مطوبسا.منازل ابو عقاده تمحمد صبرى عبدالسالم ابوحميدة59241

ناجح167إدارة مطوبسمنازل السخانية اإلعداديةمحمد عطا عبدالونيس ابوقاسم59242

ناجح172إدارة مطوبسمنازل برج مغيزل بنينمحمد عوض خليل خليل عبيه59243
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ناجح155إدارة مطوبسا.منازل كوم دميس تمحمد فارس محمد الصاوى59244

ناجح152إدارة مطوبسمنازل برج مغيزل بنينمحمد فرحات ابراهيم محمد عبيد59245

ناجح164إدارة مطوبسا.منازل السعاده تمحمد فوزي عبدالعزيز عبدهللا رزق59246

ناجح161إدارة مطوبسمنازل برج مغيزل بنينمحمد نعمه على حسن عرفه59247

ناجح157إدارة مطوبسا.منازل ابو عقاده تمقاوي ابراهيم مقاوي حسن59248

ناجح194إدارة مطوبسمنازل برج مغيزل بناتامانى سعد عبده عبده عرفه59249

ناجح188إدارة مطوبسمنازل الشهيد محمد نادر الدناصورىامل عبدالقادر عبدالقادر الدسوقي59250

ناجح209إدارة مطوبسمنازل برج مغيزل بناتاية احمد محمد الصعيدى59251

ناجح213إدارة مطوبسمنازل برج مغيزل بناتداليا عبده حسن عبدالرحمن لزم59252

ناجح228إدارة مطوبسمنازل برج مغيزل بناترباب سعيد محمد نعمت هللا59253

ناجح148إدارة مطوبسمنازل برنبال اإلعداديةسلوى رمضان محمد عطية59256

ناجح217إدارة مطوبسا.منازل ابو عقاده تصبرين ابراهيم عبدالحميد سلطان59257

ناجح191إدارة مطوبسا.منازل كوم دميس تفاطمه محمد عزت الطويل59258

ناجح174إدارة مطوبسا.منازل الجزيره الخضراء تلمياء فوزى محمد يوسف ابوهيكل59259

ناجح234إدارة مطوبسمنازل مطوبس بناتمنار فتحى خليل النجار59260

ناجح192إدارة مطوبسمنازل برج مغيزل بناتنرمين شعبان محمد شعبان مرسى59261

ناجح183إدارة مطوبسمنازل برج مغيزل بناتنسرين على حسن الصعيدى59262

ناجح194إدارة مطوبسمنازل برج مغيزل بناتنورهان عبدالرحمن محمد عبدالرحمن لزم59263

ناجح171إدارة مطوبسا.منازل السعاده تهانم عوض عبدالكريم بهنس59264

ناجح192إدارة مطوبسمنازل فتح هللا بركات بناتياسمين احمد حسن عبدالعظيم الحصيرى59265

ناجح226إدارة مطوبسمنازل برج مغيزل بناتياسمين فتحى محمد على يحى59266

ناجح240إدارة بيــــــــــالمنازل ابو قطفه اإلعداديةالمهدى ابراهيم السيد المهدى59276

ناجح182إدارة بيــــــــــال(بنين)م.منازل بيال بنات عحماده عطيه بدر عطيه59277

ناجح197إدارة بيــــــــــال(بنين)م.منازل بيال بنات عشريف محمد احمد على مندور59278

ناجح216إدارة بيــــــــــالمنازل بيال بنينعادل عالء عادل محمد البقري59279

ناجح216إدارة بيــــــــــالمنازل بيال بنينعبدالحميد سعد عبدالغفار ابراهيم59280
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ناجح218إدارة بيــــــــــالمنازل ابشان اإلعداديةعبداللطيف ماهر عبداللطيف محمد59281

ناجح186إدارة بيــــــــــالمنازل بيال بنينعبدهللا عبدالقوى المصري على حسين59282

ناجح210إدارة بيــــــــــال(بنين)م.منازل بيال بنات عمحمد الهنداوي محمد الهنداوي59283

ناجح163إدارة بيــــــــــالمنازل الكوم الطويل اإلعداديةخضره سالم محمود محمد59284

ناجح262إدارة بيــــــــــالمنازل سريوه اإلعداديةساميه كمال محمد فرج59285

ناجح225إدارة بيــــــــــالمنازل ابشان اإلعداديةعفاف السيد السيد سويلم59286

ناجح268إدارة بيــــــــــالبنات- منازل ببال بنينمنه هللا محمد احمد احمد59287

ناجح276إدارة بيــــــــــالا.منازل الشيخ صابر بالبياض تهنادى محمد بدير عبدالسالم ابراهيم59288

ناجح212إدارة الحامولمنازل المناوفه اإلعداديةابراهيم احمد محمد على حبيب59301

ناجح226إدارة الحامولا. ت64منازل قريهابراهيم طارق احمد احمد اليمنى59302

ناجح222إدارة الحامولا. ت83منازل قريه احمد حمدي احمد عبدربه59303

ناجح240إدارة الحامولا. ت44منازل قرية احمد صادق عبدالهادى حسن يوسف59304

ناجح214إدارة الحامولمنازل الحامول بنيناحمد محمد محمود ماضي59305

ناجح202إدارة الحامولا.الخاشعة ت62منازل حماده ابراهيم محمد العتريس59308

ناجح246إدارة الحامولمنازل الكفر الشرقى اإلعداديةسمير محمد المعداوى يوسف59309

ناجح214إدارة الحامولمنازل الزعفران بنينعاطف متولى حسن عزب محمد59310

ناجح247إدارة الحامول اإلعدادية4منازل الطرفايه عبدهللا على عبدهللا عبده59312

ناجح208إدارة الحامولا.منازل الشهيد نشات مختار تفادي هاني صبحي زخاري59313

ناجح196إدارة الحامول اإلعدادية4منازل الطرفايه فارس محمد سعد السيد السباعي59314

ناجح238إدارة الحامولمنازل اصالح الحامول اإلعداديةمحمد احمد حلمى عبدالقادر59315

ناجح210إدارة الحامول اإلعدادية4منازل الطرفايه محمد السيد عبدالمطلب على ابراهيم59316

ناجح196إدارة الحامولا. ت64منازل قريهمحمد طارق احمد احمد اليمنى59318

ناجح201إدارة الحامولمنازل المناوفه اإلعداديةمحمود محمد فتحى حماد59319

ناجح256إدارة الحامولمنازل اصالح الحامول اإلعداديةايمان السيد محمود مولد59320

ناجح260إدارة الحامول الجديدة اإلعدادية7منازل قرية ايمان محمد حميده عبدالونيس59321

ناجح177إدارة الحامولا.منازل تريان تسحر احمد محمد سيد احمد59322
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ناجح210إدارة الحامولا.منازل السحايت تسلوي محمد عبدالهادي محمد59323

ناجح201إدارة الحامولا.منازل تريان تمنى محمد على سليمان59325

ناجح182إدارة الحامولمنازل الحامول بناتهالة حسن دوريش مصطفى59326

ناجح220إدارة الحامولا.منازل تريان تاحمد عبدالعال مسعود احمد العتبانى59327

ناجح184إدارة الحامـــولمنازل المجاز الشرقى اإلعداديةمحمد متولي ابراهيم متولي59328

ناجح200إدارة بلطيمق اإلعدادية. منازل الشيخ وهيباحمد اسعد فتحى هدوه عيد59351

ناجح168إدارة بلطيممنازل  المعديه بالحماداحمد السيد مصطفى محمد بدوى59352

ناجح211إدارة بلطيممنازل بلطيم اإلعدادية جاسالم مسعد احمد ابراهيم محمد سليت59354

ناجح215إدارة بلطيممنازل  البنائين اإلعداديةالحسن حامد عبدالدايم عبدالعزيز جامع59355

ناجح230إدارة بلطيممنازل  المعديه بالحمادايمن عبيده الشيشتاوى مصطفى59357

ناجح157إدارة بلطيممنازل  البنائين اإلعداديةحجازي ياسبن حجازي عمر العمري59358

ناجح166إدارة بلطيممنازل  البنائين اإلعداديةخالد الليثي محمد حتاتة59359

ناجح174إدارة بلطيما.منازل الشيخ مبارك تزياد مدحت عباس النحراوي59362

ناجح159إدارة بلطيممنازل  المعديه بالحمادفارس السيد شعبان عبدالفتاح59368

ناجح198إدارة بلطيما.منازل مرتضى تمحمد امين عبدالحليم حسن صالح59370

ناجح186إدارة بلطيممنازل  البنائين اإلعداديةمحمد عبدالمولى نصر سيد احمد نصر59373

ناجح158إدارة بلطيما.منازل الشيخ مبارك تمحمد نسيم محمد عبدالتواب سيد احمد ابوزيد59375

ناجح182إدارة بلطيممنازل بلطيم بنينمحمود عبدالخالق احمد احمد جمعة عبدالعاطي59376

ناجح170إدارة بلطيما.منازل الدعاء تمحمود محمد عبدالستار رمضان59377

ناجح166إدارة بلطيما.منازل العياش الغربى تمحمود ممدوح ابراهيم البسطويسى59378

ناجح216إدارة بلطيمق اإلعدادية. منازل الشيخ وهيبمرسى مبروك مرسى محمد وهيب59379

ناجح181إدارة بلطيما.منازل العياش الغربى تبسمه ابوالوفا علي دياب59381

ناجح204إدارة بلطيممنازل السبا يعه اإلعداديةدنيا احمد كامل االطروش59382

ناجح214إدارة بلطيممنازل  البنائين اإلعداديةسمية مراد ابراهيم محمد مراد59383

ناجح206إدارة بلطيممنازل الربع ع اإلعداديةشاهنده فوزى حجازى عياد59384

ناجح205إدارة بلطيممنازل  الكوم االحمر اإلعداديةشوق جمال احمد عبدالدايم59385
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ناجح202إدارة بلطيما.منازل الشيخ مبارك تفاطمة محمود مسعد محمدالشافعي عبدربه59386

ناجح200إدارة بلطيممنازل السبا يعه اإلعداديةليلى غزال محمد عبدالواحد59387

ناجح223إدارة بلطيممنازل بلطيم اإلعدادية جمبروكة فؤاد عبدهللا محمد عبدهللا59388

ناجح214إدارة بلطيمق اإلعدادية. منازل الشيخ وهيبمنه عبدالهادى محمد السيد التليس59389

ناجح214إدارة بلطيما.منازل المساكين تنجوى ابراهيم عوض احمد59390

ناجح202إدارة بلطيممنازل السبا يعه اإلعداديةنهى احمد عبدالسيد القمري59391

ناجح206إدارة برج البرلسأ.منازل الحنفى تابراهيم احمد حسن محمد الجمال59401

ناجح194إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6منازل ابراهيم السيد شحاته محمد الزغبى59402

ناجح204إدارة برج البرلسمنازل الثغر اإلعداديةاحمد احمد ابوالنجاه احمد شرشير59403

ناجح197إدارة برج البرلسأ.منازل الحنفى تاحمد السيد محمد احمد االدكاوي59404

ناجح184إدارة برج البرلسمنازل محمد محمد الحسانين اإلعداديةاحمد حسن عبدالمجيد محمد القصاص59405

ناجح153إدارة برج البرلسمنازل المقصبه اإلعداديةاحمد حمودة نورالدين حسن عبدالعزيز59406

ناجح161إدارة برج البرلسمنازل الثغر اإلعداديةاحمد صابر على غباشى ابوحسين59407

ناجح180إدارة برج البرلسمنازل الثغر اإلعداديةاحمد صبحى حسان حجازى على59408

ناجح174إدارة برج البرلسأ.منازل الحنفى تاحمد محمد علي عبدالمعطي59410

ناجح166إدارة برج البرلسأ.منازل الحنفى تاحمد محمد قنديل عياد59411

ناجح193إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6منازل احمد يحيى صالح عبدالواحد مسعود59412

ناجح177إدارة برج البرلسأ.منازل الحنفى تاسامه رجب كامل محروس شرابي59413

ناجح188إدارة برج البرلسمنازل الثغر اإلعداديةحسن احمد احمد محمد حسن لويزو59416

ناجح154إدارة برج البرلسأ.منازل الحنفى تحماده حلمي يونس الجداوي59417

ناجح154إدارة برج البرلسأ.منازل الحنفى تخالد زغلول فتحي النحراوي59419

ناجح172إدارة برج البرلسأ.منازل الحنفى تخالد صابر احمد القاضي59420

ناجح147إدارة برج البرلسمنازل الحنفى اإلعداديةخضر محمد خضر حسن59421

ناجح152إدارة برج البرلسمنازل مسطروه اإلعداديةرجب على محمد عفيفى59422

ناجح156إدارة برج البرلسأ.منازل الحنفى ترزق حمدي عبدالوهاب محمد تاج الدين59423

ناجح155إدارة برج البرلسمنازل الحنفى اإلعداديةرفعت فؤاد طلعت عبدالعزيز59424
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ناجح162إدارة برج البرلسمنازل الثغر اإلعداديةسمير ابراهيم مصطفى ابراهيم غانم59425

ناجح170إدارة برج البرلسأ.منازل الحنفى تصابر محمد عبدالحليم عبدالحليم عيسي59426

ناجح166إدارة برج البرلسأ.منازل الحنفى تصبحي حمام علي ابراهيم المغربي59427

ناجح156إدارة برج البرلسمنازل الحنفى اإلعداديةعبدالحليم صالح عبدالحليم حسن صالح59428

ناجح188إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6منازل عبدهللا العراقى محمد حتاته59429

ناجح168إدارة برج البرلسمنازل الثغر اإلعداديةعبدالمنعم ناصر عبدالمنعم حسن حسين59430

ناجح150إدارة برج البرلسأ.منازل الحنفى تعصام عطيه محمداسماعيل عطيه59431

ناجح156إدارة برج البرلسأ.منازل الحنفى تعلي ابوزيد عبدالفتاح مرسي حب هللا59432

ناجح174إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6منازل على محمد جابر حسين الفار59433

ناجح152إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6منازل على يحيى على عبدالمقصود على شكشوك59434

ناجح152إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6منازل عمر رجب محمد عثمان الشربجى59435

ناجح161إدارة برج البرلسأ.منازل الحنفى تعمرو مجدي فرحات محمد مصطفي59436

ناجح184إدارة برج البرلسأ.منازل الحنفى تمحمد انور عباس حسن احمد59440

ناجح168إدارة برج البرلسأ.منازل الحنفى تمحمد جميل سعد سعدالسبيعي59441

ناجح159إدارة برج البرلساكـتوبـــر اإلعدادية بنين6منازل محمد حماده حسن حسن عماره59443

ناجح145إدارة برج البرلسمنازل الثغر اإلعداديةمحمد صابر محمد عبدالعزيز على المزين59444

ناجح162إدارة برج البرلسأ.منازل الحنفى تمحمد عاطف مندور الجداوي59446

ناجح178إدارة برج البرلسمنازل الثغر اإلعداديةمحمد عبدهللا على عبدربه عتمان59447

ناجح167إدارة برج البرلسأ.منازل الحنفى تمحمد مسعد كمال مسعد درويش59453

ناجح189إدارة برج البرلسأ.منازل الحنفى تمحمد وحيد صبحي علي عبيد59455

ناجح161إدارة برج البرلسأ.منازل الحنفى تمحمود جمال محمد الجداوي59457

ناجح172إدارة برج البرلسمنازل محمد محمد الحسانين اإلعداديةمخلص السعيد حسن السيد الديبانى59460

ناجح158إدارة برج البرلسمنازل الثغر اإلعداديةمنصور اشرف عبدالفتاح على العشماوى59462

ناجح161إدارة برج البرلسأ.منازل الحنفى توائل زغلول فتحي النحراوي59463

ناجح177إدارة برج البرلسمنازل الثغر اإلعداديةاسراء محمد محمد حسين النيل59464

ناجح180إدارة برج البرلسمنازل الثغر اإلعداديةايناس جوده السيد عبدالباقى عاشور59466
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ناجح176إدارة برج البرلسمنازل الحنفى اإلعداديةبسمه رجب رجب احمد شادى59469

ناجح164إدارة برج البرلسمنازل الثغر اإلعداديةحسناء خميس على احمد القهوجى59470

ناجح176إدارة برج البرلسأ.منازل الحنفى تمي مهدي ابراهيم محمد عبدالحليم59479

ناجح186إدارة برج البرلسمنازل برج البرلسنرمين رمضان عبدالوارث محمد الديبانى59480


